
 

(A)   GE.10-63084    021210    031210 

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثانية

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ١٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٢البند 

 تكنولوجيـا وفقـاً   إعادة صياغة عمل جلنة العلم وال     
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر       للخطة

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
التقييم  ":اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بشأن   

االقتصادي للتصحر واإلدارة املـستدامة لألراضـي       
املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه قدرة ومدى 

  "طبة على التكيفالر

تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة مكافحـة               
  التصحر

  مذكرة مقدمة من األمانة    

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

 يف دورة استثنائية ٢٠١٢ عام التفاقية يفلأن ُيعقد املؤمتر العلمي الثاين      ،٩-م أ /١٦مقرره  
مـن  ) د(و) ج(و) ب(و) أ(١ ، وفقاً ألحكام الفقـرة    )اللجنة (للجنة العلم والتكنولوجيا  

بدعم وطلب مؤمتر األطراف يف املقرر ذاته إىل مكتب اللجنة أن يقوم،            . ٨-م أ /١٣املقرر  
، بتحديـد   من األمانة وعلى أساس نتائج تقييم تنظيم املـؤمتر العلمـي األول لالتفاقيـة             

االحتاد الرائد املؤهل وصاحب    /االختصاصات واإلجراءات اخلاصة باختيار املؤسسة الرائدة     
اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي اختاره مؤمتر األطراف من أجل تنظيم املـؤمتر               
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مكتب إىل  اً  وطلب مؤمتر األطراف أيض   . اللجنةالتفاقية بتوجيه من مكتب     لالعلمي الثاين   
االحتاد الرائد قبـل سـنتني    أو نة أن يقوم، بدعم من األمانة، باختيار املؤسسة الرائدة  لجال

  .التفاقية لعلى األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي مقبل
نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢عن التقدم احملرز حىت     اً  وتقدم هذه الوثيقة تقرير     
اً وهـي تتـضمن أيـض     . فاقية يف عملية اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالت       ٢٠١٠

االستنتاجات املنبثقة من املناقشات اليت أجريت أثناء اجتماع مكتب الدورة التاسعة           
، واالختصاصات املتعلقة باختيار ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢ و٢١للجنة املعقود يومي 

 القـرار    عن وترد يف اإلضافة هلذه الوثيقة معلومات     . االحتاد الرائد /املؤسسة الرائدة 
االحتاد الرائد، الذي اختذه مكتب الدورة التاسـعة        /تعلق باختيار املؤسسة الرائدة   امل

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ و١٨للجنة أثناء اجتماعه املعقود يومي 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  ...........................................................معلومات أساسية  - أوالً  
  ٤  ١٠-٧  ..........................الثاين لالتفاقيةالتقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي   - ثانياً  
  ٥  ١١  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  

  املرفق  
  ٦  ......االحتاد الرائد لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية/الختصاصات املتعلقة باختيار املؤسسة الرائدةا     
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  معلومات أساسية  - أوالً
أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     للسنوات العشر من     نياخلطة وإطار العمل االستراتيجي   إن    -١
 يسلطان الضوء على األمهية اليت تـوىل لوضـع وتنفيـذ            )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

  .يؤكدان احلاجة إىل نظرة شاملةأساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه، و
 األطراف، يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، تعزيز القاعدة العلمية اليت تقوم            توقرر  -٢

هلذه الغاية، قرر األطراف أن ينظم مكتب اللجنة كل دورة عاديـة            اً  وحتقيق. عليها االتفاقية 
مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور مع املؤسـسة               

االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر             /الرائدة
  .)١(األطراف

الـدورة التاسـعة ملـؤمتر      ونتيجة لذلك، ُعقد املؤمتر العلمي األول لالتفاقية خالل           -٣
رصـد وتقيـيم    " بشأن موضوع    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤ إىل   ٢٢يف الفترة من    األطراف  

االقتصادي من أجـل     - التصحر وتدهور األراضي على املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي      
  ".ارات يف جمال إدارة األراضي واملياهدعم اختاذ القر

وُضمنت املشاركة الفعالة لألوساط العلمية يف املؤمتر العلمي األول لالتفاقية بوسائل             -٤
منها األفرقة العاملة الدولية واستعراض للورقات البيضاء عن طريق إجراء حـوار إلكتـروين              

ويـرد يف الوثيقـة     . ملـؤمتر عاملي خالل العملية التحضريية ومسابقة للملـصقات أثنـاء ا         
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2           تقرير مفصل عن الطرائق ومسائل التمويل املتعلقـة بتنظـيم 
  .)٢(وقد قُدمت يف املؤمتر إحدى عشرة توصية رئيسية. املؤمتر العلمي األول لالتفاقية

ر  أن يكون املوضوع الذي سيتناوله املؤمت      ٩-م أ /١٦وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -٥
التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى       "العلمي الثاين لالتفاقية هو     

  ".قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
  :٩-م أ/١٦كما أن مؤمتر األطراف، يف مقرره   -٦

