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(A)     GE.05-62771    070905    070905 

            مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

               الدورة السابعة
     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠-  ١٨      نريويب، 

                         من جدول األعمال املؤقت ٥      البند 

 مةقائ والوكاالت واهليئات اللشبكات واملؤسساتااستقصاء وتقييم 

 مذكرة مقدمة من األمانة

       وتقييم          استقصاء                    املرحلة األوىل من        عن                     بالتقرير النهائي         ً علماً   ٤-    م أ  /  ١٣                              أحاط مؤمتر األطراف يف مقرره       - ١
  يف      عضاء   األ                                                الذي قدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة بالنيابة عن                                           الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات القائمة 

  .                       احتاد الوكاالت الشريكة له

                 الدورة الرابعة                        لجنة العلم والتكنولوجيا        أعدت ل    ً                        علماً بالوثائق ذات الصلة اليت       األطراف                 كما أحاط مؤمتر    - ٢
                                               والتقييم اليت ستجري يف منطقة اجلنوب األفريقي                 االستقصاء                     رحلة الثانية من                املتعلقة بامل       والية                     والـيت تضـمنت ال    

  .                       احتاد الوكاالت الشريكة له  يف      عضاء               بالنيابة عن األ                               قدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة               وباملقترح الذي   ،        الفرعية

       برنامج             الذي قدمه         قترح       ، امل                         جلنة العلم والتكنولوجيا                                      األطراف، بعد أن أشار إىل توصيات                     وقـبل مؤمتر     - ٣
     إىل  )٢ (      لربنامج ل ِّ                 دِّم التقرير املؤقت   ُ وقُ  .  ه                       احتاد الوكاالت الشريكة ل   يف      عضاء               بالنيابة عن األ   )١ (                    األمـم املتحدة للبيئة 

  .                                                   جلنة العلم والتكنولوجيا كي تنظر فيه خالل دورهتا اخلامسة

                                                      

) ١ (  ICCD/COP(4)/CST/3/Add.1.  
) ٢ (  ICCD/COP(5)/CST/3.  
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                                    مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف                أن تدخل               إىل األمانة      ،   ٥-    م أ  /  ١٣             يف مقرره     ،                    وطلـب مؤمتر األطراف    - ٤
        واهليئات           والوكاالت                        م الشبكات واملؤسسات         وتقيي         استقصاء                       املرحلة الثانية من            لتنفيذ                                الترتيبات التعاقدية الالزمة    

                          َّ        ومكتب مؤمتر األطراف، مل يتسنَّ                              جلنة العلم والتكنولوجيا                                           ورغم الطلبات اليت وجهها كل من مكتب          .          القائمـة 
                                                     مث قدم التقرير املؤقت لربنامج األمم املتحدة للبيئة الوارد   .                                                   لألمانة احلصول على التمويل الالزم إلجناز املرحلة الثانية

                                                                         مـرة أخرى للنظر فيها يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف اليت عقدت يف               ICCD/COP(5)/CST/3              الوثـيقة     يف
  .            هافانا، كوبا

                                                           إىل اآللية العاملية وغريها من وكاالت التمويل أن تعمل           ٦-    م أ  /  ١٤                                  وطلـب مؤمتـر األطراف يف مقرره         - ٥
               ًَ                     وشجع املؤمتر أيضاًَ األطراف يف االتفاقية،   .           ذه املبادرة                                                             بالـتعاون الوثـيق مع األمانة، على تعبئة املوارد الالزمة هل       

  .                                                      وخباصة اجلهات املاحنة واملؤسسات، على تقدمي تربعات هلذه املبادرة

                                                                                                          وبالتعاون مع األمانة، أعد برنامج األمم املتحدة للبيئة مشروعا متوسط احلجم بشأن هذه املبادرة وقدمه                - ٦
  .     فيه                                  إىل أمانة مرفق البيئة العاملية للنظر

