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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

   ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
  قتمن جدول األعمال املؤ) ج(و) ب(و) أ(٥البند 

استعراض  :إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية       
   نتائج املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

   تقييم تنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
  ة ملكافحة التصحرتقييم املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحد

استعراض النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة              
  ملكافحة التصحر وتقييم املؤمترات العلمية لالتفاقية

  تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا    

  موجز    
ة تعرض هذه الوثيقة متابعة الطلبات املقدمة من مؤمتر األطراف يف دورته العاشـر       

 ١٨ و١٧ و١٠ إىل ٧إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا على النحو املبني يف الفقرات من 
  :ما يليوعمالً بتلك الطلبات، يقدم هذا التقرير  .١٠-م أ/١٨من املقرر 
 املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        لتنظيم   تقييم  )أ(  

 لرئيسية الناجتة عنه؛ للتوصيات اوموجز) االتفاقية(

نتائج دراسة استقصائية استـشارية منظمـة جلمـع آراء األطـراف              )ب(  
 ؛التفاقيةلومالحظاهتا بشأن النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين 

خـالل  التفاقيـة   لاملؤمترات العلمية   نتائج تقييم ما إذا كان يتعني عقد          )ج(  
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  للجنة العلم والتكنولوجيا؛ورات العاديةالفترات الفاصلة بني الدورات أو خالل الد

بشأن كيفية احلفاظ على الزخم الذي حتقق يف إطار املؤمتر بشكله مقترح   )د(  
 .احلايل

ومن املقرر أن تأخذ اللجنة يف احلسبان تلك النتائج عند إصدار توصيات ملـؤمتر                
  .لةاألطراف يف دورته احلادية عشرة بشأن تنظيم املؤمترات العلمية املقب
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٦-١  .................................................املعلومات األساسية والوالية  - أوالً  
  ٥  ٣٢-٧  ..........تقييم تنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ثانياً  

  ٥  ٩-٧  ............................................................مقدمة  - ألف     
ر العلمي الثاين   استعراض التوصيات الرئيسية الناجتة عن تقييم تنظيم املؤمت         -  باء     

  ٦  ٣١-١٠  ...............................التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
االستنتاجات والتوصيات العامة بشأن تقييم تنظيم املؤمتر العلمي الثـاين            - جيم     

  ١٢  ٣٢  ...............................التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
املتحـدة ملكافحـة    استعراض النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم           - ثالثاً  

  ١٢  ٥٠-٣٣  ...................................................................التصحر
  ١٢  ٣٦-٣٣  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ١٣  ٤٨-٣٧  ...............................................االستعراض والتحليل  -  باء     
االستنتاجات والتوصيات بشأن استعراض النتائج األولية للمؤمتر العلمي          - جيم     

  ٢١  ٥٠-٤٩  ..........................الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ني عقد املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة          تقييم ما إذا كان يتع      - رابعاً  

 للجنـة   الفترات الفاصلة بني الدورات أو خالل الدورات العادية       التصحر خالل   
  ٢١  ٦٣-٥١  .........................................................العلم والتكنولوجيا

  ٢١  ٥٣-٥١  ..................................................معلومات أساسية  - ألف     
  ٢٢  ٦٠-٥٤  ................................ الواردة من األطرافالتعقيباتحتليل   -  باء     
تنتاجات والتوصيات بشأن ما إذا كان يتعني عقد املؤمترات العلمية          االس  - جيم     

الفترات الفاصـلة بـني     التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل       
  ٢٥  ٦٣-٦١  .......... للجنة العلم والتكنولوجياالدورات أو خالل الدورات العادية

لثاين التفاقية األمـم    كيفية احلفاظ على الزخم الذي حتقق خالل املؤمتر العلمي ا           - خامساً  
  ٢٦  ٦٦-٦٤  ....................................................املتحدة ملكافحة التصحر

  ٢٦  ٦٤  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٢٦  ٦٥  ...........................................................املقترح  -  باء     
االستنتاجات والتوصيات بشأن كيفية احلفاظ بطريقة مـستدامة علـى            - جيم     

  ٢٧  ٦٦  ......................................الزخم الذي حتقق خالل املؤمتر
  ٢٧  ٧٢-٦٧  .................................................استنتاجات وتوصيات عامة  - سادساً  
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  املعلومات األساسية والوالية  -أوالً  
تسلط اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ               -١

الضوء على األمهيـة     ٨-أ م/٣ن يف املقرر     الواردا )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
اجة إىل  اليت توىل لوضع وتنفيذ أساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه، ويؤكدان احل           

 . يف هذا الصددنظرة شاملة

 تعزيز القاعدة العلمية اليت تقوم عليها       الثامنة قد قرر يف دورته      األطرافوكان مؤمتر     -٢
، أن ينظم مكتب جلنـة      ٨-أ م/١٣، مبوجب مقرره    ؤمتراملوحتقيقاً هلذه الغاية، قرر     . االتفاقية

للجنة يف شكل يغلب عليه طابع      ها ا تعقدكل دورة عادية مقبلة     ) اللجنة(العلم والتكنولوجيا   
احتاد رائد مؤهل وصاحب خـربة      /رائدةاملؤمتر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور مع مؤسسة        

 .فنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف

، اليت طلب فيهـا املـؤمتر إىل        ٩-أ م/١٦املقرر   من   ٧الفقرة  واستناداً إىل أحكام      -٣
االحتاد الرائد قبل سـنتني     /لرائدة يقوم، بدعم من األمانة، باختيار املؤسسة ا       أن اللجنةمكتب  

منتدى وقع االختيار على    التفاقية،  يف إطار ا   كل مؤمتر علمي مقبل      عقدعلى األقل من موعد     
 .)١(التفاقيةلملؤمتر العلمي الثاين ارائدة لتنظيم الؤسسة امل باعتباره دافوس للمخاطر العاملية

ملـؤمتر  اعقـد   ، أن يُ  ٩-أ م/١٦ من مقرره    ٢ؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة     وقرر م   -٤
 يف دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيـا، وفقـاً          ٢٠١٢يف عام   التفاقية  لالعلمي الثاين   

 .٨-أ م/١٣ من املقرر )د(و) ج(و) ب(و) أ(١الفقرة ألحكام 

املؤمتر العلمي   أن يعقد    ضرورة،  ١٠-أ م/١٨ مقررهوقرر مؤمتر األطراف، مبوجب       -٥
وقد ورد اقتراح رمسي من حكومة      . ٢٠١٣مارس  /آذارشهر  يف موعد أقصاه    التفاقية  لالثاين  

مؤمترهـا  و،  )٣/إ-د (الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا     الربازيل لتستضيف   
 . بالربازيـل  فورتاليزا ، يف ٢٠١٣فرباير  / شباط ٧ إىل   ٤يف الفترة من    لالتفاقية  العلمي الثاين   

، ٢٠١٣يناير /يف كانون الثاينملؤمتر الكن بعد قيام حكومة الربازيل بسحب عرض استضافة  و
، الفعالياتليأذن بإعادة حتديد مواعيد وعقب املقرر الذي اختذه الحقاً مكتب مؤمتر األطراف   

مباشرة قبل انعقاد   ،  )٢(ا يف بون بأملاني   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٢ إىل   ٩ُعقد املؤمتر يف الفترة من      
 ).٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥(لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية الدورة احلادية عشرة ل

وقد أدى تأجيل عقد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا مع مؤمترها              -٦
ئية الثالثة للجنـة    إىل وضع إطار زمين ضيق للغاية بني الدورة االستثنا        لالتفاقية  العلمي الثاين   

__________ 

  : على املوقع التايل٢٠١١فرباير / شباط٢١ تقرير اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا املعقود يف انظر )١(
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-21-Feb-2011-eng.pdf>.  

  .ICCD/CST(S-3)/1ملزيد من املعلومات، انظر  )٢(
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وقد ترتب على   . ٢٠١٣سبتمرب  / املقرر عقده يف أيلول    ورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف    والد
 ١٨ و ١٧ و ١٠ إىل   ٨ذلك ضيق الوقت املتاح لالمتثال ألحكام ومتطلبات الفقـرات مـن            

  .، كما يتبني يف الفصول التالية من هذا التقرير١٠-أ م/١٨للمقرر 

   ملكافحة التصحرالتفاقية األمم املتحدةيم املؤمتر العلمي الثاين تقييم تنظ  -ثانياً  

  مقدمة  -ألف  
، إىل مكتب جلنة العلـم      ١٠-أ م/١٨ من املقرر    ٧الفقرة  يف  طلب مؤمتر األطراف،      -٧

الدورة احلادية عشرة للجنة بشأن تنظيم      إىل  والتكنولوجيا أن يقدم، بدعم من األمانة، تقريراً        
 .ونتائجهالتفاقية لاين املؤمتر العلمي الث

 من املقرر املذكور أعاله إىل األمانة إعداد تقييم متعمق          ١٧طلب املؤمتر يف الفقرة     و  -٨
الُنهج املتبعة يف بناء الشراكات العلمية بالتشاور       يتضمن  ،  التفاقيةللتنظيم املؤمتر العلمي الثاين     

 مستقل يف التقييم والتقدير قبل      وعليه، فقد وقع االختيار على خبري     . مع اجملموعات اإلقليمية  
وقد أجري االختيار بطريقة شفافة، من خالل دعوة مفتوحة وفقاً          . افتتاح املؤمتر بوقت قصري   

 ٦ و ٥وكما أشـري يف الفقـرتني       . )٣(التفاقيةللالختصاصات املنشورة على املوقع الشبكي      
ضـيقاً  التفاقية  ل العلمي الثاين    ملؤمتراالواردتني أعاله، كان اإلطار الزمين إلجراء تقييم تنظيم         

 .للغاية أيضاً

التايل موجزاً للتوصيات الرئيسية الصادرة عن اخلبري املستقل والناجتـة          الفرع  ويقدم    -٩
عن التقييم الذي أجري، استناداً إىل حتليل الوثائق ذات الصلة، والـردود علـى الدراسـة                

عملية اإلدارة؛  : االت املواضيعية التالية  وتنقسم التوصيات إىل اجمل   . االستقصائية، واملشاورات 
ودور ووالية اللجنة التوجيهية للمؤمتر؛ وعملية اختيار املؤسسة الرائدة؛ والتمويـل ومجـع             

العلميـة؛  ) والنـواتج (األموال؛ واالحتياجات من املوارد؛ وعملية التحضري؛ واملـدخالت         
ويـرد  . رات العلمية املقبلة وتقييمها   واملشاركة والتفاعل بني العلوم والسياسات؛ ونتائج املؤمت      

، كي تنظر فيـه     ICCD/COP(11)/CST/INF.5التقرير الذي يتضمن التقييم الكامل يف الوثيقة        
كما يرد يف التقرير املزيد من تفاصيل طرائق تنفيذ كل جمال من اجملاالت املواضيعية       . األطراف

ستفادة والتوصيات للتحضري للمـؤمترات     املتعلق بالدروس امل  الفرع رابعاً   التالية، ال سيما يف     
 .العلمية املقبلة

__________ 

توي على االختصاصات املتعلقة باختيار خبري مستقل يف         اليت حت  ICCD/COP(11)/CST/INF.5انظر الوثيقة    )٣(
 .التقييم والتقدير
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تنظيم املؤمتر العلمـي الثـاين       عن تقييم    ناجتةاستعراض التوصيات الرئيسية ال     -اءب  
   ملكافحة التصحرالتفاقية األمم املتحدة

 بفضل جهـود    ملكافحة التصحر التفاقية األمم املتحدة    لقد نشأت املؤمترات العلمية       -١٠
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني    جلنة العلم والتكنولوجيا كجزء من      تشكيل  عادة  إلاالتفاقية  