 يف دورة استثنائية    ٢٠١٢ قرر أن ُيعقد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية يف عام          )أ(  
  ؛)٢الفقرة  (٨-م أ/١٣من املقرر ) د(و) ج(و) ب(و) أ(١ألحكام الفقرة اً للجنة، وفق

طلب إىل مكتب اللجنة أن يقوم، بدعم من األمانة وعلى أساس نتائج تقييم            )ب(  
ت تنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية ومع مراعاة التوازن اإلقليمي، بتحديـد االختـصاصا        

االحتاد الرائد املؤهل وصاحب اخلربة الفنيـة يف        /واإلجراءات اخلاصة باختيار املؤسسة الرائدة    

__________ 

 ).أ(١الفقرة ، ٨-م أ/١٣املقرر  )١(
  .ICCD/COP(9)/CST/INF.3الوثيقة  )٢(
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املوضوع ذي الصلة الذي اختاره مؤمتر األطراف من أجل تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية              
  ؛)٦الفقرة (بتوجيه من مكتب اللجنة 

مانة، باختيـار املؤسـسة      أن يقوم، بدعم من األ     لجنةإىل مكتب ال  طلب    )ج(  
فاقيـة  التلاالحتاد الرائد قبل سنتني على األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي مقبل          /الرائدة

  ؛)٧الفقرة (
االحتـاد  /اختيار املؤسـسة  أوعز إىل مكتب اللجنة بأن يكفل إجراء عملية           )د(  

وجتنب أي تـضارب يف    بطريقة شفافة وعلى أساس التقيد التام باملعايري احملددة، إن ُوجدت،           
  ).٨الفقرة (االحتاد الذي يتم اختياره وأي عضو من أعضاء املكتب /املصاحل بني املؤسسة

  التفاقيةالتقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين ل  - ثانياً  
 بتوصـيات   وعمال٩ً-م أ/١٦للمقرر اً ، وفق ٢٠١٠أبريل  /بدأت األمانة، يف نيسان     -٧

 ٢ و ١اسعة للجنـة يف اجتماعـه املعقـود يف بـون، أملانيـا، يـومي                مكتب الدورة الت  
لتنظيم املؤمتر العلمي األول لالتفاقية، وذلـك بالتـشاور مـع           اً  ، تقييم ٢٠١٠ مارس/آذار

  .عن ذلك التقييماً  تقريرICCD/CST(S-2)/2وتتضمن الوثيقة . اجملموعات اإلقليمية
 ٢٢ و٢١املعقـود يـومي   وأثناء اجتمـاع مكتـب الـدورة التاسـعة للجنـة           -٨

، ناقشت األمانة ومكتب اللجنة خارطة طريق تتعلق بتنظـيم املـؤمتر            ٢٠١٠ يونيه/حزيران
  .العلمي الثاين لالتفاقية

ويف إطار اخلطوات األولية خلارطة الطريق، وجهت األمانة، مبوافقة مكتب الـدورة              -٩
يم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيـة      التاسعة للجنة، نداء إىل املؤسسات واالحتادات املهتمة بتنظ       

ومشل ذلك النداء اختصاصات متعلقة باختيار املؤسـسة        .  فيها إىل تقدمي مقترحات    هاتدعو
. االحتاد الرائد تورد تفاصيل إجراءات ومتطلبات تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيـة        /الرائدة

ىل نتائج تقييم تنظيم املؤمتر العلمي      واستندت االختصاصات، اليت ترد يف مرفق هذه الوثيقة، إ        
وُنشرت االختصاصات على موقع االتفاقية على اإلنترنت وُعممت علـى          . األول لالتفاقية 

األطراف واملراقبني واملؤسسات العلمية وكذلك على سائر أصـحاب املـصلحة املهـتمني             
  .الطلباتلتقدمي  كموعد هنائي ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٦وُحدد يوم . واملعنيني

. وقّيم مكتب الدورة التاسعة للجنة مجيع الطلبات الواردة قبل انتهاء املوعد احملـدد              -١٠
  :واستند هذا التقييم إىل معايري االختيار الواردة يف االختصاصات وهي

  االبتكار والنهج  )أ(  
  التنظيم والفوائد  )ب(  
  القدرات التنظيمية  )ج(  
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  فةاملوظفون ومواصفات الوظي  )د(  
  امليزانية ومربرات امليزانية  )ه(  

  االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
ـ              -١١ باملؤسـسة  اً  رمبا تود اللجنة، أثناء دورهتا االستثنائية الثانيـة، أن حتـيط علم

تقدم توجيهـات   أن  هلذه الوثيقة، و   االحتاد املختار، كما هو معروض يف اإلضافة      /املختارة
  .ظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيةمن التوصيات بشأن عملية تناً ومزيد
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  املرفق

االحتاد الرائد لتنظـيم    /االختصاصات املتعلقة باختيار املؤسسة الرائدة        
  املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية

  فرصة التعاون والوصُف  - أوالً  
دمي عن دعوة مفتوحة لتق ) االتفاقية(تعلن أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          -١

