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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  االستثنائية األوىل الدورة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣اسطنبول، 

   من جدول األعمال املؤقت ٤البند 
   العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اخلطة وإطار

   جلنة العلم والتكنولوجيا - االتفاقية 

  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ
    جلنة العلم والتكنولوجيا-  االتفاقية

  مذكرة مقدمة من األمانة

  موجز

 مبوجبه اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيان للـسنوات         ، الذي اعتمد  ٨-  أ م/٣ األطراف، يف املقرر     بّين مؤمتر   
ستراتيجية اليت تسترشد   ال، تفاصيل األهداف ا   )ستراتيجيةالا) (٢٠٠١٨- ٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

دى السنوات العـشر  هبا مجيع اجلهات ذات املصلحة وشركاء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف أعماهلم على م            
. فقد ُحدِّدت أدوار ومسؤوليات خمتلف مؤسسات االتفاقية، وشركائها واجلهات ذات املصلحة حتديداً جيداً            . القادمة

 بشأن العلم والتكنولوجيا واملعرفة،     ٣وأُسندت للجنة العلم والتكنولوجيا املسؤولية الرئيسية عن إجناز اهلدف التنفيذي           
  . بشأن الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف١داعم يف تنفيذ اهلدف التنفيذي فضال عن االضطالع بدور 

ووضعت األمانة، بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، ثالث وثائق لتنظر فيهـا جلنـة العلـم                 
 العمل لفترة السنوات األربع، والتكنولوجيا، واحدة عن مشروع برنامج العمل لفترة السنتني، واألخرى عن خطة

وثالثة عن النظر يف العناصر اليت تراعى يف إسداء املشورة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف 
  .الستراتيجية احملددة يف ا٣ و٢و ١ستراتيجية الا
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٣  ٤ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  - أوالً 

  ٣  ٦ -  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق التقرير  - ثانياً 

  ٥  ١٢ -  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الستنتاجات والتوصياتا  - ثالثاً 
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  معلومات أساسية - أوالً 

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من        ،٨- م أ /٣مبوجب املقرر   اعتمد مؤمتر األطراف،      - ١
  ".ستراتيجيةالا" باسم ، وُيشار إليها أيضاً)٢٠١٨- ٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

أربـع   (خطة عمل متعددة السنوات، ٨- م أ/٣املقرر  من  ٣٨ خالل الفقرة    وتوخى مؤمتر األطراف، من     - ٢
للجنة العلم والتكنولوجيا لتقدميها إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف إطـار دورة                ) سنوات

ذه الـدورة   للجنة العلم والتكنولوجيا إىل ه     ٢٠١١- ٢٠٠٨وبالتايل ُيقدَّم مشروع خطة العمل      . التخطيط األوىل 
االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا بغرض النظر فيه بصورة أولية ووضع أية توصيات قد ترغب جلنة العلم 

  .والتكنولوجيا يف تقدميها إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 التنفيذي إعداد مشروع برنامج إىل األمني، ٨- م أ/٣املقرر  من ٧وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة   - ٣
عمل لفترة السنتني حمدد التكاليف بغيـة تقدميه إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتشاور مع مكتيب مؤمتر األطراف                

. وجلنـة العلم والتكنولوجيا، وذلك على حنو يتفـق مع االستراتيجية ويأخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتـائج              
 يف دورهتـا   إىل جلنة العلم والتكنولوجيـا ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مج العمل احملدد التكاليف للسنتني  مشروع برنا ويقدَّم  

 يف تقدميها جلنة العلم والتكنولوجيااالستثنائية األوىل بغرض النظر فيه بصورة أولية ووضع أية توصيات قد ترغب          
  .إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

جلنة العلم والتكنولوجيـا إسـداء       إىل،  ٨- م أ /٣ملقرر   من ا  ١٠ف، مبوجب الفقرة    وطلب مؤمتر األطرا    - ٤
املشورة يف إطار املناقشة اليت ستجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملـرز يف                  

ىل الدورة التاسـعة ملـؤمتر       احملددة يف االستراتيجية وتقدمي تقرير بذلك إ       ٣ و ٢ و ١تنفيذ األهداف االستراتيجية    
حتـسني حالـة الـنظم      املتـأثرين؛ و  حتسني سبل عيش السكان     : ستراتيجية الثالثة هي  ال واألهداف ا  .األطراف

وتقدَّم الوثيقة اإلرشادية يف    . حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالً        ؛ و اإليكولوجية املتأثرة 
يت تراعى يف إسداء املشورة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهـداف        العناصر ال "هذا املوضوع،   

  . ، إىل الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا"٣ و٢ و١ستراتيجية الا

   نطاق التقرير- ثانياً 
ضع خطة عمل وبرنامج عمـل      قّدمه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة بو      اً  تليب هذه الوثيقة وإضافاهتا طلب      - ٥