، لكي تصبح )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     
، )انظر اهلدف التشغيلي الثالث لالسـتراتيجية     ( باملعارف العلمية والتقنية     مرجعاً عاملياً معنياً  

جزءاً من  التفاقية  لوباعتبار املؤمتر العلمي الثاين     . د الطابع العلمي لعملية صنع القرار     ولكي يزي 
شكل يغلب عليه طابع املؤمتر     يف  الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، فقد ُعقد         

ستناداً االسياسات العامة مركِّزة على نواتج علمية سليمة وتوصيات يثمر  "  كي العلمي والتقين 
 نشرها، وهي مواد ُيستند إليهـا يف        جرىاألقران  إىل حتليل وجتميع مواد مرجعية استعرضها       

انظـر مرفـق   " (، لتقدميها ملؤمتر األطراف كي ينظر فيهااحلواريف صياغة السياسات العامة و  
يف ورغم الظروف الصعبة، مبا يف ذلك التغريات اليت طـرأت           ). ICCD/CST(S-2)/3الوثيقة  
انعقاد املؤمتر العلمي الثاين واملوارد احملدودة، فإن املؤمتر جنح         ومكان  موعد  متأخر على   وقت  

، من خمتلـف    جلسة مشاركاً يف كل     ٣٥٠يف اجتذاب عدد من املشاركني بلغ يف املتوسط         
ومعظمهـم مـن    (وإىل جانب ممثلي البلدان األطراف يف االتفاقية        . فئات أصحاب املصلحة  

 عاملاً ١٩٠أيضاً وبعض جهات التنسيق الوطنية، حضر  ) بالعلم والتكنولوجيا املراسلني املعنيني   
مستقالً باإلضافة إىل ممثلي وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكوميـة            

مكونة جلسات  تضمن املؤمتر سلسلة    وقد  . لألمم املتحدة تابعة  الدولية وأعضاء هيئات أخرى     
شفهية بلـغ   عروض  لقات نقاشية موازية باإلضافة إىل      سة حل جل ٣٢ جلسات عامة و   ٤من  

اجللـستني  وللعروض اإليـضاحية    ألقاها أكادمييون، وكذلك جلسات     عرضاً   ٩٧جمموعها  
 .تاميةاخلفتتاحية واال

حيـث بلغـت   (ائية للمـشاركني  وكجزء من التقييم، أجريت دراسات استقـص        -١١
، أثناء املؤمتر   واملنظمني صلحة الرئيسيني وعقدت مشاورات مع أصحاب امل    )  رداً ١٥٨ الردود

وقد عكست الردود وجود خربات إجيابية بوجه عام مع تسليط الضوء . وعقب املؤمتر مباشرة
ويرد أدناه موجز لالقتراحات اليت تشكل األساس       . أيضاً على اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني      

 .الذي تستند إليه الدروس املستفادة والتوصيات

 اإلدارةية عمل  -١  

التفاقية، ومـن أجـل     لمن أجل الوفاء بشكل أفضل باهلدف من املؤمترات العلمية            -١٢
، ينبغي إثارة خصائص    "السياسات العامة مركِّزة على   نواتج علمية سليمة وتوصيات     "حتقيق  

وأولويات تلك املؤمترات على كافة املستويات، أي على مستوى أطراف االتفاقية، وأعضاء            
 .م والتكنولوجيا، وداخل األمانة على مستوى األمانة التنفيذيةجلنة العل
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بشأن أماكن انعقاد املؤمترات واإلعالن عنها يف نفس يف الوضع األمثل، ينبغي البت     و  -١٣
وإذا مل تكن   . وقت اإلعالن عن تاريخ املؤمترات العلمية املقبلة بغية تيسري التخطيط والتنظيم          

إلعالهنا من جانب مؤمتر األطراف، فمن الضروري املناسب وقت أماكن االنعقاد معلومة يف ال
حتديد التاريخ الذي ميكن تركـه لتحـدده        ورمبا تتفادى   أن تسمح القرارات ببعض املرونة      

ومن املمكن استحداث تدابري أو شروط تيسريية لالستعاضة عـن          . اللجنة التوجيهية للمؤمتر  
 شهراً  ١٨ و ١٢ح بني   خالل فترة تتراو  د املضيف   مكان االنعقاد والبل  ذلك، مثل إبرام اتفاق     

 .على األقل قبل انعقاد املؤمتر

وقد يعاد النظر يف تاريخ وتوقيت املؤمترات العلمية، املدرجة حاليـاً يف الـدورات                -١٤
أو منفـصل   وقد يؤدي توفري منوذج مـستقل       . االستثنائية الرمسية للجنة العلم والتكنولوجيا    

 .ات حتقيق مزايا مهمة فيما يتعلق بتنظيم املؤمترللمؤمترات العلمية إىل

ملؤمترات العلمية بالعمل احلايل للجنـة العلـم        مبحث وموضوع ا  وينبغي أن يتعلق      -١٥
والتكنولوجيا، وكذلك للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، لكن من املمكـن            

ية الفنية للمؤمترات لتضييق جمـال      يف األعمال التحضري  للمشاركني  املرونة الالزمة   منح  أيضاً  
جلنة والتركيز أو حتديد موضوع املؤمتر، يف إطار احملور املواضيعي الذي حيدده مؤمتر األطراف              

وعلى هذا النحو، قد يرغب كال من جلنة العلم والتكنولوجيا ومـؤمتر            . العلم والتكنولوجيا 
ة خمتارة من املواضيع، بدالً مـن       األطراف يف النظر يف حتديد جمال تركيز مواضيعي أو جمموع         

 .وضع عنوان حمدد للمؤمتر، وترك االختيار للجنة التوجيهية بناء على ذلك

 دور اللجنة التوجيهية للمؤمتر وواليتها  -٢  

مكتـب جلنـة العلـم والتكنولوجيـا        (ينبغي أن تضطلع اللجنة التوجيهية للمؤمتر         -١٦
 بدور معزز يف تأمني ميزانية املؤمتر العلمي ومكـان          ) واألمانة رائدالحتاد  اال/رائدةالؤسسة  وامل

حدثت تدابري لتحسني    إذا استُ  اتوسيتواصل تعزيز دور اللجنة يف عملية تنظيم املؤمتر       . انعقاده
 وقدرة على التوجيه وعلى صنع      ، واتساق واستمرارية  ،ما تتسم به اللجنة من مشول وشفافية      

 .القرار

اختيار أعضاء اللجنة االستشارية العلمية     /يستند تعيني  ينبغي أن    :الشمول والشفافية   -١٧
. ، وأن يتضمن إشراك كافة أعضاء اللجنة التوجيهية       وأن يتسم بالشفافية   ،على معايري أكادميية  

ومبجرد اختيار اللجنة االستشارية العلمية، ينبغي متثيلها يف اللجنة التوجيهية، على األقل مـن             
االتساق يف التنظيم الفين    علمية أو ممثل فاعل، لضمان حتقيق       خالل رئيس اللجنة االستشارية ال    

ـ    . سيت للمؤمترات العلمية، ولتعزيز أسسها العلمية     واللوج  اتومبجرد اعتماد تقارير اجتماع
اللجنة التوجيهية، ينبغي إتاحتها علناً على املوقع الشبكي للمؤمتر لتحسني الشفافية واملتابعة،            

 . مكتب جلنة العلم والتكنولوجيااترير اجتماعوميكن إدراجها كمرفقات لتقا
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يف الوقت احلايل، يتغري تكوين اللجنة التوجيهية للمؤمتر فيما : االتساق واالستمرارية   -١٨
إهـدار الدرايـة واخلـربات      احتمال  وقد يترتب على ذلك     . بني املؤمترات العلمية وخالهلا   
د يف اللجنة التوجيهية يتمثـل يف أمانـة       فالعضو الدائم الوحي  . باإلضافة إىل عدم االستمرارية   

وعليه، فمن  . اتفاقية مكافحة التصحر، اليت تفتقر حالياً إىل القدرة الالزمة لكفالة االستمرارية          
يتمتع أعضاؤها بواليات متداخلة وقابلة     دائمة للمؤمتر   املمكن النظر يف تكوين جلنة توجيهية       

االحتادات الرائدة السابقة، واألعضاء    /ؤسساتمكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، وامل    (للتمديد  
ومـن  )). ورمبا البلدان املاحنة  (السابقون واحلاليون للجنة االستشارية العلمية، والبلد املضيف        

املمكن أيضاً بذل املزيد من اجلهود لضمان االستمرارية داخل األمانة، مبا يف ذلك اختيار أو               
  .، إذا مسحت املوارد بذلكمنسق ملشروع املؤمتر العلمي/تعيني مدير

من املهم ضمان أن تتمكن اللجنة التوجيهيـة        : القدرة على التوجيه وصنع القرار      -١٩
من اختاذ القرارات ذات الصلة يف الوقت املالئم للمساعدة على توجيه تنظيم املؤمترات  للمؤمتر  

ـ    . العلمية املقبلة، رغم احتمال توسيع نطاق عضويتها       دور اللجنـة   وسيكون هناك تعزيز ل
التوجيهية وواليتها إذا أصبح الغرض الرئيسي منها هو اإلشراف على ميزانية املؤمترات العلمية             

حتـال القـرارات إىل مكتـب جلنـة العلـم           أال  ينبغي  و. واملوارد املخصصة هلا وتوجيهها   
توصل إىل  من ال للمؤمتر  والتكنولوجيا لتتخذ القرار النهائي إال إذا مل تتمكن اللجنة التوجيهية           

أو مل يتمكن مكتب جلنة     التوجيهية  وإذا مل تتمكن اللجنة     . توافق يف اآلراء يف الوقت املناسب     
العلم والتكنولوجيا من التوصل إىل اتفاق، ميكن لألمني التنفيذي أن يتخذ القرار النـهائي،              

العمـل  وعليه، فمن أجل تفادي تكـرار       . )٤(وفقاً للنظام الداخلي التفاقية مكافحة التصحر     
واستبعاد أعضاء آخرين من اللجنة التوجيهية، ال جيـوز أن تتـضمن دورات جلنـة العلـم       
والتكنولوجيا يف جدول أعماهلا املسائل املتعلقة بتنظيم املـؤمترات العلميـة، إال إذا مل يـتم                

  .التوصل إىل اتفاق هبذا الشأن

 عملية اختيار املؤسسة الرائدة  -٣  

ع علـى حتقيـق معـدل مرتفـع للـردود املقدمـة مـن               من املهم أيضاً التشجي     -٢٠
بتنظيم املؤمترات العلمية لضمان توفر اخليـارات الـيت ميكـن           املهتمة  االحتادات  /املؤسسات

وتتـضمن  . االختيـار منـها   ) اللجنة التوجيهيـة  (ألعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      
جعـل  و مبسطة ومتجـددة     اتاالقتراحات بتحسني عملية االختيار جعل عملية تقدمي الطلب       

مفتوحة؛ وتقدمي معلومات عن عملية االختيار الـيت        مرنة أو   املواعيد النهائية لتقدمي الطلبات     
أو /ينبغي أن تكون شفافة وتنافسية؛ واختاذ قرارات مبكرة بشأن مكان انعقاد املـؤمترات و             

وينبغي حتديد  . قاداالحتاد الرائد بدور واضح يف حتديد مكان االنع       /اضطالع املؤسسة الرائدة  
__________ 

 بشأن مهام رئيس األمانة الدائمة على أن يوفر رئيس األمانـة الدائمـة   ٣٤ من املادة ٢تنص حتديداً الفقرة    )٤(
اتب املؤمتر الدعم واملشورة املناسبني ملن يتوىل رئاسة مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية وغريهم من أعضاء مك            "

  ".وهيئاته الفرعية
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عملية االختيار بوضوح لكافة املعنيني، وقد يكون من األفضل أن تديرها اللجنة التوجيهيـة              
، مع إدماج ممثلي اللجنة االستـشارية العلميـة، ورمبـا أعـضاء آخـرين               للمؤمتر بكاملها 