احتاد رائـد   /وسُتختار مؤسسة رائدة  . املقترحات املتعلقة بتنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية      
 يف دورة اسـتثنائية  ٢٠١٢، سُيعقد هذا املؤمتر يف عام ٩-م أ/١٦للمقرر اً  ووفق. هلذه املهمة 

ؤمتر أثنـاء   وسيقرر مؤمتر األطراف بشأن مكان انعقاد امل      ). اللجنة(للجنة العلم والتكنولوجيا    
وسيتوىل مكتب اللجنة، بدعم من األمانة،      . ٢٠١١أكتوبر  /دورته العاشرة، يف تشرين األول    

وملـا كـان    . االحتاد الرائد، بناء على املعايري الواردة يف هذه الوثيقة        /اختيار املؤسسة الرائدة  
د الرائد املختار بالغ    االحتا/التعاون بني مكتب اللجنة وأمانة االتفاقية واملؤسسة الرائدة املختارة        

  .األمهية للنجاح يف تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، سُتنشأ جلنة توجيهية للمؤمتر

  معلومات أساسية  - ثانياً  
تابعة  بوصفها هيئة فرعية ٢٤أنشأت االتفاقية جلنة العلم والتكنولوجيا مبوجب مادهتا    -٢

، يف  )١- أ م/١٥املقرر  (ي، كما تشري إليه اختصاصاهتا      ويتمثل دور اللجنة الرئيس   . ملؤمتر األطراف 
تزويد مؤمتر األطراف باملعلومات واملشورة بشأن املسائل العلميـة والتكنولوجيـة املتـصلة             
مبكافحة التصحر والتخفيف من آثار اجلفاف، مبا يكفل استناد قراراته إىل أحدث املعـارف              

  .العلمية
تيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ         اخلطة وإطار العمل االسترا   وحتدد    -٣

، اللذان اعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة املعقـودة يف             )االستراتيجية(االتفاقية  
 إطار عاملي لدعم وضـع      وفريتوتتمثل هذه املهمة يف     .  االتفاقية مهمة،  ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 تـدهور /إىل منع حـدوث التـصحر     وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليمية ترمي        
األراضي والسيطرة عليه وعكس اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف باالعتماد على التفـوق             
العلمي والتكنولوجي، وإذكاء الوعي العام، ووضع املعايري، والدعوة وتعبئة املوارد، مبا يسهم            

  .ريف احلد من الفق
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قبل يف إقامة شراكة عاملية لعكس اجتاه        لالتفاقية من أجل املست    التصور العام ويتمثل    -٤
 تدهور األراضي ومنع حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعمـاً            /التصحر

ويتمثل اهلدف التنفيذي املتصل بالعلم والتكنولوجيا      . للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية     
ستراتيجية، يف أن تصبح االتفاقية مرجعية من مكونات االاً حمورياً واملعارف، الذي يعترب مكون  

يف من آثـار    تدهور األراضي والتخف  /عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر       
املتأثرة على التكنولوجيا، ال سـيما يف إطـار   من البلدان األطراف اجلفاف، وتيسري حصول  

  .نوبالتعاون بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجل
إىل إعـادة    فإمنا تدعو    باحلاجة إىل تعزيز كفاءة اللجنة وفعاليتها،     إذ ُتسلم االستراتيجية    و  -٥

االقتصادية،  - تشكيل اللجنة، وتعزيز قدرهتا على معاجلة املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية         
  .ووضع إطار لألنشطة مع إعادة حتديد األدوار واملسؤوليات وطرائق العمل

الجتماعات اللجنة، اليت ستعقد يف شكل يغلب       اً   إطار ٨-م أ /١٣وقد حدد املقرر      -٦
وقررت األطـراف، يف    . عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين وتركز على جمال واحد ذي أولوية          

التفاقية هو  ليكون املوضوع احملدَّد الذي سيتناوله املؤمتر العلمي الثاين         ، أن   ٩-م أ /١٦املقرر  
قتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه          التقييم اال "

  ."القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
وبغية تيسري التنفيذ الفعال الجتماعات اللجنة بطابع املؤمتر العلمي والتقين، وتنـاول            -٧

كتب اللجنـة أن يقـوم،      املوضوع املختار ذي األولوية، طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل م         
االحتاد الرائد املختار، وبدعم من األمانـة، بإشـراك         /بالتعاون مع املؤسسة الرائدة املختارة    

الشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات واملنظمات العلمية ذات الصلة على املـستويني           
جملتمـع  اإلقليمي ودون اإلقليمي، واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب املصلحة مـن ا           

لذلك، ينبغي ضم خربة فنية واسـعة مـن         اً  وحتقيق. املدين، يف تناول املوضوع ذي األولوية     
أصحاب املصلحة الرئيسيني ومجع املعارف على مستويات خمتلفة وحتليلـها لكـي ُيكتـب              

