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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  احلادية عشرةالدورة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧ويندهوك، ناميبيا، 

  من جدول األعمال املؤقت) د(٥البند 
النظر يف   :غة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية      إعادة صيا 

لمؤمتر العلمي الثالث التفاقيـة األمـم       باإلعداد ل التقرير املرحلي املتعلق    
تـدهور األراضـي    /مكافحة التـصحر  "املتحدة ملكافحة التصحر بشأن     

: واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة           
  " العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليديةمسامهة

تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة              
  ملكافحة التصحر

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
، )مـؤمتر األطـراف   (قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            

إطـار    يف ٢٠١٤  عام ، أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية يف       ١٠-م أ /١٨ مبوجب مقرره 
. ٨-م أ /١٣ مـن املقـرر      ١دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، وفقاً ألحكام الفقـرة          

ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يـدرج يف              
 من دوراته عرضاً حول املؤمترات العلمية التفاقيـة األمـم املتحـدة             جدول أعمال كل دورة   

  .ملكافحة التصحر
 هذه الوثيقة تقريراً عن التقدم احملرز يف عملية اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالـث              وتتضمن  
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٦تاريخ حىت االستثنائية الثالثة من الدورة يتناول الفترة املمتدة لالتفاقية، 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
 التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة       الثالثالتقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي         - ثانياً  

  ٤  ١١-٧  ...................................................................التصحر
  ٥  ١٢  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
  املرفقات

  ٦  .........العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراختصاصات اللجنة التوجيهية للمؤمتر   - األول  
  ١٠  ......التصحُّرالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  للمؤمتر العلمي الثالثاختصاصات اللجنة االستشارية العلمية   - الثاين  
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  معلومات أساسية  -أوالً  
 تنفيـذ   تسلط اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز            -١

الضوء على األمهية اليت تـوىل لوضـع وتنفيـذ          ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
  .أساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه، ويؤكدان احلاجة إىل نظرة شاملة

وقررت األطراف، يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، تعزيز القاعدة العلمية اليت تقوم              -٢
، أن  ١٨-م أ /١٣ وحتقيقاً هلذه الغاية، قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره           .عليها االتفاقية 

ينظم مكتب اللجنة كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمـي                
 املؤهل وصاحب اخلربة الفنية يف      )االحتاد الرائد  (والتقين، وذلك بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     

  .ذي خيتاره مؤمتر األطرافاملوضوع ذي الصلة ال
ونتيجة لذلك، ُعقد املؤمتر العلمي األول لالتفاقية خالل الـدورة التاسـعة ملـؤمتر                -٣

رصـد وتقيـيم    " بشأن موضوع    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٤ إىل   ٢٢األطراف يف الفترة من     
 االقتصادي من أجـل     -التصحر وتدهور األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي        

، أعقبه عقد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية       "عم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه       د
التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق         "بشأن موضوع   

ـ       ، وذلك "القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف        رة يف بون، أملانيـا، يف الفت
  .٢٠١٣أبريل /نيسان ١٢ إىل ٩ من
، أن ُيعقد املؤمتر    ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٢وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٤

 يف إطار دورة استثنائية     ٢٠١٤  عام العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف       
  .٨-م أ/١٣ من املقرر ١للجنة العلم والتكنولوجيا، وفقاً ألحكام الفقرة 

، أن يكون املوضوع احملدد     ١٠-م أ /١٨، مبوجب مقرره     أيضاً وقرر مؤمتر األطراف    -٥
مكافحـة التـصحر    "الذي سينظر فيه املؤمتر العلمي الثالث التفاقية مكافحة التصحر هـو            

: وتدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة             
  ".كنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليديةمسامهة العلم والت

يتنـاول الفتـرة    وقُدِّم تقرير مرحلي بشأن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية،            -٦
، يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنـة العلـم         ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ٣١حىت  املمتدة  

هـذه  وتتـضمَّن   ). ICCD/CST(S-3)/4قة  انظر الوثي (والتكنولوجيا، املعقودة يف بون، أملانيا      
 ٦ حىت   ICCD/CST(S-3)/4الوثيقة تقريراً عن التقدم احملرز يف الفترة املمتدة من إعداد الوثيقة            

