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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

  املؤقتمن جدول األعمال ) ب(٥و) أ(٥البندان 
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني              

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة     : "اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بشأن     

  "ة واجلافة شبه الرطبة على التكيفلة وشبه القاحل القاحلألراضي ومدى قدرة املناطق
  التقينتنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي و

تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة مكافحـة               
 التصحر وتقرير عن تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شـكل          

  يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين

  مذكرة من إعداد األمانة    

  موجز    
، أن تنظم كل دورة مقبلة من الدورات ٨-م أ/١٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   

وتتـضمن هـذه    . والتقينالعادية للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه الطابع العلمي           
ن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التصحر الذي سـيعقد           الوثيقة تقريراً مرحلياً ع   

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قـدرة املنـاطق       "حول موضوع   
، وتقريراً عن تنظيم دورات جلنة العلـم        "القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف       

  .غلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين بشكل عاموالتكنولوجيا يف شكل ي
 /واملعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة تشمل التقدم احملـرز حـىت منتـصف حزيـران                

  .وسيقدَّم حتديث شفوي أثناء الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا. ٢٠١١ يونيه
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
التقيـيم  : "اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر           - اًثاني  

االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلـة          
  ٣  ١١-٥  .............................."وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمـي       تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف         - ثالثاً  
  ٤  ١٤-١٢  ...................................................................والتقين

  ٥  ١٦-١٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
  املرفقات
  ٦  .......اختصاصات اللجنة التوجيهية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - األول  
  ٩  .مي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراختصاصات اللجنة االستشارية العلمية للمؤمتر العل  - الثاين  
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  مقدمة  -أوالً   
، أن تـنظم كـل      ٨-م أ /١٣قرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، مبوجب مقرره           -١

من الدورات العادية املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املـؤمتر         دورة
  .العلمي والتقين

 أن يعقد املؤمتر العلمـي الثـاين        ،٩-م أ /١٦ األطراف، مبوجب مقرره     وقرر مؤمتر   -٢
 يف دورة اسـتثنائية للجنـة العلـم         ٢٠١٢التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عام        

والتكنولوجيا، وأن يكون املوضوع احملدد الذي سيتناوله املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمـم             
لتقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومـدى        ا"املتحدة ملكافحة التصحر    

  ".قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
 عن التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر       اًويف الفصل الثاين أدناه، تقدم هذه الوثيقة تقرير         -٣

ستثنائية الثانية للجنـة العلـم والتكنولوجيـا يف       العلمي الثاين لالتفاقية منذ انعقاد الدورة اال      
فيما يتناول الفصل الثالـث تنظـيم دورات جلنـة العلـم            . ٢٠١١يونيه  /حزيرانمنتصف  

والتكنولوجيا يف شكل مؤمتر يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين بشكل عام، مبا يف ذلك               
طراف إىل النظـر يف موضـوع املـؤمتر    تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية ودعوة األ  

  .العلمي الثاين لالتفاقية
وجيب أن ينظر إىل الوثيقة يف ضوء التقدم احملرز بشأن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين                -٤

لالتفاقية املعروض يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا الـوارد يف الوثيقـة              
ICCD/CST(S-2)/3   تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة           ، وتقييم

مني املستقلني الذين   ويرد التقرير النهائي للمقيّ   . ICCD/CST(S-2)/2التصحر املقدم يف الوثيقة     
  .ICCD/COP(10)/CST/INF.3 تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية يف الوثيقة اأجرو

:  العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        للمؤمتر اإلعداد  -ثانياً   
التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضـي، ومـدى         "

  "قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
ـ  اإلعداد تقريراً عن التقدم احملرز يف عملية        ICCD/CST(S-2)/3تقدم الوثيقة     -٥ ؤمتر  للم

. ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٢العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر حىت         
وتقدم هـذه   . رض حتديث شفوي يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا         وُع

  .ICCD/CST(S-2)/3عن التقدم احملرز منذ إعداد الوثيقة تقريراً الوثيقة 
 األمانة، مبوافقة مكتـب  وّجهتن ذلك يف الوثيقة املشار إليها أعاله،       وكما ورد بيا    -٦

