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   استعراض عام- أوالّ
 املعروض يف هذه الوثيقة استناداً إىل) ٢٠١١- ٢٠١٠ (مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليفأُعد  -١

 للجنــة العلــم والتكنولوجيــا   )٢٠١٣- ٢٠١٠( املتعــددة الــسنوات مــشروع خطــة العمــل   
)ICCD/COP(9)/CST/3/Add.1 .(    التوجهات االستراتيجية لعمل جلنـة العلـم        ويف حني يتضمن املشروع األخري 

) ٢٠١٣-٢٠١٠(والتكنولوجيا يف السنوات األربع املقبلة، فإن هذه الوثيقة تركز على اجلوانب العملية لتنفيذ خطة العمل    
   . اإلجنازات املتوقعة وتقدم تفصيالً عن النتائج الرئيسية الضرورية لتحقيقخالل عاميها األولني

وتقوم االجنازات املتوقعة على النتائج احملددة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل                 -٢
وتعاجل اإلجنازات  . املتعلق بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة    ٣يف إطار اهلدف التنفيذي     ) االستراتيجية(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

، املترابطتني اللتني ينبغي قراءة كل منهما مقترنة باألخرى، مـسأليت الرصـد             ٢- ٣ و ١- ٣املتوقعة يف إطار النتيجتني     
رجعيـة   وحتسينها وتنسيقها مـع األطـر امل  جمموعة موحدة من املؤشرات الدالة على األثر     والتقييم من خالل إنشاء     

وتركز االجنازات املتوقعة األخرى على املواضيع ذات األولوية اليت اختارهتا جلنة العلم          . األساسية واألهداف ذات الصلة   
والتكنولوجيا باعتبارها مسائل رئيسية ناشئة، وعلى التعاون مع اتفاقيات ريو األخـرى وعلـى إشـراك الـشبكات      

     . املتحدة ملكافحة التصحراتفاقية األممواملؤسسات العلمية يف عملية 

وقد تود األطراف اإلحاطة علماً بأن مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف للجنة  هو مـشروع               -٣
الذي خيدم جلنة العلـم     ) ٢٠١١- ٢٠١٠ ( لالتفاقية   سنتني احملدد التكاليف  ال وثيق االرتباط مبشروع برنامج عمل فترة     

ومـن مث،   . وانب الدعم املوضوعي باآلثار املالية املترتبة عليه يف برنامج عمل األمانـة           ى مجيع ج  طوٌتغ. والتكنولوجيا
فميزانية جلنة العلم والتكنولوجيا تتضمن تكاليف اجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اليت تندرج ضمن امليزانية               

الدورة الرمسية للجنة العلم والتكنولوجيـا الـيت        األساسية لالتفاقية؛ وتكاليف مشاركة املراسلني العلميني القطريني يف         
وفيما يتعلق بالتكاليف األخرية، رمبا تـود األطـراف اإلحاطـة بـأن             . تندرج يف إطار صندوق االتفاقية التكميلي     

االحتياجات التقديرية من املوارد تستند إىل افتراض تنظيم دورة رمسية واحدة فقط للجنة العلم والتكنولوجيا خالل فترة 
 .عرضته هذه الوثيقة ويف حال انعقاد دورة أخرى، ستكون تقديرات التكاليف ضعف ما. السنتني
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   من املواردنة العلم والتكنولوجياجلاحتياجات موجز  -  ثانياً
 يورو من امليزانية ٨١ ٠٠٠ يورو، منها ٧٣١ ٠٠٠ إىل ٢٠١١-٢٠١٠يصل حجم التمويل املقترح للفترة   -٤

  .و من موارد خارجة عن امليزانية يور٦٥٠ ٠٠٠األساسية و

  ٢٠١١-٢٠١٠التمويل املقترح للفترة . جدول
  )وروبآالف الي(

   للجنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف
  ٢٠١١- ٢٠١٠ - - اإلنفاق موجز االحتياجات من املوارد حسب بند 

 اجملموع ٢٠١١ ٢٠١٠  

  )ياًاجتماعان سنو(املكتب اجتماعات 
    السفر- -  
    لوجستيات- -  

  
٣٣  
٦  

  
٣٥  
٧  

  
٦٨  
١٣  

  ٨١  ٤٢  ٣٩  ألساسية للجنة العلم والتكنولوجياامليزانية ا
  ٦٥٠  ٦٥٠    يف آسيا٢٠١١جتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا خالل عام ا

  ٦٥٠  ٦٥٠    التمويل املطلوب للجنة العلم والتكنولوجيا من خارج امليزانية
  ٧٣١  ٦٩٢  ٣٩  من املوارد ة العلم والتكنولوجياجلنجمموع احتياجات 

