
 

(A)   GE.12-63545    191212    191212 

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٣فرباير / شباط٧-٤فورتاليزا، الربازيل، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٢البند 

ل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االسـتراتيجيني         إعادة صياغة عم  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

مكافحة "اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن     
ر وحتقيق التنميـة  تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفق     /التصحر
  "مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية: املستدامة

تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالـث لالتفاقيـة بـشأن            
تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف مـن        /مكافحة التصحر "

كنولوجيـا  مسامهة العلـم والت   : وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة    
  "واملعارف واملمارسات التقليدية

  من األمانةمقدمة مذكرة     

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

 يف  ٢٠١٤عـام   يف  التفاقية  ل، أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثالث       ١٠-م أ /١٨مبوجب مقرره   
 .٨-م أ/١٣ من املقرر  ١علم والتكنولوجيا، وفقاً ألحكام الفقرة      إطار دورة استثنائية للجنة ال    

ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يضع،             
 إىل نتائج تقييم تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، اختصاصات          بدعم من األمانة واستناداً   

 اخلربة الفنية يف    ة وصاحب ة املؤهل )االحتاد الرائد  (ة الرائدة وإجراءات خاصة باختيار املؤسس   
املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية حتت     

  .توجيه مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

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

  ٤  ١٢-٧  ...................................................................التصحر
  ٥  ١٣  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

  مرفق
لتنظيم املؤمتر العلمي الثالـث     ) االحتاد الرائد (االختصاصات املتعلقة باختيار املؤسسة الرائدة           

  ٦  .................................................................................لالتفاقية
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  يةمعلومات أساس  -أوالً  
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ           أبرزت    - ١

األمهية اليت توىل لوضع    ) ٨- م أ /٣انظر املقرر   ) (االستراتيجية) (٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية  
 يف  احلاجة إىل نظرة شـاملة    وأكدا  وتنفيذ أساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه،        

  .هذا الصدد
 املعتمد يف دورته الثامنة، تعزيـز       ٨-م أ /١٣ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      وقرر  -٢

وحتقيقاً هلذه الغاية، قررت األطراف أن ينظم مكتب . القاعدة العلمية اليت تقوم عليها االتفاقية
جلنة العلم والتكنولوجيا كل دورة من دوراهتا العادية املقبلة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر               

 اخلربة الفنية يف    ة وصاحب ة املؤهل )االحتاد الرائد  (والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة    العلمي  
  .املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف

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      
؛ ويليه املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بشأن       "دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه       

قدرة املناطق القاحلة وشـبه     التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى        "
 ٤، املقرر عقده يف فورتاليزا بالربازيل يف الفترة من          "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف     

  .٢٠١٣فرباير / شباط٧إىل 
، أن يكون املوضوع احملدد الذي      ١٠-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤

تدهور األراضي واجلفاف من    /مكافحة التصحر "هو  سينظر فيه املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية       
مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف    : أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة       

  ". واملمارسات التقليدية
  :وعالوة على ذلك، قرر مؤمتر األطراف ما يلي  -٥

ؤمتر العلمـي   ، أن ُيعقد امل   ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٢قرر، مبوجب الفقرة      )أ(  
 يف إطار دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيـا، وفقـاً           ٢٠١٤عام  يف  الثالث لالتفاقية   
  ؛٨-م أ/١٣ من املقرر ١ألحكام الفقرة 

، من مكتب جلنة العلم     ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٤طلب، مبوجب الفقرة      )ب(  
 تيار املؤسـسة الرائـدة  والتكنولوجيا أن يضع، بدعم من األمانة، اختصاصات وإجراءات اخ 

 اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الـذي خيتـاره مـؤمتر             ة وصاحب ة املؤهل )االحتاد الرائد (
 من أجل تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية حتت -  مع مراعاة التوازن اإلقليمي  - األطراف

