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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٥-٢٢ ،بوينس آيرس

  
  من جدول األعمال املؤقت ) أ(٤البند 

  شر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةن للسنوات العاوإطار العمل االستراتيجياخلطة 
   جلنة العلم والتكنولوجيا -) ٢٠١٨-٢٠٠٨(   

  العلم والتكنولوجيا  للجنة) أربع سنوات (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      
   )٢٠١٣-٢٠١٠(  

  للجنة) أربع سنوات(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات 
  )٢٠١٣-٢٠١٠( التكنولوجياالعلم و

  مذكرة من األمانة 

  موجز

، اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر اخلطـة وإطـار العمـل                 ٨-م أ /٣يف املقرر   
وطلبت إىل جلنـة العلـم      ) ستراتيجيةاال) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         

وتستكملها مبشروع برنامج عمل لفترة سنتني      ) أربع سنوات ( أن تضع مشروع خطة عمل متعددة السنوات         والتكنولوجيا
  .ستراتيجية ونتائجهااالتكاليف وأن تتبع يف ذلك َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج وتراعي التساوق مع أهداف الحمدد 

 يف هذه الوثيقة إىل عرض ما يتوقع أن         ردالوا) ٢٠١٣-٢٠١٠(ويهدف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات       
جلنـة العلـم    لعمل   االستراتيجيوهو يبني االجتاه    . تنجزه جلنة العلم والتكنولوجيا إضافةً إىل مؤشرات األداء ذات الصلة         

اليف برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكشروع ستكمل هذه املعلومات مب وُت. والتكنولوجيا خالل السنوات األربع القادمة    
)٢٠١١-٢٠١٠) (ICCD/COP/(9)/5/Add.3.(  
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ستراتيجية التنفيذي  اال حتقيق هدف    عن، أُسنِدت إىل جلنة العلم والتكنولوجيا املسؤولية الرئيسية          نفسه ويف املقرر 
مـن حيـث    هذه  وحتدد هذه الوثيقة ما يتوقع حتقيقه من إجنازات يف جماالت النتائج            .  الذي يشمل ستة جماالت نتائج     ٣
ولقد ُصمِّمت خطـة    . ستراتيجية اليت ستركز عليها جلنة العلم والتكنولوجيا واليت تعترب مسامهتها فيها ضرورية           االائج  النت

 املنهجيات املتبعة لرصد وتقييم األثر املترتب على تنفيـذ االتفاقيـة علـى              ومواءمة لتعزيز   ٢٠١٣-٢٠١٠العمل للفترة   
علم والتكنولوجيا يف تدعيم عملية حشد قوى األوسـاط العلميـة لتنفيـذ             وستسهم جلنة ال  . الصعيدين الوطين واإلقليمي  

وتدعم أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر جلنة العلم         . االتفاقية وستسدي املشورة الالزمة يف جمال السياسة العامة       
  .والتكنولوجيا يف أعماهلا الرامية إىل حتقيق اإلجنازات احملددة يف خطة العمل هذه

  اخللفية - أوالً
، اخلطـة وإطـار العمـل       ٨-م أ /٣اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يف املقـرر              -١

، أسندت   نفسه ويف املقرر  ).ستراتيجيةاال) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
 املتصل بـالعلم والتكنولوجيـا      ٣ستراتيجية التنفيذي   اال حتقيق هدف    عن لية الرئيسية إىل جلنة العلم والتكنولوجيا املسؤو    

  . املتصل بالدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف١واملعرفة كما أسند إليها دور داعم يف حتقيق اهلدف التنفيذي 

ج عملـها املتعـددة     ، طلبت األطراف إىل خمتلف هيئات االتفاقية وضع برام        ٨-م أ /٣ من املقرر    ٣ويف الفقرة     -٢
استناداً إىل هنج اإلدارة القائمة على النتائج وإبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالتقدم احملـرز يف                )  سنوات ٤(السنوات  
وطُِلب إىل جلنـة العلـم      .  األطراف املقررات املناسبة استناداً إىل توصيات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          وسيتخذ مؤمتر . تنفيذها