                                                            إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم بالنيابة عن           ٦-    م أ   /   ١٤                                    كمـا طلب مؤمتر األطراف يف مقرره         - ٧
           جلنة العلم                                                           ـه إىل األمانة تقريرا مرحليا مؤقتا لعرضه على مكتب                                         احتـاد الوكـاالت الشـريكة ل         يف          عضـاء     األ

     يف                          جلنة العلم والتكنولوجيا                              يقدم تقريرا هنائيا إىل                                                         يف االجتماع الذي يعقده يف ما بني الدورتني وأن                     والتكنولوجيا
  يف       عضاء                                                                                               ويرد طيه التقرير املرحلي املؤقت الذي أعده برنامج األمم املتحدة للبيئة بالنيابة عن األ               .               دورهتا السابعة 

  .                                                             ه، وقد تود اللجنة اعتماد أي توصيات تراها مالئمة إىل مؤمتر األطراف                      احتاد الوكاالت الشريكة ل
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                                           برنامج األمم املتحدة للبيئة بالنيابة عن                               قرير املؤقت الذي أعده        الت 
                          ملؤمتر األطراف يف اتفاقية   هـ                             احتاد الوكاالت الشريكة ل        يف     عضاء  األ

  ٦-   م أ /  ١٤                                                   األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن تنفيذ املقرر 

                                  العلم والتكنولوجيا بإجراء استقصاء                                                  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، تقوم جلنة   ٢٥            وفقا للمادة  - ١
                                                                                                          وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات القائمة ذات الصلة اليت ترغب يف أن تصبح وحدات يف شبكة                

                      استقصاء شامل لتحديد     )  ١   : (                                                   وجيري هذا االستقصاء والتقييم على ثالث مراحل وهي         .                          لدعـم تنفـيذ االتفاقية    
                                                       استقصاء وتقييم منوذجيان ومتعمقان للوحدات احملتملة يف         )  ٢ (                   سيما الشبكات،                                  الوحدات الرئيسية احملتملة، وال   
  .                                                                  تكرار االستقصاء والتقييم املتعمقني للوحدات يف مناطق ومناطق فرعية أخرى  )  ٣ (                           منطقة ومنطقة فرعية معينة، و

         اليت ختضع    )    ئات                                           الشبكات واملؤسسات واملنظمات والوكاالت واهلي     (                                        ويف مجيع املراحل الثالث، تشمل الوحدات       
                                                                                                     لالستقصاء والتقييم كيانات حكومية وحكومية دولية وغري حكومية وأكادميية وكيانات أخرى تنتمي إىل القطاع       

  .    اخلاص

                                                                                                         وبعد املوافقة على التقرير املتعلق باملرحلة األوىل من االستقصاء اليت أجنزها احتاد من الوكاالت الشريكة                - ٢
                      املقترح الذي قدمه     ٤-    م أ  /  ١٣      ِ                                                 يئة، قِبل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة يف مقرره                                           بقيادة برنامج األمم املتحدة للب    

                                                                                             باالضطالع بتنفيذ املرحلة الثانية من االستقصاء اليت تشمل إجراء استقصاء متعمق للشبكات              )٣ (              ذلـك االحتـاد   
                           يت مت تطويرها خالل املرحلة                                   قاعدة البيانات التفاعلية ال    /                                                    والوحدات يف اجلنوب األفريقي وصيانة املوقع اإللكتروين      

  .                                                               األوىل ومراقبة جودته ومواصلة تطويره وتشغيل الشبكة العاملية للشبكات

                               ً                                                             وطلب املؤمتر يف دورته الرابعة أيضاً إىل األطراف املوقعة على االتفاقية وإىل املنظمات املهتمة، مبا يف ذلك  - ٣
                                     وقبل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة        .                    عليه هذا املقرر                                                            مرفق البيئة العاملية، املسامهة يف متويل العمل الذي ينص        