  .٢٠١٣يونيه /حزيران
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التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحـدة            -ثانياً  
  ملكافحة التصحر

 ٣٠ و ٢٩نة العلم والتكنولوجيا املعقود يف بون بأملانيا، يومي         يف اجتماع مكتب جل     -٧
 ملعايري التقييم الواردة يف االختصاصات واملتعلقة باختيار        ، ووفقاً ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
 لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية، وقع االختيار على احتـاد           )احتاد رائد  (مؤسسة رائدة 

 يف املنظمة الدولية أغروبـوليس      ممثالً" تقليدية من أجل التنمية املستدامة     العلمية وال  ملعارفا"
)Agropolis International (ًعن شركائهانيابة .  
احتـاد   قُدِّم إىل األطـراف      ،ويف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا        -٨

كلف بتنظيم املؤمتر العلمي الثالـث       امل -املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة        
وُعقد اجتماعـان  . لالتفاقية بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومبساعدة من األمانة       

  .للجنة التوجيهية للمؤمتر منذ اختيار االحتاد املكلف بتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية
        /نيـسان  ١٣ول املعقـود يف     وناقش أعضاء اللجنة التوجيهية، يف اجتماعهـا األ         -٩

 .، اختصاصات هذه اللجنة واختـصاصات اللجنـة االستـشارية العلميـة           ٢٠١٣ أبريل
االجتماع نفسه، نوقشت تشكيلة اللجنة التوجيهية واُتفق على أن ُيضم إىل عضوية اللجنة              ويف

ولوجيـا، واملمثـل    التوجيهية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية أعضاء مكتب جلنة العلم والتكن         
وجيـوز  . ، وممثل األمانـة   الرئيسي الحتاد املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة        

واعتمد مكتـب جلنـة العلـم       . عن البلد املضيف أن ينضم إىل اللجنة التوجيهية كعضو         ملمثل
للجنـة  ، اختـصاصات ا   ٢٠١٣مايو  /أيار ٣١ و ٣٠والتكنولوجيا، يف اجتماعه املعقود يومي      

   .التوجيهية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية، وترد هذه االختصاصات يف املرفق األول أدناه
 /أيار ٢٩ووافقت اللجنة التوجيهية املذكورة أعاله، يف اجتماعها الثاين املعقود يوم             -١٠

، على اختصاصات اللجنة االستشارية العلمية، وترد هـذه االختـصاصات يف            ٢٠١٣مايو  
النضمام إىل  إىل ا مسألة دعوة خرباء    أيضاً  ناقش أعضاء اللجنة التوجيهية     و. ق الثاين أدناه  املرف

عضوية اللجنة االستشارية العلمية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية، ووافقـوا علـى ذلـك،        
وحددوا خريطة طريق وإطاراً زمنياً لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث واإلعداد له، مـع مراعـاة               

  . وس املستفادة من تنظيم وإعداد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيةالدر
وجتري حالياً صياغة مذكرة تفاهم بني األمانة واحتاد املعارف العلمية والتقليدية من              -١١

  . أجل التنمية املستدامة
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
 عشرة يف اإلحاطـة علمـاً       قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية         -١٢

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،      الثالثبالتقدم احملرز صوب تنظيم املؤمتر العلمي       
 من التوصيات بشأن عملية تنظيم املؤمتر مع مراعـاة الـدروس            وتقدمي توجيهات ومزيد  

  . املستفادة من إعداد وتنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية
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  لاملرفق األو

اختصاصات اللجنة التوجيهية للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمـم             
  املتحدة ملكافحة التصحر

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر         /مكافحة التصحر     
مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسـات      : "وحتقيق التنمية املستدامة  

  "التقليدية

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

 /أيلـول  يف   ،ا مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة       اعتمدمهاللذان  ،  )االستراتيجية(االتفاقية  
، إىل إعادة هيكلة جلنة العلم والتكنولوجيا، وتعزيز قـدرهتا علـى جتهيـز              ٢٠٠٧ سبتمرب

