
 

(A)   GE.12-63710     191212    211212 

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثالثة

   ٢٠١٣فرباير /شباط ٧-٤فورتاليزا، الربازيل، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

مل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطـة وإطـار         إعادة صياغة ع  
العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         

مي الثاين التفاقية األمـم     ل للمؤمتر الع  عداداإل ):٢٠١٨-٢٠٠٨(
  املتحدة ملكافحة التصحر

افحة للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملك      تقرير عن اإلعداد        
التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضـي       : "التصحر

ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة علـى         
  "التكيف

  من األمانةمقدمة مذكرة     

  موجز    
 ١٠-م أ /١٨قرر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف مقرره              

 املتحـدة    املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم     ٢٠١٣مارس  /آذار موعد ال يتجاوز     أن يعقد يف  
  .٩-م أ/١٦ مبوجب املقرر ٢٠١٢ملكافحة التصحر، الذي كان قد تقرر عقده يف عام 

وقُدِّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة املعقودة يف تـشانغوون، مجهوريـة               
عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية      ) ICCD/COP(10)/CST/5(كوريا تقرير مرحلي    

. ٢٠١١يونيـه  /حزيراناألمم املتحدة ملكافحة التصحر يشمل الفترة املمتدة حىت منتصف  
وتتضمن هذه الوثيقة تقريراً عن عملية اإلعداد للمؤمتر يشمل الفترة املمتدة من منتـصف              

  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت ٢٠١١يونيه /حزيران
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  معلومات أساسية -أوالً
خلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         تربز ا   -١
األمهية اليت توىل لوضع وتنفيذ  ٨-م أ/٣الواردين يف املقرر   ) االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(

 يف هـذا    كدان احلاجة إىل نظرة شـاملة     أساليب علمية وسليمة لرصد التصحر وتقييمه، ويؤ      
  .الصدد

وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، تعزيز القاعدة العلمية الـيت تقـوم عليهـا                 -٢
 أن ينظم مكتب اللجنـة      ٨-م أ /١٣ األطراف يف املقرر     توحتقيقاً هلذه الغاية، قرر   . االتفاقية

متر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤ
 اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي        ة وصاحب ة املؤهل )االحتاد الرائد  (مع املؤسسة الرائدة  

  .خيتاره مؤمتر األطراف
 أن يكون املوضوع احملدد الذي سيتناوله       ٩-م أ /١٦وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -٣

التقييم االقتصادي للتـصحر    "مم املتحدة ملكافحة التصحر هو      املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األ    
واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبـة             

  ". على التكيف
  : ما يليقرر مؤمتر األطراف عالوة على ذلك، و  -٤

ملؤمتر العلمي الثاين   عقد ا ، أن يُ  ٩-م أ /١٦مقرره   من   ٢ رةقالفمبوجب  قرر،    )أ(  
 يف دورة استثنائية للجنة العلـم والتكنولوجيـا، وفقـاً ألحكـام             ٢٠١٢التفاقية يف عام    ل

  ؛٨-م أ/١٣من املقرر ) د(و) ج(و) ب(و) أ(١ الفقرة
، أن يطلب إىل مكتب جلنـة       ٩-م أ /١٦قرره   من م  ٦قرر، مبوجب الفقرة      )ب(  

اس نتائج تقييم عملية تنظيم املؤمتر العلمـي        العلم والتكنولوجيا، بدعم من األمانة وعلى أس      
 ة املؤهل )االحتاد الرائد  (، حتديد اختصاصات وإجراءات اختيار املؤسسة الرائدة      لالتفاقيةاألول  
 اخلربة الفنية يف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره املؤمتر األطراف، مع مراعاة التوازن              ةوصاحب

بتوجيه من مكتـب جلنـة العلـم        لالتفاقية،   الثاين   اإلقليمي، من أجل تنظيم املؤمتر العلمي     
  والتكنولوجيا؛

جلنـة  ، أن يطلب من مكتب      ٩-م أ /١٦ من مقرره    ٧الفقرة  مبوجب  قرر،    )ج(  
 قبل سـنتني    )االحتاد الرائد (املؤسسة الرائدة   ، بدعم من األمانة     تارالعلم والتكنولوجيا، أن خي   

