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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة السابعة 
  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٨نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(١٢البند 

 ولوجيابرنامج عمل جلنة العلم والتكن

 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

 مذكرة من األمانة

 الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة، يسرت األمانة عقد اجتماع       ٦-م أ /٢٠عمـالً باملقرر     -١
 واحـٍد ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف فترة ما بني الدورتني الستعراض املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف                

 . وغريها من املسائل املتعلقة بعمل اللجنة، وال سيما ختطيط وتنظيم أعمال الدورة القادمة للجنة

نتيين     -٢ ، يف )إيطاليا(وقد ُعقد اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا برئاسة األستاذ اجلامعي ريكاردو فاِل
 :ماع املواضيع التالية وفقاً جلدول أعمالهوتناول هذا االجت. ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٥بيجني، الصني، يف 

 .النظر يف التقرير املؤقت لفريق اخلرباء •

 .أداء جلنة العلم والتكنولوجيا يف جمال اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر •

وقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا إىل املكتب جمموعة من األفكار عن سبل ووسائل حتسني أداء اللجنة  -٣
 . ينظر فيها، ولقد قدمت كمرفٍق هلذا التقريرلكي

وقد ترغب اللجنة يف أن حتيط علماً بالتقرير وتوصي مؤمتر          . وحتـيل األمانـة طياً تقرير هذا االجتماع        -٤
األطراف باإلجراءات الواجب اختاذها بشأن االقتراحات املقدمة يف هذا التقرير والرامية إىل حتسني أداء جلنة العلم                

 .جياوالتكنولو
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ١   ..........................................................................مقدمــة

 ٣ ٢   ...........................................................افتتاح االجتماع -أوالً 

 ٣ ٣   .......................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ثانياً 

 ٣ �١١ ٤ ......................................النظر يف التقرير املؤقت لفريق اخلرباء -ثالثاً 

 مقررات مؤمتر : األنشـطة املـنفذة مـنذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف          -رابعاً 
 ٥ ٣٢-١٢ ...............................................األطراف وعمل فريق اخلرباء

 ١٢ ٣٩-٣٣ أداء جلنة العلم والتكنولوجيا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -خامساً 

جدول أعمال وموعد انعقاد الدورة القادمة لكل من مؤمتر األطراف وجلنة            -سادساً 
 ١٣ ٤٠   ........................................................العلم والتكنولوجيا

 ١٣ ٤٨-٤١ .............................................................مسائل أخرى -سابعاً 

 املرفق

١٦  ......................................................وسائل التحسني: أداء جلنة العلم والتكنولوجيا
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 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

 مقدمة

، الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة، طلب املؤمتر من ٦-م أ/٢٠ من املقرر ٤عمالً بالفقرة  -١
 لوجيا يف فترة ما بني الدورتني الستعراض املقررات        األمانـة تيسري عقد اجتماٍع واحد ملكتب جلنة العلم والتكنو         

الـيت اختذهـا مؤمتر األطراف وغريها من املسائل املتعلقة بعمل اللجنة، وال سيما ختطيط وتنظيم أعمال الدورة                  
 . القادمة للجنة

  افتتاح االجتماع-أوالً

نتيين           -٢ ، الذي رحب بأعضاء املكتب     )الياإيط(ُعقـد اجتماع املكتب برئاسة األستاذ اجلامعي ريكاردو فاِل
وطلب من السيدين ويِلم فان كوتيم وأنطوان كورنيه حضور اجتماع املكتب بصفتهما . وشكرهم على حضورهم

 مراقـبني، نظـراً ملـا لديهمـا مـن خرباٍت متميزة ومشهود هلا يف اجلوانب العلمية والتقنية ملشكليت التصحر                    
 .وتردي األراضي

 ألعمال وتنظيم العمل إقرار جدول ا-ثانياً

كما طلب . طلـب الرئـيس اعتبار البند املتعلق بالنظر يف مشروع تقرير فريق اخلرباء أول بنٍد للمناقشة        -٣
إدراج بـرنامج عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا، وال سيما طلب إعداد دراسات حاالت تبني أفضل املمارسات                 

، ضمن إطار البند "هنج متكامل:  وقابلية تأثرها واستصالحهاتدهور األراضي"والـبحوث االبـتكارية املتعلقة ب     
وأشار الرئيس إىل أن املكتب سيناقش أيضاً إمكانية .  مـن جدول األعمال املؤقت   ٦-م أ /٢٠املـتعلق باملقـرر     

 . ومن مث، فقد اعتمد جدول األعمال املؤقت حسبما ُعدل. االستعاضة عن األعضاء الغائبني من فريق اخلرباء

  النظر يف التقرير املؤقت لفريق اخلرباء-ثالثاً

. استهل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مناقشاته بالنظر يف مشروع تقرير االجتماع الثالث لفريق اخلرباء    -٤
وأحاط املكتب علماً بدور وأداء اهليئات الفرعية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية                

 البيولوجي، وبالطريقة اليت ميكن هبا االستفادة من خرباهتا ملساعدة جلنة العلم والتكنولوجيا على مواصلة               التـنوع 
وقد أحاط علماً، على وجه اخلصوص، بأمهية دعم فريق اخلرباء يف جمال توفري العناصر العلمية . وضع برنامج عملها

 .ؤمتر األطراف القادموالتقنية ألي قرار تؤيده جلنة العلم والتكنولوجيا يف م

وأفاد الرئيس أن فريق اخلرباء قد أعد برناجماً كامالً وشامالً للمناقشات يف جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء                 -٥
وأعد . وطلب مؤمتر األطراف من اخلرباء ترتيب هذه القائمة حسب األولويات         . انعقـاد مؤمتر األطراف السادس    

وقد أُحرز بعض   .  االقتراحات اليت ركزت على العمل بشأن هذه املواضيع        فـريق اخلرباء الجتماعه الثالث بعض     
واعترب أن املشكلة   . الـتقدم بالنسبة لبعض عناصر برنامج العمل، لكن املكتب اعترب أن العمل مل ينجز إال جزئياً               

 . تكمن يف كيفية حتويل بنود برنامج العمل احملددة األولويات إىل اقتراحات واقعية للتمويل
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واعُترب . وأُفيد أن املكتب يوافق على كٍل من مشروع تقرير االجتماع الثالث لفريق اخلرباء وبرنامج عمله -٦
 . من الضروري تبسيط االقتراحات النهائية، وال سيما للحصول على التمويل الالزم من اجلهات املاحنة

كما . نامج ليشمل أعماالً مستقبلية   وأشـار املكتب إىل أمهية عمل فريق اخلرباء وإىل ضرورة توسيع الرب            -٧
أشـار إىل أن كل البنود العشرة الواردة يف املشروع هلا صلة وثيقة باالتفاقية وأن من غري الضروري إضافة بنوٍد                    

 . غري أنه ال بد من زيادة التوضيح وحتديد النتائج امللموسة اليت ميكن أن تفضي إليها هذه االقتراحات. أخرى