 إطـار   ٨-م أ /١٣ املقـرر    وحـدد .  االقتصادية -مية والتقنية واالجتماعية    املعلومات العل 
تعقد يف شكل يغلب عليه طابع املـؤمتر العلمـي          اليت س اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا     

  . على أحد اجملاالت ذات األولويةواليت ستركز والتقين 
فحة التصحر أن تثمر نواتج علمية      وينتظر من املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكا         -٢

استعرضه النظـراء     ما إىل حتليل وجتميع  ومستندة  سليمة وتوصيات موجهة حنو السياسات العامة       
وُتعرض هـذه   . صياغة السياسات العامة واحلوار   وُنشر من مواد مرجعية، وذلك لُيسترشد هبا يف         
إىل صّناع القرار   التوصيات أيضاً    تنقلأن  وينبغي  . التوصيات على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها      

  . موضوع املؤمتربشأن صورة واضحة عن اخليارات املتاحة والسيناريوهات املمكنة 
، أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثالـث       ١٠-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣

قـرر مـؤمتر   و.  يف إطار دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيـا       ٢٠١٤  عام لالتفاقية يف 
األطراف، مبوجب املقرر ذاته، أن يكون املوضوع احملدد الذي ينظر فيه املؤمتر العلمي الثالث              

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر         /مكافحة التصحر "لالتفاقية هو   
  ". ةمسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدي: وحتقيق التنمية املستدامة

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر اآلنف الـذكر، إىل مكتـب جلنـة العلـم                 -٤
اليت سُيعهد   )االحتاد الرائد  (، بدعم من األمانة، اختيار املؤسسة الرائدة      يتوىلوالتكنولوجيا أن   

موعد انعقاد كل مؤمتر علمي مقبل يف إطار        قبل  سنتني على األقل    وذلك   ،تنظيم املؤمتر إليها ب 
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موقع االتفاقية علـى الـشبكة      املكتب يف   االختصاصات اليت وافق عليها     وُنشرت  . فاقيةاالت
 على األطراف واملراقبني واملؤسسات العلمية، فضالً عن اجلهات املعنية األخرى ذات    ووزِّعت
هـذا  د  ، وُمدّ ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٥ وكان تاريخ املوعد النهائي لتقدمي الطلبات هو      . الصلة

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٣٠حىت األجل 
 ٣٠ و ٢٩مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعه املعقـود يـومي           واضطلع    -٥

املعارف العلميـة   "، بتقييم مجيع الطلبات، وقرر اختيار احتاد        )١(٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
يه من مكتب   لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية بتوج     " والتقليدية من أجل التنمية املستدامة    

  .جلنة العلم والتكنولوجيا

  املبادئ اإلرشادية للجنة التوجيهية  -ثانياً  
تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية بأن تكـون لـدى          تناول  أوصى تقييم مستقل      -٦

تنسيق عمليـة تنظـيم     متثل خمتلف وحدات االتفاقية وتتوىل      األمانة جلنة توجيهية للمؤمترات     
لتنظيم املـؤمتر،   اليت ختتار    )االحتاد (ل وثيق مع البلد املضيف، واملؤسسة     املؤمتر والعمل بشك  

بأنه لتيسري عملية اختاذ القرار، جيـب أن        أيضاً  أوصى التقييم   و. وأصحاب املصلحة اآلخرين  
تكون قنوات االتصال بني األمانة واملؤسسة املكلفة بتنظيم املـؤمتر واضـحة وأن تكـون               

  . )٢(ينبغي أن تتوىل اللجنة التوجيهية للمؤمتر عملية التنسيق هذهو. املسؤوليات حمددة جيداً
واستجابة هلذه التوصيات، أوصت الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم                -٧

، بأن ُتنشئ األمانة جلنـة      ٢٠١١فرباير  /شباطوالتكنولوجيا، اليت ُعقدت يف بون، أملانيا، يف        
من أعضاء مكتب اللجنة التوجيهية أن تتألف وأوصت ب .توجيهية للمؤمتر تتوىل تنسيق تنظيمه   

  . )٣()االحتاد الرائد املختار (اللجنة وأمانة االتفاقية واملؤسسة الرائدة املختارة
وميكن حتديد  . وسُيناقش دور اللجنة التوجيهية مبزيد من التفصيل يف اجتماعها األول           -٨