 ).مستقلني/خارجيني(

 ، واملوارد الالزمةتوفري التمويل ومجع األموال  -٤  

ن لعدم اليقني وقيود امليزانية، وعدم وجود ميزانية أساسية مأذون هبا للمؤمتر            لقد كا   -٢١
ومن املمكن ختصيص ميزانية ميكن التنبؤ هبا  . العلمي الثاين، تأثري سليب على التنظيم والتخطيط      

، حتـت  من التربعات أو االشـتراكات وحمددة يف وقت مبكر بشأن تنفيذ املؤمترات العلمية،   
أنشطة تنظيم املؤمتر   ترتيب أولويات   وينبغي  . التوجيهية للمؤمتر وبتوجيه منها   إشراف اللجنة   

 وهـي   ،املوارد املتاحة مع ضمان توفري ما يكفي من التمويل للمراحل الثالث مجيعها           حسب  
 .النتائج/التحضري والتنفيذ وحتقيق النواتج

 رد والقـدرات   املـوا  تفاقية مـن  اال أمانة   تطلباتومن الضروري أيضاً التصدي مل      -٢٢
، ميكن القيـام    ١٨وكما ورد يف الفقرة     . لالستجابة للطلبات اإلضافية املتعلقة بتنسيق املؤمتر     

من خارج  (أو اختيار   ) على افتراض أن التمويل اإلضايف متوفر     (بذلك سواء عن طريق تعيني      
ق الرئيـسية،   منسق ملشروع املؤمتر العلمي باعتباره جهة التنسي      /مدير) املوارد البشرية احلالية  

الواقعة داخلياً حتت اإلشراف املباشر لألمني التنفيذي لضمان توفري املالمـح واألولويـات             
 .املؤسسية املطلوبة

وينبغي أن يبدأ توفري التمويل وتعبئة املوارد قبل وأثناء املؤمتر العلمي الـسابق، وأن                -٢٣
 كل مرحلة من املراحـل       استراتيجية متويل حمددة بوضوح، وذات أولويات واضحة يف        ايتبع

). املشاركني استناداً إىل معايري شـفافة     /متويل العلماء : يف مرحلة التنفيذ مثالً   (الثالث للتنظيم   
وسيكون من املفيد ضمان حتديد مكان انعقاد املؤمتر وتارخيه وموضوعه مبكـراً يف مرحلـة               

اً يف جذب اشتراكات    التحضري، حيث من املمكن أن يؤدي اختيار مكان االنعقاد دوراً كبري          
اجلهود اليت يبذهلا أعـضاء اللجنـة       تكملها  غري أنه من الضروري وضع ميزانية دنيا        . إضافية

 .االحتاد الرائد، من أجل مجع األموال/الرائدة التوجيهية، ال سيما األمانة واملؤسسة

 التحضريعملية   -٥  

املـؤمتر  (تماع شبه رمسي    لقد تضمن النموذج اهلجني للمؤمتر العلمي الثاين عقد اج          -٢٤
الدورة االستثنائية  (االجتماع الرمسي التفاقية مكافحة التصحر      " بني دفيت "ضمن أو   ) العلمي

وقد ثبت أن تنفيذ هذا النظام سينطوي على تعقيـدات يف         ). الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا   
 .)٥(االحتاد الرائد/ة الرائدةمجيع مراحل إعداد وتنفيذ املؤمتر، سواء بالنسبة لألمانة أو املؤسس

__________ 

اجلهات املعنية األخـرى    األمانة ملتزمة حتديداً حباجتها للتقيد بنظم ولوائح األمم املتحدة، اليت ال تطبق على               )٥(
. االحتاد الرائد، اليت قد تكون معتادة على مزيد من املرونـة          /، مثل املؤسسة الرائدة   غري التابعة لألمم املتحدة   
تائج واضحة يف العديد من اجلوانب التنظيمية، ال سيما يف إدارة املشاركني املعتمدين             وقد ترتب على ذلك ن    

  .وغري املعتمدين
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وعليه، فمن املمكن استخدام منوذج أكثر استقالالً يف املؤمترات العلمية املقبلة، عـن         -٢٥
ليعقدا ) الدورة االستثنائية (طريق الفصل وظيفياً بني املؤمتر واجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا          

 .)٦(بالتتايل، ولكن يف نفس مكان االنعقاد

 العلمية) نواتجوال (املدخالت  -٦  

ودور اللجنة االستشارية   األقران  التركيز على املنشورات العلمية اليت استعرضها         -٢٦
ز اجلودة   من أجل اكتساب مسعة جيدة وضمان أمهية املدخالت العلمية، سوف تعزَّ           :العلمية

 فمن  وعليه،. األكادميية للمؤمتر عن طريق حفز مشاركة وإشراك علماء وباحثني مشهود هلم          
وتنفيذه العلمي  املمكن أن ختصص األموال احملدودة املتاحة بالدرجة األوىل للتحضري للمؤمتر           

خمرجاته من الناحية الفنية، مبا يف ذلك تعيني متحدثني رفيعي املستوى، والدعوة إىل             /ونتائجه
 مـن  والنشر على حنو سليم من الناحية األكادميية  األقران  تقدمي ملخصات، وإتاحة استعراض     

وسيؤدي ذلك أيضاً إىل ضمان مالءمة النتـائج العلميـة          . خالل اللجنة االستشارية العلمية   
وبـدالً مـن    . وجودهتا العالية خالل التحضري للجنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر األطـراف         

استخدام املوارد احملدودة من أجل جمموعات العمل واألوراق البيضاء، ميكن أن ختصص تلك             
وسيع نطاق والية اللجنة التوجيهية وعضويتها كي تشمل اللجنة االستشارية العلمية           املوارد لت 

وميكن زيادة حتديد دور اللجنة االستشارية العلمية لتشمل املساعدة يف ترمجة           . وما إىل ذلك  
توصيات خاصة بالـسياسات للجنـة العلـم         إىل   العمل األكادميي املقدم أثناء املؤمتر العلمي     

 .)٧(اللجنة التوجيهية للمؤمترتعقيبات ومؤمتر األطراف، باإلضافة إىل والتكنولوجيا 

  بني العلوم والسياساتالتفاعلاملشاركة و  -٧  

 قد يؤدي استحداث منوذج أكثر استقالالً أو منفصل للمـؤمتر           :نفصلاملنموذج  ال  -٢٧
أكثـر  يـة   علم/العلمي إىل حتقيق العديد من املزايا، مثل السماح بعقد مناقشات أكادمييـة           

اللجنـة  يالئم ، وختصيص املزيد من الوقت ملعاجلة خمرجات املؤمتر ونتائجه يف شكل        استقالالً
__________ 

يف نفس املكان ولكـن     ) الدورة االستثنائية (على سبيل املثال، ميكن عقد اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا           )٦(
وة إىل جلنـة العلـم والتكنولوجيـا        على أن يكون مفهوماً أن األطراف املدع      عقب املؤمتر العلمي مباشرة،     

. ستشارك أيضاً يف املؤمتر العلمي باعتبارها من أعضاء جلنة العلم والتكنولوجيا املدعوين واملعتمدين رمسيـاً              
وقد يسمح ذلك ألعضاء جلنة العلم والتكنولوجيا بنقل نتائج املؤمتر العلمي إىل مناقـشات جلنـة العلـم                  

االحتاد الرائد بالتحلي مبزيد من املرونة لعقـد        /سمح أيضاً للمؤسسة الرائدة   والتكنولوجيا اليت سيجروهنا، وي   
 . املؤمتر العلمي بشكل أكثر أكادميية حيث ينخفض مستوى تعدد األطراف ويغلب عليه طابع األمم املتحدة

نواتج علميـة وتوصـيات موجهـة حنـو         ينبغي حتديداً أن يطلب إىل اللجنة االستشارية العلمية أن تقدم            )٧(
كجزء من النتائج املتوقعة من املؤمتر، بدالً من مساءلتها عن تصميم جمموعـات العمـل                السياسات العامة 

دليـل  "ومن أجل تيسري تلك املساءلة، ميكن أن تدعى اللجنـة إىل وضـع              . وتوجيهها واإلشراف عليها  
اً بتعقيبات من اللجنـة  بشأن مبحث أو موضوع املؤمتر العلمي، مقترن   " للمعلومات األساسية للسياسة العامة   

التوجيهية للمؤمتر، استناداً إىل امللخصات املقدمة أثناء املؤمتر واملنشورات الصادرة عنه، وذلك لتيسري عملية              
  . اختاذ مؤمتر األطراف لقرارات مناسبة
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لكن من املهـم أن يـشارك أعـضاء جلنـة العلـم             . االستشارية العلمية ومؤمتر األطراف   
أو /حماضرين و والتكنولوجيا مشاركة فعالة يف املؤمترات العلمية ويسهموا فيها، بوصفهم مثالً           

ولتيسري ذلك األمر، ينبغي أن يكمل جدول أعمال جلنـة العلـم والتكنولوجيـا              . حدثنيمت
. وموضوع وبرنامج املؤمترات العلمية بعضهم البعض وأن يعتمد كل عنصر منهم على اآلخر            

وينبغي حتديداً أن تناقش نتائج املؤمتر العلمي بتعمق أثناء اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا،             
تفاقيـة  االوعليه، فمن الضروري ألطراف     . ملؤمتر األطراف بقدر أكرب   التوصيات  ز  وأن ُتَجهَّ 
 من خالل املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا، ،األوساط العلميةاألسئلة املوجهة إىل صياغة 

من أجل توجيه املناقشات والبحوث وضمان حتقيق االتـساق مـع عمـل جلنـة العلـم                 
لجنـة يف تعـديل برنـامج عملـها وجـدول           هذه ال اً أن تنظر    وميكن أيض . والتكنولوجيا

االجتماعات الالحقة كي يعكسا على حنو أفضل موضوع املؤمتر العلمي ونتائجه، للـسماح             
 .بإجراء املزيد من أعمال املتابعة

 ينبغي بذل اجلهود من أجل التشجيع علـى تكثيـف       :التوازن اإلقليمي واجلنساين    -٢٨
ملؤمتر العلمي من جانب أعضاء جلنة العلـم والتكنولوجيـا واللجنـة            املشاركة الفعالة يف ا   

وينبغي مواصلة  . تفاقية واآللية العاملية  االأمانة  أعضاء  االستشارية العلمية، وكذلك من جانب      
حتسني التوازن اإلقليمي واجلنساين، بدءاً باللجنة التوجيهية للمؤمتر، وكافـة املـشاركني يف             

وينبغي توجيه اهتمام خاص للتوازن اجلنساين ألعضاء اللجنـة         . متراألعمال التحضريية للمؤ  
فقد يساعد ذلك على ضمان     . التوجيهية، مبا يف ذلك أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا        

أي يف كافة عمليات التحضري والتنفيذ      (حتقيق توازن إقليمي وجنساين أفضل يف تنظيم املؤمتر         
ل نظام التناوب يف املواقع اجلغرافية للمؤمتر العلمي إىل تيسري          وقد يؤدي إدخا  ). النتائجوجتهيز  

وأشري أيضاً إىل متويل املشاركني باعتباره سبيالً جيداً        . توازن املصاحل اإلقليمية على حنو أفضل     
لضمان حتقيق التوازن اإلقليمي واجلنساين، ال سيما فيما بني العلماء واملنظمات غري احلكومية             

 .ميةمن البلدان النا

 نتائج املؤمترات العلمية املقبلة وتقييمها  -٨  

قد ترغب مؤمترات األطراف املقبلة يف النظر يف ما إذا كان عقد املؤمترات العلميـة                 -٢٩
وميكـن  . ينفعاالً يف تلبية الطلبات العلمية لالتفاقية، نظراً لنطاقها وإطارها الزمين احملـدود           