جلنة العلم والتكنولوجي، نداًء إىل املؤسسات واالحتادات املهتمة بتنظيم املؤمتر العلمي الثـاين             



ICCD/COP(10)/CST/5 

GE.11-62697 4 

 وهو  ،وحىت املوعد النهائي احملدد لتقدمي الطلبات     . لالتفاقية تدعوها فيها إىل تقدمي مقترحات     
  . ، مت تلقي طلب واحد٢٠١٠أكتوبر / األولتشرين ١٦يوم 
وإثر مناقشة مستفيضة لالقتراح، توصل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل توافق يف              -٧

 دافوس للمخاطر العاملية    منتدى وقرر اختيار    ٢٠١١فرباير  /شباط ٢١ يف   اجتماعهاآلراء أثناء   
. التفاقية حتت توجيه مكتـب اللجنـة      بوصفه املؤسسة الرائدة لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين ل       

، وحـىت   )١(وميكن االطالع على تقرير االجتماع على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنـت           
  دافـوس  ، كانت صياغة مذكرة تفاهم بني األمانة ومنتـدى        ٢٠١١يونيه  /حزيرانمنتصف  

  . لمخاطر العاملية جاريةل
ائية الثانية للجنة العلـم والتكنولوجيـا   وتبعاً للتوصية اليت تقدمت هبا الدورة االستثن       -٨

جنة توجيهية تتألف من أعضاء مكتـب جلنـة         ل األمانة ل  تشكيلوموافقة مكتب اللجنة على     
العلم والتكنولوجيا وأمانة االتفاقية ومنتدى دافوس للمخاطر العاملية لتنسيق تنظـيم املـؤمتر،      

وترد يف املرفـق األول هلـذه       . ٢٠١١مايو  /أيار ١٨نظمت األمانة االجتماع األول للجنة يف       
  .الوثيقة اختصاصات اللجنة التوجيهية كما وردت مناقشتها وكما عدهلا االجتماع واتفق عليها

وناقش االجتماع األول للجنة التوجيهية مشروع اختصاصات جلنة استشارية علمية            -٩
جنة االستشارية العلمية،   وترد يف املرفق الثاين اختصاصات الل     . للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية   

  .كما ناقشها االجتماع األول للجنة التوجيهية وعدهلا واتفق عليها
ومن املقرر أن تستعرض اللجنة التوجيهية استراتيجية شاملة لالتـصال ألغـراض              -١٠
ومن املقرر عقد اجتماع ثاٍن للجنة التوجيهية من خالل عقد مـؤمتر عـن بعـد يف                 . املؤمتر
  .٢٠١١يوليه /متوز
وسُيقدم خالل الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا حتديث شفوي بشأن التقدم       -١١

  .لتقرير املرحليل تكميالًاحملرز يف التحضري للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، 

تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليـه طـابع              -ثالثاً   
  املؤمتر العلمي والتقين

حول موضوع املـؤمتر    وُنشرت   النظراء   مرجعية استعرضها  ورقات صحفية    صدرت  -١٢
 للتصحر  ني االقتصادي -  ني واالجتماعي نيالعلمي األول لالتفاقية والرصد والتقييم البيوفيزيوئي     

" جملـة تـردي األراضـي     "وتردي األراضي لدعم صنع القرار يف إدارة األراضي واملياه، يف           

__________ 

)١( <http://www.unccd.int>. 
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ضع يف املتناول جماناً    وقد أتيح العدد اخلاص من اجمللة ووُ      ). ٢، العدد   ٢٢اجمللد  : خاص عدد(
  . )٢(على الشبكة

، أن تنظم كل دورة من الدورات       ٨-م أ /١٣وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٣
العادية املقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل مؤمتر يغلب عليه الطابع العلمـي والـتقين،     

احتاد رائد يتميـز بالكفـاءة واخلـربة يف         /لتشاور مع مؤسسة رائدة   ينظمه مكتب اللجنة با   
، سـُيعقد   ٨-م أ /١٣ومتشياً مع املقـرر     . املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف      

الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيـا يف        انعقاد  العلمي املقبل لالتفاقية أثناء      املؤمتر
،  أيـضاً  ٨-م أ /١٣ومتشياً مع املقرر    . ر األطراف خالف ذلك   ، ما مل يقرر مؤمت    ٢٠١٣عام  

سُيعقد املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية أثناء الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا يف             
  . ، ما مل يقرر مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة خالف ذلك٢٠٠٣عام 
التكنولوجيا أن يقوم، بدعم مـن       إىل مكتب جلنة العلم و     ٩-م أ /١٦يطلب املقرر     -١٤

االحتاد الرائد قبل سنتني على األقل من موعد انعقاد كـل           /األمانة، باختيار املؤسسة الرائدة   
ويف نفس املقرر، قرر مؤمتر     . مؤمتر علمي مقبل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         

قاد املؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة      األطراف أن يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بعد انع        
األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، بإجراء تقييم ملسألة ما إذا 
كان ينبغي عقد املؤمتر العلمي للجنة العلم والتكنولوجيا خالل الفترات الفاصلة بني الدورات             

لوجيا وتقدمي تقرير إىل الدورة املقبلة للجنة اليت        أو خالل الدورات العادية للجنة العلم والتكنو      
  . ٢٠١٣ يف عام  للجنة العلم والتكنولوجياستكون الدورة احلادية عشرة

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً   
قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة يف اإلحاطة علماً بالتقـدم               -١٥

تقـدم  ف الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر         احملرز صوب تنظيم املؤمتر العلمي    
  .توجيهات ومزيداً من التوصيات بشأن عملية تنظيم املؤمتر

وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً يف النظر يف ما إذا كان ينبغـي عقـد                  -١٦
قية يف شـكل    دورات جلنة العلم والتكنولوجيا املقبلة على إثر املؤمتر العلمي الثاين لالتفا          

يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين أساساً أو انتظار نتائج التقييم لقرار ما إذا كـان                
ينبغي عقد املؤمترات العلمية للجنة العلم والتكنولوجيا خالل الفتـرات الفاصـلة بـني              

وقد ترغب اللجنة   . خالل الدورات العادية للجنة العلم والتكنولوجيا     عقدها  الدورات أو   
ذلك يف النظر يف املوضوعات احملتملة للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية والتقدم بتوصيات            ك

  .ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها عند االقتضاء
__________ 

)٢( <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.v22.2/issuetoc>. 



ICCD/COP(10)/CST/5 

GE.11-62697 6 

  املرفق األول

اختصاصات اللجنة التوجيهية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة األمـم              
  املتحدة ملكافحة التصحر

  معلومات أساسية  -أوالً   
دعت اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ       -١

 /أيلـول ، اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة يف              )االستراتيجية(االتفاقية  
 جلنة العلم والتكنولوجيا، وتعزيز قـدرهتا علـى جتهيـز           هيكلة، إىل إعادة    ٢٠٠٧ سبتمرب

 اإلطـار   ٨-م أ /١٣كما أنشأ املقرر    .  االقتصادية -واالجتماعية  املعلومات العلمية والتقنية    
الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت جيب أن تعقد يف شكل يغلب عليه طـابع املـؤمتر                

  .العلمي والتقين أساساً، والتركيز على أحد اجملاالت ذات األولوية
 نـواتج   تثمرملكافحة التصحر أن    وينتظر من املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة          -٢

مرجعية علمية سليمة وتوصيات موجهة حنو السياسات العامة تستند إىل حتليل وجتميع مواد             
عـرض  وُت.  تقدم معلومات عن صياغة السياسات العامة واحلوار       ونشرت النظراء   استعرضها

يضاً صورة  وجيب أن تقدم التوصيات أ    . هذه التوصيات على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها       
واضحة عن اخليارات املتاحة والسيناريوهات املمكنة لصانعي القـرار خبـصوص التقيـيم             
االقتصادي للتصحر وتردي األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق املتضررة، وفق ما 