  .النجاح للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية
ـ          -٨ ة إىل نـواتج علميـة سـليمة        ومن املتوقع أن يفضي املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقي

إىل حتليل وجتميع مواد مرجعيـة استعرضـها        اً  وتوصيات مركِّزة على السياسة العامة استناد     
وُتقدَّم هـذه   . النظراء وُنشرت، وهي مواد ُيستند إليها يف صياغة السياسات وإجراء احلوار          

عطي صورة واضحة كما ينبغي للتوصيات أن تُ . التوصيات إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها      
عن اخليارات املتاحة والسيناريوهات املمكنة لصناع القرارات بشأن التقيـيم االقتـصادي             
للتصحر وتدهور األراضي واإلدارة املستدامة لألراضي يف املناطق املتأثرة، على النحو الـذي             

ضـوح  وإضافة إىل ذلك، ينبغي هلذه التوصيات أن تعرض بو        . تتناوله وتقترحه االستراتيجية  
اآلليات اليت يتسىن من خالهلا حتليل املعلومات ونقلها من املستويات الوطين ودون اإلقليمـي         

  .تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفةواإلقليمي والعاملي بطريقة 
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  تنظيم املؤمتر  - ثالثاً  

  اهلدف والنطاق  - ألف  
تاره مؤمتر األطراف بتوجيه من     االحتاد الرائد الذي خي   /سينظم املؤمتَر املؤسسة الرائدة     -٩

  .مكتب اللجنة وبدعم من أمانة االتفاقية
االحتاد الرائد املختار هو ضمان أن ُيعقد       /واهلدف الرئيسي للمؤسسة الرائدة املختارة      -١٠

املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية يف شكل مؤمتر دويل ذي طابع علمي وأن يـسهم مبعلومـات                
بني املؤسسات  يف اجلمع   هذه املهمة   تتمثل  و. ٢٠١٢ة للجنة يف عام     علمية للدورة االستثنائي  

عن التكنولوجيات والسياسات حيثما أمكن، من خمتلـف          العلمية الرئيسية والعلماء، فضالً   
مشاركةً نشطة  مشاركة األوساط العلمية    ضمان  أحناء العامل، مع مراعاة التوازن اإلقليمي، و      

املؤمتر نتائج أحدث البحوث وأفضل املمارسات يف امليـدان،         وينبغي أن ُتعرض يف     . يف املؤمتر 
مما له صلة مبوضوع املؤمتر، وذلك بغية إشراك أفضل اخلربات العلمية والتكنولوجية املمكنة يف         

وينبغي يف الوقت ذاته إعداد التوصيات بناء على نتائج البحوث         . عملية البحث عن املعلومات   
لقرارات على معاجلة مسأليت التصحر وتدهور األراضي       املذكورة، من أجل مساعدة صناع ا     

وستتضمن نتائج البحوث املذكورة ما ختلص إليه مشاريع البحوث         . يف سياق موضوع املؤمتر   
احملددة مثل دراسة استعراض التحليالت اليت أجريت يف إطار املبادرة املتعلقـة باقتـصاديات            

  .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
أو االحتـاد الرائـد     /ر يف موضوع املؤمتر، تتوىل املؤسسة الرائدة املختارة       ولدى النظ   -١١

املختار الربط مع األوساط العلمية على الصعيد العاملي من أجل تعزيز االتصال الفعال وتدفق              
ويتم ذلك بالتعاون مـع مكتـب       . األفكار اجلديدة عن طريق حتسني عملية تبادل املعارف       

  .اللجنة وأمانة االتفاقية
االحتاد الرائد املختار النظر، على وجه التحديد،       /ويتوقع من املؤسسة الرائدة املختارة      -١٢

  .يف املسائل املعروضة يف كل قسم من األقسام الواردة أدناه

  طرائق املؤمتر وعملية اإلعداد له  - باء  
 يف  ٢٠١٠يونيـه   /اتفق مكتب الدورة التاسعة للجنة يف اجتماعه املعقود يف حزيران           -١٣

بون، أملانيا، على طرائق املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، بناء على تقييم تنظيم املؤمتر العلمـي               
 وسيعقد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية ُبعيد دورة جلنـة اسـتعراض تنفيـذ            . األول لالتفاقية 

االتفاقية اليت تعقد بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف من أجل ضمان مـشاركة واسـعة               
االحتاد الرائد املختـار جبملـة أمـور        /وتضطلع املؤسسة الرائدة املختارة   . لصناع القرارات 

  :ما يلي تشمل
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العمل، بالتشاور مع اللجنة التوجيهية للمؤمتر، على إعداد اإلجراء والنـهج         )أ(  
  :مني لتنظيم املؤمتر، مبا يف ذلكالالز

  إعداد جدول أعمال املؤمتر وبرنامج عمله؛ '١'
 وجدوالًاً  واضحاً  إعداد خارطة طريق تتضمن معامل وإجنازات حمددة حتديد        '٢'