  ؛لالتفاقية على األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي مقبل
إىل مكتب جلنـة    أن يوعز   ،  ٩-م أ /١٦مقرره   من   ٨الفقرة  مبوجب   ،قرر  )د(  

 بطريقة شفافة وعلى أساس التقيد التام )االحتاد(اختيار املؤسسة  بأن يكفل العلم والتكنولوجيا
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تار الذي خي) االحتاد( أي تضارب يف املصاحل بني املؤسسةباملعايري احملددة، إن وجدت، وجتنب 
  .ي عضو من أعضاء املكتبوأ
، أن يعقد يف موعد ال يتجـاوز        ١٠-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٥

 ٢٠١٢، الذي كان قد تقرر عقده يف عـام  يةتفاقال املؤمتر العلمي الثاين ل  ٢٠١٣مارس  /آذار
  .٩-م أ/١٦ من املقرر ٢مبوجب الفقرة 

  املعقودة يف تشانغوون، مجهورية كوريا      إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      مدِّوقُ  -٦
عداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية مكافحة      اإلعن   )ICCD/COP/(10)/CST/5(تقرير مرحلي   

تتضمن هـذه الوثيقـة     و. ٢٠١١يونيه  /حزيرانحىت منتصف   يشمل الفترة املمتدة    التصحر  
منتـصف   الفترة املمتدة مـن      يشملتفاقية  الللمؤمتر العلمي الثاين ل   تقريراً عن عملية اإلعداد     

  . ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٥ حىت ٢٠١١يونيه /حزيران

  التفاقية لعداد للمؤمتر العلمي الثاين اإلالتقدم احملرز يف   -ثانياً  
 يف مدينة تشانغوون، مجهورية كوريـا،       ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٨يف  ُوقّعت    -٧

خاطر العاملية تتضمن اتفاقاً بشأن اسـتراتيجية       مذكرة تفاهم بني األمانة ومنتدى دافوس للم      
تخطيط ال و ،واستراتيجية االتصاالت واإلعالم، والترتيبات املالية، وامليزانية     املنشورات العلمية،   
  . للمراحل الرئيسية

رمسياً من حكومة الربازيل الستـضافة      عرضاً   ٢٠١٢يوليه  /متوزوتلقت األمانة يف      -٨
ة للجنة العلم والتكنولوجيا واملؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة          الدورة االستثنائية الثالث  

الثالث للجنـة  االستثنائي ، تقرر عقد االجتماع لعرضوباالستناد إىل هذا ا   . ملكافحة التصحر 
  . التفاقية يف فورتاليزا، سيارا، الربازيللالعلم والتكنولوجيا واملؤمتر العلمي الثاين 

راتيجية االتصاالت وكذلك من اتفاق اخلدمات بني منتدى دافوس         وكجزء من است    -٩
 :التفاقيةلموقع شبكي للمؤمتر العلمي الثاين إنشاء على اتفق ، االتفاقيةللمخاطر العاملية وأمانة 
<http://2sc.unccd.int> .          ويقدم هذا املوقع الشبكي معلومات عن الوضع الراهن للتخطـيط
وعلى الرغم من أن أمانـة      . مهور واسع النطاق  ات ذات الصلة جل   ومللمؤمتر ويتيح مجيع املعل   

،  املـذكور  املوقع الشبكي ة  خدمة استضاف تفاقية تقدم إىل منتدى دافوس للمخاطر العاملية        اال
  . وحتديثه  مضمون املوقع الشبكيناملنتدى هو املسؤول عو

علمـي الثـاين    لمـؤمتر ال  لتصميم شعار   منتدى دافوس للمخاطر العاملية     توىل  وقد    -١٠
  . وثائق املؤمتر ومواده التروجيية وموقعه الشبكي واستخدم يف وافقت عليه األمانةلالتفاقية 