  .تتناوله االستراتيجية وتقترحه
 يف ٢٠١٢ لالتفاقية يف عـام   املؤمتر العلمي الثاين بأن ُيعقد  ٩-م أ /١٦ املقرر   أوصى  -٣

وأشار إىل أن مكان انعقاد مـؤمتر األطـراف يف          . دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا    
وقرر األطراف، مبوجـب نفـس      . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  يف   سيتقررالعاشرة   دورته
اين التفاقيـة   ، أن يكون املوضوع احملدد الذي سينظر فيه املؤمتر العلمي الث          ٩-م أ /١٦ املقرر

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضـي،       "األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
  ".ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر اآلنف الـذكر، إىل مكتـب جلنـة العلـم                 -٤
االحتاد الرائد لتنظيم املؤمتر    /م، بدعم من األمانة، باختيار املؤسسة الرائدة      والتكنولوجيا أن يقو  

ووضـعت  . قبل سنتني على األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي مقبل يف إطار االتفاقية             
االختصاصات اليت وافق عليها املكتب على موقع االتفاقية على الشبكة ومت توزيعهـا علـى              
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وكان . ؤسسات العلمية، فضالً عن اجلهات املعنية األخرى ذات الصلة      األطراف واملراقبني وامل  
  .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ١٦املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يوم تاريخ 

 /شـباط  ٢١وتوصل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، أثناء اجتماعه املعقـود يف             -٥
، بوصـفه   للمخاطر العامليـة   فوس دا ، إىل توافق يف اآلراء وقرر اختيار منتدى       ٢٠١١ فرباير

.  من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا     بتوجيهاملؤسسة الرائدة لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية        
  .والحظ املكتب أنه جيب إيالء اهتمام خاص بالشروط الستة املبّينة يف تقريره عن االجتماع

  املبادئ اإلرشادية للجنة التوجيهية  -ثانياً   
، من مكتب جلنـة العلـم       ٩-م أ /١٦ب أيضاً مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       طل  -٦

والتكنولوجيا أن يأخذ بعني االعتبار نتائج تقييم تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقيـة األمـم      
  .املتحدة ملكافحة التصحر يف التحضري للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية

تكون لدى األمانة   "متر العلمي األول لالتفاقية بأن      وأوصى التقييم املستقل لتنظيم املؤ      -٧
جلنة توجيهية للمؤمترات لتنسيق تنظيم املؤمتر والعمل بشكل وثيـق مـع البلـد املـضيف،            

االحتاد الذي يتم اختياره لتنظيم املؤمتر، وأصحاب املصلحة اآلخـرين، حـسب            /واملؤسسة
 بـني األمانـة واملؤسـسة       تكون قنـوات االتـصال    "كما أوصى التقييم بأن     ". االقتضاء
مسؤوليات التواصل حمددة حتديـداً     أن تكون   االحتاد املكلف بتنظيم املؤمتر واضحة و     /املكلفة

  ".وينبغي أن تيسر اللجنة التوجيهية للمؤمتر هذه االتصاالت. جيداً لتسهيل عملية صنع القرار
واستجابة هلذه التوصيات، أوصت الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم                -٨

، بأن تنشأ األمانـة جلنـة       ٢٠١١فرباير  /شباطوالتكنولوجيا، اليت عقدت ببون يف أملانيا يف        
توجيهية للمؤمتر تتوىل تنسيق تنظيمه، وجيب أن تتألف من أعضاء مكتب اللجنـة واألمانـة          

  . ارةواملؤسسة الرائدة املخت
وهـو حمـدد باملبـادئ      . ومتت مناقشة دور اللجنة التوجيهية يف االجتماع األول         -٩

  :اإلرشادية التالية
دافـوس  ستوفر اللجنة التوجيهية بيانات فعالة لالتصال بني األمانة ومنتـدى            •

 ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، مما ميكن من تنسيق اجلهود          ،لمخاطر العاملية ل
 ؛م املؤمتر وتأمني إقامة عالقات عمل فعالةبفعالية يف تنظي

ال تسعى اللجنة التوجيهية إىل إدارة تنظيم املؤمتر إدارة جزئية، وإمنا تسعى إىل              •
 بـدوره السهر على تنسيق إجراءات كل واحد من األعضاء يف االضـطالع            

