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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢ ،بوينس آيرس

  من جدول األعمال املؤقت ) د(٣البند 
  االستراتيجينيالعمل  ادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطارإع
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية  ذللسنوات العشر من أجل تعزيز تنفي   

   ملكافحة التصحردة املتحتقرير بشأن تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم
  

   للخطةل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاًـإعادة صياغة عم
  سنوات العشر من أجل تعزيزلاالستراتيجيني لوإطار العمل 

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
  مذكرة من األمانة

  إضافة
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر تقرير بشأن تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية

  موجز
 مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم املتحدة         ، أن ُتنظَّم كل دورة عادية     ٨-م أ /١٣قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        

ومن شأن ذلك أن ميكّن األوساط العلمية الدولية من إثراء اللجنة وكذلك            . ملكافحة التصحر يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين         
  . االتفاقية خبربة علمية وتكنولوجية واسعة

 Dryland Science for(مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا احتاد علم األراضي اجلافـة ألغـراض التنميـة    ومن هذا املنطلق، اختار   

Development (DSD) (وتعمل ثالثة أفرقة عاملة، ينسقها االحتاد، على إعداد . ليكون االحتاد املشارك يف تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية
رصـد وتقييم التصحـر وتردي األراضـي علـى املـستويني البيوفيزيـائي            : " ملوضوع املؤمتر، وهو   ورقات بيضاء تتعلق باألوجه الثالثة    

   ". االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمـال إدارة األراضي واملياه-واالجتماعي 
ة واستعراض الورقات البيـضاء عـن   وقد ُضمنت املشاركة الفعالة لألوساط العلمية يف املؤمتر بوسائل تشمل األفرقة العاملة الدولي    

وبعـد الـدورة    . ملصقاتلليتضمن مسابقة   أثناء املؤمتر    حوار إلكتروين عاملي يف إطار العملية التحضريية وتنظيم حدث جانيب             إجراء طريق
  .ىل تقييم مستقل، إاألدوار املسندة إىل خمتلف اجلهات الفاعلةفيها مبا  ستخضع اإلجراءات التحضريية، ،التاسعة ملؤمتر األطراف
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   مقدمة- أوالً 
، ٨-  أ م/١٣تسليماً باحلاجة إىل تعزيز كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا وفعاليتها، دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره                 -١

إىل إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل                
  ).االستراتيجية(تفاقية تعزيز تنفيذ اال

وقرر مؤمتر األطراف أن ينظم مكتب اللجنة كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر   - ٢
االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة          /العلمي والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     

من شأن ذلك أن ميكّن األوساط العلمية الدولية من إثراء اللجنة وكذلك عمليـة              و. الذي خيتاره مؤمتر األطراف   
  .االتفاقية خبربة علمية وتكنولوجية واسعة

وطلب مؤمتر األطراف إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن تؤّمن، بالتشاور مع مكتب جلنة   - ٣
االحتاد الرائد، أمواالً إضافية لدعم احلضور من البلدان النامية         /ئدةالعلم والتكنولوجيا ومبساعدة من املؤسسة الرا     

والبلدان املستوفية لشروط مجيع مرفقات التنفيذ، مع ضمـان دعم مشاركة اخلرباء واملنظمات غـري احلكوميـة                
  .وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين

ن يضع االختصاصات املتعلقة باجتماع  طلب مؤمتر األطراف إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أ     كذلك  - ٤
  .االحتاد الرائد/، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة٨- م أ/١٣من املقرر ) أ(١اللجنة، املشار إليه يف الفقرة 

   التحضري للدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا- ثانياً 
 الدورة االسـتثنائية األوىل      املقدمة يف  ICCD/CST(S-1)/3 يف الوثيقة    حسب ما جاء على حنو مستفيض       - ٦

للجنة العلم والتكنولوجيا يف اسطنبول، وضع مكتب اللجنة االختصاصات واختار احتاد علم األراضـي اجلافـة                
 ليكون االحتاد الذي سيشارك يف تنظيم الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب               ألغراض التنمية 

  .عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين

                 الشبكة األوروبية  :  احتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية مخس مؤسسات رئيسية شريكة هي           ويضم  - ٧
، واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة، واملعهد الدويل للبحوث املتعلقـة                           مكافحة التصحر        لبحوث  

 املعهـد املعـين بالبيئـة       -  للمفوضية األوروبية    مبحاصيل املناطق املدارية شبه القاحلة، ومركز البحوث املشترك       
  .واالستدامة، والشبكة الدولية املعنية باملياه والبيئة والصحة التابعة جلامعة األمم املتحدة

التكاليف ، قّدم احتاد علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية مقترحاً حمدد        ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    - ٨
ومبا أن مؤمتر األطراف طلب أن يعّد املؤمتر        . إىل مكتب اللجنة خبصوص دعم تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية         

توصيات لدعم اختاذ القرارات، فقد اقترح االحتاد تشكيل أفرقة عمل للنظر يف هذه املـسألة بعنايـة وصـياغة                   
يت تسبق انعقاد املؤمتر، معتمداً بذلك منوذجاً مشاهباً ملا تستخدمه          التوصيات املنشودة خالل فترة األشهر التسعة ال      

