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  األوىل للجنة العلم والتكنولوجيااالستثنائية الدورة 
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣اسطنبول، 

  ) ج(٤البند 
  تيجيان للسنوات العشر من اخلطة وإطار العمل االسترا

   جلنة العلم والتكنولوجيا- تعزيز تنفيذ االتفاقية أجل    
  ددـني احملـالنظر يف مشروع برنامج عمل فترة السنت

   التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا  

  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من
  لتكنولوجيا جلنة العلم وا- ل تعزيز تنفيذ االتفاقية ـأج

  إضافة
  مذكرة من إعداد األمانة

  النظر يف مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(للجنة العلم والتكنولوجيا 
  موجز

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل          يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      األطراف تاعتمد  
الذي طلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية أن تضع مشروع خطة عمل  ٨-م أ/٣مبوجب املقرر ذ االتفاقية، تعزيز تنفي

، يكملها مشروع برنامج عمل لفترة سنتني يكون حمدد التكاليف، باتباع هنج اإلدارة القائمة على       )أربع سنوات (متعددة السنوات   
  .داف ونتائج اخلطة االستراتيجية املشار إليها أعاله مع أهتمشىحتقيق النتائج ومبا ي

وحتتوي هذه الوثيقة على معلومات تفصيلية عن . ويرد يف هذه الوثيقة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف  
العمل املتعـددة الـسنوات   النواتج واألنشطة الرئيسية اليت سُيضطلع هبا لكل إجناز من اإلجنازات املتوقعة احملددة يف مشروع خطة      

حبسب النتائج الست للهـدف     مصنفة  وهذه املعلومات   . ICCD/CST(S-1)/4/Add.1للجنة العلم والتكنولوجيا،    ) أربع سنوات (
 وإعادة تشكيل اللجنة من أجل      ١لتحقيق اهلدف التنفيذي    للجنة العلم والتكنولوجيا    أيضاً الدور الداعم    فيها  يراعى  و،  ٣التنفيذي  
  االرتبـاط فترة السنتني احملدد التكاليف وثيـق اللجنة لعلماً بأن مشروع برنامج عمل   اإلحاطة   األطراف   ودوقد ت . فاءهتاتعزيز ك 

  .فترة سنتني احملدد التكاليف، مبا يف ذلك االحتياجات من املواردأمانة االتفاقية لمبشروع برنامج عمل 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٣  ٢-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٣  ١٠-  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج العمل  - ثانياً 
  ٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلدف التنفيذي للجنة العلم والتكنولوجيا  - ثالثاً 
  ٢١  ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 
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   مقدمة-  أوالً
 األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات              تاعتمد - ١

إىل طلبت  ،ومبوجب املقرر نفسه. ٨- م أ/٣املقرر من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التصحر مبوجب ) جيةاالستراتي(العشر 
جلنة اليت تعتزم   سامهة  املعرض  القيام بالتشاور مع مكتب مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا ب         األمني التنفيذي   

 عمل  يربناجمبها  تكملوت) أربع سنوات (عددة السنوات   االستراتيجية يف خطة عمل مت    تقدميها إىل   العلم والتكنولوجيا   
 ، جرى إعداد خطة العمل وبرنامج العمل باتباع هنـج اإلدارة            ٨- م أ /٣ووفقاً للمقرر   .  التكاليف يالسنتني احملدد 

 . ة على حتقيق النتائجـالقائم

، ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 يف الوثيقـة     ٢٠١١-٢٠٠٨ويرد مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للفترة         -٢
 تـا وينبغي االطالع علـى كل    .  يف هذه الوثيقة   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨مشروع برنامج عمل السنتني احملدد التكاليف للفترة        و

 لوثائق التخطيط املقدمة إىل     نطقي، اليت تعرض السياق العام واألساس امل      ICCD/CRIC(7)/2الوثيقتني مقترنتني بالوثيقة    
 اللـتني تعرضـان     Add.2و ICCD/CRIC(7)/2/Add.1الوثيقتني  برهتا السابعة، و   يف دو  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  .مشروع خطة العمل املتعددة السنوات ومشروع برنامج عمل السنتني ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

   برنامج العمل-  ثانياً
ض اإلجنازات املتوقعة للجنـة     عرهو  ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      إن اهلدف من     -٣

وبعبارة أخرى، يتـضمن املـشروع التوجهـات        . العلم والتكنولوجيا جنباً إىل جنب مع مؤشرات األداء املتصلة هبا         
وتستكمل هذه املعلومات مبشروع برنامج     . االستراتيجية لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا من أجل السنوات األربع املقبلة         

الذي يركز على اجلوانب العملية لتنفيذ خطة       والوارد يف هذه الوثيقة     ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(لتكاليف  عمل السنتني احملدد ا   
  .العمل خالل فترة سنتيها األوىل

ويقدم مشروع برنامج عمل السنتني احملدد التكاليف النواتج الرئيسية فيما يتعلق بكل إجناز مـن اإلجنـازات                  -٤
سـيتم إنتاجهـا    اليت  اخلدمات امللموسة   ومتثل هذه النواتج    . ة السنوات املتوقعة الواردة يف مشروع خطة العمل املتعدد      

 االضطالع هبا   سيتمكما يقدم برنامج العمل األنشطة اليت       . اإلجنازاتلتحقيق  للمضي قدماً   لتكون مبثابة حجر األساس     
حديد أولويات واضحة   تزويد األطراف بأدوات التخطيط الضرورية لت     عليه، يهدف الربنامج إىل     و. لتحقيق هذه النواتج  

 . تعددة السنواتاملعمل الترمجت إىل خطة كما الضطالع بالوالية كما حددها مؤمتر األطراف ولوخارطة طريق 

ويرتبط برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ارتباطاً وثيقاً بربنامج العمل ذي الصلة ألمانة اتفاقيـة األمـم                  -٥
 .املتحدة ملكافحة التصحر

أيضاً الدور الداعم للجنة فيه  يعورو، ٣ج العمل حول جماالت النتائج الست للهدف التنفيذي نظم برنامقد و -٦
 وإعـادة تـشكيل جلنـة العلـم         ، املتعلق بالدعوة والتوعية والتثقيـف     ١العلم والتكنولوجيا لتنفيذ اهلدف التنفيذي      

بفعالية وكفاءة  لربنامج  ااضات الرئيسية لتنفيذ    أو االفتر /إىل املخاطر و  ترد اإلشارة   و. والتكنولوجيا هبدف تعزيز كفاءهتا   
 .كل جمال من جماالت النتائجبالنسبة ل
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يشري مشروع برنامج عمل السنتني احملدد التكاليف، إىل املـوارد املطلوبـة            ،  ٨- م أ /٣متشياً مع املقرر    و - ٧
ومتثـل هـذه   . كنولوجيـا حىت انعقاد الدورة التاسعة للجنة العلم والت بفعالية  ألنشطة ذات الصلة    الضمان تنفيذ   