  :ةهذا الدور وفقاً جملموعة املبادئ اإلرشادية التالي
تقدم اللجنة التوجيهية توجيهات تتعلق بالتنظيم واألداء الشاملني للمؤمتر استناداً إىل            •

التقارير املنتظمة اليت تقدمها األمانة واحتاد املعارف العلمية والتقليديـة مـن أجـل      
 ؛املستدامة التنمية

__________ 

 متـاح يف    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ و ٢٩تقرير اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا املعقود يومي          ) ١(
ــايل  ــع الت -http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/Report%20CST%20BM_29>املوق

30Oct2012.pdf>. 
 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/cstINF3eng.pdf>: متاح يف املوقع )٢(
 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/CSTS-2/9eng.pdf>: متاح يف املوقع )٣(
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مـوال،  يتعلق مبراحل اإلجناز، ومجع األ      فيما تستعرض اللجنة التوجيهية التقدم احملرز     •
وختصيص املوارد لألنشطة املختلفة يف سياق إعداد وتنظيم املؤمتر العلمـي الثالـث             

يف ذلك تقدمي توصيات، إن وجدت، لكي ينظر فيها مكتب جلنة العلم              مبا لالتفاقية،
 ؛والتكنولوجيا

توفر اللجنة التوجيهية قناة اتصال فعالة لتبادل املعلومات بني كـل مـن األمانـة،                •
عارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة، ومكتب جلنـة العلـم            امل واحتاد

ميكن من التنسيق الفعال للجهود يف سياق تنظيم املؤمتر وتـأمني             مما والتكنولوجيا،
 ؛عالقات عمل فعالة

كل عضو من أعضائها يف     اليت يضطلع هبا    جراءات  مواءمة اإل تكفل اللجنة التوجيهية     •
ـ   القيام بدوره ومسؤولياته يف اإلعداد للمؤمتر      اللجنـة  الـيت تقـدمها     شورة   مع امل

 ؛االستشارية العلمية

توفر اللجنة التوجيهية أيضاً عملية منهجية وتتيح الفرصة لتسوية أية مشاكل غـري              •
 ؛هوتنظيم متوقعة قد تطرأ أثناء اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

 ؛توافق اللجنة التوجيهية على اختصاصات اللجنة االستشارية العلمية •

تتخذ اللجنة التوجيهية، بدعم من األمانة، قرارات تتعلق بالعضوية         إضافة إىل ذلك،     •
  .يف اللجنة االستشارية العلمية

  طريقة عمل اللجنة التوجيهية  -ثالثاً  

  أعضاء املكتب    
فإن تعذر  . لوجيا رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية    يتوىل رئيس جلنة العلم والتكنو      -٩

جلنة العلم والتكنولوجيا للقيام    مكتب  تسمية أحد نواب رئيس     له  حضوره أي اجتماع، جيوز     
ويقوم مقرر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مبهـام مقـرر          .  خالل االجتماع  مبهام الرئيس 

  .التوجيهية اللجنة

  العضوية واملشاركة    
عضاء اللجنة التوجيهية ممثلني ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، واحتاد املعارف يكون أ  -١٠

وجيوز ملمثل عن البلد املضيف     . العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة، وأمانة االتفاقية       
  .أن ينضم إىل اللجنة التوجيهية كعضو
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  موعد ومكان انعقاد االجتماعات    
ألمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مقرها ببون، أملانيا، أول اجتماع          تنظم أمانة اتفاقية ا     -١١

كانت ُتعقد يف املستقبل، سواء     اليت س عادية للجنة التوجيهية    الجتماعات  اال  أما .للجنة التوجيهية 
املشاركة عن بعد، فتتوىل أمانة االتفاقية تنظيمها بالتشاور مع         قائمة على     أم مداوالهتا حضورية 

ف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة ومكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا،        احتاد املعار 
 اجتماعات جلنـة    ُبعيد  أو قُبيلوُيفضل أن ُتعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية       . حبسب االقتضاء 

  .تتناول مواضيع ذات صلةمناسبة اجتماعات دولية   أوالعلم والتكنولوجيا،

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

اللجنة التوجيهية، بالتشاور مع احتاد املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنميـة املـستدامة              
  .جلنة العلم والتكنولوجيامكتب ورئيس 