 ؛حتضرياً للمؤمتر، مبشورة من اللجنة االستشارية العلمية

يضاً عملية منتظمة وتتيح الفرصة لتسوية أية مـشاكل         توفر اللجنة التوجيهية أ    •
  . غري متوقعة قد تطرأ
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  طريقة عمل اللجنة التوجيهية  -ثالثاً   

  أعضاء املكتب    
ويف حالـة تعـذر     . سيكون رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا رئيس اللجنة التوجيهية         -١٠

  .ع كممثل لهحضوره أحد االجتماعات للرئيس أن يعني رئيساً باإلنابة لالجتما

  موعد ومكان انعقاد االجتماعات    
تنظم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مقرها ببون أول اجتماع للجنة               -١١

 أمانـة االتفاقيـة      تتوىل يف املستقبل ُتعقد  وأية اجتماعات عادية للجنة التوجيهية      . التوجيهية
دافوس التشاور مع منتدى    بمترات عن ُبعد    ؤاملإما بصورة شخصية أو عن طريق عقد        تنظيمها  

  .، مىت اقتضت الضرورةالعامليةلمخاطر ل

  جدول األعمال والوثائق     
تقوم األمانة بإعداد وتوزيع جداول األعمال والوثائق ذات الصلة لدعم اجتماعات             -١٢

  . دافوس للمخاطر العامليةاللجنة التوجيهية، بالتشاور مع منتدى 

  كةالعضوية واملشار    
يكون أعضاء اللجنة التوجيهية ممثلني عن مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومنتـدى              -١٣

ملمثل عن البلد   جيوز  و. وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      لمخاطر العاملية دافوس ل 
  . املضيف أن ينضم إىل اللجنة التوجيهية كعضو

هية، جيوز دعوة أشـخاص آخـرين أو        ورهناً جبدول أعمال اجتماع اللجنة التوجي       -١٤
ممثلني عن املؤسسات أو املنظمات أو اللجان املعنية بتنظيم املؤمتر العلمي الثـاين لالتفاقيـة،               

  . حسب ظروف كل حالة

  صنع القرار    
 التوصل إىل توافـق يف اآلراء يف اللجنـة          تعذّرومىت  . تخذ القرارات بتوافق اآلراء   ُت  -١٥

  . إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا الختاذ قرار يف الوقت املناسبالتوجيهية، حتال املسألة

  تقارير االجتماعات    
تقوم أمانة االتفاقية بإعداد تقارير اجتماعات اللجنة التوجيهية وتوزيعها على أعضاء             -١٦

  . اللجنة وغريهم من املدعوين املشاركني، بناًء على تقدير اللجنة
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  املرفق الثاين

العلمية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة  االستشارية  اللجنة  اختصاصات      
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  مقدمة  -أوالً   
حتدد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ                -١

 /أيلـول ، اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة يف              )االستراتيجية(االتفاقية  
وتـسلم االسـتراتيجية    . ، هدفاً تنفيذياً يتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفـة       ٢٠٠٧ تمربسب

باحلاجة إىل تعزيز فعالية وكفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا، وتدعو إىل إعادة هيكلـة هـذه               
ويف .  االقتصادية -اللجنة، مبا يعزز قدرهتا على جتهيز املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية           

، أن يكون املوضوع احملدد ٩-م أ/١٦وء هذه احلاجة، قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره ض
التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة     "الذي سينظر فيه املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية        

  ".لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
ينتظر من املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية أن يفضي إىل نواتج علمية سليمة وتوصيات             و  -٢

مركزة على السياسة العامة استناداً إىل حتليل وجتميع مواد مرجعيـة استعرضـها النظـراء               
وتعرض هذه التوصيات   . ونشرت، وهي مواد يستند إليها يف صيغة السياسات وإجراء احلوار         

وجيب أن تعطي التوصيات أيضاً صورة واضحة عـن         . لكي ينظر فيها  على مؤمتر األطراف    
اخليارات املتاحة والسيناريوهات املمكنة لصناع القرار بشأن التقييم االقتـصادي للتـصحر            
وتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق املتأثرة، على النحو الذي تتناولـه             