  للمهام؛اً زمني
  اختيار جلنة علمية؛ '٣'
  حتديد املواضيع الرئيسية أو الفرعية؛ '٤'
الورقـات والكتيبـات    (اختيار القائمني باستعراض النظراء لنواتج املؤمتر        '٥'

  ؛)وغريها
  اختيار اخلالصات املناسبة اليت يقدمها املسامهون؛ '٦'
  ؛)النشرات وغريها(إعداد املواد الالزمة للترويج للمؤمتر  '٧'
الورقات العلمية الـصادرة يف اجملـالت       (حتديد النتائج املتوقعة من املؤمتر       '٨'

  ؛) وغريهاالنظراء، والوثائق املتعلقة بالسياسات،املشمولة باستعراض 
  إنشاء موقع شبكي؛ '٩'

املسائل الرئيسية واملواضيع الفرعية اليت تندرج يف       ملعاجلة  تنظيم أفرقة عاملة      )ب(  
وينبغي لألفرقة العاملة أن تشرك علماء من البلدان املتقدمة والبلـدان           . إطار موضوع املؤمتر  

بنـاء القـدرات يف   النامية من مناطق خمتلفة، وال سيما العلماء الشباب، من أجـل تعزيـز      
  املتأثرة؛ البلدان

اقتراح وتطبيق هنج ينطوي على إشراك خمتلف أصحاب املصلحة يف تنظيم             )ج(  
املؤمتر، مبا يف ذلك تعبئة العلماء واملؤسسات الوطنية والدوليـة واملنظمـات غـري الرحبيـة                

  والشبكات يف األعمال التحضريية السابقة للمؤمتر؛
وينبغـي هلـذه    . جيهية إلعداد اخلالصات وتقدميها   وضع وتنفيذ مبادئ تو     )د(  

مناسبة لالستعمال يف املؤمترات املقبلة، وميكـن تعديلـها         اً  املبادئ التوجيهية أن تكون أيض    
  االقتضاء؛ عند

تنظيم مسابقة للملصقات، واختيار امللصقات اليت سُتعرض يف مكان املؤمتر            )ه(  
  وضمان االتصال بأصحاهبا يف الوقت املناسب؛

ومـا إىل   التقارير والورقات   (إعداد وتنفيذ استراتيجية لتوزيع نتائج املؤمتر         )و(  
  ؛)ذلك
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البيانـات الـصحفية    (التعاون مع أمانة االتفاقية على وضع خطة لالتصال           )ز(  
  .من أجل الترويج للمؤمتر) وغريها
يـة عمليـة    وجتدر اإلشارة إىل أن مذكرة تفاهم ستوقَّع مع أمانة االتفاقيـة يف هنا              -١٤

  .االختيار، حتدد التفاصيل اإلدارية واإلجرائية

  اإلجنازات والنتائج املتوقعة من املؤمتر  - جيم  
االحتاد الرائد املختار إىل جلب اخلـربات العلميـة         /تسعى املؤسسة الرائدة املختارة     -١٥

اً حتقيقو. ية سليمة يسترشد هبا صناع القرارات     ية للمؤمتر من أجل إصدار نواتج علم      الضرور
  :االحتاد الرائد املختار جبملة أمور تشمل ما يلي/لتلك الغاية، تقوم املؤسسة الرائدة املختارة

إصدار كتاب يتضمن خالصات جلميع امللصقات والورقات املقدمة أثنـاء            )أ(  
  للمبادئ التوجيهية املعتمدة؛اً املؤمتر، وفق

تكون مـشمولة   شورات  إعداد نواتج املؤمتر يف شكل ورقات تصدر يف من          )ب(  
  لإلطار الزمين املعتمد؛اً ستعراض النظراء، وفقبا

إعداد توصيات حمددة من املؤمتر بناء على النتائج املنبثقة من األفرقة العاملة              )ج(  
وُتعرض هذه التوصيات على اللجنة اليت تقدمها فيما بعـد          . وعلى العروض املقدمة يف املؤمتر    
وحتـدد أمانـة    .  بشأهنا مناقشتها واختاذ اإلجراءات الالزمة   /اإىل مؤمتر األطراف الستعراضه   

  االتفاقية اإلطار الزمين لتقدمي التوصيات؛
إعداد كتيب يتضمن توصيات تستهدف صناع القـرارات وتقدميـه إىل             )د(  

  .مكتب اللجنة وأمانة االتفاقية للنظر فيه

  امليزانية ومجع األموال  - دال  
األمانة أن تقوم، بالتشاور مع مكتـب        من   ٩-م أ /١٦ر   من املقر  ١١تطلب الفقرة     -١٦

بتأمني التمويل الكايف للمؤمتر وحلضور العلماء من البلدان النامية، والبلدان املؤهلـة            "،  اللجنة
املدرجة يف مجيع مرفقات التنفيذ، يف كل مؤمتر علمي مقبل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة               

  ".ةالتصحر ويف حتضرياته املوضوعي
احتاد رائـد   /وُتِعد املؤسسات واالحتادات اليت تقدم طلب اختيارها كمؤسسة رائدة          -١٧