يهية، جيوز دعـوة أشـخاص      ورهناً جبدول األعمال املؤقت الجتماع اللجنة التوج        -١٣
اللجان املعنية بتنظيم املؤمتر العلمـي الثالـث          أو املنظمات  أو ممثلني للمؤسسات   أو آخرين

  .لالتفاقية، حبسب ظروف كل حالة

  اختاذ القرارات    
ومىت تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء بني أعضاء اللجنة          . ُتتخذ القرارات بتوافق اآلراء     -١٤

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

  تقارير االجتماعات    
 رئيس اللجنة ويوافق  تقارير اجتماعات اللجنة التوجيهية،     ُتعّد أمانة االتفاقية مشاريع       -١٥
زيع التقرير  وخيضع تو . ُتعتمد يف االجتماع التايل للجنة    ، وُتعّمم على أعضاء اللجنة، مث       عليها

  .على مجيع املدعوين املشاركني لتقدير رئيس اللجنة التوجيهية
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  املرفق الثاين

التفاقية الثالث  اختصاصات اللجنة االستشارية العلمية للمؤمتر العلمي           
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر         /مكافحة التصحر "    
مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسـات      :  التنمية املستدامة  وحتقيق
  "التقليدية

  مقدمة  -أوالً  
حتدد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية              -١
، ٢٠٠٧سـبتمرب   /، اللذان اعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة يف أيلـول          )االستراتيجية(

تسلّم االستراتيجية باحلاجة إىل تعزيز فعالية        وإذ .هدفاً تنفيذياً يتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة     
تدعو إىل إعادة هيكلة هذه اللجنة لتعزيز قدرهتا علـى          فهي  وكفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا،     

ذه احلاجة، قرر مـؤمتر    ضوء ه   ويف . االقتصادية -جتهيز املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية      
 أن يكون املوضوع احملدد الذي سينظر فيه املؤمتر العلمي          ١٠-م أ /١٨ األطراف مبوجب مقرره  

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطـأة        /مكافحة التصحر "الثالث لالتفاقية هو    
  ".ارسات التقليديةمسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملم: الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

فضي إىل نواتج علمية سليمة وتوصـيات       ت لالتفاقية أن    ة العلمي اتوينتظر من املؤمتر    -٢
وُنشر من موادَّ    النظراء   استعرضه  ما إىل حتليل وجتميع  ومستندة   العامة   اتمركزة على السياس  

ـ   . وإجراء احلـوار  العامة  يف صياغة السياسات    وذلك لُيسترشد هبا    ،  مرجعية ذه وتعـرض ه
إىل صـّناع   التوصيات أيضاً   تنقل  وجيب أن   . التوصيات على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها      

  . صورة واضحة عن اخليارات املتاحة والسيناريوهات املمكنة بشأن موضوع املؤمترالقرار 
 إطار اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت سـُتعقد يف          ٨-م أ /١٣وحدد املقرر     -٣

ابع املؤمتر العلمي والتقين واليت ستركز على جمال واحد مـن جمـاالت             شكل يغلب عليه ط   
 ٢٠١٤  عام ، سُيعقد املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية يف      ١٠-م أ /١٨وعمالً باملقرر   . األولوية

وسيتوىل تنظيم املؤمتر االحتـاد     . رابعة للجنة العلم والتكنولوجيا   الستثنائية  االدورة  اليف إطار   
، بتوجيه مباشر مـن     "حتاد املعارف العلمية والتقنية من أجل التنمية املستدامة       ا"املختار، وهو   

  .اللجنة التوجيهية ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا
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اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلـب        لعقد  وبغية تيسري التنفيذ الفعال       -٤
يكـون  ر ذي األولوية، ينبغـي أن       عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، وملعاجلة املوضوع املختا       

 الـذي يطلـب إىل      ،٩-م أ /١٦تنفيذ املقرر   موجهاً خلدمة   إنشاء اللجنة االستشارية العلمية     
الـيت  ) االحتاد الرائد  (مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بالتعاون مع املؤسسة الرائدة         