التقديرات تلك االحتياجات اإلضافية من املوارد يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا اليت ال تكفيهـا                 
 املالية حسب جمال النتائج وال ُتحدد بياناتوترد ال. امليزانية األساسية ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 .للنتائجعديدة  يف إطار جماالت يهاإلشارة إلوإن حازت رة واحدة تكاليف كل نشاط إال م

انتقالية، فترة  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وقد تالحظ األطراف، فيما يتعلق بتحديد تكاليف برنامج العمل، أن فترة        - ٨
ر إىل الـدورة التاسـعة ملـؤمت      ستقدم   تقديرات امليزانية األوىل التباع هنج اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج            أنو

ويف هذا اخلصوص، ال تشري هذه الوثيقة سوى إىل االحتياجات من املوارد لكل جمال من . ٢٠٠٩األطراف يف عام 
 على تقدمي اإلرشادات بشأن     تركزللجنة العلم والتكنولوجيا س   االستثنائية  ومن املفهوم أن الدورة     . جماالت النتائج 

 . امليزانية ذات الصلةالنظر يف مسائل، ال على توجه االستراتيجي املقترحال

 إسهاماته فيـه وسـتنفذ      ميقدتومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا     من  ضه  اويقدم هذا الربنامج بعد استعر     - ٩
وينبغي أن تعرض هـذه الوثيقـة يف        . للجنةاالستثنائية  جمموعات إضافية من األنشطة بعد أن تستعرضها الدورة         

لوجيا إلحالتها إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة          األوىل للجنة العلم والتكنو   االستثنائية  الدورة  
الدورة لدى انعقاد   يف إطار الدورة األوىل للميزانية      مع مشاريع خطط العمل األخرى      جنباً إىل جنب    والنظر فيها   

  .التاسعة ملؤمتر األطراف

  :ويرد فيما يلي اهلدف التنفيذي وجماالت النتائج الست  - ١٠

ي وختفيف ـتردي األراض/عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحر مستوى السلطة الالوصول إىل
  آثار اجلفاف

زيائية يكفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلق باالجتاهات البيوف: ١- ٣النتيجة 
  . واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية يوضع إطار مرجعي أساسي : ٢- ٣تيجة الن
  .واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

تأثرة هبدف حتسني حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق امل: ٣- ٣النتيجة 
  .اختاذ القرارات

حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية : ٤- ٣النتيجة 
  .يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات
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، على الصعيد العاملي واإلقليمي ودون )١(ها املعرفة التقليديةتوافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا في: ٥- ٣النتيجة 
اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات 

  .والتجارب الناجحة

تردي األراضي /صحر الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التمشاركة: ٦-٣النتيجة 
  .واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

                                                      

  .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية )١(



  

  

   اهلدف التنفيذي للجنة العلم والتكنولوجيا- ثالثاً
 تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحراتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر هي السلطة ال

 االفتراضات/راملخاط جمال النتائج

ف ـ كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الـضع           ١-٣
ـ      ة يف  ـة واالقتـصادي  ـفيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعي

 .البلدان املتأثرة

  . كافحة التصحرالتفاقية األمم املتحدة ملاحلالة وإتاحتها عداد تقييمات ودراسات جاهزة وقادرة ومستعدة إلالبلدان املتأثرة 
  .الرصد والتقييم لدعم عملية اختاذ القراراتبشأن بالقيمة املضافة للمبادرات املتخذة على املستوى اإلقليمي االعتراف 

 . اليت ستعقد يف شكل مؤمترلدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجياليتوىل االحتاد حشد املوارد الالزمة 

  اإلجنازات املتوقعة
٢٠١١-٢٠٠٨ 

  مؤشرات األداء
٢٠١١-٢٠٠٨ 

 األنشطة النواتج

ــة    ١-١-٣ إدراج املنهجيــ
والبارامترات ذات الصلة من أجل     
الرصد على الصعيد الوطين وتقييم     

بـادئ  امل يف إطـار     أوجه الضعف 
توجيهية إلعداد التقارير الوطنيـة     ال

ح إشـراك الـدوائر     ـوهو ما يتي  
 العلمية الوطنية 

ــ ــر  دميتق ــم تقري ــة العل جلن
لتكنولوجيا إىل مؤمتر األطـراف     وا

  بشأن املبادئ التوجيهية
عدد التقارير اليت تتضمن مدخالت     
علمية تتعلق بالرصد على الـصعيد      

 الوطين وتقييم أوجه الضعف

مدخالت علمية تتعلق باملبادئ      -١
  التوجيهية إلعداد التقارير

  
  

توصيات مكتب جلنـة العلـم        -٢
  والتكنولوجيا

  

  املشورة العلمية  -٣

قيام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيم عملية تشاورية مع اخلرباء بشأن الرصـد               -١
على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف خالل فترة السنتني لتوفري مدخالت علمية            

جلنـة  الـيت سـتقدم إىل      ذات صلة من أجل وضع مبادئ توجيهية إلعداد التقارير          
ن عناصر الرصد على الصعيد الـوطين وتقيـيم         استعراض تنفيذ االتفاقية حبيث تتضم    

  )٢٠٠٨(أوجه الضعف 
استخدام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا لالجتماعات العلمية اإلقليمية التفاقية األمم            -٢

 اتشـبك / إلدماج اخلصوصيات اإلقليميـة    ٢٠٠٩املتحدة ملكافحة التصحر يف عام      
اليت يقوم  ائج العملية التشاورية    على أساس نت  ) ٢٠٠٩( ذات الصلة    الربامج املواضيعية 

  الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعفبشأن اخلرباء هبا 
أصدقاء جلنـة العلـم     ( قيام رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا بتشكيل فريق غري رمسي          -٣

الـدورة الـسابعة    /للجنة العلم والتكنولوجيا  االستثنائية   ةخالل الدور ) والتكنولوجيا
راض تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف حلـشد املـسامهات           للجنة استع 

جلنـة  اليت ستقدم إىل    العلمية يف املناقشات املتعلقة باملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير         
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(استعراض تنفيذ االتفاقية وبوضع هذه املبادئ 
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ــا ــالل االجتماع ــة خ ت العلمي
دون اإلقليمية للجنة   أو  /اإلقليمية و 

لرصد علـى   العلم والتكنولوجيا ل  
الصعيد الـوطين وتقيـيم أوجـه       

 من خالل حتقيق التفاعـل      الضعف
 ما بني مقرري السياسات والعلماء

عــدد التوصــيات ذات الــصلة 
املعروضــة علــى جلنــة العلــم 
والتكنولوجيا اليت تـشمل مقـرري      