للجنة العلم والتكنولوجيا مع األخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج، وأن تضع جلنة العلم والتكنولوجيا العناصر           
اليت تراعى يف إسداء املشورة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملـرز يف تنفيـذ                   

 :واإلضافات هي كما يلي. ستراتيجيةال احملددة يف ا٣ و٢ و١ستراتيجية الاألهداف ا

تستند خطـة   : ICCD/CST(S-1)/4/Add.1مشروع خطة العمل لفترة السنوات األربع، الوثيقة          )أ(
 بشأن العلم والتكنولوجيا واملعرفة، ولكنها تشمل ٣العمل على النتائج احملددة يف االستراتيجية ضمن اهلدف التنفيذي 

 بشأن الدعوة   ١ر الداعم الذي أسنده مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لتنفيذ اهلدف التنفيذي               الدو أيضاً
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 ١٤والفقرة  ) املسؤوليات واألدوار  (١٣وباإلضافة إىل ذلك، وكما هو حمدد يف الفقرة         . وإذكاء والوعي والتثقيف  
راتيجية، تشرح خطة العمل املقترحة بالتفـصيل الطـرق         ستالمن ا ) الترتيبات املؤسسية، وبرنامج العمل، وامليزانية    (

املعلومات العلمية والتقنيـة    والوسائل، مبا فيها الترتيبات املؤسسية، ملنح جلنة العلم والتكنولوجيا القدرة على تقييم             
هبـذه  تردي األراضي، وتقدمي املشورة فيما يتـصل        /واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة بفهم أسباب وآثار التصحر      

املعلومات ودعم تنفيذها، على أساس شامل وموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم من معلومات  
 ٢٠٠٨يونيـه   / على مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعه املعقود يف حزيران           وكان معروضاً  .الختاذ قراراته 

  .ليت أُديل هبا على إثراء نص هذه الوثيقةمشروع هذه الوثيقة لينظر فيه، وقد ساعدت التعليقات ا

: ICCD/CST(S-1)/4/Add.2، الوثيقـة    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ مشروع برنامج العمل لفترة السنتني        )ب(  
هتدف هذه الوثيقة إىل منح األطراف أدوات التخطيط الالزمة لوضع أولويات حمددة وخارطة طريق يف سبيل إنفاذ 

النتائج الرئيسية ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(ويقّدم مشروع برنامج العمل لفترة السنتني . الوالية اليت حددها مؤمتر األطراف
). ٢٠١١- ٢٠٠٨(شروع خطة العمل املتعددة السنوات      فيما خيص كل واحد من اإلجنازات املتوقعة الواردة يف م         

 يف سـبيل حتقيـق      ومتثل هذه النتائج املنجزات امللموسة اليت يتعني حتقيقها باعتبارها دعائم رئيسية للمضي قدماً            
وقد مجِّعت املعلومـات    . األنشطة اليت يتعني االضطالع هبا لتحقيق النتائج      اً  ويقّدم برنامج العمل أيض   . اإلجنازات

، وإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا لتعزيز فعاليتها، ودور ٣من اجملاالت الستة لنتائج اهلدف التنفيذي ض
ونظر مكتـب جلنـة العلـم       .  بشأن الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف     ١اللجنة الداعم يف تنفيذ اهلدف التنفيذي       

، يف مشروع هذه الوثيقـة وقـّدم، عنـد          ٢٠٠٨ونيه  ي/والتكنولوجيا، أثناء اجتماعه املعقود يف بون يف حزيران       
  .االقتضاء، تعليقات ساعدت على إثراء نص الوثيقة

 ١سـتراتيجية  ال العناصر اليت ُتراعى بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف ا   )ج(  
 مـوجز النطـاق الواسـع       تقّدم هذه الوثيقة اإلرشادية على حنو     : ICCD/CST(S-1)/4/Add.3، الوثيقة   ٣ و ٢و

وتتوسع لدى تعرضها للمؤشـرات الـيت       . ستراتيجية الثالثة الللمسائل اليت يتعني النظر فيها يف إطار األهداف ا        
ُحددت يف االستراتيجية وتسعى إىل تزويد جلنة العلم والتكنولوجيا بأفكار ملموسة عن كيفية وضع تصور للنهج                

انتقاء منهجيات لكل واحد من هذه املؤشرات وإقرار تلك املنهجيات، وتشدد الوثيقة على ضرورة . الذي تسلكه
وتقّدم الوثيقة نظرة تأملية بشأن أمهية الدور الـذي ميكـن أن            . وضمان قابلية مقارنة النتائج يف خمتلف املراحل      

واءمة تلك  تضطلع به املؤسسات اإلقليمية يف حتليل وتفسري وتقييم املؤشرات اليت وضعت على الصعيد العاملي وم              
وقُّدم مشروع هذه الوثيقة إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أثناء          . املؤشرات اليت وضعت على الصعيد الوطين     