سسات والوكاالت واهليئـات    وبدعم من األمانة، بإشراك الشبكات واملؤ     يقع عليها االختيار    
على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي، واملنظمـات غـري         ذات الصلة   واملنظمات العلمية   

. احلكومية واجلهات املعنية صاحبة املصلحة يف اجملتمع املدين، يف معاجلة املوضوع ذي األولوية        
صلحة الرئيسيني ومجع   خربة فنية واسعة من أصحاب امل     استقطاب  وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي     

  . املعارف على خمتلف املستويات وحتليلها لكي يكتب النجاح للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية
وأوصى تقييم مستقل لتنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية بإنشاء جلنة علمية للمؤمتر              -٥

وينبغي .  املتعلقة باملؤمتر  تتألف من علماء ميثلون خمتلف املناطق، لتناول املواضيع واإلجراءات        
هلذه اللجنة أن تعمل بوصفها هيئة استشارية ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وألمانة االتفاقية، 

أوصـت األطـراف يف الـدورة    و. )٤(وأن تقدم إسهامات يف املؤمترات اليت سُتعقد مستقبالً 
، وفقـاً   )االحتاد الرائد  (ة الرائدة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا بأن تنشئ املؤسس       

الختصاصاهتا، جلنة علمية مستقلة تتألف من علماء ميثلون خمتلف املناطق ويتولون التخطـيط           
بني األفرقة    فيما لضمان التكامل اآلراء  للمنشورات قبل وقت كاٍف، وإسداء املشورة وتقدمي        

 الـصحافة علـى موضـوع       إلطالعمضامني  العاملة، والعمل كهيئة حمايدة من أجل إعداد        
وينبغي للجنة العلمية املستقلة أن ُتطلع اللجنة التوجيهيـة للمـؤمتر           . )٥(والتقدم احملرز  املؤمتر

ورحب مؤمتر األطراف يف دورتـه العاشـرة، مبوجـب          . بصورة منتظمة على التقدم احملرز    
التنظـيم  ، بإنشاء جلنة توجيهية وجلنة استشارية علمية لقيـادة عمليـة            ١٠-م أ /١٨ مقرره

  .)٦(واألنشطة العلمية اخلاصة باملؤمتر، على التوايل

  نطاق األنشطة واحتياجات اللجنة االستشارية العلمية  -ثانياً  
يتمثل نطاق وأهداف اللجنة االستشارية العلمية يف ضمان التركيز املوضوعي وإجراء        -٦

  اختتامـه، وكـذلك    مناقشات أثناء التحضري للمؤمتر وتنظيمه وتنفيذه، وحسب االقتضاء،       
  :يلي فيما

تقدمي الدعم العلمي ألنشطة واستراتيجيات احتاد املعارف العلمية والتقليدية من أجل            •
 ؛يتعلق جبميع مراحل املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية  فيماالتنمية املستدامة

__________ 

 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/cstINF3eng.pdf> :متاح يف املوقع )٤(
 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/CSTS-2/9eng.pdf> :متاح يف املوقع )٥(
 .<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/31add1eng.pdf> :متاح يف املوقع )٦(
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 ؛دعم أحدث البحوث وأفضل املمارسات يف موضوع املؤمتر •

العامة ومـستندة   على السياسات   مركزة  دمي توصيات   حتقيق نواتج علمية سليمة وتق     •
، استعرضه الزمالء وُنشر من موادَّ مرجعية، وذلك لُيسترشد هبا          ما إىل حتليل وجتميع  

 ؛يف سياق رسم السياسات وإجراء احلوار

 .يعزز عملية تقاسم املعارف  مباضمان تدفق األفكار اجلديدة إىل املؤمتر، •

  :ية ُمطالبة بإسداء املشورة بشأن املسائل املوضوعية التاليةواللجنة االستشارية العلم  -٧
 ؛الفرعية  أوحتديد وصقل املواضيع الرئيسية •

بني أعضاء األفرقة العاملة املواضيعية احملتملة املعنيـة باإلعـداد            فيما ضمان التكامل  •
 ؛بني جلسات املؤمتر  فيماللمؤمتر والتكامل