  توجيه مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا؛
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، من مكتب جلنة العلـم      ١٠-م أ /١٨ مقرره   من١٥طلب، مبوجب الفقرة      )ج(  
 قبل سنتني علـى     )االحتاد الرائد  (والتكنولوجيا أن خيتار، بدعم من األمانة، املؤسسة الرائدة       

  .األقل من موعد انعقاد أي مؤمتر علمي مقبل لالتفاقية
، إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      ٩-م أ /١٦ من مقرره    ٨مبوجب الفقرة    أوعز،  -٦

 بطريقة شفافة وعلى أساس التقيد التام باملعايري املكرسة،         )االحتاد (كفل اختيار املؤسسة  بأن ي 
وأي عضو مـن  اليت ختتار  )االحتاد (إن وجدت، وجتنُّب أي تضارب يف املصاحل بني املؤسسة       

  .أعضاء املكتب

ة التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحـد           -ثانياً  
  ملكافحة التصحر

ناقش مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، كخطوة من أوىل خطواتـه، يف اجتماعـه               -٧
االحتـاد   ( كيفية مباشرة عملية اختيار املؤسـسة الرائـدة        )١(٢٠١٢فرباير  /املعقود يف شباط  

اً  بأن عملية االختيار هذه ينبغي أن تتم، وفق        ، من حيث الطرائق واإلطار الزمين، علماً      )الرائد
  . من موعد املؤمتر العلمي، قبل سنتني على األقل٩-م أ/١٦ من املقرر ٨للفقرة 

األمانة، مبوافقة مكتب جلنة    أصدرت  ،  ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ و ٢٩ويف اجتماع يومي      -٨
 الرائدة املهتمـة    )االحتادات (إىل املؤسسات  هاًموجتقدمي ترشحات   طلب  العلم والتكنولوجيا،   

اختصاصات متعلقة  العروض مشفوعاً ب  تقدمي  كان طلب   و. ي الثالث لالتفاقية  بتنظيم املؤمتر العلم  
 تورد تفاصيل إجراءات ومتطلبات تنظيم املؤمتر العلمي        )االحتاد الرائد  (باختيار املؤسسة الرائدة  

وأخذت االختصاصات، اليت ترد يف مرفق هذه الوثيقة، يف االعتبار نتائج تقييم            . الثالث لالتفاقية 
  ). ICCD/CST(S-2)/2(ؤمتر العلمي األول لالتفاقية تنظيم امل

 رائدة لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية       )احتادات ( ترشح مؤسسات  أُعلن طلب و  -٩
 مع متديد األجل    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٥ إىليونيه  / حزيران ١٠من  ثالثة أشهر   دامت  لفترة  

مـشفوعاً   ،تقـدمي الترشـحات   طلب  وُنشر  . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠النهائي إىل غاية    
 على األطراف واملراقبني واملؤسسات     قع االتفاقية على اإلنترنت وُعمم    مويف   ،االختصاصاتب

  . العلمية وكذلك على سائر أصحاب املصلحة املهتمني واملعنيني
 هتم كمؤسـسات  الذين تقدموا بطلبا  املترشحني  ومجعت األمانة الطلبات الواردة من        -١٠

نة العلم والتكنولوجيا،   وقّيم مكتب جل  . رائدة لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية      )احتادات(

__________ 

 :متاح يف . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٨ و ١٧انظر تقرير اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا املعقود يومي           )١(
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR_17-18Feb2012.pdf>. 
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، مجيع الطلبات الواردة قبل     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ و ٢٩يف اجتماعه املعقود يومي     
  : إىل ما يلي من معايري االختيار الواردة يف االختصاصاتانتهاء املوعد احملدد، استناداً

  هج؛تكار والنَّاالب  )أ(  
  التنظيم والفوائد؛  )ب(  
  القدرات التنظيمية؛  )ج(  
  وظيفة؛الاملوظفون ومواصفات   )د(  
  املقترحة وتعليالت امليزانية؛ امليزانية  )ه(  
  .بناء الشراكات  )و(  

 ٣٠ و ٢٩ويف اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا املعقود يف بون بأملانيا، يومي              -١١
ت واملتعلقة باختيار    ملعايري التقييم الواردة يف االختصاصا     ، ووفقاً ٢٠١٢ر  أكتوب/تشرين األول 
 لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية، وقع االختيار على احتـاد           )احتاد رائد  (مؤسسة رائدة 

 يف املنظمة الدولية أغروبـوليس      ممثالً"  العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة      ملعارفا"
)Agropolis International (ًعن شركائهانيابة .  