أنشطة "، أعدها اخلرباء، وليست ب        "أنشطة عرض "عن قلقه ألن معظم األنشطة هي       وأعـرب املكتـب      -٨
وأعرب عن بعض القلق ألن مراكز      . وسيكون هلذا القلق آثار على تنفيذ األنشطة الواردة يف االقتراحات         ". طلب

 . التنسيق الوطنية لن تتمكن من االستفادة من حصيلة االقتراحات أو نتائجها

تب عن نتائج أنشطة برنامج العمل مثل نظم اإلنذار املبكر، اليت تتطلب تكنولوجيا باهظة              وتسـاءل املك   -٩
وأُشري إىل أن املعارف التقليدية متثل هنجاً قاعدياً يتبع بتكلفٍة منخفضة بعض الشيء لذا ينبغي تشجيعه،                . التكلفة

 . قراء شريطة مراعاة اتباع هنج مستدامولكن أشري أيضاً إىل إمكانية إتاحة نظم تكنولوجية منخفضة التكلفة للف

وفـيما يـتعلق بربنامج عمل فريق اخلرباء بشأن املعايري واملؤشرات، قدمت األمانة معلومات عن تقارير                 -١٠
سابقة للفريق املخصص بشأن املعايري واملؤشرات ونظم اإلنذار املبكر واملعارف التقليدية وفقاً ملا ورد يف الوثيقتني              

ICCD/COP(1)/CST/3/Add.1 و ICCD/COP(2)/CST/3      لذا، . ، وهـي معلومات استعرضها مؤمتر األطراف
ينبغي أن يبني االقتراح املتعلق باملعايري واملؤشرات ما أجنز من عمل يف السابق وأن يتابع العمل من أجل التوصل إىل 

 لوطنية ودون  توافـق يف الـرأي حـول وضـع إطـار مـتكامل للتقيـيم الستخدامه يف دعم برامج العمل ا                    
 .اإلقليمية واإلقليمية

وأكـد املكتـب على ضرورة ترتيب أولويات األنشطة نظراً ألن بعض اجلهات املاحنة رمبا هتتم بتمويل                  -١١
واعترب ترتيب القائمة حسب األولوية مبثابة إجراٍء يتخذه فريق اخلرباء . موضوع أكثر مما هتتم بتمويل موضوع آخر

املاحنة احملتملة كانت قد قدمت توضيحاً بشأن ضرورة اختاذ اإلجراءات القصرية األجل            نفسـه، علماً أن اجلهات      
 .٢٠٠٥يونيه /واقترح توفري بعض النتائج والنواتج امللموسة يف موعٍد أقصاه حزيران. املوصى بتنفيذها

 توصيات

ة العمل وافق املكتب، بعد مناقشات مستفيضة، على فحوى عمل فريق اخلرباء لكنه أوصى مبواصل   •
 . على إدماج االقتراحات وتعديلها

، وهو ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ينبغي إجناز العمل على تبسيط االقتراحات يف موعٍد أقصاه  •
 .موعد ميكن فيه تعميم االقتراحات النهائية على اجلهات املاحنة بالتشاور مع األمانة
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ق اخلرباء وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       كُلف كل من رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا ورئيس فري         •
 . التصحر بتقييم إمكانات التمويل، وذلك أيضاً حسب األولويات اليت حددهتا اجلهات املاحنة

 .٢٠٠٥يونيه /ينبغي استعراض النتائج والنواتج امللموسة يف موعٍد أقصاه حزيران •

اء يف حتسني مستوى التقارير القطرية ألهنا       شجع املكتب أيضاً على االستفادة من نتائج فريق اخلرب         •
 .تليب احتياجات األطراف وتكشف عن وجود صلة مع املستفيدين

 .ينبغي إحالة حافظة املشاريع النهائية إىل مراكز التنسيق •

 : األنشطة املنفذة منذ الدورة السادسة ملؤمتر األطراف-رابعاً
 مقررات مؤمتر األطراف وعمل فريق اخلرباء

 املكتب يف مقررات الدورة السادسة ملؤمتر األطراف املتعلقة بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا، واملقررات نظر -١٢
، ٦-م أ/١٢وأشارت األمانة إىل املقرر . ٦-م أ/١٢ذات الصلة املقترحة من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية واملقرر 

قيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسسات استعراض أنشطة تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفا      "املعنون  
والفقرة اخلامسة من القرار ترجو من أمانة كل من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ". والوكاالت الدولية ذات الصلة

بشـأن تغـيُّر املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ومنتدى األمم املتحدة للغابات وعملية طهران زيادة تعزيز قدرة                 
الـبلدان ذات الغطـاء احلـرجي احملدود على مكافحة التصحر وتردي األراضي وإزالة الغابات، وإيالء االعتبار           

 .الواجب لالحتياجات واملتطلبات اخلاصة للبلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود

  قائمة اخلرباء املستقلني-ألف

ح صيغة السرية الذاتية للخرباء كما طلب إىل  إىل األمانة أن تنق٦-م أ/١٣طلب مؤمتر األطراف يف مقرره  -١٣
وقدمت األمانة معلومات عن األنشطة     . فريق اخلرباء أن يستفيد استفادةً كاملة من القائمة يف تنفيذ برنامج عمله           

وأضحت اآلن الصيغة املوحدة للسرية الذاتية تتضمن       . املنفذة لتحديث قائمة اخلرباء املستقلني وفقاً ملا طلبه املقرر        
ومت اآلن تطوير نظام قواعد البيانات وإجراءات االستفسار املباشر الالزمة          . علومات عن منظمات غري حكومية    م

كما ناقش املكتب السبل واإلجراءات واملشاكل اليت من احملتمل أن ترتبط بعملية حتديث             . لـلموقع اإللكـتروين   
ع فريق اخلرباء على االستفادة منها يف تقدميه وناقش املكتب كذلك مدى جدوى هذه القائمة وشج. السرية الذاتية

 . ملزيٍد من االقتراحات

 توصيتان

ينـبغي أن تتضـمن أنشـطة برنامج عمل فريق اخلرباء، قدر اإلمكان، استراتيجية بشأن كيفية                 •
 .االستفادة من القائمة
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 اخلرباء يف جمال    ينـبغي االستفادة متاماً من جتارب اخلرباء املدرجني يف القائمة يف استراتيجية فريق             •
 .االتصاالت ويف مجع دراسات احلاالت وأفضل املمارسات

 استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة -باء

، بالعمل الذي اضطلع به برنامج األمم املتحدة للبيئة         ٦-م أ /١٤أحاط مؤمتر األطراف علماً، يف مقرره        -١٤
وقدمت األمانة معلومات   ". ييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة     استقصاء وتق "فيما يتصل ب      

مفادهـا أن املرحلة الثانية من املشروع ستكون استقصاًء جتريبياً متعمقاً يف منطقة أفريقيا اجلنوبية دون اإلقليمية                 
قدم احتاد الوكاالت بقيادة برنامج     وقد  . وستشمل صيانة وتطوير قاعدة البيانات اليت أُنشئت أثناء املرحلة األوىل         