من خالل إجراء تقييم مشويل تكاملي عقـب املـؤمتر          املساعدة يف النظر يف تلك االعتبارات       
وجتهيـز  التحضري والتنفيذ   (، جيمع بني كافة املراحل الثالث للمؤمتر        لالتفاقيةالعلمي الثالث   

تفاقية فيمـا يتعلـق   االقيمة إىل من  املؤمترات العلمية جمتمعة    هأضافتما  مدى  لقياس  ،  )النتائج
 .ار يف إطار االتفاقيةبتعزيز األساس العلمي لعملية صنع القر

تكاملي يف عمليات التقييم املقبلة بإجياد روابط سـببية         / هنج مشويل  وقد يسمح اتباع    -٣٠
وعليه، فقد ينظر مـؤمتر     .  والنواتج والنتائج احملرزة   ،بني عمليات التشكيل والتنظيم والتنفيذ    

بني استعراض التنظيم   جيمع  العلمية املقبلة،    ، للمؤمترات األطراف يف طلب إجراء تقييم مشويل     
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وإذا كانت الفترة الزمنية أو املوارد ال تسمح باتباع مثل هذا النـهج  . نواتج املؤمترات /ونتائج
التكاملي يف التقييم، فإن مؤمتر األطراف قد يرغب يف النظر يف تركيز عمليات التقييم املقبلة               

نتائج املتوسطة إىل طويلة األجل     بالدرجة األوىل على ال   ) عقب املؤمتر العلمي الثالث أو الرابع     (
وقد تبني املؤشرات كيف تراعى نتائج املؤمترات العلمية يف عملية صنع           . وتأثري تلك املؤمترات  

األقران القرار يف إطار مؤمتر األطراف، يف حال نشرها يف اجملالت األكادميية اليت يستعرضها              
 .أو يف مكان آخر

تشابه بني التقييم احلايل وعمل الفريـق العامـل         ونظراً ملالحظة وجود أوجه تآزر و       -٣١
ملواصلة مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركّز على القضايا املتعلقـة            املخصص  

، فـإن   )ICCD/COP(11)/CST/3انظر  () الفريق العامل (بالتصّحر وتدهور األراضي واجلفاف     
التقريرين يف آن واحد لـضمان حتقيـق        جلنة العلم والتكنولوجيا قد ترغب يف النظر يف كال          

 .االتساق يف القرارات والتوصيات املقبلة

التفاقية تنظيم املؤمتر العلمي الثاين     االستنتاجات والتوصيات العامة بشأن تقييم        -جيم  
   ملكافحة التصحراألمم املتحدة

التوصيات  يفقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف أن تنظر يف دورهتا احلادية عشرة               -٣٢
الصادرة عن اخلبري املستقل املعين بالتقدير والتقييم فيما يتعلق بتنظيم املؤمتر العلمـي الثـاين               
التفاقية مكافحة التصحر، على النحو املبني يف الفقرات السابقة، وأن تصدر توصيات ملؤمتر             

 .األطراف بشأن التحضري للمؤمترات العلمية املقبلة لالتفاقية وتنظيمها

استعراض النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة            -ثاًثال  
  ملكافحة التصحر

  مقدمة  -ألف  
، من مكتب جلنة العلم     ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ٨الفقرة  يف   ،طلب مؤمتر األطراف    -٣٣

ـ            ي والتكنولوجيا التشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية الستعراض نتائج املـؤمتر العلم
 من نفس املقرر األطراف إىل اسـتعراض        ٩ودعا يف الفقرة    . الثاين التفاقية مكافحة التصحر   

نتائج املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية قبل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا مـن              
 .أجل إصدار التوصيات اليت تراها مناسبة ملؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 األطراف يف الدورة    تتناداً إىل مقترحات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، طلب       واس  -٣٤
رسائل إىل األطراف تتـضمن النتـائج األوليـة    توجه الثالثة للجنة من األمانة أن  االستثنائية  

منتدى دافوس للمخاطر العاملية علـى الـدورة        كما عرضها   للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية،     
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، باإلضافة إىل جمموعة من األسـئلة الرئيـسية         )٨(لثة للجنة العلم والتكنولوجيا   الثااالستثنائية  
عقـب   ،األمانةتقوم   على أن    ،ووافقت اللجنة . آرائها وتعقيباهتا لدعوة األطراف إىل تقدمي     

وثيقة قبل الدورة جتمع التوصيات الصادرة عن األطـراف  تلقي الردود من األطراف، بإعداد      
 .لعلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية عشرةكي تنظر فيها جلنة ا

، علـى    أعاله، ال ميكن أن يستند استعراض النتـائج        ٦ و ٥وكما ورد يف الفقرتني       -٣٥
 إال على النتائج األولية املتاحة للمؤمتر العلمي الثـاين          ،١٠-م أ /١٨النحو املطلوب يف املقرر     

االسـتثنائية  لدورة  اجللسة العامة ل  يف  منتدى دافوس للمخاطر العاملية     ، كما عرضها    لالتفاقية
الثالثـة  االسـتثنائية   الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، وذلك بسبب ضيق الوقت بني الدورة           

منتدى وقد أعد   . التفاقية والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف     لللجنة واملؤمتر العلمي الثاين     
لالتفاقية بشكل متواز، وبـدعم مـن اللجنـة          النتائج النهائية للمؤمتر العلمي الثاين       دافوس

 كي تنظـر فيهـا      ICCD/COP(11)/CST/INF.3 وهي متاحة يف الوثيقة      ،االستشارية العلمية 
 .األطراف وتستعرضها قبل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

األطـراف،  ونظراً لإلطار الزمين الضيق إلعداد الوثائق للدورة احلادية عشرة ملؤمتر             -٣٦
الواردة من  التعقيبات  ستقصائية واستعراض   االدراسة  الفإنه مل يتح سوى وقت حمدود إلجراء        

، أطلقت األمانة مـشاورات  ٢٠١٣مايو  /ويف أوائل أيار  . األطراف إلدراجها يف هذه الوثيقة    
مع األطراف عن طريق إرسال استبيان باللغات الست الرمسية ملنظمـة األمـم املتحـدة إىل          

 التنسيق الوطنية من أجل مجع اآلراء واملالحظات بشأن النتائج األولية للمؤمتر العلمي             جهات
كما قدمت وحدات التنسيق اإلقليمية مـساعدهتا     . ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١التفاقية قبل   لالثاين  

 .يف متابعة العملية، مبا يف ذلك من خالل توجيه رسائل تذكري

  االستعراض والتحليل  -باء  
 من كافة   ،١٩٥من األطراف البالغ عددها      ) يف املائة  ٢٩( طرفاً   ٥٧جمموعه  رد ما     -٣٧

االحتـاد األورويب   : تعقيباهتاوقدمت األطراف التالية    ). ١انظر اجلدول   (اجملموعات اإلقليمية   
ونيسيا وأوغندا وإيـران    ن واألرجنتني وأرمينيا وإريتريا وإند    وودوله األعضاء السبع والعشر   

نغال وبوركينا فاسو وتايلند وترينيداد وتوباغو وتوغو واجلزائر والس       ) مية اإلسال -مجهورية  (
 بيساو والفلبني والكـامريون وكمبوديـا وكوسـتاريكا         -وسويسرا وطاجيكستان وغينيا    

وكولومبيا والكونغو ومايل ومدغشقر ومصر واملغرب ومولـدوفا والنيجـر وهنـدوراس            
 .والواليات املتحدة األمريكية

__________ 

  .ICCD/CST(S-3)/7انظر  )٨(
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  ١اجلدول 
  اإلقليميةزيع الردود حسب اجملموعات تو

  عدد الردود  اجملموعة اإلقليمية
  ١٤  أفريقيا
  ٦  آسيا

  ٥   الكارييب البحرأمريكا الالتينية ومنطقة
  ٣٠  غرب أوروبا ودول أخرى

  ٢  وسط وشرق أوروبا
  ٥٧  اجملموع   
ة بعد املوعد   وقد كانت كافة الردود حمل نظر يف التحليل، مبا يف ذلك الردود الوارد              -٣٨

على الفصول الثالثة التالية من الوطنية وقد ركز االستبيان املرسل إىل جهات التنسيق  . النهائي
 :)٩(ي الثاين التفاقية مكافحة التصحرالنتائج األولية للمؤمتر العلم

 -اإلجراءات ومتطلبات التنفيذ الالزمة لتوجيـه اجلهـود العلميـة           : الفصل الثاين  •
 ؛)٢٠ إىل ١٣رات من الفق (السياساتية

 توصيات من أجل تعزيز عملية وضع االستراتيجيات والـسياسات        : الفصل الثالث  •
 ؛)٣٠ إىل ٢١الفقرات من (

 توصيات تتعلق باألدوات العلمية واملنهجيات والنتائج وأنشطة التعميم : الفصل الرابع  •
 ).٤٤ إىل ٣١الفقرات من (

أدناه بشأن كل فـصل مـن الفـصول         وقد طرحت ثالثة أسئلة على النحو املبني          -٣٩
 :لمؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة التصحرللنتائج األولية ا  مناملذكورة أعاله

باهتمـام صـناع    ميكن أن حيظى    التوصيات  /الفقراتأي من   : ١السؤال    )أ(  
 السياسات يف بلدكم؟

ها علـى   ما هي العناصر الرئيسية اليت قد ينظر بلدكم يف تنفيذ         : ٢السؤال    )ب(  
 املستوى الوطين ويف أي إطار زمين؟

التوصيات تعتقدون أهنـا ينبغـي أن حتظـى         /الفقراتأي من   : ٣ السؤال  )ج(  
 باألولوية بالنسبة ملؤمتر األطراف كي يتخذ قرارات بشأهنا يف دورته احلادية عشرة؟

حـة  وبوجه عام، رحب العديد من األطراف بالنتائج األولية باعتبارها نتـائج ناج             -٤٠
وأعربت األطراف عن تقديرها للمؤمتر باعتباره فرصة ملناقشة        . التفاقيةلللمؤمتر العلمي الثاين    

__________ 

  .ICCD/CST(S-3)/7انظر  )٩(
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التكاليف املترتبة على التصحر وتدهور األراضي واجلفاف باعتبارها أداة حتليليـة للقيـاس،             
ـ      الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية    وملناقشة   ستدامة  باعتباره هنجاً اقتصادياً لإلدارة امل

لألراضي، وملناقشة الوقاية من تدهور األراضي باعتباره هنجاً اسـتباقياً قائمـاً علـى إدارة               
 .املخاطر

ورغم أن األطراف أعربت عن تفهمها لضيق الوقت املتاح إلعداد النتائج األوليـة               -٤١
 مل تكـن    ، فإن بعض األطراف اعتربت أن تلك النتائج األولية        لالتفاقيةللمؤمتر العلمي الثاين    

واضحة مبا يكفي للتوصل إىل استنتاجات بشأن النتائج الفعلية للمؤمتر، وأهنا مل تقدم باألخص 
 .ما يكفي من التوصيات لتوجيه العملية السياسية

لتحليل )  أعاله)أ(٣٩انظر الفقرة  ( الوارد أعاله    ١وقد خضعت الردود على السؤال        -٤٢
، املرتبة ترتيبـاً    ٣٠ و ٢٣ و ٢١ و ٣٢ و ١٩ و ١٨وكانت الفقرات   ). ٢انظر اجلدول   (كمي  
، هي أكثر الفقرات اليت وقع عليها اختيار األطراف باعتبارها النقاط            حسب ورودها  تناقصياً

 .الرئيسية اليت حتظى باهتمام صناع السياسات على املستوى الوطين

  ٢اجلدول 
 الـسياسات   استعراض تواتر الردود املقدمة على السؤال األول بشأن اهتمامات صناع         

  على املستوى الوطين، مع اإلشارة إىل الفقرات ذات الصلة
الفصل الثاين مـن النتـائج ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ رقم الفقرة