وقرر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يعقد االجتماع األول للجنـة التوجيهيـة               -١٢
  .االجتماع املقبل ملكتب جلنة العلم والتكنولوجياقُبيل أو ُبعيد للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية 

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
ة العلم والتكنولوجيا أن حتيط علماً، أثناء دورهتا االستثنائية الثالثة،          رمبا تود جلن    - ١٣

املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية      "احتاد  باالحتاد الذي وقع عليه االختيار وهو       
 من التوصيات بشأن عملية تنظيم املؤمتر العلمـي         وأن تقدم التوجيه ومزيداً   " املستدامة

لمـؤمتر العلمـي الثـاين      لاة الدروس املستفادة من اإلعداد      مراع مع   اقية،الثالث لالتف 
  .وتنظيمهلالتفاقية 
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  مرفق

 لتنظيم  )االحتاد الرائد  (االختصاصات املتعلقة باختيار املؤسسة الرائدة        
  املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

ـ  املؤ )االحتـاد الرائـد    (تبني هذه االختصاصات عملية اختيار املؤسسة الرائدة        -١  ةهل
 مؤمتر األطراف لتنظيم املؤمتر العلمي      اخيتارهاليت   اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة        ةوصاحب

  .الثالث لالتفاقية

  معلومات أساسية  -أوالً  
تدهور /يتمثل اهلدف املستقبلي لالتفاقية يف إقامة شراكة عاملية لعكس اجتاه التصحر            -٢

اف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقـر         األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلف      
ويتمثل اهلدف التنفيذي لالتفاقية فيما يتصل بالعلم والتكنولوجيـا         . وحتقيق االستدامة البيئية  

تدهور / يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر        عامليةً  يف أن تصبح مرجعيةً    عارفوامل
  .األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف

 العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ           وإطارُ وإذ ُتسلم اخلطةُ    -٣
، باحلاجة إىل تعزيـز     ٨-م أ /٣ الواردة يف املقرر     ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  

اللجنة، وتعزيز  صياغة عمل   إىل إعادة   فهما يدعوان   كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا وفعاليتها،      
 االقتـصادية، ووضـع إطـار       -  املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية    اجلةا على مع  قدرهت

  .إعادة حتديد األدوار واملسؤوليات وطرائق العمليشمل لألنشطة 
تعقد يف شـكل    ينص على أن     إطاراً الجتماعات اللجنة، و    ٨-م أ /١٣وحيدد املقرر     -٤

وتـنص  . على جمال واحـد ذي أولويـة      تركز  أن  يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين و      
أن املوضوع احملدد الذي سينظر فيه املؤمتر العلمـي         على   ١٠-م أ /١٨ من املقرر    ١٣ الفقرة

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة        /تصحرمكافحة ال "الثالث لالتفاقية هو    
  ".رف واملمارسات التقليديةمسامهة العلم والتكنولوجيا واملعا: الفقر وحتقيق التنمية املستدامة

جعل اجتماعات اللجنة ذات طابع املؤمتر العلمي       ملطلب  وبغية تيسري التنفيذ الفعال       - ٥
والتقين وتناول املوضوع ذي األولوية الذي يقع عليه االختيار، ذكَّـر مـؤمتر األطـراف               

مـع  ، بالتعـاون  حيـرص مكتب اللجنة أن فيه إىل لب  الذي ط٩ُ- م أ/١٦بأحكام املقرر   
على أن ُتشرك   االختيار وبدعم من األمانة،     اليت يقع عليها     )ائداالحتاد الر  (املؤسسة الرائدة 

الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات واملنظمـات      يف تناول املوضوع ذي األولوية      
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العلمية املعنية على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي واملنظمات غري احلكوميـة وسـائر             
 خربة فنيـة واسـعة مـن        موحتقيقاً لذلك، ينبغي ض   . ملصلحة من اجملتمع املدين   أصحاب ا 

أصحاب املصلحة الرئيسيني ومجع املعارف على مستويات خمتلفة وحتليلها لكـي ُيكتـب             
  .النجاح للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

ـ                -٦ ليمة ومن املتوقع أن يفضي املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية إىل نـواتج علميـة س
 العامة استناداً إىل حتليل وجتميع ما استعرضه النظراء وُنشر          اتوتوصيات مركِّزة على السياس   

 مـؤمتر وُتقدَّم هذه التوصيات إىل     . احلوارإثراء  السياسات و وضع  ُيستند إليها يف    مراجع  من  
  . األطراف لكي ينظر فيها

  هدف املؤمتر ونطاقه  -ثانياً  
 بتنظيم املـؤمتر     مكتب اللجنة  ا خيتاره يت ال )االحتاد الرائد  (املؤسسة الرائدة ستضطلع    -٧

  .بدعم من أمانة االتفاقية
يقـع  الـيت    )االحتاد الرائد (ملؤسسة الرائدة   املتوخى يف االستعانة با   واهلدف الرئيسي     -٨

املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر عقد االختيار هو ضمان    عليها  
 مبعلومات علمية مستقاة  ٢٠١٤عام  يف  يف الدورة االستثنائية للجنة     اإلسهام   و ،مي والتقين العل

ويتمثل نطاق هذا االنتداب يف      .النتائج بعد املؤمتر  ونشر وتعميم    ،رمن نتائج وتوصيات املؤمت   
اجلمع بني طيف واسع من املؤسسات العلمية الرئيسية والعلماء من خمتلف أحناء العامل، مـع               

وينبغي  .عاة التوازن اإلقليمي، وضمان مشاركة األوساط العلمية مشاركةً فعالة يف املؤمتر          مرا
 نتائج أحدث البحوث وأفضل املمارسات يف امليدان، مما له صلة مبوضوع            رأن ُتعرض يف املؤمت   

املؤمتر، وذلك بغية إشراك أفضل اخلربات العلمية والتكنولوجية املمكنة يف عملية البحث عن             
وينبغي يف الوقت ذاته إعداد التوصيات بناء على نتائج البحوث املذكورة لتقدميها            . املعلومات

، وذلك من أجل مساعدة صناع القرارات علـى         ٢٠١٥عام  يف   ملقبل،اإىل مؤمتر األطراف    
  . معاجلة مسأليت التصحر وتدهور األراضي يف سياق موضوع املؤمتر

اليت يقع عليها    )االحتاد الرائد  (ولدى النظر يف موضوع املؤمتر، تتوىل املؤسسة الرائدة         -٩
ي من أجل تعزيز االتـصال الفعـال        مع األوساط العلمية على الصعيد العامل     التنسيق  االختيار  

 ذلك بالتعاون مـع     يكونو. وتدفق األفكار اجلديدة عن طريق حتسني عملية تبادل املعارف        
  .اقيةمكتب اللجنة وأمانة االتف
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  اللجان التنظيمية للمؤمتر  -ثالثاً  
تنشأ جلنة توجيهية تتألف من أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وأمانة االتفاقية              -١٠

االختيار من أجل تنسيق تنظيم املؤمتر العلمي       اليت يقع عليها     )االحتاد الرائد  (واملؤسسة الرائدة 
  .الثالث لالتفاقية

 من ذوي التجربـة يف مكافحـة         خبرياً ١٢وتنشأ جلنة استشارية علمية تتألف من         -١١
 تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطـأة الفقـر وحتقيـق التنميـة        /التصحر