وسيتمكن أعضاء االحتاد من العمل، أثناء تنفيذ املرحلة        . األمم املتحدة للبيئة اقتراحاً منقحاً لتنفيذ املرحلة الثانية       
 وأشارت األمانة إىل. الثانية، مع جمموعٍة واسعة من بلدان أفريقيا اجلنوبية بأكثر الطرق فعالية بالقياس إىل التكلفة      

أن وضع أدوات الدراسات االستقصائية املتعمقة بلغٍة واحدة واختبارها وصقلها سيمكِّن االحتاد من التقليل قدر               
اإلمكان من املشاكل احملتملة املتمثلة يف النقل اخلاطئ للمعلومات أو الترمجة اخلاطئة، ومن التركيز متاماً على وضع 

ومبجرد االنتهاء كلياً من    .  على نطاٍق واسع أثناء املرحلة الثالثة      أفضل ما ميكن من أدوات استقصائية الستخدامها      
وضع أدوات الدراسة االستقصائية املتعمقة واختبارها بلغٍة واحدة، ستصبح ترمجتها إىل لغات أخرى مهمة أسرع               

 معلومات عن حالة    وقدمت األمانة أيضاً  . إجنازاً وأكثر فعالية بالقياس إىل التكلفة لالستخدام أثناء املرحلة الثالثة         
وقد نوه الرئيس إىل أن املقرر طلب إىل برنامج         . االقتراح بعدما أدرج اآلن على قائمة مرفق البيئة العاملية للتمويل         

وأشارت األمانة إىل أن املرحلة الثانية مل تبدأ        . األمم املتحدة للبيئة تقدمي تقريٍر مرحلي مؤقت بالنيابة عن االحتاد         
 . االتصال بربنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن حالة املشروعبعد، لكنها ستواصل

 توصية

 .٢٠٠٥يونيه /تطلب األمانة إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة تقدمي تقريٍر مؤقت يف موعٍد أقصاه حزيران •

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا -جيم

وقدمت األمانة معلومات   . بربنامج عمل فريق اخلرباء    ٦-م أ /١٥أحـاط مؤمتر األطراف علماً يف مقرره         -١٥
ومل يقدم بعض اخلرباء الذين مل حيضروا اجتماعات سابقة، والبعض  . عـن صـفة أعضاء فريق اخلرباء كل مبفرده        

. حضروا اجتماعات سابقة ولكن تغيبوا عن اجتماع بيجني، مربرات عدم مشاركتهم يف أعمال هذا الفريق           الذيـن   
ملية االستعاضة احملتملة عن أعضاء بغريهم، وأشار إىل اختصاصات فريق اخلرباء الواردة يف مرفق              ونـاقش املكتب ع   

وقد وضعت قائمة بديلة وفقاً هلذا املقرر وأشارت .  وإىل الطريقة اليت ميكن هبا اختيار أعضاء بدالء٦-م أ/١٥املقرر 
 .ر مشاورات أُجريت مع املمثلني اإلقليمينياألمانة إىل سحب أحد األعضاء من القائمة وانتقاء بديل عنه إث

يطلب إىل مكتب ، الذي "برنامج عمل فريق اخلرباء"، املعنون ٥-م أ/١٨وأشارت األمانة أيضاً إىل املقرر  -١٦
جلنة العلم والتكنولوجيا أن يعمد، بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية واألمانة، إىل اختاذ ما يلزم من ترتيبات الختيار 
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 ١١رباء املناسبني، مع مراعاة برنامج عمل فريق اخلرباء الذي حدده مكتب اللجنة واإلجراءات املبينة يف الفقرة         اخل
 .٥-م أ/١٧من مرفق املقرر 

وناقش املكتب إمكانية االتصال باألعضاء الغائبني لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون مهتمني بالعمل يف فريق  -١٧
وأشارت . خل مرحلة النضج وتلقى أعضاء الفريق مهام العمل ووثائق االقتراحات         اخلـرباء، رغـم أن العمل يد      

األمانة إىل عدم نص أي من مقررات مؤمتر األطراف املتعلقة بفريق اخلرباء على أي إجراءات تقضي باالستعاضة                 
 .عن األعضاء بغريهم يف حال تغيبهم

ة عن األعضاء بغريهم، فقد حترى املكتب إمكانات       وبالنظر إىل عدم وجود قاعدة رمسية تتعلق باالستعاض        -١٨
وملا كان عمل فريق اخلرباء يدخل مرحلة حرجة، فقد سلم املكتب بعدم توفر . شىت ضمن اإلجراءات املتفق عليها   

ويف غياب قاعدة رمسية معتمدة، أشار املكتب إىل إمكانات         . طريقة عملية إلدماج أعضاء جدد يف برنامج العمل       
وباإلضافة إىل . فرصة لفريق اخلرباء كي يقدم عرب رئيسه االقتراحات إىل جلنة العلم والتكنولوجيا   مـثل إتاحـة ال    

ذلك، ميكن لرئيس فريق اخلرباء سؤال األعضاء الغائبني عن سبب تغيبهم، ويستطيع املكتب أن يتخذ قراراً يف هذا 
 . الصدد باالستناد إىل إجابتهم

 توصيتان

ة القصرية املتبقية لربنامج عمل فريق اخلرباء، قرر املكتب عدم وجود داٍع            بالنظر إىل الفترة الزمني    •
 .لالستعاضة عن األعضاء الغائبني بغريهم يف هذه املرحلة

سـيكتب رئـيس فريق اخلرباء إىل األعضاء الغائبني ليسأهلم عن مدى رغبتهم يف مواصلة العمل                 •
 . ٢٠٠٤ديسمرب / األول كانون١٥ويطلب إليهم تقدمي إجاباهتم يف موعٍد أقصاه 

 املعارف التقليدية -دال

، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تقوم بتجميع دراسات احلالة اإلفرادية            ٦-م أ /١٦مبوجـب املقرر     -١٩
والدروس املستفادة بشأن الطريقة اليت ميكن أن تسهم هبا املعارف التقليدية يف الوفاء بأهداف االتفاقية، وأن تقدم            

ومل يقدم أي   . اسات إىل األمانة يف موعد أقصاه ستة أشهر قبل انعقاد الدورة القادمة ملؤمتر األطراف             هـذه الدر  
 . أي دراسات حالة إفرادية أو دروس مستفادة٢٠٠٤أكتوبر /طرف لغاية تشرين األول

خصصني وقدمـت األمانة معلومات عن اإلجراءات املتخذة لنشر التقارير الصادرة عن فريقي اخلرباء امل              -٢٠
وسيتخذ املنشور الشكل ذاته    ". نظم اإلنذار املبكر  "املعنيني باملعارف التقليدية كمجلد مصاحب للمنشور املعنون        

وقد بدأ العمل فعالً على حترير      . ويتضمن التقارير املخصصة والورقات املقدمة أثناء االجتماع كمرفقات للتقرير        
 . لى أسلوٍب متسق يف شكل وتصميم املنشورات القادمةوشجع الرئيس األمانة على اإلبقاء ع. املنشور
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وناقش املكتب بعمق دور االتفاقية يف املعارف التقليدية وأشار إىل الدور املثري للجدل للمعارف التقليدية        -٢١
لفة وخصائص عمل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خمت        . والنباتات الطبية يف اتفاقية التنوع البيولوجي     