لتكاليف التحضري للمؤمتر، يشمل أنشطة من قبيـل تـشغيل          اً  تقدير) اجلهة مقدمة الطلب  (
األفرقة العاملة واخنراط املشاركني من األوساط العلمية ونشر نواتج املؤمتر وبنود أخرى ذات             

  .أن حتدد النهج املتبع جلمع األموال الالزمةاً لى اجلهة مقدمة الطلب أيضويتعني ع. صلة
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  اجلدول الزمين وتقدمي التقارير  - هاء  
االحتاد الرائد املختار إىل اللجنة التوجيهيـة للمـؤمتر         / املختارة ةتقدم املؤسسة الرائد    -١٨

ل املثال ال احلـصر تنظـيم      يتعلق جبميع معامل املهمة اليت تتضمن على سبي       اً  عاماً  زمني  جدوالً
الكتيـب  (ونواتج املؤمتر   ) النواتج املنبثقة من األفرقة العاملة    (األفرقة العاملة وإعداد الورقات     

  ).استعراض النظراء والتوصيات وغريهااملشمولة بوالورقات 
االحتاد الرائد املختار تقارير مرحليـة منتظمـة إىل         /وترسل املؤسسة الرائدة املختارة     -١٩
نة االتفاقية ومكتب اللجنة عن التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر وعن أية مشاكل تواَجه يف               أما

وإضافة إىل ذلك، جيري ممثلو مكتب اللجنة وأمانة االتفاقية واملؤسسة الرائـدة            . إطار ذلك 
شأ االحتاد الرائد املختار اجتماعات هاتفية منتظمة لرصد التقدم احملرز ومعاجلة ما ين           /املختارة

  .من مسائل
االحتاد الرائد املختار إىل مكتب اللجنة، عن طريـق         /وتقدم املؤسسة الرائدة املختارة     -٢٠

ويورد هذا التقرير   . بعد انتهاء املؤمتر  اً   يوم ٩٠يف موعد أقصاه    اً  تقييمياً  أمانة االتفاقية، تقرير  
بلة، ويعاجل يف مـا     تفاصيل عن الدروس املستفادة ويقدم توصيات بشأن تنظيم املؤمترات املق         

  :يعاجله املواضيع التالية
تقييم دور مكتب اللجنة وأمانة االتفاقية والبلد املضيف وتقييم التعاون مع             )أ(  

  هذه اجلهات؛
ع األموال وإجنازات أنشطة مجع األموال املضطلع هبا        جلماآلليات املستخدمة     )ب(  

  بالتعاون مع أمانة االتفاقية؛
  ة مقابل امليزانية املتوقعة، مبا يف ذلك املسامهات العينية؛امليزانية الفعلي  )ج(  
األفرقة العاملة والورقات البيـضاء     (تقييم أنشطة التحضري السابقة للمؤمتر        )د(  

  ؛)واملشاورات اإللكترونية وغريها
حضور العلماء إىل املؤمتر، مع إيالء االهتمام الواجـب         اليت تضمن   ليات  اآل  )ه(  

  للتوزيع اجلغرايف؛
معلومات عن التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف األفرقـة العاملـة وإعـداد              )و(  

  الورقات البيضاء؛
تقييم ترتيبات املؤمتر، مبا يف ذلك الرؤساء، ومديرو املناقشات، واملذكرات            )ز(  

  .الرئيسية، وامللصقات، وعملية التنظيم اليت يضطلع هبا البلد املضيف
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  شروط تقدمي الطلبات  - رابعاً  
تقدم املؤسسات واالحتادات املهتمة بتنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقيـة يف مجلـة               -٢١
  :تقدمه املواد التالية املتعلقة بالطلب ما

وينبغي أن تتـضمن    . االحتاد مقدم الطلب  /نبذة عن املؤسسة مقدمة الطلب      )أ(  
ذات الصلة  ) اء يف االحتاد  ومميزات فرادى األعض  (االحتاد  /ملميزات املؤسسة اً  هذه النبذة وصف  

  :بعمل االتفاقية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر
  االحتاد، مبا يف ذلك املشاركة يف عمل االتفاقية؛/نبذة تارخيية عن املؤسسة '١'
  ميادين العمل الفعلية؛ '٢'
أي جمال اختـصاص أو تركيـز للمؤسـسة، ال سـيما فيمـا يتعلـق                 '٣'

  ستدامة لألراضي؛األراضي واإلدارة املتدهور /بالتصحر
  أو تنظيم املؤمترات العلمية الدولية؛/التجارب السابقة يف جمال تيسري و '٤'
  التجارب السابقة يف موضوع املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية؛ '٥'

  :نبذة خمتصرة عن سرية املوظفني الرئيسيني تشمل ما يلي  )ب(  
  االسم واللقب والوظيفة والعنوان الكامل؛ '١'
  يف السرية املهنية؛املعامل الرئيسية  '٢'
  اخلربة الرئيسية؛ '٣'
  املشاركة السابقة يف األنشطة املتصلة بعمل االتفاقية؛ '٤'
  أي معلومات أخرى ذات صلة؛ '٥'