  .وتقترحه االستراتيجية
 مت حتديد اإلطار الجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا،        ٨-م أ /١٣ل املقرر   ومن خال   -٣

 أحد اجملاالت ذات  اليت ستعقد يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين وستركز على             
عقد املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمـم املتحـدة   وقرر مؤمتر األطراف كذلك أن يُ  . ولويةاأل

وسيقرر مؤمتر  .  العلم والتكنولوجيا  للجنة يف دورة استثنائية     ٢٠١٢ يف عام    ملكافحة التصحر 
وسـينظم  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول األطراف مكان انعقاد املؤمتر يف دورته العاشرة، يف         

  .من جلنة توجيهيةبإرشاد ، دافوس للمخاطر العاملية منتدى - املؤمتر
 التحـضريات املوضـوعية     رشادإلية  وأوصى األطراف بإنشاء جلنة علمية استشار       -٤

وناقشت األطراف هذه   . للمؤمتر، على إثر تقييم مستقل لتنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية         
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 ٢٠١١فرباير /شباطالتوصية وأكدهتا يف الدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا يف 
  .٢٠١١فرباير /شباط ٢١لوجيا يف واتفقت عليها خالل اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنو

وبغية تيسري التنفيذ الفعال الجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليـه               -٥
 ٩-م أ /١٦طابع املؤمتر العلمي والتقين، وملعاجلة املوضوع املختار ذي األولوية، طلب املقرر            

االحتاد الرائد الذي   / الرائدة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بالتعاون مع املؤسسة         
يتم اختياره وبدعم من األمانة، بإشراك الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئـات ذات             
الصلة واملنظمات العلمية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، واملنظمات غري احلكوميـة            

وحتقيقاً . وع ذي األولوية  واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف اجملتمع املدين، يف معاجلة املوض         
هلذه الغاية، ينبغي ضم خربة فنية واسعة من أصحاب املصلحة الرئيسيني ومجع املعارف على              

  .خمتلف املستويات وحتليلها لكي يكتب النجاح للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية

  العلمية االستشارية نطاق أنشطة واحتياجات اللجنة   -ثانياً   
العلمية على أساس ظروف كل حالـة مـن         االستشارية   اللجنة   ميكن دعوة رئيس    -٦

ويؤمل، من خالل أوجه التفاعل هـذه،   . احلاالت للمشاركة يف اجتماعات اللجنة التوجيهية     
أن يعاجل ائتالف دائم أو احتاد من األفراد واملؤسسات من اجلهات امللتزمة بتشجيع قيام تبادل               

التقييم االقتصادي للتصحر،   "ا للتطرق ملوضوع    علمي دويل مفتوح وشفاف ومتوازن جغرافي     
واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة             

  ".على التكّيف
 التركيـز   يكفل يف السهر على أن      وهدفهاالعلمية  االستشارية  يتمثل نطاق اللجنة    و  -٧

  : ما يلياً للمؤمتر وأثناءهاملوضوعي واملناقشات اليت ستجرى حتضري
   يف إحراز تقدم يف إعادة هيكلة عمليات جلنة العلم والتكنولوجيا؛املسامهة  )أ(  
تعزيز قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا على معاجلة املعلومات العلمية والتقنية            )ب(  

   االقتصادية؛-واالجتماعية 
  ييم االقتصادي؛عرض أحدث البحوث وأفضل املمارسات يف ميدان التق  )ج(  
توصيات مركزة على السياسة العامـة      التقدم ب  نواتج علمية سليمة و    حتقيق  )د(  

استناداً إىل حتليل وجتميع مواد مرجعية استعرضها النظراء وُنشرت، وهي مواد ُيستند إليها يف              
  سياق السياسات وإجراء احلوار؛

  .ملية تقاسم املعارف عمبا يعزز املؤمتر، إىلضمان تدفق األفكار اجلديدة   )ه(  
  :واللجنة االستشارية العلمية مطالبة بإسداء املشورة بشأن املسائل املوضوعية التالية  -٨