 . اختالفاً أساسياً ألن عملها يتناول أساساً حفظ التربة واملاء وال يتناول مباشرةً مسائل حقوق امللكية

 توصيتان

شجع املكتب األمانة على مواصلة عملها بشأن نشر مواد عن املعارف التقليدية، وعلى ربط هذا                •
 .العمل قدر اإلمكان مبسرد املصطلحات كما اقترحه فريق اخلرباء

وصى املكتب بإبقاء هذا البند للدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا وطلب إىل األمانة أن تعيد أ •
 . جتميع دراسات احلالة اإلفرادية واملبادرات لكي تقدم تقريراً عنها إىل الدورة القادمة

 املعايري واملؤشرات -هاء

 .عمل بشأن وضع املعايري واملؤشرات واختبارها، على مواصلة ال٦-م أ/١٧شجع مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٢٢

  توصيات

شجع املكتب األمانة على وضع مبادئ توجيهية بشأن استخدام املعايري واملؤشرات وعلى تركيز              •
اهـتمامها على تقدمي تلك املبادئ إىل الدورة القادمة ملؤمتر األطراف كوسيلٍة ملتابعة العمل بشأن   

 . هذه املسألة

ق اخلرباء بإجراء متابعة للعمل بشأن املعايري واملؤشرات تبني ما أجنز من عمل يف أوصى املكتب فري •
السـابق وتتوصل إىل توافق يف الرأي حول إطار عمل متكامل للتقييم الستخدامه يف دعم برامج                

 . العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية

، ما إذا كان من املمكن تقدمي منهجية ٢٠٠٥يونيه /سـيتقرر، بناًء على عمل فريق اخلرباء يف حزيران       •
 . مشتركة للمعايري واملؤشرات تتبعها البلدان إىل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف كي يوافق عليها

 نظم اإلنذار املبكر -واو

إىل االضطالع بدراسات منوذجية حول نظم اإلنذار ، األطراف ٦-م أ/١٨دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٢٣
 مسـتخدمة يف ذلـك توصـيات الفـريق املخصص، وإىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز إىل جلنة العلم            املـبكّر 

وقد اعُترب، على   . وناقش املكتب املقرر بعمق وأشار إىل أمهية عمل فريق اخلرباء وصلته باملوضوع           . والتكنولوجيا
وناقش املكتب إمكانية تقدمي . ٦-م أ/١٨قرر وجه اخلصوص، العمل املتعلق مبنطقة شرق آسيا مثاالً هاماً لتنفيذ امل

 .عرٍض يف االجتماع القادم للجنة العلم والتكنولوجيا يتضمن مناقشة للدراسات النموذجية املعدة يف كل منطقة
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 توصيات

أوصـى املكتـب بتزويد الدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا بدراسات حالة إفرادية لنظم               •
 . ن ُتزّود، عند االقتضاء، بدراسة واحدة لكل منطقةاإلنذار املبكر، على أ

طلـب املكتب إىل األمانة ورئيس فريق اخلرباء أن يتخذا اإلجراءات املناسبة جلمع دراسات حالة                •
 . إفرادية من فريق اخلرباء

أوصـى املكتـب األمانة بأن تعمل قبل انعقاد الدورة القادمة ملؤمتر األطراف على نشر دراسات     •
 . ٢٠٠٥يونيه /فرادية، اليت ينبغي مناقشة مضموهنا يف حزيراناحلالة اإل

 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة وتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية -زاي

، إىل األمانة أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة مبادريت تقييم ٦-م أ/١٩طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٢٤
. وقدمت األمانة معلومات عن حالة كلتيهما.  اجلافة وتقييم النظم اإليكولوجية يف األلفيةتردي األراضي يف املناطق

 . كما متت مناقشة كيفية حتسني االستفادة من نتائج عمل هذين التقييمني حتقيقاً لغرض االتفاقية

 توصيتان

 لقادمة للجنة  أوصـى املكتـب بـتقدمي اسـتعراٍض للـتقدم احملـرز يف هاتني املبادرتني إىل الدورة ا                  •
 .العلم والتكنولوجيا

أوصى املكتب الدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا بأن تناقش سبل املضي قدماً يف االستفادة  •
 . من التقييمني لتحقيق أهداف االتفاقية

 استعراض التقارير الوطنية املقدمة من البلدان األفريقية األطراف املتأثرة -حاء

التركيز على املسائل املنبثقة "الذي طلب إىل فريق اخلرباء ) ٤الفقرة  (٦-م أ/١٥ إىل املقرر أشارت األمانة -٢٥
عـن اسـتعراض الـربامج الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية وسائر التقارير ذات الصلة؛ وإسداء املشورة للجنة         

 ية تلك الربامج ووفائها بالغرض     اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص فعال           
 وأبلغـت األمانة املكتب بأن املساعدة قدمت أثناء األعمال التحضريية للجنة استعراض            ". يف تنفـيذ االتفاقـية    

تنفـيذ االتفاقية إىل وحدة تيسري التنفيذ يف أفريقيا التابعة لألمانة لوضع التقارير القطرية، اليت تضمنت مؤشرات                 
 .  اجتماعية كجزٍء من دليل املساعدة على إعداد التقارير الوطنية األفريقية- مادية واقتصادية  أحيائية-فيزيائية 

 توصيتان

 . أوصى املكتب بتعديل الدراسة القطرية لكي تناسب برامج العمل دون اإلقليمية •
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، بضمان مشاركة فريق اخلرباء يف )٤الفقرة  (٦-م أ/١٥كمـا أوصـى املكتب، امتثاالً للمقرر        •
تعراض التقارير الوطنية املقدمة من البلدان األفريقية األطراف وأيضاً االستفادة قدر اإلمكان من اس

 . نتائج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك العمل املتعلق باملعايري واملؤشرات

 تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة -طاء
 )حلقة عمل فيتربو(

مت األمانة بعض املعلومات اإلضافية إىل أعضاء املكتب ضمن سياق عنصر برنامج عمل فريق اخلرباء               قد -٢٦
 ، وكذلك مبوجب املقرر    )٦-م أ /١٥ من املقرر    ٥الفقرة  (املـتعلق بوضـع خارطة طريق لتطوير جماالت التآزر          

 . ٦-م أ/١٢

. التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطرافوأشارت األمانة إىل تنفيذ املزيد من العمل يف إطار جماالت  -٢٧
األحراج والنظم  "وأحـاط املكتـب علماً بعمل األمانة وبالتقرير الذي أُعد يف أعقاب حلقة عمل فيتربو بشأن                 

ة ، اليت نظمتها أمانتا اتفاقية األمم املتحد"تعزيز جماالت التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث: اإليكولوجية احلرجية
. ملكافحـة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               

واعترب املكتب جماالت التآزر موضوعاً هاماً واستراتيجياً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وال سيما على               
 . زدواجية اجلهودالصعيدين العلمي واملؤسسي، من أجل جتنب ا