إعادة صياغة عمل اللجنة وتعزيز قدرهتا على معاجلة املعلومات         لمسامهة يف   وذلك ل املستدامة،  
وإضافة إىل ذلك، ستشرف اللجنة على عمليـة        .  االقتصادية - جتماعيةالعلمية والتقنية واال  

  .صياغة أوراق املسامهات العلمية

  )االحتاد الرائد (مهمة املؤسسة الرائدة  -رابعاً  
املؤمتر حتت توجيه مكتب اللجنـة      بتنظيم   )االحتاد الرائد  (املؤسسة الرائدة ع  ستضطل  -١٢

االختيار جبملـة   اليت يقع عليها     )االحتاد الرائد  (وتضطلع املؤسسة الرائدة  : وبدعم من األمانة  
  :أمور تشمل ما يلي

العمل، بالتشاور مع اللجنة التوجيهية للمؤمتر، على وضع إجراءات وهنـج             )أ(  
  :ملؤمتر، مبا يف ذلكتنظيم ا

  ؛إعداد جدول أعمال املؤمتر وبرنامج عمله •
إعداد خارطة طريق تتضمن معامل وإجنازات حمددة حتديداً واضحاً وجدوالً           •

  ؛زمنياً للمهام
  ؛تنظيم وتيسري ودعم عمل اللجنة العلمية •
  ؛حتديد املواضيع الرئيسية أو الفرعية •
ثال، الورقات  على سبيل امل  (ؤمتر  باستعراض نواتج امل  النظراء املكلفني   اختيار   •

  ؛)والكتيبات وغريها
  ؛اختيار اخلالصات املناسبة اليت يقدمها املسامهون •
  ؛)مثل النشرات وغريها(إعداد مواد الترويج للمؤمتر  •
يف جمالت  اليت تنشر   مثل الورقات العلمية    (حتديد النتائج املتوقعة من املؤمتر       •

  ؛)املعدة لصناع السياسياتمشمولة باستعراض النظراء، والوثائق 
  .إنشاء موقع على اإلنترنت •
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 عن طريق أفرقـة     مثالً(هية  تنظيم األنشطة على حنو ما تقرره اللجنة التوجي         )ب(  
  ملعاجلة املسائل الرئيسية واملواضيع الفرعية اليت تندرج يف إطار موضوع املؤمتر؛) عاملة

ة يف تنظيم املؤمتر، مبا يف     اقتراح وتطبيق هنج إلشراك خمتلف أصحاب املصلح        )ج(  
ذلك تعبئة العلماء واملؤسسات الوطنية والدولية واملنظمات والـشبكات غـري الرحبيـة، يف              

  األعمال التحضريية السابقة للمؤمتر؛
وينبغي هلذه املبادئ   . وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية إلعداد اخلالصات وتقدميها        )د(  

  ال يف املؤمترات املقبلة، وأن تعدل عند االقتضاء؛التوجيهية أن تكون أيضاً مناسبة لالستعم
لصقات، واختيار امللصقات اليت سُتعرض يف مكـان        حيز خاص بامل  تنظيم    ) ه(  

  املؤمتر وضمان االتصال بأصحاهبا يف الوقت املناسب؛انعقاد 
  ؛)مثل التقارير والورقات(املؤمتر نواتج إعداد وتنفيذ استراتيجية لتوزيع   )و(  
مثـل  (ل، بتعاون مع أمانة االتفاقية، على وضع استراتيجية لالتـصال       العم  )ز(  

  ؛)إصدار بيانات صحفية من أجل الترويج للمؤمتر
  دعم أمانة االتفاقية يف وضع استراتيجية لتعبئة األموال وتنفيذها؛  )ح(  
إرسال تقارير مرحلية منتظمة إىل اللجنة التوجيهية تتضمن معلومات عـن             )ط(  
  .ز يف اإلعداد للمؤمتر وعن أية مشاكل تظهر يف إطار ذلكالتقدم احملر