 التوجيهية منذ تقدمي آخر تقرير مرحلي عن        نةونظمت األمانة مخسة اجتماعات للج      -١١
 انظـر (التفاقية إىل مـؤمتر األطـراف يف دورتـه العاشـرة     لللمؤمتر العلمي الثاين  عداد  اإل
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ICCD/COP(10)/CST/5 .(  ودور اللجنة التوجيهية)يف اجتماعها األول   نوقش وُحّدد   الذي   )١
العمـل كقنـاة   ‘ ١‘:  احملاور يشمل ما يلي، هو دور ثالثي٢٠١١مايو /أيار ١٨املعقود يف   

فعالة لتبادل املعلومات بني األمانة، ومنتدى دافوس للمخاطر العاملية، ومكتب جلنـة العلـم              
التنسيق الفعال للجهود يف تنظيم املؤمتر، وتـأمني عالقـات عمـل            مبا يتيح   يا،  والتكنولوج

أداء دوره  سـياق   اإلجراءات اليت يتخذها كـل عـضو يف         االنسجام بني   تأمني  ‘ ٢‘ ،فعالة
وإتاحة الفرص لتسوية أية مشاكل غري متوقعـة        العمل بصورة منهجية    ‘ ٣‘،  للمؤمترعداد  لإل
  .تطرأ قد
التوجيهية أيضاً يف اجتماعها األول اختصاصات اللجنة االستشارية        وناقشت اللجنة     -١٢

، ٢٠١٢فربايـر   /شباط ١٧جتماعها املعقود يف    كذلك يف ا  ووافقت  .  ووافقت عليها  العلمية
 عـضواً   ١٢اللجنة االستشارية العلمية البالغ عـددهم       ألعضاء  على القائمة الكاملة النهائية     

  ).املرفق األول أدناه(ر العاملية والذين اختارهم منتدى دافوس للمخاط
قـدا يف   ونظم منتدى دافوس للمخاطر العاملية اجتماعني للجنة االستشارية العلمية عُ           -١٣

. ٢٠١٢أبريـل   /نيـسان  ١٣ و ١٢ ويف   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢ و ١ يف   ،سويسرا ،زيورخ
مواضـيع  ،  ربسبتم/أيلولاللجنة االستشارية العلمية يف اجتماعها األول املعقود يف         وحّددت  

صياغة كلتـا   أهم مراحل   واعتمدهتما وحددت   الورقة البيضاء الثانية    البيضاء األوىل و  الورقة  
اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتـصحر وتـدهور       "وتتناول الورقة البيضاء األوىل     . الورقتني

 تكـاليف وفوائـد الـسياسات     "فتتنـاول   الورقة البيضاء الثانية    أما   ،"األراضي واجلفاف 
  ". واملمارسات اليت تعاجل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 عاملني لصياغة الورقة    يف اجتماعها الثاين فريقني   وأنشأت اللجنة االستشارية العلمية       -١٤
مع مراعـاة احلاجـة إىل   الفريقني واختارت اللجنة خرباء للعمل كأعضاء يف   . األوىل والثانية 

ُتـشكِّل الفريقـان    و). انظر املرفق الثاين أدناه   (واجلنساين  ضمان التوازن اإلقليمي واجلغرايف     
 ١٤العامالن حبسب ما خيتاره األعضاء من بني املوضوعني، على أن يتألف كل فريـق مـن    

  . عضواً تقريباً
يف عـامالن    ال نفريقـا الونوقشت الورقتان بصورة مفصلة أثناء اجتمـاع عقـده            -١٥
ووضع واستعراضهما  ئية لتقدمي مشروع الورقتني     ، وحددت املواعيد النها   ٢٠١٢مارس  /آذار

إعداد الورقتني منذ   تواصلت عملية   و. صيغتهما النهائية من جانب اللجنة االستشارية العلمية      
نبذة عامة عـن     ICCD/CST(S-3)/3الوثيقة  تتضمن  و. ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول منتصف  
ومنتدى دافـوس للمخـاطر     . راضباإلضافة إىل قائمة بأمساء أعضاء فريق االستع       ،الورقتني

__________ 

نظـر  ا بشأن اختصاصات اللجنة التوجيهية واللجنة االستشارية العلميـة،          للحصول على معلومات مفصلة    )١(
 : املوقع الشبكي  املتاحة يفICCD/COP(10)/CST/5 الوثيقة