  حتديد وصقل املوضوعات الرئيسية أو املوضوعات الفرعية؛  )أ(  
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  حتديد املتكلمني الرئيسيني واإلسهامات يف دورات املؤمتر؛  )ب(  
يتم اختيارها للعـروض الـشفوية أو يف         املوجزة اليت    امللخصاتاستعراض    )ج(  

  شكل ملصقات؛
وضع أفرقة عمل ملعاجلة املسائل الرئيسية واملوضوعات الفرعية واملندرجـة            )د(  

  يف إطار موضوع املؤمتر الرئيسي؛
  توفري التوجيه واإلشراف لضمان التكامل فيما بني األفرقة العاملة؛  )ه(  
من قبيل الورقات العلميـة الـصادرة يف         (حتديد النتائج املتوقعة من املؤمتر      )و(  

  ؛)اجملالت املشمولة باستعراض النظراء، والوثائق املتعلقة بالسياسات العامة
  ختطيط املنشورات للمؤمتر؛  )ز(  
  .تقاسم الرسائل مع الصحافة بشأن موضوع املؤمتر والتقدم احملرز  )ح(  

  العلمية االستشارية تكوين اللجنة   -ثالثاً   
التقيـيم  " خبرياً هلم اخلربة يف      ١٢العلمية من عدد أقصاه     االستشارية  اللجنة  تتألف    -٩

االقتصادي لتردي األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشـبه            
ويف عضوية اللجنة العلمية االستـشارية سـيتم        . "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكّيف     

  :ن متوازن فيما يتصل مبا يليالسعي إىل إجياد تكوي
 ؛اخلربة فيما يتصل باملوضوعات الفرعية املتصلة مبوضوع املؤمتر العام •

 ؛املنطقة اجلغرافية •

 .نوع اجلنس •

مني من كل منطقة من املناطق، فضالً عن خبريين هلما خربة واسعة وسيتم اختيار عالِ   -١٠
  .يف موضوع املؤمتر

ملشاركة حالياً يف األنشطة العلمية اجلارية بـشأن        وسيتم دعوة املؤسسات الدولية ا      -١١
، علـى   االستشارية العلميـة  موضوع املؤمتر، إليفاد ممثل يشارك يف االجتماع األول للجنة          

وجيوز دعوة ممثلي املؤسسات الدولية ملشاورات اللجنة االستشارية العلمية أو ألفرقة           . نفقتها
 واألنشطة التحضريية، يف ضوء عمليـة التوعيـة         املؤمتر العاملة أو تقدمي الدعم لالجتماعات     

  .باملؤمتر وبناء الشراكات
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  مؤهالت اخلرباء  -رابعاً   
جيب أن تتوافر يف اخلرباء الذين سيتم النظر يف اختيـارهم كأعـضاء يف اللجنـة                   -١٢

  :العلمية مجيع املعايري التاليةاالستشارية 
مية خضعت ملراجعة النظراء وهلا      يكون اخلبري قد أصدر منشورات عل      :اخلربة العلمية   

 واإلدارة املستدامة لألراضي    للتصحرالتقييم االقتصادي   "مركز ومصداقية دوليني يف     
  ؛"ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكّيف

 يكون اخلبري قد أسدى مشورة علميـة  :اخلربة يف العمل املنطبق على موضوع املؤمتر   
صانعي القرار، ومنظمات اجملتمع املدين، ومستخدمي األراضي، وغري ذلـك مـن            ل

أصحاب املصلحة فيما يتصل باالتفاقية، ويكون قادراً على تصور الفرص املالئمـة            
لربط املناقشات العلمية جبداول األعمال األقل توجهاً حنو اجلانب التقين، وإشـراك            

  مجهور أوسع؛
توقع مـن    يُ :علمية الدولية فيما يتعدى االتفاقية ويكملها     رؤية وخربة يف العمليات ال      

  اخلبري أن يدخل رؤى جديدة للمناقشات العلمية يف إطار االتفاقية؛
، العلميـة االستشارية   يبدي اخلبري استعداده لالضطالع بأنشطة اللجنة        :االستعداد  