تطوير جماالت  "٢وناقش املكتب أمهية وإمكانية أن ُيطلب إىل فريق اخلرباء، يف إطار أنشطة برنامج عمله  -٢٨
التآزر مع االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة لتفادي ازدواجية العمل وإقامة 

وسيتمثل اهلدف من هذه الورقة يف .  تأخذ نتائج حلقة العمل هذه يف احلسبان، إعداد ورقة مناقشة"آليات للتفاعل
 .مواصلة دراسة التوصيات املقدمة من حلقة عمل فيتربو اليت وجهت إىل تعزيز جماالت التآزر على الصعيد احمللي

 احلرجي احملدود   وناقش املكتب أمهية االستفادة من نتائج حلقة عمل فيتربو وصلتها بالبلدان ذات الغطاء             -٢٩
وأشار يف هذا الصدد إىل العمل املقترح من فريق اخلرباء يف سياق التآزر ). ٥الفقرة  (٦-م أ/١٢ضمن إطار املقرر 

وطلـب متابعة هذا العمل إلعداد مؤشراٍت حمددة لتقييم املشاريع ذات اإلطار التآزري، وأشار كذلك إىل وثيقة               
 . أوجه الترابط املتشابكةالفريق االستشاري العلمي والتقين عن 

وناقش املكتب أيضاً إمكانية عقد فريق خرباء خمصص الستعراض سبل تنفيذ التوصيات الصادرة عن حلقة  -٣٠
عمـل فيتربو للمسامهة يف عملية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وبوجه أعم ملتابعة العملية املتواصلة بني اتفاقيات       

 ميكنه تقييم عمليات حتقيق التآزر بني االتفاقيات بغية تعزيز أهداف اتفاقية األمم             وأُفيد أن الفريق املخصص   . ريو
وأُشري إن عقد فريق خمصص ال بد من أن يكون مبوجب طلب يقدمه األمني التنفيذي       . املـتحدة ملكافحة التصحر   

وميكن إنشاء الفريق يف    . للعرضوال بد من تقييم اآللية الالزمة لتقدمي املدخالت إىل الفريق وأنواع املواد الالزمة              
 . الدورة القادمة ملؤمتر األطراف ليجتمع يف دورة مؤمتر األطراف الالحقة
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الشروع يف تنفيذ برامج إعادة التحريج وتكثيف برامج "وأعلمت األمانة املكتب بأن مناقشة فريق معنونة  -٣١
وناقش املكتب  . ٢٠٠٥مايو  / االتفاقية يف أيار   سُتعقد أثناء الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ      " حفـظ الـتربة   

 . إمكانية تزويد هذا الفريق بتوصيات صدرت عن حلقة عمل فيتربو بشأن إمكانيات التآزر يف قطاع الغابات

 توصيات

أوصـى املكتب مبواصلة العمل باالستناد إىل نتائج حلقة عمل فيتربو، مع إمكانية تقدمي توصية                �
 .  تنفيذ االتفاقيةحمددة إىل جلنة استعراض

أوصـى املكتب رئيس فريق اخلرباء بعقد فريق اخلرباء املخصص املعين مبجاالت التآزر بغية إعداد                �
ورقـة عن اجلوانب التقنية جملاالت التآزر الالزمة لتحقيق أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              

 ووضع عمليٍة وإجراءات    وستتضـمن الورقـة جمموعة من املؤشرات إلقامة املشاريع        . التصـحر 
ألمانات اتفاقيات الريو الثالث واتفاقية رامسار لألراضي الرطبة ومنظمات أخرى، إلدراجها يف            

 . ٦-م أ/١٢أنشطة التشجيع املتوخاة يف املقرر 

أوصـى املكتب أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بأن تدرج يف جدول أعمال الدورة                �
علم والتكنولوجيا مناقشة حول إنشاء فريق خمصص يعىن بتحقيق جماالت التآزر           القادمـة للجنة ال   

 . داخل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا -ياء

، إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل مناقشة        ٦-م أ /٢٠طلـب مؤمتـر األطـراف، مبوجب املقرر          -٣٢
توليف للتقارير املقدمة من البلدان األطراف عن دراسات حاالت توضح أفضل           "ألولوية بشأن   موضـوعها ذي ا   

وأشار ". هنج متكامل : املمارسـات وأنشـطة البحوث فيما يتعلق بتردي األراضي وقابليتها للتأثر واستصالحها           
ربع دراسات حاالت كنماذج املكتب إىل أن جلنة العلم والتكنولوجيا ستختار، من خالل فريق اخلرباء، ثالث أو أ   

وناقش املكتب . مـن اإلسهامات املقدمة من األطراف وستعرضها أثناء الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا      
حتديد وتقييم دراسات   " لفريق اخلرباء وهو     ٣إمكانـية االسـتفادة من دراسات حاالت خمتارة يف إطار النشاط            

وأشار املكتب ".  بشأن احلفظ واالستصالح للمستخدمني يف جمال تنفيذ االتفاقيةاحلاالت اإلفرادية القائمة واجلارية
 . إىل أنه من املهم إدراج جمموعٍة واسعة من األمثلة الناجحة اليت ميكن تطبيقها يف مجيع القارات

 توصيتان

يا أوصى املكتب بإجراء استعراٍض لدراسات حاالٍت كنماذج ُتعرض على جلنة العلم والتكنولوج            �
 .يف دورهتا القادمة

أوصـى املكتـب األمانة بأن تعمل على نشر دراسات احلاالت قبل انعقاد الدورة القادمة ملؤمتر                 �
ناقَش مادة هذا املنشور يف حزيران  . ٢٠٠٥يونيه /األطراف؛ وبأن ُت
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أداء جلـنة العلم والتكنولوجيا يف إطار اتفاقية         -خامساً 
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

قـدم الرئيس مشروع وثيقة لتوصياته الرامية إىل حتسني أداء جلنة العلم والتكنولوجيا ضمن إطار اتفاقية                 -٣٣
وقد متت املوافقة على هذه الوثيقة بعد مناقشتها مع أعضاء املكتب وستلحق هبذا            . األمم املتحدة ملكافحة التصحر   

 . التقرير كمرفق له

 :ة األمهية ألداء جلنة العلم والتكنولوجيا، وهيوناقش الرئيس ثالث مسائل رئيسية حامس 

 ؛)أي بني دوريت مؤمتر األطراف(الفتقار إىل االتصال مع األطراف يف فترة ما بني الدورتني  -١ 

 آلية انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب؛ -٢ 

ت واردة يف   وبعض االقتراحا . عمل فريق اخلرباء وعالقته باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         -٣ 
 . الوثيقة وتتضمن حماولة معاجلة املسائل احلامسة األمهية اليت نوقشت يف السابق

ويف املناقشـة العامة هلذه العناصر، اليت تلت، علق املكتب على الوعي العام واملعرفة بأنشطة جلنة العلم                  -٣٤
ر وعلى عالقة جلنة العلم والتكنولوجيا      والتكنولوجـيا اليت تنفذ ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح          

وملعاجلة ذلك، ال بد من تكويٍن منطقي للجنة العلم والتكنولوجيا ولعالقتها مبراكز . بلجنة تنفيذ استعراض االتفاقية
وينبغي تقدمي مضمون كل عنصر من عناصر برنامج العمل إىل هذه األفرقة لكي تفهم              . التنسيق واألفرقة األخرى  