<http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/cs5eng.pdf>.  
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اقتصاديات التـصحر وتـدهور     "إىل املؤمتر معنونة    تقدم  العاملية بصدد إعداد وثيقة مرجعية      
  ". منهجيات وحتليالت الختاذ القرار: األراضي واجلفاف

اللجنة التوجيهية، أعدت اللجنة االستشارية العلميـة ووجهـت         وبناًء على موافقة      -١٦
 دعوة لتقدمي خمتصرات لعروض شفوية، وعروض ملـصقات، وإىل          ٢٠١٢مايو  /أيار ٢٩ يف

 مواضيع خالصات العـروض الـيت     ويتضمن اجلدول أدناه    . لقاء استثنائي وحلقة عمل   عقد  
 من خالل اجلهـات   الدعوة إىل تقدمي خالصات العروضهتجِّوُو. اللجنة إىل تقدميها دعت  

 خبري  ٣٠ ٠٠٠حيث وصلت إىل    (لعاملية  اإلخبارية ملنتدى دافوس للمخاطر ا    والنشرة  املنتسبة  
، واللجنـة   العاملـة فرقـة   األ وكذلك من خالل     ،)يف إدارة الكوارث واملخاطر   وأخصائي  

عت نـسخ مطبوعـة للمنـشورات يف        زِّوُو. االستشارية العلمية، وأعضاء اللجنة التوجيهية    
لعاملي حلفـظ البيئـة يف   االجتماعات الدولية، مبا يف ذلك االحتاد العاملي حلفظ البيئة واملؤمتر ا 

  .٢٠١٢ عام
  اجلدول

   اليت طُلب تقدميهامواضيع خالصات العروض
    التغيري وزيادة القدرة على التكيفعوامل 

    وإدارة أراضي اجملتمعات احمللية األراضي املشاع، اقتصاديات
    أسعار األراضي، واألسواق، واالستثمار األجنيب يف األراضي

    األراضي، واحلوكمةاألراضي، وإصالح حقوق 
    )من األرياف إىل املدناهلجرة مبا يف ذلك (اآلثار املترتبة على التغيريات الدميغرافية 

    يف البلدان الصناعيةتدهور األراضي 
    )بطارتجوانب ال(شح املياه واألراضي 

    حر وتدهور األراضي واجلفافيف سياق التصمن خماطر وآثار به  وما يرتبط  املناختغري
    املالية لتدهور األراضي ومدى القدرة على التكيف العوامل 

    التقييم االقتصادي والبيئي واالجتماعي للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
    العوامل السياساتية وعوامل االقتصاد الكلي يف إدارة األراضي

    فافاآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة على التصحر وتدهور األراضي واجل
    حتديد وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية 
    ألراضي املستدامة لدارة اإل/فافمؤشرات التصحر وتدهور األراضي واجل

    دمات النظم اإليكولوجية املرتبطة باملياهاملياه واألراضي، وخ
    وظائف التربة وما يتصل هبا من خدمات النظم اإليكولوجية 
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    التغيري وزيادة القدرة على التكيفعوامل 
    راضيري استخدام األاقتصاديات تغ

    ألراضي املستدامة لدارة اإل/املعارف التقليدية املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
    ) السياسات واملمارسات(ألراضي املستدامة لدارة اإلاقتصاديات 

    ألراضي املستدامة لإلدارة احوافز 
    ألراضي املستدامة لدارة اإلاالقتصاد األخضر واآلثار على هنج تطبيق 

     العامة وأمثلة على السياسات اجليدةحتليل السياسات
    فرص االستثمار يف األراضي اجلافة، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص

    اقتصاديات التصحر وتدهور األراضي واجلفافوالبحث والتعليم يف جمال بث الوعي، 
    والدروس املستخلصة املمارسة اجليدة يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي 

    راضي واملوئلالتخطيط املتعلق باأل

 ٣٩١ جمموعه م ماّدوقُ. ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٣٠وأغلق باب تلقي خالصات العروض يف   -١٧
 ١٦٥ قدمت جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       :  موزعة كما يلي   خالصة