االتفاقية واملؤسسة  ع مذكرة تفاهم حتدد اجلوانب اإلدارية واإلجرائية بني أمانة وستوقّ  -١٣
  .)االحتاد الرائد (الرائدة

  امليزانية ومجع األموال  -خامساً  
مـن األمانـة أن    ،  ٩-م أ /١٦ من املقرر    ١١طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١٤

بتأمني التمويل الكايف للمؤمتر وحلضور العلماء مـن        "، بالتشاور مع مكتب اللجنة،      تضطلع
البلدان النامية، والبلدان املؤهلة املدرجة يف مجيع مرفقات التنفيذ، يف كل مؤمتر علمي مقبـل               

  ". ملكافحة التصحر ويف حتضرياته املوضوعيةاملتحدةالتفاقية األمم 
 )احتـاد رائـد    ( املؤسسات واالحتادات اليت تقدم طلب اختيارها كمؤسسة رائدة        وُتِعد  -١٥

تقديراً لتكاليف اإلعداد للمؤمتر، يشمل أنشطة من قبيل عمـل األفرقـة            ) اجلهة مقدمة الطلب  (
.  املشاركني من األوساط العلمية ونشر نواتج املؤمتر وغريها من البنود ذات صـلة             إسهامالعاملة و 

  .جلهات املقدمة للطلبات أن حتدد النهج املتبع يف مجع األموال الالزمة وأية شراكات على انّيويتع
 أو عينـاً  / و  تبيان مسامهتها املمكنة، نقـداً     )االحتاد الرائد  (وينبغي للمؤسسة الرائدة    -١٦

  .ضمن حدود تقدير التكاليف
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  شروط تقدمي الطلبات  -سادساً  
تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية يف مجلـة         املهتمة ب  )االحتادات(تقدم املؤسسات     -١٧
  :تقدمه يف طلبها املواد التالية ما

وينبغي أن تتضمن هذه النبـذة      .  الطلب ة مقدم )االحتاد (نبذة عن املؤسسة    )أ(  
ذات الـصلة بعمـل     ) ومميزات فرادى األعضاء يف االحتاد     ()االحتاد (وصفاً ملميزات املؤسسة  
  :لى سبيل املثال ال احلصر ما يلياالتفاقية، مبا يف ذلك ع

  ؛، مبا يف ذلك املشاركة يف عمل االتفاقية)االحتاد (نبذة تارخيية عن املؤسسة •
  ؛ميادين العمل •
تركيـز للمؤسـسة، ال سـيما فيمـا يتعلـق           جمال  أو  ختصص  أي جمال    •

  ؛تدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي/بالتصحر
  ؛أو تنظيم املؤمترات العلمية الدولية/ تيسري والتجارب السابقة والراهنة يف جمال •
  ؛التجارب السابقة والراهنة يف موضوع املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية •
  :تشمل ما يلياملستوى  خمتصرة عن سرية املوظفني الرفيعينبذة  •

  ؛االسم واللقب والوظيفة والعنوان الكامل •
  ؛الرئيسية يف السرية املهنيةالكفاءات  •
  ؛ئيسيةاخلربة الر •
  ؛املشاركة السابقة يف األنشطة املتصلة بعمل االتفاقية •
  ؛أي معلومات أخرى ذات صلة •

   أعاله؛٥ و٤ و٢الفروع لبنود الواردة يف الشاملة لاستراتيجية تنظيم املؤمتر   )ب(  
 خلطة العمل يصف نطاق وتفاصيل الكيفية اليت ستنظم هبـا اجلهـة             عرض  )ج(  

ومن التفاصيل الـضرورية    . ء اهتمام خاص لتأمني أموال كافية     مقدمة الطلب املؤمتر، مع إيال    
  ؛والنواتج مثل األفرقة العاملة ونتائج املؤمتر ،نةمعّيجبوانب يتعلق  ما

مة لضمان جناح اإلعداد للمـؤمتر وعمليـة        ج مبتكرة مصمّ  ُه ألي نُ  شرح  )د(  
ة بناء القدرات، فضالً    التنظيم، من قبيل تنظيم أفرقة عاملة مواضيعية ومشاركة العلماء وأنشط         