اإلجــراءات: األوليــة
ومتطلبات التنفيذ الالزمـة

- العلميـة لتوجيه اجلهود   
 السياساتية

 ١٠ ٤٦ ٤٧ ٣ ١٠ ٣٦ ٤١ ٣٧ تواتر االختيار

ن النتـائجالفصل الثالث م   ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ رقم الفقرة
توصيات من أجـل: األولية

ــع ــة وض ــز عملي تعزي
االستراتيجيات والسياسات

 للنتائج األولية

 ٤٤ ٤٠ ٢٠ ٥ ١٠ ٢ ٩ ٤٤ ٣٧ ٤٥ تواتر االختيار

الفصل الرابع من النتـائج ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ رقم الفقرة
توصـيات تتعلـق: األولية

ــة ــاألدوات العلميـ بـ
ج وأنشطةواملنهجيات والنتائ 

 التعميم 

 ٧ ٤ ٣٦ ٣٦ ٥ ٧ ٩ ٦ ٣٢ ١٢ ٣٦ ٧ ٤٦ ٢ تواتر االختيار

  
  ٣٢ و٣٠ و٢٣ و٢١ و١٩ و١٨ليت وقع عليها االختيار وهي اقتباسات ألكثر الفقرات ا

وُيستشف من الدروس املستخلـصة يف جمـال. تدهور الطبيعة من الالزم حتقيق إنتاجية اقتصادية ال تتسبب يف         . ١٨الفقرة  "
وُتبـذل. اإلدارة املستدامة لألراضي يف بلدان فقرية شهدت بعض التدهور سابقاً أن هناك بعض التحسن مع مرور الوقـت                 

 علـى تـدهورجهود حثيثة من أجل االستثمار يف تعزيز املؤسسات التقليدية واحمللية، وحتقيق الفعالية احلكومية، والقـضاء              
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وبالتايل، ال بد من إدماج اإلدارة املستدامة لألراضي يف استراتيجيات مستدامة ومنتجـة. األراضي، وإتاحة حوافز اقتصادية   
ويتطلب األمر وضع استراتيجية عمل ال تنطـوي علـى. وشاملة، لكي تتسىن معاجلة قضايا األمن الغذائي على حنو مستدام         

.ومن الالزم مراعاة حقوق األشخاص املعنيني بشكل مباشر بإدارة األراضي يف التدابري املتخـذة             . استرتاف للموارد الطبيعية  
  ."ويتمثل أحد التدابري املمكنة يف السياحة البيئية

متثل توعية السكان الذين يعيشون يف األراضي شبه القاحلة والصحاري واألراضي املتدهورة عنصراً أساسـياً يف. ١٩الفقرة  "
فاالستدامة لن تتحقق إذا كان األشخاص ال يفهمون ما الذي حيمونـه ومـا. لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   مكافحة ا 

وينبغي للمجتمع واجلهات احلكومية صاحبة املصلحة أن تشجع التوعية بأسـباب التـصحر وتـدهور. الذي عليهم حتسينه  
ناطق شبه القاحلة وغريها من البيئات املعرضـة للتـصحروينبغي تقدمي امل  . األراضي واجلفاف وتدابري مكافحة هذه الظواهر     

ن جتديد الوعي بالزراعة األسريةومن شأ . كأماكن تنطوي على جوانب إجيابية من أجل دعم التنمية املستدامة يف هذه املناطق            
وستتيح التوعية أيضاً بلورة إحساس بـالفخر وباالنتمـاء إىل. واملمارسات املستدامة أن ُيسهم يف مكافحة ظاهرة التصحر       

  ."األرض يف هذه اجملتمعات
فيذ االتفاقيـة علـىمن األمور اليت ال بد من اعتبارها من أجل وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتوجيه تن              . ٢١الفقرة  "

املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، وضع سياسات واستراتيجيات إلدارة األراضي والغابات واملياه وغريهـا مـن املـوارد
وينبغي أن تقوم هذه السياسات. الطبيعية كجزء من إطار سياسايت وطين عام لتحسني إدارة األراضي وتعزيز التنمية املستدامة            

ولذلك من املهم وجود استثمار.  واملعارف املتاحة واملتصلة بالظروف واألوضاع احمللية والوطنية واإلقليمية        على أفضل العلوم  
أكرب يف البحث العلمي املتعلق بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف من أجل وضع سياسات فعالة وصياغتها علـى أفـضل

ني العلم والسياسات وكذلك للهياكل واملسارات اليت تصل مـنوفضالً عن ذلك، ال بد من إيالء االهتمام للتفاعل ب         . وجه
وقد رحب املؤمتر مبواصلة البحث العلمي يف التنمية املستقبلية وإمكانات هنج. خالهلا املعارف العلمية إىل واضعي السياسات     

  ."التخلص هنائياً من تدهور األراضي، الذي يبدو أنه هنج استراتيجي واعد وأساسي
فعلينا أن نفهم وُنقّيم أبعاد السياسات الرامية إىل.  ال ميكننا النظر إىل تدهور األراضي باعتباره مشكلة بيئية فقط          .٢٣الفقرة  "

وال بد لنا من أدلة أفـضل. وسيكون منع تدهور األراضي أقل تكلفة من معاجلة نتائج هذا التدهور  . ختفيض تدهور األراضي  
يز األمن الغذائي أن تتعدى حدود فرادى القطاعات، وأن تتـوخى بـاألحرىوينبغي جلهود تعز  . من أجل سياسات أفضل   

وينبغي للتنمية الريفية أال تزيد من القدرة على التأقلم يف اجملال االقتصادي فحسب، بل أيضاً. التضافر وفق نظام أكثر إحكاماً    
وال بد من معارف أفضل ُيـستنار هبـا يف. وال بد من أدلة أفضل لتحسني املعارف      . أن تقلص املخاطر االجتماعية والبيئية    

وينبغي أن ُيتوخى يف السياسات اإلمنائية والبيئية تقليص املخاطر واحلد من التعرض لعوامـل. املناقشات والسياسات واخلطط  
  ."نمواخلطورة وخفض قابلية التأثر من خالل حتسني القدرة على املواجهة والتكيف، وبناء القدرة على التأقلم، وتعزيز ال

بالنظر إىل استمرار تدهور األراضي والنقص يف التنوع البيئي وتغريات األمناط املناخية، يكتسي تسخري أوجـه. ٣٠الفقرة  "
اتفاقية مكافحة التصحر، واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالتفاقية املتعلقـة بـالتنوع(التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث      

ومن املهم وضع هنج تآزرية إىل جانب هتيئة. األرضيةحامسة يف سياق األعمال املتعلقة بالنظم اإليكولوجية        أمهية  ) البيولوجي
وبصورة عامة، تشمل خيارات بناء أوجه التـآزر بـني. بيئة سياساتية ومؤسسية مواتية من أجل تعزيز اتفاقيات ريو الثالث         

ناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والبحث والرصد، وتبادل املعلومـاتاتفاقيات ريو يف جماالت معينة شاملة لعدة قطاعات ب        
 وتفعيلها بـصورة وممارستها وتتطلب بلورة أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث       . والتوعية، واإلبالغ، وتعبئة املوارد املالية    

احلد من التضاربات احملتملة بني األنشطة‘ ٢‘حتسني أوجه التفاعل على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي؛         ‘ ١‘: تامة ما يلي  
تقاسم املوارد املالية على حنو أكثـر فعاليـة‘ ٤‘احلد من تكرار اجلهود من خالل نقل املعارف على حنو أفضل؛            ‘ ٣‘املستقلة؛  
 التنسيق الوطنية اخلاصةويتطلب تعزيز أوجه التآزر على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي أيضاً تعاوناً أقوى بني جهات             . وتوازناً

  ."بكل اتفاقية واليت تضطلع بدور جوهري يف التغلب على االختالفات بني األطراف املعنية، ال سيما على املستوى السياسايت
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وإىل. هناك توافق كبري يف اآلراء على أن للبحث دوراً أساسياً يف مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف               . ٣٢الفقرة  "
، تعزز األنشطة العلمية بقدر كبري القدرة التكيفية لبلد ما وقدرته على التأقلم مع تغري املنـاخ، ممـا يـدعو إىلجانب ذلك 

ومن أجل تعزيز األسس العلمية لإلدارة املستدامة لألراضـي. ضرورة توسيع نطاق البحث ليشمل مجيع أحناء العامل ومناطقه        
ب منهجي يقوم على تعدد التخصصات مع التركيز على البحث التـشاركياجلافة وملخاطر اجلفاف، هناك حاجة إىل أسلو      

وعلى العلم أن يساهم. وإشراك املمارسني والباحثني من ختصصات علمية خمتلفة ملعاجلة املشاكل املطروحة على حنو متكامل            
وال بد من. ظ على األراضي  وينبغي لالقتصاد أن يضطلع بدور أقوى يف التصدي للتصحر واحلفا         . يف إدارة متكاملة لألراضي   

   ".السعي إىل التكامل العلمي على غرار السعي إىل استخالص صورة واقعية للجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية جمتمعة

انظـر  ( املـذكور أعـاله      ٢ الردود على الـسؤال      النوعيوقد خضعت للتحليل      -٤٣
ميكن النظر يف تنفيذها علـى املـستوى        بشأن العناصر الرئيسية اليت     ) أعاله) ب(٣٩ الفقرة

وقد لوحظ تكرار بعض االقتراحات والشواغل والتوصـيات يف         . الوطين ويف أي إطار زمين    
 ). أدناه٤٦ و٤٥ و٤٤انظر الفقرات (الواردة من األطراف التعقيبات 

بـاإلجراءات  "وميكن تسليط الضوء على االجتاهات التالية بقدر ما يتعلـق األمـر              -٤٤
 ):الفصل الثاين" ( السياساتية-ت التنفيذ الالزمة لتوجيه اجلهود العلمية ومتطلبا

حتقيق إنتاجية اقتصادية ال تتسبب يف تـدهور        "اختار العديد من األطراف       )أ(  
ذات ومن األمور اليت قد تعترب      . يف تنفيذه على املستوى الوطين    ُينظر  كعنصر رئيسي   " الطبيعة

على املستوى الـوطين    إدارة للموارد الطبيعية     اعتماد طريقة    أمهية بالنسبة لصانعي السياسات   
املدفوعات املقدمة نظـري خـدمات      ، ومن أمثلة ذلك     بيئياًمتكاملة  وتكون متقدمة وموحدة    

 األراضي واجلفاف والوقاية من التصحر وتدهور      تنمية السياحة البيئية،   و النظم اإليكولوجية، 
 العامة الوطنية؛السياسة  خالل من ن خالل اإلدارة املستدامة لألراضيم

بشأن أسباب  نطاق التثقيف   وأشار العديد من األطراف إىل ضرورة توسيع          )ب(  
سـيما   لتلـك الظـواهر، ال    التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والتدابري الالزمة للتصدي        

ـ               ن للسكان الريفيني والفقراء يف املناطق املتضررة عن طريق التركيز على أنشطة اإلنعـاش م
 خالل املزارع اليت تديرها األسر واملمارسات املستدامة؛

وذكرت األطراف أيضاً أن من الضروري استحداث أدوات على املستوى            )ج(  
 ودعم صنع   ،لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   من ا السكان  إمكانية تضرر   الوطين للحد من    

 .والبطالة واهلجرةالقرار بشأن املسائل املتعلقة بانعدام األمن الغذائي والفقر 

بالتوصيات من أجل تعزيز    "وُسلط الضوء على االجتاهات التالية بقدر ما يتعلق األمر            -٤٥
 ):الفصل الثالث" (عملية وضع االستراتيجيات والسياسات للنتائج األولية

لتفاعل بـني العلـم   اعترب العديد من األطراف أن من املسائل بالغة األمهية ا    )أ(  
هلياكل واملسارات اليت تصل من خالهلا املعارف العلمية إىل واضـعي           اك  والسياسات وكذل 