كما أُشري إىل أن الدراية بلجنة العلم والتكنولوجيا يف نطاق االتفاقيات           . جلنة العلم والتكنولوجيا  بـرنامج عمل    
وينبغي أن يعزز برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف املستقبل الوعي           . األخرى إما ضعيفة وإما غري موجودة     

 . مبجاالت التآزر

 من املقرر ٤وأشارت األمانة إىل الفقرة     . ه السنوية الدورية  ونـاقش املكتب أيضاً إمكانية عقد اجتماعات       -٣٥
أيضاً إىل األمانة تيسري عقد اجتماع واحد ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف فترة يطلب " اليت تنص على أن ٦-م أ/٢٠

 قة بعمل اللجنة،   مـا بـني الدورتـني، وذلك الستعراض املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف وغريها من املسائل املتعل                
وقد ُعقد االجتماع األخري ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف تشرين          ". وال سيما ختطيط وتنظيم الدورة املقبلة للجنة      

 . وقدمت األمانة معلومات إضافية عن إجراءات عقد االجتماعات السنوية الدورية. ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

ن ينبغي لألطراف تعيني ممثل على املستوى القطري ليضطلع بدور وناقش املكتب كذلك مسألة ما إذا كا      -٣٦
وقد اعترب هذا االقتراح . منسـٍق وطين للجنة العلم والتكنولوجيا وُيعترب ممثالً قطرياً لدى جلنة العلم والتكنولوجيا    

 .اقتراحاً جيداً جيدر تقدميه إىل الدورة القادمة ملؤمتر األطراف

مسألة متويل جلنة العلم والتكنولوجيا من امليزانية األساسية وأوصى بإعداد تقريٍر وناقش املكتب بالتفصيل  -٣٧
وأوضحت . مسهب عما إذا كان ينبغي أن يكون للجنة العلم والتكنولوجيا جمموعة بنودها املخصصة يف امليزانية              
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ند جدول األعمال املتعلق    األمانـة أنه ينبغي إحالة هذا الطلب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إلدراجه يف ب              
 وال بد من أن يدعو املقرر املتوخى األمني التنفيذي إىل مراعاة هذه التوصية . بالتمويل

وأقر املكتب كذلك بفائدة االستشاريني املدعوين يف جلب عناصر بناءة ملناقشات جلنة العلم والتكنولوجيا  -٣٨
 . وإعطائها أبعاداً جديدة

افة إىل مناقشته إلسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا يف الدورة الثالثة للجنة استعراض ووافق املكتب، باإلض -٣٩
تنفـيذ االتفاقـية، على توصيات فريق اخلرباء بشأن تكليف أعضاء من فريق اخلرباء باستعراض التقارير الوطنية                 

 . املقدمة من أفريقيا

 توصية

نة العلم والتكنولوجيا وبوسائل التحسني الواردة يف       أحـاط املكتب علماً باملسائل احلامسة األمهية للج        �
 . وأوصى بإحالة هذه الوثيقة إىل مكتب وأمانة مؤمتر األطراف للمناقشة) انظر املرفق(وثيقة الرئيس 

جـدول أعمال وموعد انعقاد الدورة القادمة لكل         -سادساً 
 من مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا

 أعمـال وموعد انعقاد الدورة القادمة لكل من مؤمتر األطراف وجلنة العلم             نـاقش املكتـب جـدول      -٤٠
، وقد ٢٠٠٥يونيه /وأوصـى املكتب بأن يكون موعد انعقاد اجتماع املكتب القادم يف حزيران          . والتكنولوجـيا 

ة العلم  وينبغي إعداد جدول أعمال الدورة القادمة للجن      . استحسن عقد االجتماع الستعراض تقارير فريق اخلرباء      
 . يونيه/والتكنولوجيا على أساس نتائج اجتماع املكتب هذا ومواصلة مناقشته يف اجتماع املكتب يف حزيران

  مسائل أخرى-سابعاً 

 .نظرت اللجنة يف بنٍد إضايف يتعلق مببادرة لألمانة بشأن إنشاء برنامج زماالت -٤١

 حربرنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص -ألف

معلومات عن اقتراح يقضي بإنشاء برنامج زماالت خاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة            قدمت األمانة    -٤٢
وبعد استعراض برامج الزماالت يف إطار اتفاقيات ريو األخرى والدور الواسع النطاق الذي تضطلع به               . التصحُّر

ألمانة اقتراحاً يعرض بعض جوانب الفوائد      بـرامج الـزماالت يف العديـد من منظمات األمم املتحدة، أعدت ا            
والحظت . واخلصـائص والتمويل املتصلة بإنشاء برنامج زماالت خاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر            

األمانـة أن املقصود باالقتراح يف هذه املرحلة هو أن يكون مبثابة وثيقة تعرض بعض اآلراء العامة حول أهداف                   
كما قُدمت معلومات عن برناجمني مماثلني يف نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية            . وإدارتهالـربنامج املقترح    

وعموماً، فإن الغرض من هذا الربنامج هو توفري التدريب التخصصي          . األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
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كني احلاصلني على هذه الزمالة ِمن تلقي كما أن الربنامج مصمم لتم    . للعـاملني يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة      
التدريب لفترٍة قصرية ومن احلصول على تدريبات داخلية واملشاركة يف مؤمترات دولية وحلقات دراسية وجوالت 

 .دراسية مكثفة ذات صلة مبكافحة التصحر وتردي األراضي، ومن إعداد وثائق تقنية

 توصية

 مبادرة األمانة باعتبارها عنصراً هاماً لتطوير األمانة،         على والتكنولوجياوافـق مكتب جلنة العلم       �
كما أوصت األمني التنفيذي بأن يقدم آراءه بشأن إجراءات الربنامج وأن يبقي مكتب جلنة العلم               

 .والتكنولوجيا على علم بالتقدم

 االجتماع التقين بشأن التأهب للجفاف يف البلقان -باء

حلقة عمل تقنية بشأن التأهب للجفاف يف البلقان يف إطار "ٍع قادم بعنوان أبلغت األمانة عن انعقاد اجتما -٤٣
. أكتوبر، يف بويانا براسوف، رومانيا    / تشرين األول  ٢٦ و ٢٥يف يومي   " اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     

ات بشأهنا  وتتمـثل أهداف هذه احللقة يف مناقشة ظاهرة اجلفاف الناشئة يف وسط وشرق أوروبا وتقدمي التوصي               
وستقدم حلقة العمل حملة عامة عن حالة اجلفاف يف     . وتوصـيات ذات صلة بأحد املراكز اإلقليمية لرصد اجلفاف        

وستقدم دراسات حلاالت إفرادية من بلغاريا وهنغاريا مقترنةً . مـنطقة الـبلقان وعواقبها االجتماعية االقتصادية    
اجلفاف وبدروس مستفادة من وضع وتنفيذ استراتيجيات على باستراتيجيات للتصدي ترمي إىل التخفيف من آثار 