 أن تقدم مشروع برنامج عملها لفترة السنتني احملدد التكاليف إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                نفسه، يف املقرر أيضاً  لتكنولوجيا  وا
  .لينظر فيه ويعتمده

ويف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وكذلك يف الدورة االستثنائية األوىل اليت عقدهتا جلنة العلـم                   -٣
تكنولوجيا يف اسطنبول، أوصت األطراف بأن تواصل خمتلف هيئات االتفاقية تبسيط خطط عملها وبراجمها وإدماجها               وال

 خطط عمل وبرامج قابلة للتنفيذ وتسفر عن نتائج ملموسة ميكـن      أدوارها واجملاالت اليت ستركز عليها ومقترحةً      موضحةً
ة األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا بأن حيدد مكتب جلنـة العلـم          وكذلك، أوصت األطراف يف الدورة االستثنائي     . قياسها

عمل جلنة العلم والتكنولوجيا لكي ُينظَر فيها خالل        خطة  والتكنولوجيا األولويات بني اإلجنازات املتوقع حتقيقها يف إطار         
  .الدورة التاسعة للجنة

إلتاحـة  ) ٢٠١٣-٢٠١٠( والتكنولوجيـا     العلم جلنة العلم والتكنولوجيا  ويف هذا السياق، وضعت خطة عمل         -٤
. ستراتيجية تفيد يف تعيني الشوط الذي ينبغي أن تكون اللجنة قد قطعته يف غضون السنوات األربع القادمـة                 اتوجيهات  

داء وتوفر مؤشـرات األ   . ستراتيجية اليت ستركز عليها اللجنة واليت يعترب إسهامها فيها ضرورياً         االواإلجنازات املتوقعة هي النتائج     
  .وجه التحديد ركة جلنة العلم والتكنولوجيا علىاألدوات الالزمة لقياس درجة النجاح يف حتقيق كل إجناز كما تبني مشا

 مع خطة عمل األمانة وحتليل مدى التساوق بينهما باتبـاع           جلنة العلم والتكنولوجيا  ولقد مت تنسيق خطة عمل        -٥
إذ : كَّنت هذه العملية من حتديد أدوار وجماالت تركيز كال اخلطتني بوضـوح           وم. نفس َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج     

تربز اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات األداء ذات الصلة دور جلنة العلم والتكنولوجيا االستشاري والدعم التقين املتـاح مـن     
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قيق ما يتوقع أن حتققه من إجنـازات،        ولألمانة دور أساسي تؤديه يف دعم اللجنة ومساعدهتا على حت         . األمانة، على التوايل  
الوثيقة هذه وجيب، بناء عليه، أن تقرأ . ويف هذا الصدد يعترب برنامج عمل األمانة أساسياً، أيضاً، بالنسبة إىل العملية برمتها 

خطط عمل مؤسسات وهيئات أخرى من مؤسسات وهيئات        اليت تشمل   هتا  ا وبإضاف ICCD/CRIC(8)/2بالوثيقة  مقترنةً  
معلومات بشأن املوارد الالزمة ملؤسسات وهيئـات       اليت تتضمن   هتا،  ا بإضاف ICCD/COP(9)/5بالوثيقة  وكذلك  فاقية  االت

  . الوثائقاالتفاقية وبشأن َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج املتبع يف

 ٢٠١٣-٢٠١٠أولويات جلنة العلم والتكنولوجيا للفترة  -ثانياً 

بالتعـاون مـع    " القيـام    ٢٠١٨-٢٠٠٨ت للجنة العلم والتكنولوجيا خالل الفترة       ستراتيجية كأولويا االحتدد    -٦
تـردي  /املؤسسات املعنية، بوضع أدوات وأساليب وأسس مرجعية بيوفيزيائية واجتماعية واقتصادية فيما يتعلق بالتصحر            