 االقتضاء، ملعاجلـة املـسائل الرئيـسية        حتديد اختصاصات األفرقة العاملة، حسب     •
 ؛والفرعية ذات الصلة مبوضوع املؤمتر

 ؛حتديد املتكلمني الرئيسيني والعلماء الذين يقدمون إسهامات يف املؤمتر •

لعـروض  هبا يف ا  اإلشراك أصح للملخصات املوجزة   واختيار  إعداد عملية استعراض     •
 ؛املؤمتر ستنظم يف إطار اليتعمل الحلقات   أولصقاتعروض امليف   أوالشفوية

والورقـات  استعراض مجيع الوثائق املواضيعية املعدة للمؤمتر، مثل الوثائق األساسية،           •
 ؛إىل ذلك  وماالبيضاء، والربامج،

 ختطيط الوثائق العلمية للمؤمتر ووثائق املتابعة املتعلقة بالنتائج املتوقعة مـن املـؤمتر،             •
مثل الورقات العلمية املتعلقـة مبـسائل       (شر  يف ذلك استراتيجية االستعراض والن     مبا

املـشمولة باسـتعراض    اجملالت العلمية   يف الورقات العلمية الصادرة يف      ترد  خاصة  
 ؛)الزمالء، والوثائق املتعلقة بالسياسات العامة

 .الصحافة بشأن موضوع املؤمتر والتقدم احملرزنقل مضامني إىل  •

 العلمية أن يساهم يف اجتماعات اللجنـة        وقد ُيطلب إىل رئيس اللجنة االستشارية       -٨
  .التوجيهية للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

  تكوين اللجنة االستشارية العلمية  -ثالثاً  
 خبرياً لديهم خربة يف موضوع      ١٢تتألف اللجنة االستشارية العلمية من عدد أقصاه          -٩

وينبغي أن تتـسم عـضوية      . يةاملؤمتر، منهم عاملان من كل منطقة وعاملان لديهما خربة عامل         
اللجنة االستشارية العلمية بالتوازن، من حيث متثيل املناطق اجلغرافية، واجلنسني، وتعدديـة            

  .التخصصات
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وختتار اللجنة التوجيهية أعضاء اللجنة االستشارية العلمية استناداً إىل معايري االختيار             -١٠
  . الشبكي لالتفاقيةاليت سُتدرج يف طلب ترشيح خرباء ُيعلن يف املوقع

  اجتماعات اللجنة االستشارية العلمية  -رابعاً  
بالتشاور وُيعقد االجتماع األول للجنة االستشارية العلمية بدعوة من االحتاد الرائد             -١١

ضرورة توافق مكان االجتماع ومدته مع املوارد       مراعاة  مع األمانة واللجنة التوجيهية، وينبغي      
اللجنـة  ء، يف االجتماع األول للجنة االستشارية العلمية، رئـيس           األعضا وينتخب. املتاحة

  .رئيس، يتوىل نائب الرئيس رئاسة االجتماعحال تعذر حضور ال  ويف.نائب الرئيسو
وحتدد اللجنة االستشارية العلمية واالحتاد الرائد مواعيد االجتماعات الالحقة للجنة            -١٢

وينبغي للجنة االستشارية العلمية    . لجنة التوجيهية االستشارية العلمية، وذلك بالتشاور مع ال     
إما حضورياً وإما عـن طريـق     وُتعقد االجتماعات   . أن تعقد أربعة اجتماعات كحد أقصى     
سيني اآلخرين الذين سيشاركون   وجيوز للشركاء املؤسّ  . املشاركة عن بعد، رهناً بتوافر املوارد     

، مبن فيهم املشاركون يف اجتماعات املؤمتر يف إطار وبناء الشراكاتالتواصل من خالل عملية 
وتقوم . اللجنة االستشارية العلمية، أن يقدموا الدعم لتنظيم االجتماعات، مىت رغبوا يف ذلك           

  .للجنة االستشارية العلمية، ولألفرقة العاملة، إن ُوجدتألعمال ااألمانة بدور املراقب 
نة االستشارية العلمية، تقريراً كتابياً      االحتاد، بدعم من اللج    عّدوبعد كل اجتماع، يُ     -١٣

  .عن املناقشات واالستنتاجات ُيرسل إىل اللجنة التوجيهية

        

  