 ؛السياسات
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وأشار العديد من األطراف إىل ضرورة مواصلة البحث يف النهج املتمثل يف              )ب(  
 مبشاركة العلماء؛" وتعويضهتدهور األراضي جتنب "

ـ  العامة   بعض األطراف على ضرورة أال تستند السياسة         وشدد  )ج(   ضل على أف
 األدلة العلمية املتاحة فحسب، وأن هتتم أيضاً بالظروف واملعارف احمللية والوطنية واإلقليمية؛

وشدد معظم األطراف على ضرورة االستفادة بأقصى قدر ممكن من تنفيذ             )د(  
متكينيـة  انتهاج سياسات   اتفاقيات ريو على املستوى القطري، عن طريق وضع هنج تآزرية و          

التآزر بني اتفاقيات ريو الـثالث يف       /كما ينبغي النظر يف التعاون    . ة مؤاتية وهتيئة بيئة مؤسسي  
 .املوارد املاليةتقاسم جماالت البحث والرصد و

توصيات تتعلق باألدوات   ب"وُسلط الضوء على االجتاهات التالية بقدر ما يتعلق األمر            -٤٦
 ):الفصل الرابع" (العلمية واملنهجيات والنتائج وأنشطة التعميم

مكافحـة  شدد معظم األطراف على أمهية تعزيز البحث والتطوير بـشأن             )أ(  
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف كافة مناطق العامل عن طريق إعطاء املزيد من األمهية              
للتآزر بني الباحثني وصناع السياسات واخلدمات التقنية والسكان يف إدماج جمـايل العلـوم              

 جحة ملوارد األراضي؛واالقتصاد يف اإلدارة النا

اقتصاديات مكافحة  "ويؤيد معظم األطراف مواصلة العمل بشأن موضوع          )ب(  
، ال سيما فيما يتعلق بالنظر يف القيم غري املباشرة لألراضي أكثر من القـيم               "تدهور األراضي 

غريات لـت لتقدير القيمة االقتصادية    ، و إطار القيمة االقتصادية الكلية   وتعترب تطبيقات   . املباشرة
 وإدراج هذه القيم يف حتليل اجتماعي للتكاليف والفوائد، من          يف خدمات النظم اإليكولوجية   

 .لصنع القرارات بشأن استغالل األراضيأقوم العناصر اليت تزود صناع القرار بأساس 

 )ج(٣٩انظـر الفقـرة     ( املذكور أعاله    ٣وقد خضعت أوالً الردود على السؤال         -٤٧
يف شكل عناصر ميكن لألطـراف      نوعياً  مث ترمجت   ) ٣انظر اجلدول   (مي   للتحليل الك  )أعاله

ويف شـكل    ،النظر فيها يف مناقشاهتا يف الدورة احلادية عشرة للجنة العلـم والتكنولوجيـا            
وتعتـرب  . من خالل مشروع مقرر لدورة مؤمتر األطراف احلاديـة عـشرة          إضافية  توصيات  
حسب  املرتبة ترتيباً تناقصياً ٣٢ و٤٢-٢٣ و١٩ و٣٨ و١٨-١٥ و٢١ و١٤ و٣٠الفقرات 
هي أكثر الفقرات اليت وقع عليها اختيار األطراف باعتبارها أكثـر النقـاط إثـارة        ورودها  

  .الهتمام صانعي السياسات على املستوى الوطين
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  ٣اجلدول 
 باعتبارها من أولويات الـدورة احلاديـة        ٣استعراض تواتر الردود املقدمة على السؤال       

  ع اإلشارة إىل الفقرات ذات الصلةر األطراف، معشرة ملؤمت
:الفصل الثاين من النتائج األولية     ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ رقم الفقرة

بـات التنفيـذاإلجراءات ومتطل 
-د العلمية   الالزمة لتوجيه اجلهو  

 السياساتية

تــــواتر
 االختيار

٦ ٣٨ ٣٩ ٢ ٣٥ ٣٩ ٤٠ ٣٦ 

:الفصل الثالث من النتائج األولية     ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ رقم الفقرة
وصيات من أجل تعزيز عمليـةت

 وضع االستراتيجيات والسياسات
تــــواتر

 االختيار
٤٩ ٣٦ ١٤ ٣٦ ٥ ١ ٣٥ ٣٧ ٣٥ ٤٠ 

ــم رقـ
 الفقرة

:الفصل الرابع من النتائج األولية     ٤٤ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١
توصيات تتعلق باألدوات العلمية
واملنهجيات والنتـائج وأنـشطة

 التعميم
تــواتر
 االختيار

١٢ ٦ ٣٧ ٣٦ ٥ ٣٣ ٣٩ ٥ ٣٣ ٣٥ ٣٢ ٣٣ ٣٧ ٢ 

  ٤٢ و٣٨ و٣٢ و٣٠ و٢٣ و٢١ و١٩ و١٨ و١٥ و١٤اقتباسات ألكثر الفقرات اليت وقع عليها االختيار وهي 
لكـن. ائي والفقر والبطالة واهلجرةتشمل آثار التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مسائل من قبيل انعدام األمن الغذ   -١٤
ومع ذلك، فالقيمة املباشرة وغري املباشرة لألراضـي أمـر. زالت هناك فجوات يف فهمنا لآلثار االجتماعية واالقتصادية        ما

ومن أجل إصالح األراضي املتدهورة يف مجيع أحناء العـامل،. حيوي جملتمعات قادرة على التكيف ولتحقيق النمو االقتصادي       
وال بـد. لفائدة أصحاب املصلحة وصناع القرار‘ جمموعة من األدوات‘ بد لنا من صورة أوضح للخيارات املتاحة ووضع   ال

  .لنا من إجناز استثمارات ذكية ُتولّد القدرة على التكيف اجتماعياً وبيئياً
ويتـسبب التـصحر. لأللفيـة ومن املعلوم أن القضاء على الفقر هو أول وأهم هدف أساسي من األهداف اإلمنائية     -١٥

لذا، فإذا كانـت األرض. وتدهور األراضي واجلفاف يف شح الغذاء واملاء والطاقة، وهذه من العوامل الرئيسية املسببة للفقر             
وتشكل اإلدارة املستدامة لألراضـي. عنصراً أساسياً يف سياق قضايا الفقر، فاملعارف العلمية هي أداةٌ للقضاء على هذا الفقر          

وجيب التسليم بأن الفقراء والشباب والنساء هم الفئات االجتماعية األكثر تأثراً بالتصحر وتـدهور. حماور هذه األداة  أحد  
مـن خـالل اإلدارة(وال بد لنا من تركيز أقوى على منع حدوث التصحر وتدهور األراضي واجلفاف            . األراضي واجلفاف 
  .راضيبدل التركيز على استصالح األ) املستدامة لألراضي

  . أعاله٢ يف اجلدول ٣٢ و٣٠ و٢٣ و٢١ و١٩ و١٨وميكن االطالع على الفقرات 
وينبغي أن تنظر النهج العلمية بشكل أكرب يف القيم غري املباشرة لألرض ألهنا تساهم يف هتيئة جمتمع قادر على التـأقلم  -٣٨

الستصالح األراضي املتدهورة إىل أصحاب املـصلحةولذا، ينبغي تقدمي جمموعة من اخليارات املتاحة        . ويف النمو االقتصادي  
وال بد لنا من منظور يربط بني القطاعات ملعاجلة قضايا األمن الغذائي وأمن الطاقة واألمـن املـائي؛. وواضعي السياسات 

ـ          . وتشكل جودة األراضي أساساً جلميع هذه اجلوانب       موينطوي عدم اختاذ أي إجراءات ملكافحة التصحر على تكاليف أه
وميكن القول إن تدهور األراضي نتيجة إلخفاقات السوق كما أنه نتيجة للفقـر بـصورة. مقارنة بتكاليف اختاذ إجراءات   

وترمـي. وجيب أن يتلقى مستخدمو األراضي إعانات مباشرة العتمادهم ممارسات اإلدارة املـستدامة لألراضـي             . جزئية
ي إىل بلورة نقاشات سياساتية وتوفري املعلومات هلا، وحتـسني التعـاوناستراتيجية تقييم اقتصاديات مكافحة تدهور األراض  
  .واالتصال املنفتحني، وإذكاء الوعي وزيادة االلتزام
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ويتطلب االستصالح التحويل لألراضي فهم ما هي حمركات أزمة األراضي يف املقام األول؛ مث حتديد حلول قائمـة  -٤٢
ويشكل التحول إىل زراعة ذكية من الناحية املناخية وبناء نظم زراعية قادرة على. التأقلمعلى اجملتمع احمللي لبناء القدرة على       

التأقلم وذات إنتاجية ومنو أكرب على مستويات خمتلفة، ومتكني املرأة، وحتسني األمن الغذائي والتغذية مـسامهات مهمـة يف                  
   .هذا الصدد

فإن بعض الشواغل املتكـررة قـد       ورغم أنه كان من الصعب حتديد مقرر حمدد،           -٤٨
" الفقـرات ذات األولويـة  "الواردة من األطراف على النحو املبني يف  التعقيبات  لوحظت يف   

املذكورة أعاله للنظر فيها كعناصر مطروحة للمناقشة من أجل اختاذ مقرر ذي أولوية حمتمل              
ر ما إذا كـان ذلـك       وسيتعني على اللجنة أن تقر    . يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف     

التفاقية أو سيمر عرب كـل      لسيتحقق من خالل مقرر حمدد بشأن نتائج املؤمتر العلمي الثاين           
مشروع مقرر بشأن خمتلف أنشطة جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يضمن بالتايل حتقيق االتساق             

 :والفعالية من حيث التكلفة يف تنفيذها، وهذه العناصر هي

وجه التآزر بني اتفاقيات ريو بـشأن الـنظم اإليكولوجيـة           زيادة تعزيز أ    )أ(  
من خالل بناء القدرات، والرصد والتقييم، وتبـادل        : املتعلقة مبوضوع املؤمتر حتديداً   األرضية  

 ويعين ذلك أن جلنة العلـم والتكنولوجيـا   .املوارد املاليةوتقاسم املعلومات، وإعداد التقارير    
إطار كل نشاط من أنشطتها، بشأن كيفيـة إدراج هـذا   ستدعى إىل أن تواصل النقاش، يف    

املعـارف  تبـادل   بوابـة   النهج املواضيعي التآزري احملدد بني اتفاقيات ريو، من خالل مثالً           
 اليت قد تكون مهمة القتـصادات الـنظم         مؤشرات تقييم األثر  ؛ والعمل املنجز بشأن     العلمية

التعاون مع اهليئات الفرعية العلمية،      مراعاة   مع؛ وتقدمي املشورة العلمية     األرضيةاإليكولوجية  
وتوفري آلية لتقدمي املشورة العلمية بشأن اتفاقيات ريو األخرى، وكذلك إصدار توصـيات             

وسيتعني على األطراف النظر يف إعـداد التقـارير بـشأن          . بشأن نتائج عمل الفريق العامل    
للجنـة اسـتعراض تنفيـذ      سياسي  التصحر واملوارد املالية يف اإلطار ال     مكافحة  اقتصاديات  
 االتفاقية؛

حتليل التكاليف والفوائد بشأن كيفية توزيـع التكـاليف املقترنـة           إطالق    )ب(  
بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وفوائد اإلدارة املستدامة لألراضـي علـى أصـحاب             

ـ    التركيز على تكاليف العمل مقابل التقاعس،       و. املصلحة عي لتزويد أصحاب املصلحة وواض
اليت تراعي القـيم    السياسات مبجموعة من اخليارات املتاحة الستصالح األراضي املتدهورة،         