  . حيث قُّدمت تعليقات يف حملها ساعدت على إثراء نص الوثيقة٢٠٠٨يونيه /اجتماعه املعقود يف بون يف حزيران

 للجنة العلم والتكنولوجيا بغرض النظر فيها لدورة االستثنائية األوىلاوُتقدَّم الوثائق املشار إليها أعاله إىل   - ٦
بصورة أولية، مع مراعاة القرار الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة والقاضي بأن تنظـر جلنـة العلـم                    

  . والتكنولوجيا بتوسع يف هذه املسائل يف دورهتا التاسعة
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   االستنتاجات والتوصيات- ثالثاً 
، بشأن دورات التخطـيط وامليزنـة، إىل جلنـة العلـم            ٨- م أ /٣ من املقرر    ٣٨طلب أحكام الفقرة    ت  - ٧

وسُتدِمج . وفق ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج) أربع سنوات(والتكنولوجيا صياغة خطة عمل متعددة السنوات 
  .دد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجياامليزانية اليت سُتعّدها األمانة مشروع برنامج العمل لفترة السنتني احمل

 للجنة العلم والتكنولوجيا يف إجراء مداوالت بشأن املشروع األول          الدورة االستثنائية األوىل  وقد ترغب     - ٨
 مع إعداد خطة عمل حمدثة      وتقدمي التوجيه املناسب متاشياً   ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(خلطة العمل لفترة السنوات األربع      

  .لتنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا التاسعة) ٢٠١٣- ٢٠١٠(لفترة السنوات األربع 

، أن تدرج يف جدول أعمال الدورة التاسـعة  ٨-م أ/٣وطُلب من جلنة العلم والتكنولوجيا أيضاً، مبوجب املقرر         -٩
د التكاليف الذي يراعي هنج     للجنة العلم والتكنولوجيا بنداً عن النظر يف مشروعها بشأن برنامج العمل لفترة السنتني احملد             

وباإلضافة إىل ذلك، طُلب من جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي برنامج العمل           . اإلدارة القائمة على النتائج وفقاً لإلستراتيجية     
للجنة وقد ترغب ا. لفترة السنتني احملدد التكاليف ذاته إىل الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا كيما تنظر فيه وتعتمده          

 وإسداء املشورة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف أن جتري، يف دورها االستثنائية، مداوالت بشأن مشروع برنامج العمل لفترة السنتني              
، يراعـي هنـج     ٢٠١١-٢٠١٠املناسبة عمالً هبذا املقرر بغية إعداد مشروع برنامج عمل لفترة السنتني حمدد التكاليف              

  . اإلدارة على أساس امليزانيةاإلدارة القائمة على النتائج ووفقاً ملبادئ

، اليت تطلب من جلنة العلم والتكنولوجيا وضع العناصر اليت تراعـى يف             ٨- م أ /٣ومبراعاة أحكام املقرر      - ١٠
 احملـددة يف  ٣ و٢ و١سـتراتيجية  الإسداء املشورة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهـداف ا        

لم والتكنولوجيا يف حتديد املعامل الرئيسية اليت يتعني اتباعها لوضـع املؤشـرات             ستراتيجية، قد ترغب جلنة الع    الا
  .الرئيسية إلسداء املشورة احملددة هبذا اخلصوص للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 مـن   ٤٣ى ذلك، تراعـي جلنة العلم والتكنولوجيا ما أكده مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة             ـعالوة عل   - ١١
، على أن مؤمتر األطراف سيكون اهليئة الرئيسية لتقييم واستعراض التنفيذ العام لالستراتيجية، وتساعده   ٨-  أ م/٣املقرر  

يف هذا الصدد كلٌ من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا، مع إشراك مكتب مـؤمتر األطـراف                   
غب جلنة العلم والتكنولوجيا يف أن حتدد مبزيـد مـن           ويف هذا الصدد، قد تر    . حسب االقتضاء، وفقاً لوالية كل منها     

وقـد قـضى مـؤمتر      . الوضوح الدعم الذي ينبغي تقدميه وباألخص فيما يتعلق برصد األداء ووضع مؤشرات األداء            
، استناداً  اإلمجالية الواردة يف االستراتيجية   املؤشرات  األطراف بأن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا بإدخال حتسينات على          

  .البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية جتاهات لالاحلالية، هبدف حتديد البيانات األساسيةالبيانات إىل مصادر 

أو االستنتاجات اليت   /وقد ترغب اللجنة، لدى نظرها يف البنود املشار إليها أعاله، يف تقدمي التوصيات و               - ١٢
ا الصدد أيضاً تقدمي توجيهات واضحة ملكتب جلنة العلـم          وقد ترغب اللجنة يف هذ    . تراها مناسبة تعزيزاً لعملها   

والتكنولوجيا بشأن السبيل للمضي قدماً فيما يتعلق بالعمل الذي يتعني إجنازه أثناء الفترة بني الدورتني اليت تسبق        
  .الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 -  -  -  -  - 