ادئ توجيهية لرصد وتقيـيم     بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بوضع منهجيات ومب      "والقيام  " األراضي على الصعيد الوطين   
حـّددها يف   اللجنة، باإلضافة إىل ذلك، مبهمة خاصـة        إىل   مؤمتر األطراف    أسندوقد  ". تردي األراضي /اجتاهات التصحر 

ستراتيجية األول االحول أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف ... إسداء املشورة : "هي و٢٨-م أ/٣مقرره 
  ".ستراتيجيةاالددة يف والثاين والثالث احمل

واستجابة لذاك الطلب اختار مكتب اللجنة، باتباع هنج إشراكي، جمموعة دنيا من املؤشرات الدالة على األثـر                   -٧
وجيب أن يعترب ذلك منطلقـاً      . املتأثرة باستخدامها  اليت ستوصى األطراف  ) ICCD/COP(9)/CST/4مدرجة يف الوثيقة    (

 ولتيسري تبـادل وتقاسـم املعلومـات        مقارناتتنسيق اإلضافية الالزمة للتمكني من إجراء       ألعمال التحسني والتعزيز وال   
  . والبيانات والتكنولوجيا

ـ ساملؤشرات   لدورتني بغية التأكد من أن    الفاصلة بني ا  وال بد من تناول عدد من املسائل خالل الفترة            -٨ ستخدم ُت
املوصى باسـتخدامها مـن    اجملموعة الدنياوحتسني تدعيم  وينبغي  . ٢٠١٢يف دورة اإلبالغ األوىل يف عام       على حنو فعال    

املدخالت اليت تقدمها أطراف من بينها املؤمتر العلمي األول املعقود يف إطار اتفاقيـة               املؤشرات الدالة على األثر عن طريق     
ُنُهج ملعاجلة املسائل املتصلة    ستراتيجيات و اوينبغي، باإلضافة إىل ذلك، وضع ما يلزم من         . األمم املتحدة ملكافحة التصحر   

املنهجيات لتيسري اسـتخدام جمموعـة املؤشـرات        مواءمة  ببناء القدرات واحلصول على البيانات واملعلومات كما ينبغي         
  .املوحدة وحتديد األطر املرجعية األساسية واألهداف ذات الصلة

حتسني الفهم العلمي لعمليات التصحر     عملية إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا        ستراتيجية و اال وتتطلب  -٩
ويشمل ذلك  . خذ مؤمتر األطراف مقرراته عن علم     وتردي األراضي من حيث اجتاهات النظم اإليكولوجية املتغرية كي يت         

. بالتعاون مع املؤسسات العلمية الرائـدة     ة  املؤمترات العلمي تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا بشكل يغلب عليه طابع          
ستراتيجية وأن متكِّن من اختاذ قرارات      االسفر عنها ذات صلة بتنفيذ      توالنتائج اليت   مواضيع تلك املؤمترات    كون  توجيب أن   

للجنة وجيب أن ُتعدِّ ا   .  بشأهنا قراراتوجيب أن حتدد اللجنة تلك املواضيع وتقدم توصيات ليتخذ مؤمتر األطراف            . أفضل
الشبكات واملؤسسات العلمية خارج املؤمتر العلمي، مبا يشمل إشـراك           توصيات أيضاً ملواصلة تطوير أساليب العمل مع      

  .املراسلني العاملني يف جمال العلم والتكنولوجيا الذين تعينهم األطراف إشراكاً أكرب

 التكيف مع تغيُّر املناخ والتخفيف من حدة        ضرورة معرفة التفاعالت بني عمليات    إىل  ستراتيجية  اال أشارتولقد    -١٠
 الفرعية العلمية   جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئة   وذلك يفترض إقامة تعاون أكرب بني       . اجلفاف واستصالح األراضي املتردية   
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 اسـتعراض   وينبغـي . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي         كل من   املنشأة مبوجب   
  .املواضيع اليت ينبغي تناوهلا بصورة مشتركةحتديد وسائل وآليات لتعزيز التعاون باإلضافة إىل وتطوير 