                                                       ، النسخة املنقحة من مقترح االحتاد الذي يتزعمه برنامج األمم  ٥-   م أ /  ١٣             ، مبوجب مقرره     ٢٠٠١              املعقودة يف عام 
    نوب           منائية للج           لجماعة اإل                                                                                              املـتحدة للبيـئة بإجـراء االستقصاء النموذجي يف البلدان الناطقة باإلنكليزية التابعة ل             

                ، املوافقة على    ٦- أ /  ١٤             ، يف مقرره        ٢٠٠٣                                                          وأعاد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة املعقودة يف عام            .  ي      فـريق   األ
                                                                                                    هذا املقرر وطلب كذلك إىل اآللية العاملية وغريها من وكاالت التمويل أن تعمل، بالتعاون الوثيق مع األمانة، على 

                                                         ف يف االتفاقية وخباصة اجلهات املاحنة واملؤسسات على تقدمي                                                             تعبـئة مـوارد إضافية هلذه املبادرة، وشجع األطرا        
     احتاد   يف      عضاء   األ                                                                إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم إىل األمانة بالنيابة عن            وطلب    .                        تـربعات هلـذه املبادرة    
           تماع الذي     االج                                                  لعرضه على مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف               ً   مؤقتاً        ً   مرحلياً        ً   تقريراً  ، هـ                      الوكـاالت الشريكة ل   

  .                                           إىل جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة      ً  هنائياً               ً وأن يقدم تقريراً                              يعقده يف الفترة ما بني الدورتني، 

                                                      

                                                      ناميبيا وفريق املنظمات غري احلكومية األملانية العامل                                 مؤسسة حبوث الصحراء يف     :                   يـتألف االحتاد من     ) ٣ (
                  الدويل للمراجع                 التصحر واملركز        كافحة                                                   الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية مب       /        التصـحر          كافحـة            املعـين مب  

                   ومركز تطوير األراضي        فريقي               منائية للجنوب األ                                                                      واملعلومات املتعلقة بالتربة وقطاع البيئة وإدارة األراضي التابع للجماعة اإل
  .                                                                                                             اجلافة التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وجامعة أريزونا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
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     ً                                                                                                     ونظـراً لعدم تقدمي أي دعم من جانب اجلهات املاحنة لتنفيذ املرحلة الثانية من االستقصاء، قام برنامج                  - ٤
                                           بناء القدرة على الربط الشبكي فيما بني          : "               ط احلجم بعنوان                                                    األمـم املـتحدة للبيئة بوضع مقترح مشروع متوس        

                    ويرتبط هذا املشروع     .                                 وقدمه إىل مرفق البيئة العاملية      "                                                       املؤسسـات املعنـية مبكافحة التصحر يف اجلنوب األفريقي        
            رة املستدامة     اإلدا  :                      ملرفق البيئة العاملية  ١٥                 الربنامج التنفيذي    ب-                                            املقترح الذي يتيح إمكانية مكافحة تردي األراضي 

                                  على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي   ١٥                                                     ويصب يف اجتاه دعم بناء القدرات يف إطار الربنامج التنفيذي   .       لألراضي
                                                                                                وسيساهم يف تعزيز اآلليات املؤسسية التشاركية والقدرة على التخطيط املتكامل لقطاع استخدام األراضي يف مجيع 

                                                                     أيضا نظم إدارة املعلومات الرامية إىل دعم عملية اختاذ القرار على الصعد       وسيعزز  .                          أرجاء منطقة اجلنوب األفريقي
  .                                                                       احمللية والوطنية واإلقليمية فيما يتعلق بإشراك أصحاب املصلحة واملشاركة العامة

          وبالربنامج   "    افة  اجل           افة وشبه     اجل          يكولوجية    اإل     نظم    ال   : " ١                                                 ولـه باإلضافة إىل ذلك صلة بالربنامج التنفيذي         - ٥
                                                                 ، ويشمل بالتايل اجملاالت اليت يركز عليها مرفق البيئة العاملية           "                                   اإلدارة املتكاملة للنظم اإليكولوجية      : "  ١٢    ذي        التنفي