  .يف ذلك حضور االجتماعات الدورية للجنة مبا

   اخلرباءعملية اختيار  -خامساً   
ستقوم اللجنة التوجيهية باالختيار تبعاً للمعايري املشار إليهـا يف الفـرعني الثالـث                -١٣

  .والرابع
ختار منها مـن    وستضع اللجنة التوجيهية قائمة باخلرباء اإلضافيني الذين ميكن أن يُ           -١٤

ديل منتـدى   وميكن أن يعني الب   .  أحد اخلرباء املختارين يف األصل     اعتذارحيل حملهم يف حالة     
دافوس للمخاطر العاملية عند اللزوم، مع مراعاة املعايري وإبقاء اللجنة التوجيهية علـى علـم               

  .باخلطوات املتخذة

  العلمية االستشارية اجتماعات اللجنة   -سادساً   
 منتدى دافـوس    يعاجلهاالعلمية جيب أن    االستشارية  مسألة تنظيم اجتماعات اللجنة       -١٥

والشركاء املؤسـسيون اآلخـرون الـذين    . بالتشاور مع اللجنة التوجيهيةللمخاطر العاملية،  
سيشاركون من خالل عملية التوعية باملؤمتر وبناء الشراكات يف هذا اإلطار، مبـا يف ذلـك                

العلميـة، ميكـن أن يقـدموا الـدعم لتنظـيم          االستشارية  املشاركة يف اجتماعات اللجنة     
  .االجتماعات، مىت رغبوا يف ذلك
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ويف حالـة تعـذر توليـه       . العلمية خيتاره أعضاء اللجنة   االستشارية  ئيس اللجنة   ور  -١٦
ثـر  إوعلى  . للرئاسة، يتم اختيار رئيس باإلنابة من بني األعضاء احلاضرين لترؤس االجتماع          

كل اجتماع من االجتماعات، يقدم منتدى دافوس للمخاطر العاملية تقريـراً خطيـاً عـن               
  .العلمية وأعضاء اللجنة التوجيهيةاالستشارية  أعضاء اللجنة املناقشات واالستنتاجات إىل

. العلمية يف تاريخ تقرره اللجنة التوجيهيـة      االستشارية  يعقد االجتماع األول للجنة       -١٧
االستشارية  االجتماع األول للجنة     وسيدرج.  مجيع األعضاء املختارين املدعوين    وسيتم متويل 

  : أخرى، البنود التاليةنودب، من بني  يف جدول أعمالهالعلمية
 ؛العلميةاالستشارية مناقشة طرق عمل اللجنة  •

 ؛حتسني تركيز املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية •

 ؛استنباط نطاق وتكوين األفرقة العاملة للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية •

االستشارية تم دعوهتا للمشاركة يف اجتماعات اللجنة    تحتديد املؤسسات اليت س    •
 ؛لمية واألفرقة العاملة يف ضوء قدراهتا العلمية أو املؤسسيةالع

استعراض موضوع املؤمتر والتمركز االستراتيجي فيمـا يتـصل باملبـادرات            •
األخرى ذات الصلة، مثل مبادرة اقتصاديات التـصحر وتـدهور األراضـي            

 ؛واجلفاف

 ؛ؤمترللمالتحضريية  اجملتمع العلمي الدويل ألعمال األخرى اإلسهاماتنطاق  •

  .توصيات الستراتيجية منشورات املؤمتر •
. العلمية الالحقة ستحدد موعدها اللجنة التوجيهيـة  االستشارية  واجتماعات اللجنة     -١٨

االستـشارية  واتفقت اللجنة التوجيهية على أنه يكون من األفضل عقد اجتماعات اللجنـة             
أو غري ذلك من االجتماعات      اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا       تباعاً عقب العلمية  
العلمية أربعـة   االستشارية  تعقد اللجنة   و.  اليت تتطرق للمواضيع ذات الصلة     املختصةالدولية  

 إلمكانية عقـد    ،وميكن أيضاً استكشاف منظم املؤمتر، عند اللزوم      . اجتماعات كحد أقصى  
  .اجتماعات افتراضية على الشبكة

        