   أعاله؛٣استراتيجية لتنظيم املؤمتر تتناول املسائل الواردة يف القسم   )ج(  
خلطة العمل، يصف نطاق وتفاصيل سبل قيام اجلهة مقدمة الطلـب           اً  عرض  )د(  

وبعض التفاصيل ضرورية فيمـا     . يم املؤمتر، مع إيالء اهتمام خاص ألنشطة مجع األموال        بتنظ
يتعلق بأنشطة معينة مثل األفرقة العاملة ونتائج املؤمتر واإلجنازات، على النحـو املـذكور يف               

   جيم أعاله؛- القسم ثالثاً
 ألي هنج مبتكرة مصممة لضمان جناح اإلعداد للمـؤمتر وعمليـة          شرحاً    )ه(  

عن أي  التنظيم، من قبيل تنظيم األفرقة العاملة ومشاركة العلماء وأنشطة بناء القدرات، فضالً
  مشاركة من املنظمات غري الرحبية؛



ICCD/CST(S-2)/3 

GE.10-63084 14 

 صفحات وال تتعدى التـذييالت املرفقـة        ١٠، ال يتجاوز    شرحاً للطلب   )و(  
ـ     . وينبغي أن ُترقم كل صفحة بالتسلسل     .  صفحات ١٠ به اخلط وينبغي أن يقدم الوصف ب

وينبغي أن .  دون ترك مسافة بني السطور١٢ باستخدام البنط Times New Romanاحلاسويب 
  :يتناول هذا اجلزء من الوصف ما يلي

االحتاد علـى معاجلـة مواضـيع املـؤمتر         /قدرة علماء وموظفي املؤسسة    '١'
  واحتياجاته التنظيمية؛

األراضـي، يف  القدرة على معاجلة املسائل العلمية املتصلة بالتصحر وتردي        '٢'
االقتصادي والبيوفيزيائي واالجتماعي والزراعـي     (خمتلف االختصاصات   

  ؛...)والبيئي، ويف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي، إخل
االحتاد مبختلف أنواع املؤسسات لتيسري إسـهامات       /مدى ارتباط املؤسسة   '٣'

ومشاركات العلماء واملوظفني من مؤسسات البحث املتطـور، ونظـم          
لوطنية، واجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، واملنظمات الدولية،       البحث ا 

  واملنظمات غري احلكومية، وغريها؛
للوالية العاملية  اً  االحتاد باملناطق اجلغرافية املختلفة وفق    /مدى ارتباط املؤسسة   '٤'

لالتفاقية من أجل إشراك املؤسسات العلمية الرائدة من البلـدان املتـأثرة            
  . األراضيتدهور/بالتصحر

لعملية التنظيم مبا يف ذلك املعامل وسبل حتقيقها، مع التركيـز           اً  زمني  جدوالً  )ز(  
  ؛)العلماء وغريهم(على األشخاص الذين سيجري إشراكهم 

تبني الربجمة الزمنية لإلجنـازات والتـواريخ       اً  زمنياً  قائمة باملعامل مرتبة ترتيب     )ح(  
  احملددة هلا؛
االحتاد والوكاالت املتعاونة   /لعلماء الرئيسيني يف املؤسسة   قائمة باملوظفني وا    )ط(  

  لطبيعة جهودهم أو إسهاماهتم؛ون على تنظيم املؤمتر، إىل جانب عرض موجز الذين سيعمل
االحتاد والشركاء املتعاونني تتعلق باخلربة العلميـة       /معلومات عن املؤسسة    )ي(  

لرئيسي واملواضيع الفرعيـة، ومعلومـات   والقدرة على التنظيم واخلربة يف جماالت املوضوع ا   
  أخرى ذات صلة؛

  .امليزانية ومربرات امليزانية، يف شكل وصف ال يتعدى مخس صفحات  )ك(  
بني أعـضائه   اً  خطياً  وإذا كان احتاد هو الذي قدم الطلب، فمن املهم أن يورد اتفاق             -٢٢

 الـشخص الرئيـسي     يبني هياكل واضحة يف جمايل التنظيم وتقدمي التقارير، وحيدد كـذلك          
ويتعني حتديد  . املكلف باالتصاالت الذي تكون له صالحية إبرام اتفاق تعاقدي باسم االحتاد          

  .واضحاًاً دور كل عضو من أعضاء االحتاد حتديد
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  تقدمي الطلب واملوعد النهائي لتقدميه  - خامساً 
 ينبغي تقـدمي مـواد الطلـب عـرب الربيـد اإللكتـروين إىل العنـوان التـايل                   -٢٣

secretariat@unccd.int .            تـشرين  ١٦واملوعد النهائي الستالم مـواد الطلـب هـو يـوم  
  . بتوقيت غرينتش٠٠/١٢الساعة  ٢٠١٠أكتوبر /األول