  .مل ُيحسم مكان اجتماع جلنة العلم والتكنولوجيا  :مالحظات
يلزم إضافة يف حال ما إذا قررت األطراف عقد اجتماع للجنة العلم والتكنولوجيا فيما بني الدورات،   

  .التكاليف املتصلة بذلك إىل امليزانية
  .املائة من تكاليف دعم الربنامج يف ١٣تشمل التكاليف أعاله   
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  ٢٠١١-٢٠١٠ برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا لفترة السنتني –ثالثاً 
 .كفالة دعم الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعـف فيما يتعلق باالجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعيـة واالقتصاديـة يف البلدان املتأثرة: ١-٣جمال النتيجة 

  اإلرادة السياسية لألطراف وضعف القدرة يف بعض البلدان األطراف املتأثرة:االفتراضات/املخاطر

  االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
)٢٠١٣-٢٠١٠( 

  النتائج
)٢٠١١-٢٠١٠( 

موعة موحدة من املؤشـرات     دم األطراف جمل  خستت  ١- ١- ٣
 الدالة على األثر

 

نفيـذ األهـداف    قياس التقـدم احملـرز يف ت      
االستراتيجية األول والثـاين والثالـث وفقـاً        
 جملموعة موحدة من املؤشرات الدالة على األثر

توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن وضع جمموعة موحدة من املؤشرات الدالة 
على األثر

مدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن اجملموعة 
ن املؤشرات الدالة على األثر املوحدة م  

٢-١-٣ م األطراف بشكل تدرجيي أساليب متناسقة      تستخد 
اجملموعة املوحدة مـن     تنفيذ   لقياس التقدم احملرز يف   

 املؤشرات الدالة على األثر 

ازدياد عدد البلدان األطراف اليت تستخدم 
  املنسقةاألساليب

ؤمتر األطـراف   مل مقرر   :٢٠١١لعام  دف  اهل
 اجملموعـة   يق األساليب السـتخدام   بشأن تنس 

  املوحدة من املؤشرات الدالة على األثر

 اجملموعة املوحدة   أساليب استخدام تنسيق  توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن      
  من املؤشرات الدالة على األثر

تنسيق أساليب  مدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن          
 وعة املوحدة من املؤشرات الدالة على األثر اجملماستخدام

٣-١-٣ األطراف على التـدابري الكفيلـة بتلبيـة        توافق   
 بناء القدرات فيما يتعلق باستخدام      منحتياجات  اال

األهداف واألطر  ووضع  املؤشرات الدالة على األثر     
 املرجعية األساسية 

مقرر يصدره مؤمتر األطراف بـشأن تعزيـز        
ت فيما يتعلـق باسـتخدام      برنامج بناء القدرا  

  املؤشرات الدالة على األثر
ؤمتر األطراف تليب   ملمقرر  : ٢٠١١عام  لدف  اهل

بناء القدرات  من  األطراف مبوجبه االحتياجات    
باستخدام املؤشرات الدالـة علـى      فيما يتعلق   

األهـداف واألطـر املرجعيـة      وضع  األثر، و 
 األساسية

بناء من  حتياجات  تلبية اال توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن التدابري الكفيلة ب       
القدرات على املستوى الوطين فيما يتعلق باستخدام املؤشرات الدالة على األثـر،            

  األهداف واألطر املرجعية األساسيةوضع و
يف اجات حتياالمدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن         

 جمال بناء القدرات
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age 5  ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياًيوضع إطار مرجعي أساسي  :٢-٣جمال النتيجة. 
  املتأثرة األطراف بعض البلدان القدرة يفضعف اإلرادة السياسية لألطراف و:االفتراضات/املخاطر

  االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠( 

 مؤشرات األداء
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

  النتائج
)٢٠١١-٢٠١٠( 

ألهـداف واألطـر املرجعيـةااألطراف  تضع    ١- ٢- ٣
األساسية على املستويني الـوطين واإلقليمـي
جملموعة املؤشرات املوحدة الدالة علـى األثـر

    يها عموماًباستخدام معايري متفق عل

إجراء استعراض مقارن للتقدم احملرز يف حتقيق       
  تراتيجية األول والثاين والثالثاألهداف االس

 موافقة األطراف على:٢٠١١عام  لدف  اهل
األطر املرجعية األساسـيةمنسق لوضع   هنج  

واألهداف على املستويني الوطين واإلقليمي
 جملموعة املؤشرات املوحدة الدالة على األثر  

 لتحديـد األطـر منسق وضع هنج توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن      
املرجعية األساسية واألهداف الالزمة جملموعة املؤشرات املوحدة الدالة على

 األثر

األطـرمدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن         
 املرجعية األساسية

 

  .لعوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القراراتحتسني معرفة ا: ٣-٣جمال النتيجة 
 وإشراك املناطق اإلقليمية  اإلرادة السياسية لألطراف :االفتراضات/املخاطر

  االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠( 

  مؤشرات األداء
)٢٠١٣-٢٠١٠( 

  النتائج
)٢٠١١-٢٠١٠( 

ملواضيع ذات األولويـة الـيت       ا تناول األطراف ت  ١- ٣- ٣
اختارهتا جلنة العلـم والتكنولوجيـا باعتبارهـا

  مسائل رئيسية ناشئة
 

توصيات جلنة العلـم والتكنولوجيـاتتجلى  
مقرراتيف  بشأن املوضوعات ذات األولوية     

 مؤمتر األطراف

التدابريية  بشأن األولوضوع ذي توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا املتصلة باملو
  الكفيلة بتحسني عملية املؤمتر

ضـوع ذي   تقرير من املؤمتر العلمي والتقين للجنة العلم والتكنولوجيا بشأن املو         
 األولوية

ضوعاملومدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن          
 ملؤمتراألولوية يف فترة السنتني والتدابري الكفيلة بتحسني عملية اذي 



  
   IC

C
D

/C
O

P
(9)/5/A

dd.3 
   P

age 6 
عرفة التفاعالت بني التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة إلتاحة وضع أدوات للمـساعدة يف                      حتسني م  :٤-٣جمال النتيجة   
  .اختاذ القرارات

 فاقية التنوع البيولوجيواتتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ال لتابعةاراك اهليئات العلمية إش و،اإلرادة السياسية لألطراف :االفتراضات/املخاطر

 االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

 االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

 االجنازات املتوقعة
)٢٠١١-٢٠١٠(  

١-٤-٣ زيادة التعاون العلمي وتبـادل املعـارف مـع 
تفاقية األمـماهليئات الفرعية العلمية التابعة ال    

تفاقيـةااملتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ و      
 التنوع البيولوجي 

اتفاق فيما بني االتفاقيات الثالث بـشأن
  تعزيز التعاون العلمي وتبادل املعارف

ؤمتر األطرافمل مقرر   :٢٠١١عام  اهلدف ل 
 اهليئات الفرعية العلميةمعبشأن إقامة تعاون    

حدة اإلطارية بشأن األمم املت  التابعة التفاقية 
  البيولوجيواتفاقية التنوعتغري املناخ 

 وضع مفهوم وخريطة طريق لتعزيـزتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن    
التعاون العلمي وتبادل املعارف بـني اهليئـات الفرعيـة العلميـة التابعـة             

  لالتفاقيات الثالث

التعاونجنة بشأن   مدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات الل       
 العلمي وتبادل املعارف

ملواضيع ذات الصلة املتعلقـةاد األطراف   حتد  ٢- ٤- ٣
بالتفاعالت بني التكيـف مـع تغيُّـر املنـاخ

اجلفاف واستصالح األراضـيآثار  ولتخفيف  
   املتردية

بشأن املواضـيع ذاتملؤمتر األطراف   مقرر  
يتعني أن تتناوهلـا االتفاقيـاتالصلة اليت   

 بصورة مشتركةالث الث

أنتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن املواضيع ذات الصلة اليت يـتعني            
   بصورة مشتركةتناوهلا االتفاقيات الثالثت

مدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقشات اللجنة بشأن املواضيع
 ة بصورة مشتركتناوهلا االتفاقيات الثالثأن تذات الصلة اليت يتعني 
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اتفاقيـة األمـم املتحـدة      تردي األراضي واجلفـاف يف دعـم تنفيـذ          /الشبكات واملؤسسات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر        مشاركة:٦-٣جمال النتيجة   
  ملكافحة التصحر

 يف البلدان األطراف املتأثرة)  فيها املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدينمبا( العلمية إشراك الشبكات واملؤسسات و،اإلرادة السياسية لألطراف :االفتراضات/املخاطر

 االجنازات املتوقعة
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

 مؤشرات األداء
)٢٠١٣-٢٠١٠(  

 النتائج
)٢٠١١-٢٠١٠(  

األطراف على أساليب فعالـة إلشـراكتتفق    ١- ٦- ٣
الشبكات واملؤسسات العلمية يف عملية اتفاقية

دة ملكافحة التـصحر ويف التـدابرياألمم املتح 
  ذات الصلة

األساليب الفعالةؤمتر األطراف بشأن    ملمقرر  
إلشراك الشبكات واملؤسسات العلميـة يف
عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 ويف التدابري ذات الصلة

األساليب الفعالة إلشراك الشبكات بشأن   توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا   
املؤسسات العلمية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر ويفو

  التدابري ذات الصلة
بـشأنمدخالت مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا يف مناقـشات اللجنـة           

األساليب الفعالة إلشراك الشبكات واملؤسسات العلمية يف عملية اتفاقيـة
 ت الصلةاألمم املتحدة ملكافحة التصحر ويف التدابري ذا

_ _ _ _ _  

  

 