 يف ٢١( خالصـة  ٨١ا الغربية ودول أخـرى      جمموعة دول أوروب  و ،) يف املائة  ٤٢(خالصة  
 خالصة  ٥٣جمموعة بلدان أفريقيا    ، و ) يف املائة  ٢٠( خالصة   ٧٩جمموعة دول آسيا    ، و )املائة

  ).  يف املائة٣( خالصة ١٣جمموعة دول أوروبا الشرقية ، و) يف املائة١٤(
أعـضاء  املعنية بقبول ورفض اخلالصات املقدمة مؤلفة من        االستعراض  وكانت جلنة     -١٨

اقترحته اللجنة  استعراض  جملس  أعضاء اللجنة االستشارية العلمية، وأعضاء      األفرقة العاملة، و  
  . والفريقان العامالناالستشارية العلمية 

االجتماعات مثل االجتماعات   التفاقية أنواع خمتلفة من     لويشمل املؤمتر العلمي الثاين       -١٩
وستنشر . لصقات، وحلقات العمل، واجللسات العامة    املوازية، واللقاءات االستثنائية، وحيز امل    

. الوقـت املناسـب   التفاقية يف   لمعلومات أخرى على املوقع الشبكي للمؤمتر العلمي الثاين         
 وستقدم شفوياً خالل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا معلومات حمدثة عن           

  . ٢٠١٢أكتوبر /منذ منتصف تشرين األوللثاين لالتفاقية التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي ا
وميكن .  منظمة لكي تصبح عضواً منتسباً     ٥٠ودعا منتدى دافوس للمخاطر العاملية        -٢٠

للعضو املنتسب أن يبدي دعمه من خالل أمور منها اإلعالن عن املناسبة من خالل قنواتـه                
  ). انظر املرفق الثالث أدناه(ركة يف املؤمتر وتشجيع شركائه والعاملني لديه ومعاونيه على املشا
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تنظيم املؤمتر العلمي الثـاين التفاقيـة   من أجل  املقدمة  املسامهات  حالة    -ثالثاً  
  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

قـدمت  : التاليـة املسامهات  ، تلقت األمانة    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٥حىت    -٢١
 ٧٠ ١٨٦أملانيا  ، و )دوالر(األمريكية   الواليات املتحدة    دوالراً من دوالرات   ٣١٨ ٠٩٦إسبانيا  
 ٢١١ ١٥١، وسويسرا    دوالراً ٦٢ ١٥٠السويد   دوالر، و  ١٢٠ ٠٠٠، ومجهورية كوريا    دوالراً

 دوالراً، وبلغ جمموع ما قُـدِّم مـن         ٣٠ ٥٢٥ دوالراً، وفنلندا    ٣٤ ٠١٤دوالراً، وفرنسا   
  . دوالرا٨٤٦ً ١٢٢مسامهات 

، قدمت كل من مجهورية كوريا وسويسرا       ٢٠١٢أكتوبر  /ألولتشرين ا  ١٥وحىت    -٢٢
وأشـارت  . أيضاً تربعات لتيسري مشاركة عدد خمتار من العلماء من بلدان أطراف مؤهلـة            

مبادرة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا أيضاً إىل أهنا             
جايل العلم والتكنولوجيا مـن بلـدان       معنيني مب اسلني  مستعدة أيضاً لتحمل تكاليف سفر مر     
  .أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  .وستوفر حكومة الربازيل مرافق االجتماعات يف فورتاليزا، الربازيل  -٢٣
هت إليهم دعوة لتقدمي مشاركة ّجوباإلضافة إىل خمتلف األطراف يف االتفاقية الذين ُو  -٢٤

إىل إقامة عالقات شراكة مـع مؤسـسات   تسعى اللجنة التحضريية ملؤمتر، مالية لتنظيم هذا ا   
متعددة األطراف وكيانات من القطاع اخلاص لضمان مشاركة أصحاب املـصلحة علـى             

  . أوسع نطاق

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
ير تقريف  قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثالثة أن تنظر              -٢٥
تنظيم مؤمترات علمية مقبلة    يف  د به   رَشسَتتفاقية كدليل يُ  العداد للمؤمتر العلمي الثاين ل    اإل

  .تفاقيةااليف إطار 
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