  السياسات والعلماء على حد سواء
عدد البلدان اليت وضعت تقـارير      

  تتعلق باملشاورات العلمية
أعداد ممثلي مقرري السياسات

 والعلماء

  االقتراح املتعلق بطرائق العمل  -٤
  

توصية مكتـب جلنـة العلـم         -٥
والتكنولوجيا املتعلقة بـاملفهوم    

  وجبدول األعمال
مدخالت مقدمة من مكتب جلنة       -٦

  العلم والتكنولوجيا
  

ـ   اجلزء اخل   -٧ د ـاص املتعلق بالرص
على الصعيد الوطين وتقييم أوجه     

  الضعف

  ورقة معلومات أساسية  -٨
  
  

 خطوات إضافيةالختاذ اقتراح   -٩

املعنـيني   راسلنياملإجراء مشاورات يف اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مع            -٤
ـ              ب ى العلم والتكنولوجيا من بني آخرين بشأن وضع طرائق عمل لـدعم الرصـد عل

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨( الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف
مناقشة جيريها مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن مفهـوم وجـدول أعمـال                -٥

االجتماعات العلمية اإلقليمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املقرر عقدها يف           
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨( مع وثائق املعلومات األساسية ذات الصلة ٢٠٠٩منتصف عام 

مشاركة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف املناقشات اإلقليمية املتعلقة حبشد الفئات             -٦
املعنية الرئيسية لدعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف مـن خـالل              

ة اإلقليمية اخلاصـة بكـل منـها        ـاألنشط/ةـج املواضيعي ـأنشطة شبكات الربام  
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

 جلنة العلم والتكنولوجيا مع االحتاد الذي وقع عليه االختيار يف تنظيم            مشاركة مكتب   -٧
ـ              ة ـجزء خاص من مؤمتر العلماء ومتخذي القرارات يف إطار الدورة التاسـعة للجن

ـ      بشأن   )٢٠٠٩-٢٠٠٨(العلم والتكنولوجيا    م ـالرصد على الصعيد الوطين وتقيي
  أوجه الضعف

لورقة معلومات أساسية تتعلق بالـشراكة مـع   إعداد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا     -٨
الفئات املعنية الرئيسية جلمع املعلومات املتعلقة باالجتاهات البيوفيزيائية واالقتصادية يف          

الـدورة  العلماء الذي سيعقد يف إطار      ؤمتر  ملالبلدان املتأثرة وحفظها وحتليلها ونشرها      
  )٢٠٠٩(التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا 

ـ      اجلافة يضاتقييم تدهور األر   اجتماع مع  هيئة      تنظيم  -٩ ج ـ بشأن تقدمي أعمال ونتائ
االسـتثنائية  الـدورة   انعقاد  مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا خالل      اجتماع  يئة إىل   اهل

  )٢٠٠٨(للجنة 
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age 8 
   املتحدةاألمم أمانة اتفاقية 
 ملكافحة التصحر   

تشاطر املعلومـات املتعلقـة     
 بالرصد على الصعيد الوطين   

 وتقييم أوجه الضعف

زيادة عدد املنشورات والتقـارير     
املتعلقة بدراسات اجلدوى وأفضل    
املمارسات والدروس املستفادة يف    
جمال الرصد على الصعيد الـوطين    

املتاحة على  ،  وتقييم أوجه الضعف  
موقع اتفاقيـة األمـم املتحـدة       
ملكافحة التصحر علـى شـبكة      

  اإلنترنت
قيـة  زيادة عدد زيارة موقـع اتفا     

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري     
 املناخ وعدد الوثائق املفرغة منه

انظر أيضاً نواتج مـشروع برنـامج       (
عمل فترة السنتني احملـدد التكـاليف       
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة      

 ) التصحر

ة األمـم   انظر أيضاً أنشطة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانة اتفاقي           (
 )املتحدة ملكافحة التصحر
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age 9          زيائيـة  يكفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيمـا يتعلـق باالجتاهـات البيوف                ١-٣ال النتائج   جمل )أ(تقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  يورو٤١٠ ٠٠٠: املتأثرةواالجتماعية واالقتصادية يف البلدان 

 االفتراضات/املخاطر جمال النتائج

ستند إىل أقـوى البيانـات      يوضع إطار مرجعي أساسي        ٢-٣
املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتـصادية       

 وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

  . مقبول عاملياً إلطار مرجعي أساسيوضع منوذجبني وجهات النظر املتباعدة لق جاهزة وقادرة ومستعدة للتوفياألطراف املعنية 
 .حشد املوارد الالزمة للمؤمتر العلمي الذي يعقد يف إطار الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيااملختار يتوىل االحتاد 

  اإلجنازات املتوقعة
٢٠١١-٢٠٠٨ 

  مؤشرات األداء
٢٠١١-٢٠٠٨ 

 ةاألنشط النواتج

استخدام الـدوائر      ١-٢-٣
العلميــة لعمليــات التحــاور 

إطار جلنـة   اليت تتم يف    اجلديدة  
ــ ـــوالتكنول مـالعل  اـوجي
ومناقـشة االجتاهـات     لتقييم

ــة   ــة واالجتماعي البيوفيزيائي
تـردي  /لتـصحر واالقتصادية ل 

 األراضي واجلفاف

عدد املقاالت والتقارير املوجزة    
  العلمية اليت وضعت

  

واملؤسسات الذين  عدد العلماء   
النظراء تشملهم آلية استعراض    

اخلاصة ببيانات اإلطار املرجعي    
األساسي التفاقية األمم املتحدة    

  ملكافحة التصحر
 عدد التوصيات املتصلة باإلطار   

 ةـاملعروض األساسي املرجعي
 على جلنة العلم والتكنولوجيا

   شكل املؤمتر العلمي  -١٠
  
  

 توصية مكتب جلنة العلـم       -١١
آليةأن  ـبشوالتكنولوجيا  

  لنظراءاستعراض ا
  

/اطات اإلعالميـة  ـاإلح  -١٢
  الصحفيةاملقاالت 

توصية مكتب جلنة العلـم       -١٣
فهوم املوالتكنولوجيا بشأن   

 وجدول األعمال

الدورة  مشاركة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مع االحتاد الذي وقع عليه االختيار يف تنظيم              -١٠
من أجـل مناقـشة وتقيـيم االجتاهـات     يف شكل مؤمتر لم والتكنولوجيا  التاسعة للجنة الع  

موضـوع  (ردي األراضي واجلفاف    ـت/حرـادية للتص ـالبيوفيزيائية واالجتماعية واالقتص  
  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨( )٢٠٠٩عام 

آلية داخلية ومنتظمـة    إنشاء   غري رمسية بشأن     ةتنظيم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ملشاور       -١١
يف إطار جلنة العلم والتكنولوجيا خاصة باإلطار املرجعي األساسي التفاقية         النظراء  الستعراض  

ـ واألمم املتحدة ملكافحة التصحر، مع مراعاة شبكات الربامج املواضـيعية            ائم اخلـرباء   وق
 على املـستويني العلمـي      ةشبكاللجنة العلم والتكنولوجيا و   بني املعنيني   لـراسامل و املستقلني
  )٢٠٠٩(والتقين 