وسيتمثل أحد اجلوانب اهلامة حللقة العمل يف مناقشة دور العلماء ومشاركتهم يف إدماج             . مييالصعيدين الوطين واإلقل  
يب املعين وسيقوم فريق العمل اإلقليمي األورو. أو االستراتيجيات الوطنية  /مسـائل اجلفـاف يف برامج العمل الوطنية و        

 . وكذلك منظمات دولية أخرى بعرض أعمال مواجهة اجلفاف ومناقشة أنشطتها يف هذا الصددباجلفاف

 توصية

 . عن نتائج حلقة العمل٢٠٠٥يونيه /تقدم األمانة تقريراً يف حزيران �

 موضوعان مستجدان للنظر فيهما -جيم

دين جديدين هامني لالتفاقية ولعمل جلنة      نـاقش املكتب أيضاً موضوعني مستجدين بغرض اعتبارمها بن         -٤٤
 .العلم والتكنولوجيا

 إنشاء فرقة عمل معنية بالطاقات املتجددة

وبني الرئيس إمكانية إدراج احتياجات     . ناقش املكتب إمكانية إنشاء فرقة عمل معنية بالطاقات املتجددة         -٤٥
تجددة واستراتيجيات التخفيف من اآلثار، وذلك يف ضوء الفقراء للطاقة إدراجاً تاماً يف املناقشة احلالية للطاقات امل

والواقع أن املناطق اجلافة يف العامل هي يف الغالب مناطق نائية ال . مسائل التنمية املستدامة األهداف اإلمنائية لأللفية
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لطاقة ا(ويف هذا الصدد، ميكن للطاقات املتجددة       . يصـل إلـيها توزيع الشركات الوطنية للطاقة على اإلطالق         
أن تليب احتياجات اجملتمعات احمللية وأن تكون       ) الشمسـية والطاقـة الرحيية وطاقة الكتلة اإلحيائية وما إىل ذلك          

بيد أنه ينبغي إعداد دراسة شاملة وتقدمي حاالت واقعية لتوجيه انتباه           . أساساً لالرتقاء مبستوى املعيشة واالقتصاد    
تصحر إىل هذا املوضوع، وهلذا السبب يلزم بصورة عاجلة إنشاء فرقة عمل            أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال     

 . ملعاجلة هذه املشكلة

 آثار اجلرمية والرتاع على البيئة

تـتفاقم عملية تدهور األراضي والتصحر تفاقماً شديداً بسبب االستغالل املتواصل لألراضي يف أنشطٍة               -٤٦
ديد من األمثلة اليت حتدث يف مجيع أرجاء العامل، مثل اإلزالة غري            وهناك الع . عديـدة تتصـل باجلرائم والرتاعات     

املشـروعة للغابـات، وزراعـة املخدرات يف أراٍض عرضة للتدهور والتصحر، واهلجرة عرب املناطق يف مواجهة                 
ومل ُيبحث بصورة تامة حىت اآلن تأثري هذه األنشطة وال ُتجرى سوى قلة من الدراسات لفهم هذه                 . النـزاعات

وهلذا الغرض ُتطلب مبادرة عاجلة من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           . العملية والنطاق الكمي هلذه الظاهرة    
ومن املتوخى أيضاً توثيق التعاون مع مكتب األمم . التصحر تنطلق من عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء

 .املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

املكتب دور جلنة العلم والتكنولوجيا إزاء الشباب وكيفية تشجيع الشباب والنساء على املشاركة        وناقش   -٤٧
 .يف عملية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

 املشاركة -دال

نتيين          -٤٨ وكان املشاركون نواب رئيس    ). إيطاليا(عقد اجتماع املكتب برئاسة األستاذ اجلامعي ريكاردو فاِل
السيد جورج ريغوندجا : م والتكنولوجيا املنتخبني أثناء مؤمتر األطراف السادس يف هافانا، كوبا، وهم        جلـنة العل  

وحل حمل السيد خوليو كوروشيش     ). تايلند(والسيد سوبون تشومشان    ) سلوفاكيا(، والسيد بافل بيِلك     )غابون(
 الكارييب، السيد غاليندو أريفالو، الذي كان ، نائب الرئيس املنتخب عن منطقة أمريكا الالتينية والبحر)غواتيماال(

 . غائباً عن االجتماع
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 املرفق

 وسائل التحسني: أداء جلنة العلم والتكنولوجيا
 )من إعداد رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا(

  معلومات أساسية عن جلنة العلم والتكنولوجيا-أوالً

 من االتفاقية   ٢٤ من املادة    ٣ و ٢ و ١ا وفقاً للفقرات    فـيما يلي املهام الرئيسية للجنة العلم والتكنولوجي        -١
 :بشأن إنشاء اللجنة

وتوفـري مـبادئ توجيهية لتقدمي تقارير البلدان عن حالة التصحر وتردي األراضي واألوضاع               )أ( 
 االجتماعية االقتصادية وفق صيغٍة موحدة؛ 

 تقدمي تقارير منهجية عن علم وتكنولوجيا التصحر؛ )ب( 

 واستعراض برامج العمل الوطنية للتأكد من إمكانية تطبيقها علمياً وتكنولوجياًً وتقدمي            تقيـيم  )ج( 
 مدخالت إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛

 ؛)اتفاقات بيئية متعددة األطراف(إقامة صالت وعالقات تفاعلية مع آليات مؤسسية أخرى  )د( 

 لوجيا؛ تقدمي املشورة لوكاالت متويل البحث والتكنو  )ه( 

الـترويج ملشـاريع العلم والتكنولوجيا الرامية إىل حتقيق فهم ظواهر التصحر وتردي األراضي               )و( 
 والفقر وتقييمها والتخفيف من وطأهتا؛

 . حتسني بناء القدرات يف جمال العلم والتكنولوجيا )ز( 

  مشاكل جلنة العلم والتكنولوجيا والسبل املمكنة حللها-ثانياً 

 . مهام جلنة العلم والتكنولوجيا الواردة آنفاً يلزم حٍل بعض املشاكل العالقة يف الوقت الراهنلتنفيذ  -٢

 االتصال والتشاور مع األطراف

. تتمـثل إحدى املشاكل اهلامة اليت تواجهها أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا يف االفتقار إىل االتصال باألطراف                -٣
. قيام مؤمتر األطراف باستعراض وحتديث برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا         ويفضـي عـدم التشاور هذا إىل صعوبة         

والدول األطراف ال تقدم يف األساس أي مدخالت أثناء فترة ما بني الدورتني من شأهنا أن متكن املكتب وفريق اخلرباء من          
 سابقة دون حتليل يف فترة ما بني        وادومعظم املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف تشكل تكراراً مل        . تناول بنوٍد جديدة  

 .الدورتني للعمل املنفذ، واألهم من ذلك، دون تقدمي مدخالٍت جديدة إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها



ICCD/COP(7)/CST/4 
Page 17 

 تدابري مقترحة 

احلالـة املثالية هي عقد جلسات للجنة العلم والتكنولوجيا يف فترة ما بني الدورتني كما حيدث بالنسبة                  -٤
إال أنه ينبغي، إذا تعذر     ). انظر االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي        (التفاقـيات أخرى    