 ويعين ذلك أن جلنة العلم والتكنولوجيا سـتدعى إىل إجيـاد الـسبل              .غري املباشرة لألرض  
والوسائل لتحديد وتعزيز اخليارات الالزمة الستصالح األراضي املتدهورة يف مجيع أحناء العامل   

يف إطار برنامج عملها    ذلك  درج  يوقد  . لذلك الغرض " جمموعة من األدوات  "تحداث  والس
املعـارف العلميـة،   تبادل بوابة لفترة السنتني املقبلة، ال سيما من خالل الشراكات يف إطار         

 واألنشطة املتعلقة بتنفيذ مقرر مؤمتر األطراف بشأن نتائج عمل الفريق العامل؛

 تـدهور األراضـي   جتنـب   ستوى العلمي يف هنج     مواصلة البحث على امل     )ج(  
 على املـستويات    ،تفاقيةااللدعم وضع سياسات واستراتيجيات فعالة توجه تنفيذ         وتعويضه،

 بـشأن   ، من بني مجلة أمور    ، ويعين ذلك أن يقرر مؤمتر األطراف      .الوطنية واإلقليمية والعاملية  
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ذلك من خالل توصيات جلنـة العلـم     ، مبا يف    املذكورالسبل والوسائل الالزمة لتنفيذ النهج      
 والتكنولوجيا؛

تعزيز الوقاية من التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مـن خـالل اإلدارة              )د(  
املستدامة لألراضي بدالً من استصالح األراضي، حيث سيسهم ذلك يف القضاء علـى الفقـر               

اضي يف االسـتراتيجيات   ة املستدامة لألر  راومن الضروري إدراج اإلد   . التأقلموبناء القدرة على    
 ويعـين   .الدروس املستفادة من ممارسات إدارة األراضي     مع مراعاة   املستدامة واملنتجة والشاملة    

 ستدعيان  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    أن جلنة العلم والتكنولوجيا و     ، من بني مجلة أمور    ،ذلك
 ؛لالتفاقية العلمي الثاين من خالل عملهما بشأن أفضل املمارسات إىل مراعاة توصيات املؤمتر

توسيع نطاق البحوث واألنشطة العلمية بشأن التصحر وتدهور األراضـي            )ه(  
إلدارة املـستدامة   البيئية ل  - االقتصادية -ما خيص اجلوانب االجتماعية     واجلفاف، ال سيما في   

 على  وحتديد حلول قائمة   وإدارة خماطر اجلفاف وفهم حمركات أزمة األراضي         لألراضي اجلافة 
 أن جلنـة العلـم      ، من بني مجلة أمـور     ، ويعين ذلك  .اجملتمع احمللي لبناء القدرة على التأقلم     

بشأن تلك املواضيع احملددة إىل مراعاة كيفية العلمية والتكنولوجيا ستدعى لدى تقدمي املشورة   
 .تنفيذ نتائج عمل الفريق العامل

للمؤمتر العلمي الثاين    األولية   االستنتاجات والتوصيات بشأن استعراض النتائج      -جيم  
   ملكافحة التصحرالتفاقية األمم املتحدة

املذكورة آنفاً والواردة من األطراف بشأن النتـائج األوليـة          التعقيبات  مع مراعاة     -٤٩
، قد ترغب األطراف يف استعراض النتائج النهائية لذلك املؤمتر           لالتفاقية للمؤمتر العلمي الثاين  

 احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف أو يف        تماعات اإلقليمية التحضريية للدورة   االجومناقشتها يف   
 .الدورةتلك املشاورات اإلقليمية أثناء 

وقد ترغب اللجنة بصفتها واجهة للتفاعل بني العلوم والسياسات يف املوافقة علـى               -٥٠
كمتابعـة  الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف      لعرضها على   بعض التوصيات ذات األولوية     

 .التفاقيةلللتوصيات الواردة من األوساط العلمية املشاركة يف املؤمتر العلمي الثاين 

املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحـدة      تقييم ما إذا كان يتعني عقد         -رابعاً  
الفترات الفاصلة بـني الـدورات أو خـالل          خالل   ملكافحة التصحر 
  ولوجيا للجنة العلم والتكنالدورات العادية

  معلومات أساسية  -ألف  
، جرى تنظيم املؤمتر العلمـي األول التفاقيـة         ٨-م أ /١٣ من املقرر    ١وفقاً للفقرة     -٥١

لكن، وفقـاً   . األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف إطار الدورة التاسعة العادية ملؤمتر األطراف          
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ألطراف، نظم املؤمتر العلمي    للمقررات احملددة الصادرة يف الدورتني التاسعة والعاشرة ملؤمتر ا        
الثاين لالتفاقية يف إطار الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا وسوف ينظم املؤمتر         

 .العلمي الثالث يف إطار الدورة االستثنائية الرابعة للجنة

الذي اختذه يف دورتـه      ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٨ودعا مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٥٢
، مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن ُيجري،        ٩-م أ /١٦اشرة، واضعاً يف اعتباره املقرر      الع

عقب املؤمتر العلمي الثاين وبالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية، تقييماً عما إذا كان يتعني عقد              
ورات املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل الفترات الفاصلة بني د           

جلنة العلم والتكنولوجيا أو خالل الدورات العادية هلذه اللجنة، وأن يقدم تقريـراً يف هـذا                
 .الشأن إىل الدورة احلادية عشرة للجنة

الثالثة للجنـة   االستثنائية   أعاله، نظراً لتأجيل الدورة      ٦ و ٥وكما أشري يف الفقرتني       -٥٣
 يتح للدورة احلادية عشرة للجنة سوى وقـت         العلم والتكنولوجيا ومؤمترها العلمي الثاين، مل     

وعليه، فوفقاً ملا اتفق عليه مكتـب جلنـة         . ضئيل إلجراء مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية     
 بشأن كيفية إجراء مشاورات مع األطراف حـول هـذه املـسألة             )١٠(العلم والتكنولوجيا 

املراسـلني  نية، ونسخة إىل   باألخص، أرسلت األمانة بريداً إلكترونياً إىل جهات التنسيق الوط        
 / أيـار  ٢٠ اللتماس آراء األطراف لتقدميها يف موعد أقـصاه          املعنيني بالعلم والتكنولوجيا،  

وقد حظي إجراء املتابعة وإرسال رسالة تذكري بـدعم وحـدات التنـسيق             . ٢٠١٣ مايو
 .اإلقليمية

   الواردة من األطرافالتعقيباتحتليل   -باء  
ر كافة الردود الواردة من األطـراف، أثنـاء قيـام األمانـة            خذت يف االعتبا  لقد أُ   -٥٤

 ٥٣ فقد شارك يف التقييم ما جمموعه     . النهائيبتجميعها، مبا يف ذلك الردود الواردة بعد املوعد         
علـى  ) ١انظر الشكل    (١٩٥من عدد البلدان األطراف البالغ عددها       )  يف املائة  ٢٧(طرفاً  

له األعضاء وأرمينيا وإريتريا وأوكرانيا وبوركينـا فاسـو         االحتاد األورويب ودو  : النحو التايل 
سـانت  ووبرينـسييب    واهلرسك وترينيداد وتوباغو ومجهورية مولدوفا وسان تومي  والبوسنة
 والكامريون وكوبـا وكينيـا   غيانا وغامبيا وغانا و   طاجيكستان والسودان وسويسرا و   لوسيا

 .ية واليابان واليمنوليسوتو ومصر والنيجر والواليات املتحدة األمريك

__________ 

  :٢٠١٣أبريل / نيسان١٣د يف تقرير اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا املعقو )١٠(
<http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/CST/BMR-13apr-2013-eng.pdf>.  
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  ١الشكل 
املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة     مشاركة األطراف يف تقييم ما إذا كان يتعني عقد          

 للجنة  الفترات الفاصلة بني الدورات أو خالل الدورات العادية        خالل   ملكافحة التصحر 
  العلم والتكنولوجيا

  
تنوعة للغاية حيث أعربت األطراف عن      الواردة من األطراف م   التعقيبات  لقد كانت     -٥٥

 إذا كان يـتعني عقـد       وفيما يتعلق بالسؤال عما   . طائفة واسعة من وجهات النظر املختلفة     
 الفترات الفاصلة بني الدورات أو خالل الدورات العاديـة        خالل  التفاقية  لاملؤمترات العلمية   

 مل تكن    ويف بعض احلاالت   ،ذاكا اخليار أو    ، مل تؤيد كل الردود هذ     للجنة العلم والتكنولوجيا  
 .األسباب واضحة

  ٢الشكل 
توزيع وجهات نظر األطراف بشأن أفضل توقيت لعقد املؤمترات العلمية التفاقية األمـم             

  املتحدة ملكافحة التصحر
  
  
  
  
  

  
  
ما مل يعربا عن     رداً، مل يتسن مراعاة ردين اثنني ألهن       ٥٣من بني الردود البالغ عددها        -٥٦

 طرفاً   ٣٧بينما حيبذ   :  توزيع آراء األطراف على النحو التايل      ٢ويبني الشكل   . أي آراء حمددة  
االستمرار يف النهج احلايل للمؤمترات العلمية التفاقية مكافحة التصحر وعقد          )  يف املائة  ٧٢(

لعلـم والتكنولوجيـا،     للجنة ا  الفترات الفاصلة بني الدورات   املؤمترات العلمية املقبلة خالل     
عن اهتمامها بتنظيم املؤمترات العلمية املقبلـة خـالل         )  يف املائة  ١٦(أعربت مثانية أطراف    

أوصت بعـدم   )  يف املائة  ١٢(الدورات العادية للجنة العلم والتكنولوجيا؛ لكن ستة أطراف         
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ا العاديـة،  اهتللجنة وال خالل دوراعقد املؤمترات العلمية خالل الفترات الفاصلة بني دورات        
، أي منفـصلة عـن أي دورة رمسيـة للجنـة العلـم              "مؤمترات علمية مستقلة  "بتنظيم  بل  

 .والتكنولوجيا

وكانت األسباب الرئيسية املربرة لعقد املؤمترات العلمية خالل الفترات الفاصلة بني             -٥٧
 :دورات جلنة العلم والتكنولوجيا على النحو اآليت

لضوء على أنه سيكون لدى املشاركني يف املـؤمتر          أطراف ا  عدة سلطت   :التوقيت •
وقتاً أكثر خالل الفترات الفاصلة بني الدورات ملناقشة املواضيع املتعلقة باملوضـوع            
احملوري للمؤمتر عن الدورات العادية نظراً لوجود مسائل أخرى ينبغي النظر فيهـا             

ن التنـسيق   وأشارت أطراف أخرى إىل أنه سيكون من املمك       . خالل تلك الدورات  
وأشار عدد قليـل    . والتركيز على حنو أفضل خالل الفترات الفاصلة بني الدورات        

ـ عقد اجللسات يف    آخر من األطراف إىل أن       ؤدي يالفترات الفاصلة بني الدورات س
إىل تفادي حدوث تضارب مع توقيت الدورات األخرى ملؤمتر األطراف، مما قـد             

ـ        ر العلمـي بـسبب     ود يف املـؤمت   يؤدي إىل خفض مستوى مشاركة أعضاء الوف
 مسؤولياهتم األخرى؛

 ألن اهلدف من املؤمترات العلمية هو حتقيق نتـائج علميـة            نظراً: اجلانب اإلجرائي  •
 بعض األطـراف    سلط،  وتوصيات لترمجتها إىل مقررات ذات صلة مبؤمتر األطراف       

ح مـا   الضوء على أن عقد تلك املؤمترات خالل الفترات الفاصلة بني الدورات سيتي           
كذلك يكفي من الوقت للمنظمني كي ينتهوا من صياغة نتائجهم على حنو سليم و            

لألطراف كي تنظر يف النتائج قبل ترمجتها إىل مقررات حمتملة خالل الدورة العادية             
 لتالية للجنة العلم والتكنولوجيا؛ا