  عن أي إشراك للمنظمات غري الرحبية؛
. ، مبا يف ذلـك التـذييالت      ١٠ للطلب ال يتجاوز جمموع صفحاته       شرح  )ه(  

وينبغي أن يقدم شرح الطلـب بـاخلط احلاسـويب          . م كل صفحة بالتسلسل   وينبغي أن ُترقّ  
Times New Roman    ينبغي أن يتنـاول    و.  دون ترك مسافة بني السطور     ١٢ باستخدام البنط

  :هذا اجلزء السردي ما يلي
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 على معاجلـة مواضـيع املـؤمتر        )االحتاد (قدرة علماء وموظفي املؤسسة    •
  ؛واحتياجاته التنظيمية

القدرة على معاجلة املسائل العلمية املتصلة بالتصحر وتدهور األراضـي يف            •
ـ        (خمتلف احلقول املعرفية     ة من مثل علوم االقتـصاد والفيزيـاء البيولوجي

  ؛)واالجتماع والزراعة والبيئة، ويف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي
شـىت يف   أنـواع   ها  من حيث ضمّ   )االحتاد (مدى اتساع شبكة املؤسسة    •

 تيسري إسهامات ومشاركات العلماء واملوظفني مـن        ، من أجل  املؤسسات
مؤسسات البحث املتطورة، ونظم البحث الوطنيـة، واجملتمـع املـدين،           

األكادميية، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، وغريها واألوساط 
  ؛ والوطيناإلقليمي العاملي وىعلى املستو

 يف مناطق جغرافية خمتلفة وفقاً للوالية       )االحتاد (مدى امتداد شبكة املؤسسة    •
البلـدان  يف   من أجل إشراك املؤسسات العلمية الرائـدة         ،العاملية لالتفاقية 
  ؛تدهور األراضي ومن مناطق االتفاقية/حراملتأثرة بالتص

 لعملية التنظيم، مبا يف ذلك املواعيد البارزة وسبل الوفاء هبـا،            جدول زمين   )و(  
  ؛)من علماء وغريهم(األطراف اليت سُتشرك مع التركيز على 

 والكيانات املتعاونة   )االحتاد (قائمة باملوظفني والعلماء الرئيسيني يف املؤسسة       )ز(  
  يعملون على تنظيم املؤمتر، إىل جانب عرض موجز لطبيعة جهودهم أو إسهاماهتم؛الذين س
 والشركاء املتعاونني فيما يتصل بـاخلربة       )االحتاد (معلومات عن املؤسسة    )ح(  

العلمية والقدرة التنظيمية واخلربة يف جماالت املوضوع الرئيسي واملواضيع الفرعية، ومعلومات           
  أخرى ذات صلة؛

  .ية مقترحة وتعليالت امليزانية، يف قالب سرديميزان  )ط(  
م الطلب احتاداً، فمن املهم أن يقدم اتفاقاً كتابياً بني أعـضائه يـبني              وإذا كان مقدّ    -١٨

بوضوح بنيته التنظيمية وخطوط املسؤولية فيه، وكـذلك الـشخص الرئيـسي املكلـف              
ويتعني حتديد دور كل . حتادباالتصاالت الذي تكون له صالحية إبرام اتفاق تعاقدي باسم اال

  .  حتديداً واضحاًدعضو من أعضاء االحتا

  معايري التقييم   -سابعاً  
 مبوجـب هـذا اإلعـالن       )احتاد رائد (مقدم من مؤسسة رائدة     عرض  سُيقيَّم كل     -١٩

وهذه املعايري مصممة لتقييم مـدى جـودة النـهج    . وسيصنَّف حسب املعايري الواردة أدناه  
وتترابط املعايري ترابطاً   . تمال جناحه يف تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية       املقترح وحتديد اح  
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وسُتستعرض املقترحات من . تها لدى البت يف جودة املقترح بوجه عام فيها برمَّنظروثيقاً وسُي
ولن ُينظر يف املقترحات غري التامـة       . حيث متامها واتساقها ووضوحها واهتمامها بالتفاصيل     