زيائيـة  يكفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلـق باالجتاهـات البيوف              : ١-٣جمال النتائج   
  .واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

  القدرات يف بعض البلدان املتأثرة ضعف اإلرادة السياسية لألطراف و: االفتراضات/املخاطر
  )٢٠١٣-٢٠١٠(مؤشرات األداء   )٢٠١٣-٢٠١٠(اإلجنازات املتوقعة 

املؤشرات موحدة من  تستخدم األطراف جمموعة ١-١-٣
   املوحدة الدالة على األثر

 ٣ و ٢ و ١اتيجية  سـتر االيقاس التقدم احملرز يف بلوغ األهداف       
  املؤشرات الدالة على األثر من موحدة موعة وفقاً جمل

تدرجيياً لقيـاس   ُتواءم   تستخدم األطراف ُنُهجاً     ٢-١-٣
التقدم احملرز يف تطبيق اجملموعة املوحدة للمؤشرات الدالة        

  على األثر 

   املواءمةازدياد عدد البلدان اليت تستخدم الُنُهج 

 احتياجات بناء ملعاجلة تدابري   تتفق األطراف على   ٣-١-٣
القدرات فيما يتصل باستخدام املؤشرات الدالة على األثر        

  واألطر املرجعية األساسية وحتديد األهداف

مؤمتر األطراف بشأن برنـامج معـزز لبنـاء         يصدر عن   مقرر  
  استخدام املؤشرات الدالة على األثر فيما يتصل بالقدرات 

  
ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية         يمرجعي أساسي   وضع إطار    :٢-٣جمال النتائج   
  . الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياًومواءمةواالقتصادية 

  القدرات يف بعض البلدان املتأثرةوضعف  اإلرادة السياسية لألطراف :االفتراضات/املخاطر
  )٢٠١٣-٢٠١٠(مؤشرات األداء   )٢٠١٣-٢٠١٠(اإلجنازات املتوقعة 

 تضع األطراف األهـداف واألطـر املرجعيـة         ١-٢-٣
األساسية الالزمة جملموعة املؤشرات املوحدة الدالة علـى        

  األثر باستخدام معايري متفق عليها عموماً

إجراء استعراض مقارن للتقـدم احملـرز يف بلـوغ األهـداف            
  ٣ و٢ و١ستراتيجية اال

  
سني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتـسني             حت: ٣-٣جمال النتائج   
  .اختاذ القرارات

   اإلرادة السياسية لألطراف ومشاركة األقاليم:االفتراضات/املخاطر
  )٢٠١٣-٢٠١٠(مؤشرات األداء   )٢٠١٣-٢٠١٠(اإلجنازات املتوقعة 

ف املواضـيع ذات األولويـة الـيت         تتناول األطرا  ١-٣-٣
  أساسية ناشئة اختارهتا جلنة العلم والتكنولوجيا باعتبارها مسائل

تؤخذ توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن املواضـيع ذات         
  األولوية يف االعتبار يف مقررات مؤمتر األطراف 

 اجلفاف واستصالح األراضي املتردية     حّدةخ وختفيف   حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املنا       : ٤-٣جمال النتائج   
  . اختاذ القراراتعلى أدوات للمساعدة وضعيف املناطق املتأثرة ل

اإلرادة السياسية لألطراف ومشاركة اهليئات العلمية املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             : االفتراضات/املخاطر
  لبيولوجي تغري املناخ واتفاقية التنوع ا

  )٢٠١٣-٢٠١٠(مؤشرات األداء   )٢٠١٣-٢٠١٠(اإلجنازات املتوقعة 
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 العلمي وتبادل املعارف مع اهليئة     زيادة التعاون    ١-٤-٣
اتفاقيـة األمـم   كل مـن   الفرعية العلمية املنشأة مبوجب     