                  خطة العمل الرامية  "                            وهو عالوة على ذلك يعاجل أهداف   .                                                      واملتمثلة يف التنوع البيولوجي واملياه الدولية وتغري املناخ
      ديسمرب  /                                        اليت اعتمدها جملس املرفق يف كانون األول        "                        مكافحة تردي األراضي                                                إىل حتسـني دعم مرفق البيئة العاملية لعملية       

                    على مكافحة تلك                                ِّ                                                              مـن خالل املسامهة يف خلق بيئة متكِّن من معاجلة تردي األراضي وحتديد من لديهم القدرة                    ١٩٩٩
                  ملشروع بإمكانه دعم         كما أن ا  .                                                                        الظاهرة من أصحاب املصلحة على الصعد احمللية والوطنية ودون اإلقليمية والدولية

                                وذلك بتحديد الشبكات يف منطقة       "                                                                          مبادرة مرفق البيئة العاملية املتعلقة باألراضي واملياه واخلاصة بأفريقيا         "         تنفـيذ   
  .                                                                                اجلنوب األفريقي وتشغيلها وبتطوير أدوات ومنهجيات ميكن تكرارها يف أماكن أخرى يف أفريقيا

                                                       األولويات اليت أعربت عنها بشكل عام البلدان املؤهلة                                                     كمـا أن املشروع املقترح يستجيب للشواغل و        - ٦
                                                                                                                 لالنضمام إىل مرفق البيئة العاملية، وبشكل خاص األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أثناء الدورة                

ِ                        ة اليت ُعِقدت يف تشرين الثاين                                  لجنة استعراض تنفيذ االتفاقي          األوىل ل   ُ      شددت      وقد    .                     يف روما، إيطاليا       ٢٠٠٢       نوفمرب   /      
                                                                                                                           الـبلدان عـلى أمهية تعزيز تعبئة املوارد البشرية إدراكا منها للدور اهلام الذي تضطلع به مراكز التنسيق الوطنية                   
                                                                                                                 التفاقية مكافحة التصحر يف تنفيذها ويف توفري اخلدمات هليئات التنسيق الوطنية وتعزيز التنسيق يف جمال التخطيط                

                                                                       وشددت على الفوائد اليت ميكن أن جينيها تنفيذ االتفاقية من التآزر، وال          .                                     االستراتيجي لإلدارة املستدامة لألراضي   
                                                                                                                 سيما استخدام املوارد بكفاءة وتبادل املعلومات وتنسيق العمل فيما بني اجلهات الفاعلة املختلفة على الصعيدين               

                    الفاعلة التقنية                                                                          ومبا أن حتسني التواصل وتبادل املعلومات شرط أساسي للتعاون بني اجلهات            .                  الوطـين والـدويل   
                                                     ُِ                                                           والعلمـية وصناع القرار ومستعملي املوارد الطبيعية، فقد طُِلب إىل الشركاء دعم أنشطة من قبيل تبادل اخلربات             

  .                                                                                         ونقل التكنولوجيا والتدريب يف جمال مكافحة التصحر وتردي األراضي والربط الشبكي للمؤسسات العلمية

                                                         عمل بايل االستراتيجية املتعلقة ببناء القدرات وكذلك                                                    وسيسـاهم املشروع أيضا يف حتقيق أهداف خطة        - ٧
                              اليت جعلت مكافحة تردي األراضي                                                                  املبادرة البيئية املتخذة يف إطار الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      أهداف 

  .                               واجلفاف والتصحر يف مقدمة أولوياهتا

  .                 فق البيئة العاملية                                                         ولدى تقدمي هذا التقرير، مل يكن قد ورد بعد أي رد من أمانة مر - ٨

_ _ _ _ _ 