وحدد املقترح األوجه الثالثة املتكاملة التالية للموضوع ذي األولويـة، كـي            . اتفاقيات بيئية نظرية  هلذا الغرض   
  :تتناوهلا األفرقة العاملة الثالثة

   . ي     األراض     تردي  /      التصحر        ملؤثرة يف                    العمليات والعوامل ا            لرصد وتقييم الوسائل املتكاملة   )أ( 
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   .                       واإلدارة املستدامة لألراضي       األراضي       إصالح         أنشطة          رصد وتقييم   ) ب (
    .                                       والعوامل االقتصادية واالجتماعية املؤثرة   ارف         إدارة املع  :                               رصد وتقييم التصحر وتردي األراضي   ) ج (

اً توليفياً إمجالياً يعكس توافق اآلراء وتقرير) ورقات بيضاء(وستعّد األفرقة العاملة الثالثة حتليالت مكتوبة   - ٩
العلمي السائد بشأن األوجه الثالثة ملوضوع املؤمتر، وذلك هبدف التوصل إىل توصيات علمية عملية وقابلة للتطبيق 

  .من أجل دعم اختاذ القرارات

ورقات البيضاء استعراض المن بينها وقد ُوضعت آليات إضافية لضمان املشاركة الفعالة لألوساط العلمية   - ١٠
وقد أتيح مشروع أول للورقات البيضاء كي يستعرضه . يف إطار العملية التحضريية ىُيجربواسطة حوار إلكتروين 

. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٨مايو إىل   / أيار ٢٨العلماء وأصحاب املصلحة يف شىت أحناء العامل ملدة شهر واحد من            
، يتضمن املالحظات واملدخالت الواردة، من أجـل قراءتـه          كما ُعّمم على شبكة اإلنترنت مشروع موحد ثانٍ       

وإعـداد مـشاريع    الورقات البيضاء والتقرير التوليفي اإلمجـايل       مناقشة   أثناء املؤمتر    وسيجري. حتضرياً للمؤمتر 
  .التوصيات كي تنظر فيها الدورة العادية للجنة العلم والتكنولوجيا ودورة مؤمتر األطراف

وقد ُحدد .  يتضمن مسابقة للملصقاتأثناء املؤمتريف ى للمشاركة من خالل حدث جانيب      وسُتتاح فرصة أخر    - ١١
  . موعداً هنائياً لتلقي نبذة عن امللصقات٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠تاريخ 

وجتري مشاورات مستمرة بني االحتاد ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا واألمانة خبصوص املسائل الرئيسية   - ١٢
  .لمؤمترأعمال التحضري ليها نطوي علتاليت 

وسيكون املؤمتر العلمي األول لالتفاقية مفتوحاً أمام املشاركني املسجلني واملشاركني الذين يعتمدهم مؤمتر   - ١٣
  .األطراف بصفتهم الشخصية

اجلهـات  ضّم  تو. لمؤمتر وتنظيمه وتنفيذه، مبا يف ذلك مسامهات عينية       للتحضري ل وقد مجع االحتاد أمواالً       - ١٤
برنامج /الوكالة األملانية للتعاون التقين، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومرفق البيئة العاملية          : الراعية الرئيسية 

  .األمم املتحدة اإلمنائي، واآللية العاملية

دعم حـضور  ، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف آليات لتأمني أموال إضافية لاالتفاقيةونظرت أمانة     -١٥
  .املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا من البلدان النامية والبلدان املؤهلة للمشاركة يف املؤمتر العلمي األول لالتفاقية

 ٥٠، التمس االحتاد واألمانة تربعات من البلدان األطراف واملنظمات لتمكني           ٨- م أ /١٣ووفقاً للمقرر     - ١٦
  . رئيسيني من املشاركة يف املؤمترمتكلمني عاملاً من البلدان النامية وعشرة

بوصفه املوضوع الذي يفّضل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      " الفرص املتاحة يف املناطق اجلافة    "وبرز موضوع     - ١٧
  .تناوله يف فترة السنتني املقبلة، بغية استكشاف جماالت عديدة تتعلق باألهداف االستراتيجية الثالثة لالستراتيجية
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   االستنتاجات والتوصيات- لثاً ثا
ويتعني بشكل خاص تقييم قدرة املؤمتر على اسـتخالص         . ستباشر األمانة عملية تقييم بعد انتهاء املؤمتر        - ١٨

نتائج علمية سديدة وتوصيات سياساتية وجيهة ُيسترشد هبا يف صياغة السياسات وتوجيـه احلـوار يف مـؤمتر                  
 القدرة على اسـتقطاب     وكذلك يف  النظر يف التوقيت واألشكال البديلة،       وينبغي يف إطار هذه العملية    . األطراف

ومن املهم أيضاً للمؤمترات العلمية املقبلـة للجنـة أن ُتقـّيم اإلجـراءات              . اخلربة العلمية والتكنولوجية الالزمة   
  .التحضريية، مبا يف ذلك األدوار املسندة ملختلف اجلهات الفاعلة

لتكنولوجيا أن تنظر يف موضوع لفترة السنتني يركز على الفرص املتاحة يف األراضي وقد توّد جلنة العلم وا  - ١٩
  .اجلافة، وفقاً لتوصية مكتب اللجنة

 -  -  -  -  -  