 علمية بشأن اإلطار املرجعي األساسي مـن        ذكراتإعداد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا م       -١٢
  )٢٠٠٩(أجل وسائط اإلعالم 

مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن مفهوم وجدول أعمال االجتماعات العلميـة              -١٣
 مـع وثـائق     ٢٠٠٩ عـام عقدها  اإلقليمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املقرر        

 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(املعلومات األساسية ذات الصلة 

                                                      

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨( السنتني اخلاص باألمانة ال تغطي هذه التكاليف تكاليف األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل  )أ(
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استخدام املبـادئ      ٢-٢-٣

التوجيهيـة إلعــداد التقــارير  
الُنُهج العلميـة   لتنسيق  العلمية  
 اإلقليمية

 اليت  اإلقليميةاخلصائص  عدد  
  متت املوافقة عليها 

عدد املدخالت اإلقليميـة    
اليت تسهم يف إعداد اإلطار     

 ساسياملرجعي األ

توصية مكتب جلنة العلـم      -١٤
ــوم   ــا املفه والتكنولوجي

  وجبدول األعمال
املدخالت العلمية املتعلقـة     -١٥

باملبادئ التوجيهية إلعـداد    
  التقارير

توصيات مكتب جلنة العلـم      -١٦
  والتكنولوجيا

  

   املشورة العلمية -١٧
  
  
  

 توصيات مكتب جلنة العلم     -١٨
 والتكنولوجيا

نة العلم والتكنولوجيا بشأن مفهوم وجدول أعمال حوار السياسات العلمية          مناقشة مكتب جل    -١٤
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(دة ملكافحة التصحر ـم املتحـ يف إطار اتفاقية األم٢٠٠٩لعام 

تنظيم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا لعملية تشاورية مع اخلرباء بشأن العوامل البيوفيزيائيـة               -١٥
طار املرجعي األساسي، خالل فترة السنتني لتـوفري مـدخالت          واالجتماعية واالقتصادية واإل  

علمية ذات صلة من أجل وضع مبادئ توجيهية إلعداد التقارير للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية              
حبيث تشمل العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وعناصر اإلطار املرجعي األساسي          

)٢٠٠٨(  
علم والتكنولوجيا لالجتماعات العلمية اإلقليمية اليت عقدت يف عـام          استخدام مكتب جلنة ال     -١٦

  اإلقليميـة العوامـل  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجـل إدراج        ٢٠٠٩
على أساس نتائج العملية التـشاورية      ) ٢٠٠٩( شبكات الربامج املواضيعية ذات الصلة    /احملددة

  ل البيوفيزائية واالجتماعية واالقتصادية واإلطار املرجعي األساسيمع اخلرباء فيما يتعلق بالعوام
) أصدقاء جلنة العلم والتكنولوجيا   ( قيام رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا بتشكيل فريق غري رمسي          -١٧

الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ     / للجنة العلم والتكنولوجيا   ة االستثنائية الدورأثناء انعقاد   
 والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف حلشد املسامهات العلمية يف املناقشات املتعلقة باملبادئ           االتفاقية

ـ  ـالتوجيهية إلعداد التقارير للجنة استعراض تنفي      ـ  ـذ االتفاقي ع هـذه املبـادئ     ـة وبوض
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

 المـح إجراء مشاورات يف اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن إمكانية وضع م             -١٨
 باستخدام املعلومات املتعلقة بأقوى البيانات املتوفرة عن االجتاهات البيوفيزيائيـة           ة علمي ةإقليمي

 )٢٠٠٩-٢٠٠٨( اإلطار املرجعي األساسي على الصعيد اإلقليمي/واالجتماعية واالقتصادية

   املتحدةأمانة اتفاقية األمم 
 املكافحة التصحر  

إنشاء إطار مرجعي أساسي
وماً ومعترفمتفق عليه عم  

 به عاملياً

انظر أيضاً نواتج مشروع برنامج     ( مؤمتر األطرافمقرر 
عمل فترة السنتني احملدد التكاليف     
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

 )التصحر

انظر أيضاً أنشطة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانة اتفاقية األمـم املتحـدة                (
 )حرملكافحة التص
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age 11          ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعيـة          يوضع إطار مرجعي أساسي      ٢-٣ال النتائج   جمل )ب(تقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  يورو١٠ ٠٠٠: واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً

 االفتراضات/املخاطر جمال النتائج

حتسني معرفة العوامـل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية             ٣-٣
 وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القرارات

  .تحسني نوعية املعلومات والبيانات اليت تتضمنها التقارير الوطنيةالبلدان املتأثرة جاهزة وقادرة ومستعدة ل
وهو الربنامج الذي ينظر    وضع برنامج العمل لفترة السنتني      يف موقف  يسمح له ب     مكتب الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا       

  .مكتب الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيايف وضعه 
 .ة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيااملوارد الالزمة للمؤمتر العلمي الذي يعقد يف إطار الدوراملختار بتعبئة يتوىل االحتاد 

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١١-٢٠٠٨( 

  مؤشرات األداء
)٢٠١١-٢٠٠٨( 

  األنشطة النواتج

يتيح إدماج اجلوانب املنهجية      ١-٣-٣
تردي األراضـي يف     لتقييم ذات الصلة 

إطار املبادئ التوجيهية إلعداد التقـارير      
ئية الوطنية حتسني معرفة العوامل البيوفيزيا    

 واالجتماعية واالقتصادية 

تقرير جلنة العلم والتكنولوجيـا     
  املقدم إىل مؤمتر األطراف

عدد التقـارير الـيت تتـضمن       
مدخالت علمية تتصل بالعوامل    
البيوفيزيائيــة واالجتماعيــة  

 واالقتصادية

مدخالت علمية تتعلق باملبادئ     -١٩
  التوجيهية إلعداد التقارير

  
  

علـم  توصيات مكتب جلنـة ال   -٢٠
  والتكنولوجيا

  

 املشورة العلمية -٢١

 مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا عملية تشاورية للخـرباء بـشأن العوامـل        تنظيم  -١٩
البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية واإلطار املرجعي األساسـي خـالل فتـرة           
السنتني لتوفري مدخالت علمية ذات صلة من أجل وضع مبادئ توجيهية إلعـداد             

ارير للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية حبيـث تـشمل العوامـل البيوفيزيائيـة             التق
  ) ٢٠٠٨(واالجتماعية واالقتصادية وعناصر اإلطار املرجعي األساسي 

استخدام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا لالجتماعات العلمية واإلقليميـة الـيت             -٢٠
فحة التصحر من أجـل      يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكا      ٢٠٠٩عقدت يف عام    

) ٢٠٠٩( شبكات الربامج املواضيعية ذات الـصلة     /احملددةاإلقليمية  العوامل  إدراج  
على أساس نتائج العملية التشاورية مع اخلرباء فيما يتعلق بالعوامـل البيوفيزيائيـة             