  .رحات املقدمة بعد انقضاء األجل احملدداملقت أو
وجيب أن تتضمن املقترحات شرحاً تاماً وفقاً للتعليمات ومعايري التقيـيم احملـددة               -٢٠

عامة عما ينبغي أن يتضمنه وصف املشروع، بينما تقدم    نبذة  وتعطي التعليمات   . الواردة أدناه 
  . بربامج حمددةمعايري التقييم تفاصيل عما يلزم من معلومات إضافية خاصة

بوضوح الطريقة اليت ستتبعها اجلهة مقدمة      العرض   يشرح   :االبتكار والنهج   )أ(  
وسيقيَّم النهج املقترح مـن حيـث       . ٥ و ٤ و ٢الفروع  الطلب ملعاجلة املسائل املعروضة يف      

  ؛) نقطة٢٠(جدواه ومدى مالءمته لالتفاقية وللبلدان األطراف فيها 
 املقترح أفضل بيئة ممكنة لتنظيم املؤمتر وحتقيق النتائج          يتيح :التنظيم والفوائد   )ب(  
ـ  )االحتاد الرائد  (وتثبت املؤسسة الرائدة  ). مجع األموال والنتائج وغري ذلك    (املقترحة    ة مقدم
  ؛) نقطة٢٠( على تنظيم املؤمتر وفقاً لشروط االتفاقية ة قادراالطلب أهن
 اخلربة الالزمة يف اجملـاالت   تكون للجهة مقدمة الطلب:القدرات التنظيمية   )ج(  

التنظيمية الرئيسية، وتربهن على القدرة على االخنراط والعمل مع الشبكات احمللية والوطنيـة             
أن يشرح األساس املنطقي    للعرض  وإذا كان مقدم الطلب احتاداً، ينبغي       . واإلقليمية والدولية 

 الطريقة اليت سيحقق هبـا   مع اإلشارة إىل دور كل شريك على حدة، ويبني      حتاد،لتشكيل اال 
وتربهن اجلهة مقدمة الطلب على مستوى رفيع من اخلـربة          . التحالف نتائج يف تنظيم املؤمتر    

وتضع اجلهة مقدمة   . أو القطرية وعلى وجود موظفني يتمتعون بالكفاءات املناسبة       /اإلقليمية و 
اية الواجبة لتحقيـق     بوضوح إشراك األوساط العلمية، مع إيالء العن       نبّيالطلب استراتيجية ت  

  ؛) نقطة٢٠(التوازن اإلقليمي 
م وصف لكل شخص رئيـسي سـواء      يقدّ :املوظفون ومواصفات الوظيفة    )د(  

كان موظفاً أو مستشاراً أو متطوعاً، وذلك يف شكل نبذة عن سريته، وتكون لديه اخلـربة                
  ؛) نقطة٢٠(ر علمي دويل  مؤمتالالزمة إما يف اجملال العلمي املتصل مبهمة االتفاقية أو يف تنظيم

 تقترح اجلهة مقدمة الطلـب ميزانيـة        :امليزانية املقترحة وتعليالت امليزانية     ) ه(  
وتبني اجلهة مقدمة الطلب قدرهتا علـى دعـم         . تتضمن توزيعاً جلميع املوارد املالية املمكنة     

  ؛) نقاط١٠(العمل مع أمانة االتفاقية من أجل وضع استراتيجية مشتركة جلمع األموال  أو/و
الـشراكات  إقامـة    تبني اجلهة مقدمة الطلب قدرهتا على        :بناء الشراكات   )و(  

التقنية واملالية الالزمة لدعم اإلعداد للمؤمتر، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر أنـشطة                
اللجنة العلمية ومشاركة األفرقة العاملة واملسامهات العلمية وإنشاء موقع علـى اإلنترنـت             

  ).قاطن١٠(
        