  معايري التقييم واالختيار  - سادساً 

  معايري التقييم  - ألف  
ة أو يقدمه احتاد مبوجب هذا اإلعالن وسيـصنَّف         سُيقيَّم كل مقترح تقدمه مؤسس      -٢٤

وهذه املعايري مصممة لتقييم نوعية النهج املقترح وحتديد احتمال         . حسب املعايري الواردة أدناه   
وسـُينظر فيهـا    اً  وثيقاً  وتترابط املعايري ترابط  . جناحه يف تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية      

 على كماهلا واتساقها وسُتستعرض املقترحات بناًء.  بوجه عاملدى تقييم نوعية املقترحبرمتها 
ولن ُتراعى املقترحات الناقصة أو املقترحات املقدمة بعـد         . ووضوحها واهتمامها بالتفاصيل  

  .الوقت احملدد/انقضاء التاريخ
للتعليمات ومعايري التقييم احملددة الواردة     اً   وفق تاماًوجيب أن يتضمن املقترح شرحاً        -٢٥
وتعطي التعليمات حملة عامة عما ينبغي أن يتضمنه وصف املشروع، بينما تقدم معايري             . دناهأ

  .التقييم تفاصيل عن املعلومات اإلضافية الالزمة املتعلقة بربامج حمددة
املقترح بوضوح الطريقة اليت ستتبعها اجلهة مقدمة الطلـب         يشرح   :االبتكار والنهج   -٢٦

وسيقيَّم النهج املقترح من حيث جدواه      ). تنظيم املؤمتر  (٣ القسم   ملعاجلة املسائل املعروضة يف   
  ) نقطة٢٠. (ومدى مالءمته لالتفاقية وللبلدان األطراف فيها

 يتيح املقترح أفضل بيئة ممكنة لتنظيم املؤمتر وحتقيق النتائج املقترحة           :التنظيم والفوائد   -٢٧
دمة الطلب أهنا قادرة على تنظيم املـؤمتر        وتبني اجلهة مق  ). مجع األموال والنتائج وغري ذلك    (

  ) نقطة٢٠. ( لشروط االتفاقيةوفقاً
 تتوفر لدى اجلهة مقدمة الطلب اخلـربة الالزمـة يف اجملـاالت             :القدرات التنظيمية   -٢٨

التنظيمية الرئيسية، وتربهن هذه اجلهة على القدرة على االخنراط والعمل مع الشبكات احمللية             
ألساس شرح اينبغي للمقترح أن ياً، وإذا كان مقدم الطلب احتاد.  والدوليةوالوطنية واإلقليمية

املنطقي لتشكيل االحتاد، مع اإلشارة إىل دور كل شريك على حدة، ويبني الطريقـة الـيت                
وتربهن اجلهة مقدمة الطلب على مستوى عـال        . سيحقق هبا التحالف نتائج يف تنظيم املؤمتر      

وتـضع  . قطرية وعلى وجود موظفني يتمتعون بالكفاءات املناسبة      أو ال /من اخلربة اإلقليمية و   
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اجلهة مقدمة الطلب استراتيجية تبني بوضوح اخنراط األوساط العلمية، مـع إيـالء العنايـة          
  ) نقطة٢٠. (الواجبة لتحقيق التوازن اإلقليمي

أو اً  يرد وصف لكل شخص رئيسي سواء كان موظف:املوظفون ومواصفات الوظيفة  -٢٩
وذلك يف شكل نبذة عن سريته، وتكون لديه اخلربة الالزمـة إمـا يف              اً،  أو متطوع اً  ارمستش

  ) نقطة٢٠. (اجملال العلمي املتصل مبهمة االتفاقية أو يف تنظيم مؤمتر علمي دويل
 تورد اجلهة مقدمة الطلب ميزانية مفصلة مؤقتة تتـضمن          :امليزانية ومربرات امليزانية    -٣٠
وتعرض اجلهة مقدمة الطلب قدرهتا على العمل مع أمانة االتفاقية من . ليةألية موارد مااً توزيع

أجل وضع استراتيجية جلمع األموال وحشد التمويل الالزم لدعم اإلعداد للمـؤمتر، مبـا يف               
  ) نقطة٢٠. (ذلك على سبيل املثال ال احلصر مشاركة األفرقة العاملة وإنشاء املوقع الشبكي

  االختيار  - باء  
م مكتب اللجنة باالختيار أثناء اجتماعه فيما بني الـدورات املقـرر عقـده يف               يقو  -٣١

وتتوىل أمانة االتفاقية إخطار اجلهة مقدمـة الطلـب         . ٢٠١٠نوفمرب  /منتصف تشرين الثاين  
  .االحتاد الرائد/الناجحة اليت وقع عليها االختيار لتكون املؤسسة الرائدة

تب اللجنة، ستصدر مذكرة تفاهم بني أمانـة  ه مكوعقب القرار النهائي الذي يتخذ     -٣٢
اً االحتاد الرائد الناجح الذي يقع عليه االختيار، وذلك وفق        /االتفاقية واملؤسسة الرائدة الناجحة   

  .لقواعد األمم املتحدة

        