  وعناصر اإلطار املرجعي األساسي واالجتماعية واالقتصادية
أصدقاء جلنة العلـم    ( قيام رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا بتشكيل فريق غري رمسي          -٢١

الـدورة  /للجنة العلم والتكنولوجيـا   االستثنائية  خالل الدورات   ) والتكنولوجيا
السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف حلـشد            

قة باملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير للجنـة       املسامهات العلمية يف املناقشات املتعل    
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(استعراض تنفيذ االتفاقية وبوضع هذه املبادئ 

                                                      

  ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(ال تغطي هذه التكاليف تكاليف األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل السنتني اخلاص باألمانة   )ب(
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اجتماعات وأنشطة جلنـة       ٢-٣-٣

متثـل مهـزة    العلم والتكنولوجيا اليت    
بني متخذي القرارات والعلماء    الوصل  

التفاعل ذي الصلة   م إىل   هللفت انتباه 
ية واالجتماعيـة   بني العوامل البوفيزيائ  

  واالقتصادية يف املناطق املتأثرة

  
  
  

عدد ممثلي متخـذي القـرارات      
  والعلماء

  
عدد التوصيات الـشاملة لكلتـا      

 الفئتني املعنيتني

توصيات مكتب جلنة العلـم       -٢٢
والتكنولوجيا املتعلقة مبنهجيـة    

  فريق اخلرباء
 توصيات تتعلق مبنهجية العمل     -٢٣

اخلاصـة بعمليـة اســتعراض   
الـدورة  مـداوالت   ولنظراء  ا

ــم    ــة العل ــعة للجن التاس
 اليت سـتعقد يف     والتكنولوجيا
  شكل مؤمتر

توصيات مكتب جلنة العلـم       -٢٤
والتكنولوجيا املتعلقة بتنظـيم    

  املناقشة
توصيات مكتب جلنة العلـم       -٢٥

والتكنولوجيا املتعلقة بتنظـيم    
  املناقشة

توصيات مكتب جلنة العلـم       -٢٦
ـ    دول والتكنولوجيا بشأن ج

  األعمال
توصيات مكتب جلنة العلـم       -٢٧

والتكنولوجيا بشأن املعـارض    
 العلمية وأكشاك امللصقات

مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إلدراج بند يف إطار االجتماعات اإلقليمية العلمية            -٢٢
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا          

  )٢٠٠٩(منهجية فريق اخلرباء عقد يف شكل مؤمتر بشأن اليت ست
مشاركة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مع االحتاد الذي وقع عليه االختيـار يف               -٢٣

لتعزيز اليت ستعقد يف شكل مؤمتر      الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا      تنظيم  
جتماعيـة واالقتـصادية   العوامل البيوفيزيائيـة واال النظراء بشأن عملية استعراض  

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة 
 للجنـة   االسـثتنائية  مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن هيكل الدورة          -٢٤

بني العلماء ومتخذي القرارات بشأن األهـداف       ة الصلة   ماقإلالعلم والتكنولوجيا   
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (٣ و٢ و١االستراتيجية 

مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن تنظيم الدورة التاسعة للجنـة          جيريها   مناقشة -٢٥
بني العلماء ومتخذي    الصلة   قامةإلاليت ستعقد يف شكل مؤمتر      العلم والتكنولوجيا   

القرارات بشأن العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق         
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(املتأثرة 

ة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن مفهوم وجدول أعمال االجتماعات          مناقش -٢٦
 عـام    عقـدها  العلمية واإلقليمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر املقـرر        

العوامل البيوفيزيائية واالجتماعيـة واالقتـصادية      القضايا املتعلقة ب   إلدراج   ٢٠٠٩
  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة 

مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن تنظيم معارض علميـة وأكـشاك             -٢٧
للملصقات وأنشطة جانبية على هامش الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف فيما يتعلق           

برصـد وتقيـيم    التطبيقية فيمـا يتعلـق      مبواضيع خمتارة لتوضيح نتائج البحوث      
 )٢٠٠٩(ة  واالقتصادييةواالجتماعة البيوفيزيائي

  أمانة اتفاقية األمم املتحدة  
  ملكافحة التصحر  

تستخدم السلطات الوطنية منهجية    
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      

تقييم الفقـر وتـردي     التصحر ل 
 اختـاذ   اتعمليلتحسني  األراضي  
 القرارات

عدد التقارير الوطنية الـيت تعكـس       
 )٢٠١١-٢٠١٠(استخدام املنهجية 

روع برنـامج   نواتج مش انظر أيضاً   (
عمل فترة السنتني احملدد التكـاليف      
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

 )التصحر

انظر أيضاً أنشطة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانـة اتفاقيـة              (
 )األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبـدف حتـسني               ٣-٣ال النتائج   جمل )ج(التكنولوجياتقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم و         
  يورو١٠ ٠٠٠: اختاذ القرارات

 االفتراضات/املخاطر  جمال النتائج

آثار اجلفاف  حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف             ٤-٣
واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف           

 اختاذ القرارات

 .لن يكون الطابع املستقل للعمليات املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ عامالً حيد من وضع هذه األدوات

  اإلجنازات املتوقعة
٢٠١١-٢٠٠٨ 

  مؤشرات األداء
٢٠١١-٢٠٠٨ 

  األنشطة جالنوات

يسهم  التعاون فيما بـني         ١-٤-٣
التفاقية األمـم   التابعة  اهليئات العلمية   

اتفاقية األمم  املتحدة ملكافحة التصحر و   
 يف   تغري املنـاخ   بشأناملتحدة اإلطارية   

حتسني معرفة فئاهتما املعنية الرئيـسية      
لتفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ      با

ح وختفيف آثار اجلفـاف واستـصال     
 األراضي املتردية 

األمـم  مقررات األطراف يف اتفاقيـة      
اتفاقيـة   ويف  املتحدة ملكافحة التـصحر   

 تغري  أنـبشة  ـدة اإلطاري ـاألمم املتح 
  املناخ

 تـا عدد اخلرباء واملؤسـسات مـن كل      
  يشاركون يف العملية ممن االتفاقيتني 

عدد التقارير اليت تتضمن إشـارات إىل       
 مسائل مشتركة

ـ  مشروع بر   -٢٨ ل ـنامج عم
  أويل للتعاون

 توصية الرؤساء  -٢٩

دعوة رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا لرئيس اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة         -٢٨
  )٢٠٠٩( والتكنولوجية وعقد مشاورة غري رمسية لصياغة برنامج عمل للتعاون

يـة  دعوة رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا لرئيس اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلم       -٢٩
وعقد مشاورة  ) بالتعاون مع رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      (والتكنولوجية  