ــة  ــاخ واتفاقي ــري املن ــشأن تغ ــة ب ــدة اإلطاري  املتح
  التنوع البيولوجي 

ات الثالث على تعزيز التعاون العلمـي       االتفاق يف إطار االتفاقي   
  وتبادل املعارف 

 املواضيع اهلامة املتـصلة     بتحديد قيام األطراف    ٢-٤-٣
بالتفاعالت بني التكيف مع تغيُّر املناخ والتخفيف من حدة         

  اجلفاف واستصالح األراضي املتردية

اليت سيجري  مقرر يتخذه مؤمتر األطراف بشأن املواضيع اهلامة        
  ناوالً مشتركاً يف إطار االتفاقيات الثالثتتناوهلا 

  
تردي األراضـي   / الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر        مشاركة :٦-٣جمال النتائج   

  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرواجلفاف يف دعم تنفيذ 
مبا يشمل املنظمات غري احلكوميـة      ( الشبكات واملؤسسات العلمية      اإلرادة السياسية لألطراف ومشاركة    :االفتراضات/املخاطر

  يف البلدان املتأثرة) ومنظمات اجملتمع املدين
  )٢٠١٣-٢٠١٠(مؤشرات األداء   )٢٠١٣-٢٠١٠(اإلجنازات املتوقعة 

إلشـراك    تتفق األطراف على أساليب فعالـة      ١-٦-٣
قيـة  اتفااملتعلقة ب الشبكات واملؤسسات العلمية يف العملية      

   األمم املتحدة ملكافحة التصحر ويف التدابري ذات الصلة

إلشراك  فعالةالساليب  األ مؤمتر األطراف بشأن     مقرر يصدر عن    
اتفاقية األمـم   املتعلقة ب الشبكات واملؤسسات العلمية يف العملية      

  ات الصلة ذاملتحدة ملكافحة التصحر ويف التدابري

  االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً
ستراتيجية وللمقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف وألحكام االتفاقية        اال يف   الواردةبعد إيالء االعتبار لإلرشادات       -١١

ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة، ُيحـّدد       ولتوصيات الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة السابع        
 وقد ُحدِّدت . مثانية إجنازات يتوقع أن حتققها جلنة العلم والتكنولوجيا٢٠١٣-٢٠١٠مشروع خطة العمل املقترحة للفترة 

 خطـة   وتعرض.  بشأن العلم والتكنولوجيا واملعرفة    ٣اهلدف التنفيذي   املتعلقة ب تلك اإلجنازات استناداً إىل جماالت النتائج       
ويات واضحة لألعمال اليت ستنجزها جلنة العلـم        ستراتيجية كما حتدد أول   االلتنفيذ  حمددة  " خارطة طريق "العمل املقترحة   

  .والتكنولوجيا يف غضون السنوات األربع القادمة

رصد وتقييم األثـر      أمراً أساسياً إلحراز تقدم يف جمال      تنفيذاً فعاالً ) ٢٠١٣-٢٠١٠(ويعترب تنفيذ خطة العمل       -١٢
جلعـل  ،  )٢٠١٣-٢٠١٠(، يف مشروع خطة العمـل      أيضاً وتسعى جلنة العلم والتكنولوجيا   . املترتب على تنفيذ االتفاقية   
وكذلك، . خرىاألتفاقيات  مع هيئات اال  التعاون  ولتعزيز  معارف علمية سليمة    تقوم على أساس    مقررات مؤمتر األطراف    
نشأة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وإلجيـاد فـرص   املخرى األفرعية اليئات  اهلتسعى اللجنة للتنسيق مع     

  .تأثرة وتنسيق العناصر السياساتية والعلمية يف عملية اإلبالغاملطراف األبلدان الحفيز عملية بناء القدرات يف لت

مـشروع خطـة العمـل    املوافقة على وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر، على ضوء توصيات مكتبها، يف         -١٣
  ).٢٠١٣-٢٠١٠(املقترحة للسنوات األربع 

 -  -  -  -  - 