لتلك رى بعض األطراف أن الطبيعة العلمية       ي :الطبيعة املستقلة للمؤمترات العلمية    •
املؤمترات تكون حممية بشكل أفضل خالل الفترات الفاصلة بني الدورات اليت تفسح            
اجملال أكثر للتبادل العلمي مقارنة بالدورات العادية للجنة العلم والتكنولوجيا حيث           

 . بشكل أكرب على اجلوانب السياسيةينصب التركيز

لمية خالل الدورات العادية للجنـة  أما األسباب الرئيسية اليت تربر عقد املؤمترات الع     -٥٨
 :العلم والتكنولوجيا، فهي كاآليت

 من شأن عقد دورة عادية للجنة العلم والتكنولوجيا يف نفس توقيت            :عامل التكلفة  •
ومكان انعقاد املؤمتر العلمي أن يكفل فعالية وكفاءة أكرب من حيث التكلفة، ألنـه              

كمـا  .  األطراف يف املناسبتني   ينطوي على حضور أكرب عدد ممكن من ممثلي كافة        
ستية مرة واحدة بدالً من مـرتني حـني   ليف السفر وتتخذ الترتيبات اللوج   تقل تكا 

 عقد االجتماعات فيما بني الدورات؛ت
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 يضمن مؤمتر األطراف مشاركة عدد أكرب ومتنوع من :املزيد من أصحاب املصلحة  •
 إمكانية إشراك عدد    أصحاب املصلحة يف نفس التوقيت ونفس املكان وهو ما يعين         

أكرب من األشخاص يف املؤمتر العلمي وإسهامهم بإسـهامات مثمـرة يف تبـادل              
 .املعلومات

أما األسباب الرئيسية لعقد مؤمترات علمية قائمة بذاهتا ومستقلة ومنفصلة عـن أي               -٥٩
 :نوع من دورات جلنة العلم والتكنولوجيا، فهي كاآليت

كون العلماء أكثر اهتماماً باملـشاركة يف مـؤمترات          سي :أهنا أكثر اجتذاباً للعلماء    •
 اسي لتركز فقط على اجلانب العلمي؛منفصلة عن اجلزء السي

 القائمـة بـذاهتا إللقـاء        العلميـة   سيتاح املزيد من الوقت يف املؤمترات      :التوقيت •
احملاضرات وإجراء املناقشات وتبادل املعلومات بشأن البحث العلمي واالستنتاجات         

 .وكذلك لصياغة توصيات موجهة حنو السياسات العلمية

 . التحدي األكرب بالنسبة لألطراف يف هذا السيناريو سيتمثل يف اآلثار املاليةلكن  -٦٠

املؤمترات العلمية التفاقية االستنتاجات والتوصيات بشأن ما إذا كان يتعني عقد   -جيم  
 الدورات أو خالل    الفترات الفاصلة بني   خالل   األمم املتحدة ملكافحة التصحر   

   للجنة العلم والتكنولوجياالدورات العادية
استناداً إىل نتائج التقييم، قد ترغب اللجنة يف توصية مؤمتر األطراف بعقد املؤمترات               -٦١

 ١العلمية املقبلة خالل الفترات الفاصلة بني دورات جلنة العلم والتكنولوجيا وبتعديل الفقرة             
 .على ذلك، بناء ٨-م أ/١٣ من املقرر

وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشة حتديد املوعـد ومكـان االنعقـاد                -٦٢
 للدورة االستثنائية اخلامسة للجنة ومؤمترها العلمـي الرابـع إلصـدار            نيواملوضوع احملتمل 

 .توصيات للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

 نين االنعقاد واملوضـوع احملـتمل     وقد ترغب اللجنة يف مناقشة حتديد املوعد ومكا         -٦٣
للدورة االستثنائية السادسة للجنة ومؤمترها العلمي اخلامس إلصدار توصيات للدورة احلادية           

  .عشرة ملؤمتر األطراف
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كيفية احلفاظ على الزخم الذي حتقق خالل املـؤمتر العلمـي الثـاين               -خامساً  
  كافحة التصحراألمم املتحدة ملالتفاقية 

  مقدمة  -ألف  
منتـدى دافـوس    ،  ١٠-م أ /١٨ من مقـرره     ١٠ الفقرة   يف ،دعا مؤمتر األطراف    -٦٤

 إىل  نة العلـم والتكنولوجيـا    ، باعتباره املؤسسة الرائدة املختارة، ومكتب جل      للمخاطر العاملية 
 بشأن كيفية احلفاظ بطريقة مستدامة على الزخم للجنة الدورة احلادية عشرة   مقترح إىل تقدمي  

اء  وأعـض منتدى دافوس للمخاطر العامليةوعليه، فقد دعت األمانة . ؤمتر املبفضلالذي حتقق  
 بشأن كيفية احلفاظ بطريقة مستدامة علـى        مقترح إىل تقدمي    مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا   

 .الزخم الذي حتقق من خالل تنظيم املؤمترات العلمية

  املقترح  -باء  
 األمانـة   دافوس للمخـاطر العامليـة    منتدى  بلغ مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا و     أ  -٦٥

بآرائهما بشأن كيفية احلفاظ على الزخم الذي حتقق خالل املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم              
 :وناقش املكتب املسألة وعرض مقترحاته الرئيسية على النحو اآليت. املتحدة ملكافحة التصحر

ركني يف املؤمتر العلمـي     توجيه الدعوة بوجه خاص إىل العلماء الرواد املشا         )أ(  
لنشر نتائج جذابة   ) وغريهماجللسات  مثل أعضاء اللجنة االستشارية العلمية ورؤساء       (الثاين  

لكافة أصحاب املصلحة، مبن فيهم العلماء وصناع القرار والقطـاع اخلـاص،           حمددة اهلدف   
 :وتشجيعهم على ذلك، وميكن أن تتضمن املنشورات اآليت

ـ   األقران خاضعة الستعراض    عدد خاص من جملة علمية     '١' وع  ومرتبطة مبوض
  ؛املؤمتر ومؤثرة فيه بشكل كبري

املباشـر   ليس فقط يف السياق      لصناع القرار ) كتيب(ت السياسات   ملخصا '٢'
التفاقية مكافحة التصحر وإمنا أيضاً يف إطار اجملموعة الواسعة للقضايا البيئية           

  ي؛من املستوى اإلقليمي إىل املستوى العاملاإلمنائية و
تـدهور األراضـي    مكافحة  موجزات بشأن اقتصاديات    / وقائع صحائف '٣'

استناداً إىل الكتب البيضاء ووثائق املعلومات األساسية املعدة لكل مـؤمتر           
  علمي؛

إجياد السبل والوسائل الالزمة إلدراج اخلرباء الذين شـاركوا يف املـؤمتر              )ب(  
وسوف تنـاقش   .  التفاقية مكافحة التصحر   العلمي الثاين لالتفاقية يف قائمة اخلرباء املستقلني      

لـدورة احلاديـة عـشرة للجنـة العلـم           من جدول أعمال ا    ٧أيضاً هذه املسألة يف البند      
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تقرير عن التقدم احملـرز  " املعنونة  ICCD/COP(11)/CST/15والتكنولوجيا استناداً إىل الوثيقة 
 ؛"مذكرة من األمانة. يف حتديث قائمة اخلرباء املستقلني

النشر على نطاق واسع للورقات واملنشورات املوضوعية املتعلقة بـاملؤمترين       )ج(  
 املعارف العلمية؛تبادل بوابة العلميني األول والثاين، ال سيما من خالل 

تعزيز تعددية التخصصات للمدخالت العلمية يف املناقشات بشأن اتفاقيـة            )د(  
يف املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية علـى       مكافحة التصحر عن طريق تشجيع العلماء املشاركني        

التصحر ملكافحة   ةاإلسهام يف الشبكات القائمة املتعلقة مبواضيع ذات صلة مثل الشبكة الدولي          
)Desertnet interational (مبادرة مكافحة تدهور األراضي اجلافة      وDrynetودعـوة كافـة     ؛ 

ديداً مبوضوع املؤمتر العلمي الثاين، مثـل  املبادرات املواضيعية القائمة ذات الصلة اليت تتعلق حت   
 خيارات استخدام األراضـي   املعنية بتوفري   تدهور األراضي والشراكات    مكافحة  اقتصاديات  

شراك العلماء املعنيني الذين شاركوا يف املؤمتر العلمي الثاين         إطالق عملية إل  ، من أجل    املستدام
 التفاقية مكافحة التصحر؛

سسات العلمية املنتمية اليت كانت شريكة يف تنظيم املؤمتر         تعزيز إشراك املؤ    )ه(  
بوابـة  يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من خالل الشراكة مع            العلمي الثاين،   

 ؛املعارف العلميةتبادل 

املتعلقة بتقدمي املشورة العلميـة، فيمـا خيـص         املقررات  ضمان أن تراعي      )و(  
التفاقية هبـدف   لالتعديالت املمكنة يف آلية تنظيم املؤمترات العلمية         ،توصيات الفريق العامل  

 حتسني االتساق املواضيعي والتنظيمي يف تسلسل املؤمترات؛

التفاقيـة  لتشجيع اجملموعات اإلقليمية واملنظمني املقبلني للمؤمترات العلمية          )ز(  
سات يف إطار آليات التنـسيق      بني مناقشاهتم بشأن العلوم والسيا    االتساق املتبادل   حتقيق  على  

اإلقليمية، ال سيما عن طريق االتصال بفعالية باملشاركني يف املـؤمتر مـن تلـك املنـاطق                 
 .وإشراكهم سواء يف اآلليات اإلقليمية أو آليات املؤمتر

االستنتاجات والتوصيات بشأن كيفية احلفاظ بطريقة مستدامة علـى الـزخم           -جيم  
  الذي حتقق خالل املؤمتر

قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مراعاة التوصيات الصادرة عن مكتب اللجنة              -٦٦
 .واملشار إليها يف الفقرات السابقة وترمجتها إىل توصيات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف

  استنتاجات وتوصيات عامة  -سادساً  
ة يف  التكنولوجيا يف أن تنظر يف دورهتـا احلاديـة عـشر          وقد ترغب جلنة العلم       -٦٧

توصيات اخلبري املستقل املعين بالتقدير والتقييم بشأن تنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة            
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األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وتقدمي توجيهات بشأن إعداد املؤمترات العلمية املقبلـة            
 .لالتفاقية وتنظيمها

ن األولويـات  وقد ترغب اللجنة أيضاً يف إصدار توصيات ملؤمتر األطراف بـشأ          -٦٨
 .احملددة يف تنفيذ النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين

وقد ترغب اللجنة يف توصية مؤمتر األطراف بعقد املؤمترات العلمية املقبلة خالل              -٦٩
 مـن   ١جيـا، وبتعـديل الفقـرة       الفترات الفاصلة بني دورات جلنة العلـم والتكنولو       

توصيات بشأن موعد املـؤمترات العلميـة       ، بناء على ذلك، وإصدار      ٨-م أ /١٣ املقرر
 .املقبلة ومكان انعقادها ومواضيعها

وقد ترغب اللجنة يف توصية مؤمتر األطراف مبوعد ومكان انعقـاد وموضـوع               -٧٠
 . للدورة االستثنائية اخلامسة للجنة ومؤمترها العلمي الرابعنيحمتمل

ن انعقـاد وموضـوع     وقد ترغب اللجنة يف توصية مؤمتر األطراف مبوعد ومكا          -٧١
 . للدورة االستثنائية السادسة للجنة ومؤمترها العلمي اخلامسنيحمتمل

وقد ترغب اللجنة أيضاً يف مراعاة التوصيات الصادرة بشأن كيفيـة احلفـاظ               -٧٢
بطريقة مستدامة على الزخم الذي حتقق خالل املؤمترات العلمية وإحالتها ملؤمتر األطراف            

  .كي ينظر فيها

       