املسامهات العلمية مع عملية إعداد التقارير املتعلقة بالتفاعالت        تنسيق  غري رمسية ل  
التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف           بني  

 )٢٠٠٩(املناطق املتأثرة 

                                                      

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل السنتني اخلاص باألمانة ال تغطي هذه التكاليف تكاليف األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار   )ج(
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ــات   ٢- ٤- ٣ ــتخدام عملي اس

التحاور اجلديدة اليت تتم يف إطـار
 العلم والتكنولوجيـا لتعزيـزجلنة

بـنياملناقشة املتعلقة بالتفـاعالت     
التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار
اجلفــاف واستــصالح األراضــي

   يف املناطق املتأثرةاملتردية

عدد املقاالت والتقـارير املـوجزة
  العلمية اليت وضعت

 تشملهم  ندد العلماء واملؤسسات الذي   ع
التفاقيـة  النظراء التابعة   آلية استعراض   

  األمم املتحدة ملكافحة التصحر
عدد التوصيات املعروضة على جلنـة

 العلم والتكنولوجيا

               تب جلنة العلم    ا           توصية مك   -  ٣٠
ــة  ــا املتعلق                          والتكنولوجي

              مشروع جـدول        وضع   ب
          للمواضيع    زمين 

  م              تب جلنة العل   ا         توصية مك   -  ٣١
ــة  ــا املتعلق                          والتكنولوجي

         بالطرائق

تب جلنة العلم والتكنولوجيا لتحديد املواضيع وإعداد مشروع جدول         امناقشة مك   -٣٠
الـذي  يف شكل مؤمتر    يف املستقبل   املتعلقة بالدورات اليت ستعقد     للمواضيع  زمين  

 ياوالدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوج    االستثنائية   ةسيقترح مقدماً على الدور   
)٢٠٠٨(  

إجراء مشاورات يف اجتماعات مكاتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن كيفيـة             -٣١
ؤهل لدعم املكتب يف املشاركة     املرائد  الحتاد  اال/ؤهلةاملرائدة  الؤسسة  املالعمل مع   

  )٢٠٠٩( يف تنظيم املؤمتر العلمي للدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

  تحدةأمانة اتفاقية األمم امل 
  ملكافحة التصحر   

 الفئات املعنية الرئيـسيةتوعية
التكيف معأمهية التفاعالت بني 

تغري املنـاخ وختفيـف آثـار
اجلفاف واستصالح األراضـي

   يف املناطق املتأثرةاملتردية

األمم املتحدة  اتفاقية  يدرج جملسا إدارة    
 اتفاقيـة األمـم      و ملكافحة التصحر 
 هذا   املناخ  تغري بشأناملتحدة اإلطارية   

  البند يف جدويل أعماهلما
تـواتر املواضــيع الــيت تنــاقش يف
االجتماعات اإلقليمية التفاقية األمم

 املتحدة ملكافحة التصحر

انظر أيضاً نواتج مشروع برنامج     (
عمل فترة السنتني احملدد التكاليف     
ألمانة اتفاقية األمـم املتحـدة      

 )ملكافحة التصحر

ع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانـة اتفاقيـة           انظر أيضاً أنشطة مشرو   (
 )األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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age 15       ح األراضي املترديـة يف  حتسني معرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصال ٤-٣ال النتائج جمل )د(تقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  يورو١٠ ٠٠٠: املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمساعدة يف اختاذ القرارات

 االفتراضات/املخاطر جمال النتائج

علـى   )ه(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية           ٥-٣
ـ         م مقـرري   الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دع

السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديـد ونـشر أفـضل           
 املمارسات والتجارب الناجحة

  .وضع نظم لتشاطر املعرفةجاهزة وقادرة ومستعدة لالبلدان املتأثرة 
 مكتب الدورة   برنامج العمل لفترة السنتني الذي حدده     يسمح له بوضع    وضع  يف  مكتب الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجي       

  .الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا

  اإلجنازات املتوقعة
٢٠١١-٢٠٠٨ 

  مؤشرات األداء
٢٠١١-٢٠٠٨ 

 األنشطة النواتج

هنج نظام تشاطر   إدراج     ١-٥-٣
املعرفة يف املبادئ التوجيهية إلعداد     
التقارير الوطنية وهو ما يتيح إشراك      

 العلماء واملستعملني النهائيني

نة العلم والتكنولوجيا املقدم    تقرير جل 
إىل مؤمتر األطراف بـشأن املبـادئ    

  التوجيهية
عدد التقارير اليت تـشري إىل نظـام        

 تشاطر املعرفة

 مدخالت علميـة تتعلـق      -٣٢
باملبادئ التوجيهيـة لتقـدمي     

  التقارير
  

 املشورة العلمية -٣٣

رباء بشأن نظام تـشاطر     تنظيم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا لعملية تشاورية مع اخل          -٣٢
املعرفة خالل فترة السنتني لتوفري مدخالت علمية ذات صلة تتعلق بوضـع املبـادئ              
التوجيهية إلعداد تقارير للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وستتضمن هذه املـدخالت           

 )٢٠٠٨(معلومات تتعلق بنظام تشاطر املعرفة وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة 
ـ أصـدقاء جلنـة الع    ( فريق غري رمسي  بإنشاء  س جلنة العلم والتكنولوجيا     رئيقيام    -٣٣ م ل

الدورتني الـسابعة   /للجنة العلم والتكنولوجيا  االستثنائية   ةخالل الدور ) والتكنولوجيا
ـ للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف          شد املـسامهات   حل

ادئ التوجيهية إلعداد التقارير للجنة استعراض تنفيـذ        العلمية يف املناقشة املتعلقة باملب    
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨(االتفاقية وبوضع هذه املبادئ 

                                                      

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(ال تغطي هذه التكاليف تكاليف األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل السنتني اخلاص باألمانة   )د(

 .بشأن املوارد الوراثيةباستثناء املعرفة التقليدية   )ه(
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ــدوائر    ٢-٥-٣ ــتخدام ال  اس
العلمية ومتخذي القرارات ملؤمترات   
ــا   ــم والتكنولوجي ــة العل جلن

دون أو  /واجتماعاهتا اإلقليميـة و   
اإلقليمية من أجل استعراض نظـم      

مارسـات  تشاطر املعرفة وأفضل امل   
 احلالةودراسات 

  
  

  النظراء عدد تقارير استعراض 
عدد التوصيات املقدمة إىل مؤمتر 

 جلنة العلم والتكنولوجيا

توصيات مكاتب جلنة العلم      -٣٤
  والتكنولوجيا

  جدول أعمال املؤمتر -٣٥
  
  

 توصيات مكتب جلنة العلم     -٣٦
والتكنولوجيــا املتعلقــة  
باملعارض العلمية وبأكـشاك    

  تامللصقا
  
  
  

