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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  االستثنائية الثانيةالدورة 
  ٢٠١١ فرباير/شباط ١٨-١٦، بون

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
دة ملكافحة التصحر من أن     تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتح    

تصبح مرجعاً عاملياً بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقـة         
  ار اجلفافـبالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آث

 تنظـيم مـشورة علميـة دوليـة متعـددة           كيفيةتقرير مرحلي عن        
  التخصصات لدعم عملية االتفاقية

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 إىل جلنة العلـم والتكنولوجيـا       ٩-م أ /١٨طراف مبوجب مقرره    طلب مؤمتر األ    

إجراء تقييم يف دورتيها القادمتني لكيفية تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات،            
على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان الشفافية والتوازن اجلغرايف والنظر يف خيارات         

ويف املقـرر   . شورة يف إطار عملية االتفاقيـة     لتحديد قنوات متفق عليها من أجل حبث امل       
نفسه، دعا املؤمتر األطراف واجملتمع العلمي وأصحاب املصلحة ذوي الصلة باملوضوع إىل            

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل جلنة العلم والتكنولوجيا        . تقدمي إسهامات يف عملية التقييم    
  .يف دورته العاشرةأن تقدم توصيات من أجل أن ينظر فيها مؤمتر األطراف 

 بالورقـة البيـضاء     وتعرض الوثيقة األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا فيما يتعلق          
 تنظيم مشورة علميـة دوليـة متعـددة    املقررة وما يليها من حوار إلكتروين لتقييم كيفية 

  التخصصات لدعم عملية االتفاقية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  ..................................................................اخللفيـة  - أوالً  
  ٣  ٦-٣  ......التقدم احملرز يف تقييم كيفية تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات  - ثانياً  
  ٤  ٧  .................................................................ةـالتوصي  - ثالثاً  
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  اخللفية  - أوالً
تنص اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة               -١
مرجعاً عامليـاً بـشأن     "فاقية  على أنه يتعني أن تصبح االت     ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

". )١(املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفـاف           
وتتوخى االستراتيجية مشاركة الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجيـة ذات الـصلة           

  .")٢(مبوضوع التصحر وتردي األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية
 إىل جلنـة العلـم      ٩-م أ /١٨وهلذه الغاية، طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقـرره           -٢

والتكنولوجيا إجراء تقييم يف دورتيها القادمتني لكيفية تنظيم مشورة علمية دوليـة متعـددة             
التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان احلاجة إىل ضمان الشفافية والتـوازن اجلغـرايف،              

وات متفق عليهـا مـن أجـل حبـث املـشورة يف إطـار               والنظر يف خيارات لتحديد قن    
   .)٣(االتفاقية عملية

 تنظـيم مـشورة علميـة دوليـة         كيفيـة التقدم احملـرز يف تقيـيم         - ثانياً  
  التخصصات  متعددة

يف اجتماعيه املعقـودين يف     ) الدورة التاسعة (وافق مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا        -٣
 يف بون بأملانيا على أن أن يقوم مستشار بإعـداد ورقـة             ٢٠١٠يونيه  /مارس وحزيران /آذار

وجيب أن تذكر الورقـة البيـضاء       . بيضاء عن هذه املسألة تتضمن مسامهات خرباء إقليميني       
. خيارات واضحة لكي تنظر فيها األطراف، مبا يف ذلك حتديد قنوات من أجل حبث املشورة              

لعلماء وأصحاب املصلحة اآلخـرين     ووافق املكتب أيضاً على أن يقوم كل من األطراف وا         
ذوي الصلة باستعراض الورقة البيضاء يف حوار إلكتروين وعلى أن يشمل هذا االسـتعراض              

  .إمكانية تقدمي حلول مل تتطرق إليها اخليارات املقدمة يف الورقة البيضاء
، وجهت األمانة مبوافقة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا         ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٤
  .  أعاله٣اء من أجل إجياد مستشار يتوىل إعداد الورقة البيضاء الوارد وصفها يف الفقرة ند
ومن املتوقع تقدمي مشروع الورقة البيضاء ومناقشته يف اجتماع مكتب جلنة العلـم               -٥

ومن املقرر إدمـاج    . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩و١٨والتكنولوجيا الذي سيعقد يومي     
  .تب يف مرحلة الحقةتعليقات أعضاء املك

__________ 

 .٣، اهلدف التنفيذي ١١، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )١(
 .٦-٣، النتيجة ١١، املرفق، الفقرة ٨-م أ/٣املقرر  )٢(
 .١، الفقرة ٩-م أ/١٨املقرر  )٣(
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 احلوار اإللكتروين الذي ميكن أن ُيتيح       ٢٠١٠ديسمرب  /وسيبدأ يف هناية كانون األول      -٦
ألطراف واجملتمع العلمي وأصحاب املصلحة ذوي الصلة استعراض الورقة البيضاء وتقـدمي            ل

ـ         . مسامهاهتم يف عملية التقييم    دورة وستقدم املعلومات املتعلقة بـاحلوار اإللكتـروين يف ال
وسيعد تقرير هنائي بشأن تقييم كيفيـة تنظـيم         . االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا    

مشورة علمية دولية متعددة التخصصات لدعم عملية االتفاقية، مبا يف ذلك نتـائج احلـوار               
ة أن  اإللكتروين للنظر فيه يف الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا حبيث ميكن هلذه اللجن            

، توصـيات لينظـر فيهـا مـؤمتر األطـراف يف            ٩-م أ /١٨تقدم، وفق ما يقتضيه املقرر      
  .العاشرة دورته

  التوصية  - ثالثاً  
قد تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن حتيط علماً يف دورهتا االستثنائية الثانية بالتقدم       -٧

  .لتقييم اجلارياحملرز بشأن هذه املسألة وأن تقدم توجيهات وتوصيات أخرى بشأن ا

        