ذلك، تطبيق آلية نظامية لعقد اجتماعات فيما بني الدورتني للمكتب ولفريق اخلرباء تكلف باألعمال التحضريية               
وينبغي لألطراف أن تطلب ملمثليها يف      . افملؤمتر األطراف وبتقدمي اقتراحات لتحديث جدول أعمال مؤمتر األطر        

، )على األقل للفترة املمتدة من إحدى دورة مؤمتر األطراف إىل دورته التالية(جلنة العلم والتكنولوجيا موعداً حمدداً 
ليتسىن تبادل املعلومات بشأن مواد جلنة العلم والتكنولوجيا عرب قنوات ال تصل إىل مراكز التنسيق الوطنية فحسب 

 . منا أيضاً إىل األفراد املخولني من األطراف متابعة العملإ

 . وحيبذ كثرياً إنشاء شبكة مراكز تنسيق وطنية للجنة العلم والتكنولوجيا -٥

هذا (ويتوخى كذلك إنشاء بوابة على اإلنترنت عن العلم والتكنولوجيا ملكافحة التصحر وتردي األراضي  -٦
 ). نقاط خطة عمل فريق اخلرباء احملددة األولوياتيشري أيضاً إىل النقطة األوىل من

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب

جيري حالياً انتخاب رئيس وأعضاء املكتب أثناء انعقاد مؤمتر األطراف، وحيتفظون مبناصبهم حىت الدورة               -٧
دد وقت انتخاهبم تناول    وعملياً، يبدأ الرئيس وأعضاء املكتب اجل     . التالـية، فُيستبدلون حينئٍذ قبل مباشرة العمل      

وعلى الرغم من إمكانية االعتماد على روح الفريق اليت تسود          . جـدول األعمـال الذي سبق أن وضعه آخرون        
املكتـب يف تنفـيذ القرارات خالل فترة السنتني، فمن الواضح أنه سيكون من األفضل لو أن اجملموعة ذاهتا اليت                    

 . أعدت جدول األعمال هي اليت تتابع تنفيذه

 تدابري مقترحة

وليبدأ الوالية   ميكـن اقـتراح االحتفاظ بالرئيس السابق للجنة العلم والتكنولوجيا ليترأس دورة مؤمتر األطراف              -٨
وهبذه الطريقة يكون املكتب والرئيس     . ملكتب مؤمتر األطراف   املخصصة للرئيس اجلديد يف اجتماع ما بني الدورتني األول        

 . االجتماع التايل للمكتبال ومتابعة عملية تنفيذ القرارات معاً حىت حيني موعد انعقادمسؤولني عن إعداد جدول األعم

اجتماع ما بني الدورتني األول ملكتب  "١+س "مؤمتر األطراف 
 مؤمتر األطراف

 "س"مؤمتر األطراف 

استعراض رئيس ومكتب جلنة العلم     
واستمرار . والتكنولوجـيا للعمـل   

 رئاسة  الرئيس واملكتب السابقني يف   
. دورة جلـنة العـلم والتكنولوجيا     

وانـتخاب رئـيس جديد وأعضاء      
 . مكتب جدد

ويقوم . يتسلم الرئيس اجلديد منصبه   
الرئـيس اجلديد باإلعداد لعمل جلنة      
العـلم والتكنولوجيا وإعداد جدول     
.أعمال الدورة القادمة ملؤمتر األطراف

انـتخاب األطراف ألعضاء مكتب     
ا والرئيس  جلـنة العلم والتكنولوجي   

مواصـلة الرئيس السابق    . اجلديـد 
العمـل يف الدورة، وكذلك املكتب      

 .السابق للجنة العلم والتكنولوجيا

ومن شأن هذا االقتراح، ما إن يقبل، أن حيقق إمكانية إرساء عملية مالئمة الختاذ القرارات من أجل تغيري  -٩
 . الوضع الراهن



ICCD/COP(7)/CST/4 
Page 18 

 

 ميزانية جلنة العلم والتكنولوجيا

انـت امليزانـية املخصصة ألنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا حمدودة للغاية خالل فترة ما بني الدورتني                ك -١٠
ومن الصعب كذلك التوصل من قرار ميزانية       . األخرية على األقل، فأثر ذلك تأثرياً كبرياً على عمل فريق اخلرباء          
العلم والتكنولوجيا يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة مؤمتر األطراف إىل مبلغ موارد التمويل املتاحة لعمل مكتب جلنة   

وهذا االفتقار  . ملكافحة التصحر واألصعب أيضاً هو ختصيص ميزانية ألداء أنشطة فريق اخلرباء واملكتب والرئيس            
 . إىل معرفة حجم املوارد يؤدي إىل تعذر التخطيط املسبق لألنشطة، وبدرجة أكرب بالنسبة لفريق اخلرباء

 قترحةتدابري م

ينبغي تقدمي طلب إىل مؤمتر األطراف لتوفري أساس مايل لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء يف                 -١١
 :امليزانية اإلمجالية لالتفاقية على أساس األنشطة التالية

عقد اجتماع سنوي واحد على األقل      (املهام األساسية للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء         �
 )تب ولفريق اخلرباءللمك

يوافق عليها مؤمتر األطراف على أساس برنامج       (حلقـات عمل لفريق اخلرباء لالضطالع مبهامه         �
 )مدته سنتان وله نتائج وميزانية واضحة

داخل أمانة اتفاقية األمم املتحدة     (فريق اخلرباء   /االحـتفاظ بأمانـة للجـنة العلم والتكنولوجيا        �
 ).ملكافحة التصحر

 رباءفريق اخل

يشكل فريق اخلرباء وسيلة جيدة للجنة العلم والتكنولوجيا للمشورة والتشاور، ويضطلع بدور استراتيجي  -١٢
بيد أن عمله كان بطيئاً يف حتقيق نتائج ملموسة ألسباب عديدة منها            . جلي يف جلنة العلم والتكنولوجيا واالتفاقية     

 . القيود املالية

 تدابري مقترحة

ثل عمل فريق اخلرباء يف وضع مبادئ توجيهية لصاحل االتفاقية، وتقييم املشاريع واملبادرات             ينبغي أن يتم   -١٣
وينبغي . القائمـة ملكافحة التصحر، وحتديد الثغرات املوجودة يف املعارف، واقتراح جماالت تتدخل فيها األطراف   

يضاً، بشأن برنامج عمٍل مدته سنتان، لفريق اخلرباء العمل، من خالل حلقات عمل تنظم مع مراعاة قائمة اخلرباء أ
وميكن النظر يف متويل اجلهات املاحنة حللقات عمل أخرى بشأن          . ختصـص ميزانيـته أثناء دورة مؤمتر األطراف       

غري أنه ال بد من احلصول على موافقٍة صرحية أثناء انعقاد . مواضيع حمددة، واملوافقة عليها أيضاً يف مؤمتر األطراف
 .طراف قبل البدء بتنفيذ األنشطة وفقاً لقائمة األولويات املوضوعة لفترة السنتنيدورات مؤمتر األ

_ _ _ _ _ 