توصيات مكتب جلنة العلـم      -٣٧
 والتكنولوجيا

التشاور يف اجتماعات مكاتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن إمكانية قيام جلنة العلم              -٣٤
استعراض أفضل املمارسـات والتجـارب      ) مواضيع(تحديد موضوع   والتكنولوجيا ب 

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ة الناجحة يف إطار عملية إعداد التقارير مع مراعاة املسائل الناشئ
يف  اليت ستعقد   إدراج بند يف جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا             -٣٥

من أجل وضع نظم تشاطر     املختصة  شراكات مع املؤسسات    شكل مؤمتر بشأن إقامة     
املعرفة يف جمال رصد وتقييم العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية للتـصحر           

)٢٠٠٨(  
مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن تنظـيم معـارض علميـة وأكـشاك                -٣٦

للملصقات وأنشطة جانبية على هامش الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف فيمـا يتعلـق             
مبواضيع خمتارة لتشاطر املعرفة وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة مـع مراعـاة            

" األرضالزراعة املستدامة وتـدهور     " ٢٠٠٨املوضوع املقترح لعام    : املسائل الناشئة 
 نييرصد وتقييم التصحر وتردي األراضي على املستو       "٢٠٠٩واملوضوع املقترح لعام    

القرارات يف جمـال إدارة     صنع  االقتصادي من أجل دعم      -واالجتماعي  البيوفيزيائي  
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨" (األراضي واملياه

ستخدام االجتماعـات اإلقليميـة جلهـات       مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن ا        -٣٧
التنسيق لتعزيز املناقشة وتشاطر اخلربات فيما يتعلق بأفضل املمارسات والتجارب الناجحـة            

  )٢٠٠٨(مبا يتماشى مع موضوع خيتاره مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مسبقاً 

  أمانة اتفاقية األمم املتحدة 
   ملكافحة التصحر  

ـ   استخدا راف م البلدان األط
ــن  ــات ع ــأثرة معلوم املت

 مبـا يف    ،التكنولوجيا املناسبة 
 ذلك املعارف التقليدية

عدد البلدان اليت قدمت تقارير عن      
ــة  ــات املتعلق ــتخدام املعلوم اس
بالتكنولوجيات املناسبة واملعـارف    

  التقليدية
املتعلقة بربجميـات   عدد اإلشارات   

خمتارة للبحث على شبكة اإلنترنت     
تشاطر املعرفة  وعدد زيارات بوابة    

اخلاصة باتفاقية األمـم املتحـدة      
 ملكافحة التصحر

انظر أيضاً نواتج مشروع برنامج     (
عمل فترة السنتني احملدد التكاليف     
ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     

 )التصحر

انظر أيضاً أنشطة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانة اتفاقيـة األمـم           (
 )تحدة ملكافحة التصحرامل
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age 17          على الصعيد العـاملي واإلقليمـي ودون        )ز(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية         ٥-٣ال النتائج   جمل )و(تقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا 

  يورو١٠ ٠٠٠: ملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحةاإلقليمي والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستع

 االفتراضات/املخاطر ائججمال النت

 الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الـصلة        مشاركة   ٦-٣
 تردي األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية/مبوضوع التصحر

  . بنشاطدعم عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرة وقادرة ومستعدة لجاهزالدوائر العلمية 
وضع برنامج العمل لفترة السنتني الذي حـدده مكتـب          يف موقف يسمح له ب    مكتب الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا       

  .الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا
 .وارد الالزمة للمؤمتر العلمي الذي يعقد يف إطار الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجياحشد املاملختار يتوىل االحتاد 

  اإلجنازات املتوقعة
)٢٠١١-٢٠٠٨( 

  مؤشرات األداء
)٢٠١١-٢٠٠٨( 

 األنشطة النواتج

 أن تكون الدوائر العلمية       ١-٦-٣
تـردي األراضـي    /التصحرباملعنية  

 قادرة وتسهم بـدعمها يف      واجلفاف
يذ االتفاقية من خالل عمليـات      تنف

التحاور اجلديـدة للجنـة العلـم       
 والتكنولوجيا

  عدد املدخالت العلمية
 نـواع مـن أ نـوع  عدد ممثلي كل    

الدوائر العلمية املـشاركة يف دورة      
جلنة العلم والتكنولوجيا وأنـشطتها     

  ذات الصلة
عدد مبادرات بناء القـدرات الـيت       

 ةجرى حفزها على املستويات الفردي    
  ة واملنهجيةملؤسسيوا

   السجالت -٣٨
  

   طرائق العمل -٣٩
  
  

بيانـات  / تقارير املكاتب املشتركة   -٤٠
  الرؤساء املشتركة

  

علم والتكنولوجيا بالتعـاون مـع   الربط الشبكي الذي يقوم به مكتب جلنة ال       -٣٨
لدورة ا مواضيع   ةاالحتاد والشبكات واملؤسسات والوكاالت للتصدي ألولوي     

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا 
قيام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع االحتاد، بإعداد طرائق عمل             -٣٩

من اجملتمـع   ات صاحبة املصلحة    الفئمع املنظمات غري احلكومية وغريها من       
اتفاقية األمم  يف شبكة املؤسسات العلمية والتكنولوجية لدعم       ها  جادرإلاملدين  

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ (املتحدة ملكافحة التصحر
إقامة عالقات تعاون بني مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ومكاتب االتفاقيات            -٤٠

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(املتعددة األطراف ذات الصلة األخرى البيئية 
  

                                                      

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٨(ال تغطي هذه التكاليف تكاليف األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل السنتني اخلاص باألمانة   )و(

 .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية  )ز(
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ــم   -٤١ ــة العل ــب جلن ــية مكت توص

ــاملفهوم  ــا املتعلقــة ب والتكنولوجي
  وجبدول األعمال

استعراض مـشروع خطـة عمـل        -٤٢
ــم   ــة العل ــل جلن ــامج عم وبرن

  والتكنولوجيا
تب جلنة العلـم    عروض وخطب مك   -٤٣

  والتكنولوجيا
  مالحظات إرشادية -٤٤
  
  

توصــيات مكاتــب جلنــة العلــم  -٤٥
  جياووالتكنول

ــم   -٤٦ ــة العل ــب جلن ــية مكت توص
  والتكنولوجيا

  
  

   مشروع جدول املواضيع -٤٧
  

ــم   -٤٨ ــة العل ــب جلن ــية مكت توص
 والتكنولوجيا املتعلقة باجلوائز

مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن مفهوم وجدول أعمال حـوار             -٤١
  يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       ٢٠٠٩السياسات العلمية لعام    

)٢٠٠٩ -٢٠٠٨(  
مسامهة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مشروع خطة عمـل الـسنوات              -٤٢

للجنـة  ) ٢٠١١-٢٠١٠(ل السنتني   وبرنامج عم ) ٢٠١٣-٢٠١٠(األربع  
  )٢٠٠٩(اللذين سيقدمان إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف 

مشاركة أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف عدة اجتماعات ومؤمترات            -٤٣
  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(علمية لتوعية الدوائر العلمية 

 وجهة نظره   إعداد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا مالحظات إرشادية بشأن         -٤٤
مثـل   (تردي األراضي واجلفاف  /التصحراملتعلقة بعدة مواضيع ناشئة تتصل ب     

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨) (األمن الغذائي
تنظيم مكاتب جلنة العلم والتكنولوجيا ملشاورة غري رمسية تتعلـق بطرائـق              -٤٥

مشاركة الدوائر العلمية واعتمادها يف إطـار جلنـة العلـم والتكنولوجيـا             
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

تنظيم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ملشاورة غري رمسية مبا يتماشـى مـع               -٤٦
مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن إمكانيات وضع عملية إلعـداد           

اإلقليميـة  /التقارير حسب املواضيع العلمية من أجل الدوائر العلمية الدوليـة        
)٢٠٠٩-٢٠٠٨(  

زمين تصوري يف املستقبل    ع جدول   قيام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بوض       -٤٧
لجنة العلم والتكنولوجيا مبا يتماشى مع      القادمة ل لدورات  لللمواضيع املقترحة   

  )٢٠٠٨(املسائل الناشئة 
اقتراح مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وضع جائزة علمية يف جمـال محايـة               -٤٨

  )٢٠٠٩(التربة 
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ــات     ٢-٦-٣ ــضمن اجتماع ت
التكنولوجيا، من  وأنشطة جلنة العلم و   

خالل توفري صلة وصل بني متخذي      
القرارات والعلماء أن تستند مقررات     

ىل معارف علميـة    إمؤمتر األطراف   
 وموجهــة حنــو دثــةســليمة وحم
 السياسات 

  
  
  
  
  

عدد ممثلـي متخـذي القـرارات       
  والعلماء

عدد التوصيات اليت تشمل متخذي     
  القرارات والعلماء

  

فيـذ  قررات جلنة استعراض تن   معدد  
رات جلنة  رقماالتفاقية اليت تشري إىل     

 العلم والتكنولوجيا والعكس بالعكس
 

مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيـا يف       -٤٩
  املوقع التفاعلي على شبكة اإلنترنت

  

  اآللية الدولية للخربة العلمية -٥٠
  

ــم   -٥١ ــة العل ــب جلن ــية مكت توص
  والتكنولوجيا

  عروض وخطب -٥٢
  

 العلــم توصــيات مكتــب جلنــة -٥٣
والتكنولوجيا املتعلقـة باملعـارض     

   العلمية وأكشاك امللصقات
  
  
  
  

شكل املؤمتر العلمـي وتوصـيات       -٥٤
ــة العلــم  ــدورة التاســعة للجن ال

اليت ستعقد يف شـكل     والتكنولوجيا  
  املسائل الناشئةمؤمتر بشأن 

  االختصاصات- ٥٥

مية وجلنـة العلـم   دعم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا والدوائر العل     /مسامهة  -٤٩
بوابة على موقع اتفاقية األمـم      /ولوجيا إلنشاء مركز تبادل املعلومات    كنوالت

تـردي األراضـي    /لتـصحر املتحدة ملكافحة التصحر على اإلنترنت بشأن ا      
  )٢٠٠٩ (واجلفاف

عن طريـق   العلمية  قيام مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتعزيز بناء القدرات           -٥٠
  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ني املؤسسات وأصحاب املصلحة آليات الربط الشبكي ب

ني راسـل املمناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا وتعزيزه لدور ومـسامهة            -٥١
  )٢٠٠٨(العلم والتكنولوجيا ب املعنيني

مـشاورات  /مشاركة أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعات         -٥٢
 تنفيذ االتفاقيـة والـدورة      إقليمية للتحضري للدورة السابعة للجنة استعراض     

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(التاسعة ملؤمتر األطراف 
مناقشة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن تنظيم معارض علمية وأكشاك            -٥٣

امللصقات على هامش دوريت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف          
ـ التطبيقية فيما يتعلق مبواضيع خمتارة لتوضيح نتائج البحوث   ى املوضـوع  عل

واملوضوع املقترح  " الزراعة املستدامة وتدهور األراضي   " ٢٠٠٨املقترح لعام   
 نييرصد وتقييم التصحر وتردي األراضـي علـى املـستو         " "٢٠٠٩لعام  
 القرارات يف جمال    اختاذاالقتصادي من أجل دعم      -فيزيائي واالجتماعي   البيو

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨( "إدارة األراضي واملياه
تب جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع االحتاد الذي وقع عليه          مشاركة مك   -٥٤

 يف تنظيم جزء يتعلق باملسائل الناشئة احملددة مـن أجـل العلمـاء             ،االختيار
الـيت  ومتخذي القرارات يف إطار الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيـا   

  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(ستعقد يف شكل مؤمتر 
 والتكنولوجيا بوضع اختصاصات الـدورة التاسـعة         قيام مكتب جلنة العلم     -٥٥

  )٢٠٠٨(  اليت ستعقد يف شكل مؤمترللجنة العلم والتكنولوجيا
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   أمانة اتفاقية األمم املتحدة 
   ملكافحة التصحر  

ــراف  ــم االعت ــة العل  بلجن
والتكنولوجيا كمنتدى رئيسي   
ــادل   ــي وتب ــيم العلم للتقي
املعلومات فيما يتعلق مبـسائل     

 لتربة األراضي وا

عدد املشاركني العلمـيني وعـدد      
املنظمات غري احلكومية العلميـة      
املعتمدة وعدد األنشطة اجلانبيـة     
العلمية اليت تعقد خـالل دورات      
مؤمتر األطـراف وجلنـة العلـم       
والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ    

  االتفاقية 

انظر أيضاً نواتج مشروع برنامج عمـل       (
يف ألمانة اتفاقية   فترة السنتني احملدد التكال   

 )األمم املتحدة ملكافحة التصحر

انظر أيضاً أنشطة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف ألمانة اتفاقية            (
 )األمم املتحدة ملكافحة التصحر

تـردي األراضـي    /شبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر        ال  مشاركة ٦-٣ال النتائج   جمل )ح(تقديرات تكاليف امليزانية يف إطار برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا         
   يورو٦٠ ٠٠٠: واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

                                                      

 ).٢٠٠٩-٢٠٠٨( األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة يف إطار جمال النتائج نفسه اليت يشملها برنامج عمل السنتني اخلاص باألمانة ال تغطي هذه التكاليف تكاليف  )ح(
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   االستنتاجات والتوصيات- رابعاً 
اليت سـتحدد هبـا     النظر يف الكيفية    مع مراعاة توصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا قد تود اللجنة             - ١١

  .اللجنة أنشطتها وأفضل طريقة ميكن هبا خلطة وبرنامج عملها دعم تنفيذ اخلطة االستراتيجيةأولويات 

 -  -  -  -  -  


