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   تنفيذجلنة استعراض
  االتفاقية

  الدورة العاشرة
 تـشرين   ٢٠-١١تشانغوون، مجهورية كوريـا،     

  ٢٠١١أكتوبر /األول
  املؤقتمن جدول األعمال ) ب(٢البند 

اخلطـة وإطـار العمـل      استعراض تنفيذ االتفاقية و   
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ       

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقيـة       

  وهيئاهتا الفرعية

  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

   العاشرةالدورة
ــة كوريــ  ــشانغوون، مجهوري ــشرين١٣-١١ا، ت   ت

  ٢٠١١أكتوبر /األول
   من جدول األعمال املؤقت١١ البند
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر        تنفيذ

النظـر  : )٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    
) أربع سنوات (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      يف  

  )٢٠١٥-٢٠١٢(للجنة العلم والتكنولوجيا 

مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلـم والتكنولوجيـا              
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

  مذكرة مقّدمة من األمانة    

  موجز    
، اخلطـة وإطـار العمـل       ٨-م أ /٣مبوجـب مقـرره     ،  اعتمد مؤمتر األطراف    

للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر             االستراتيجيني  
جلنة العلـم والتكنولوجيـا     إىل   وطلب   ،"ستراتيجيةالا"ب  املشار إليها    ،)٢٠١٨-٢٠٠٨(

واستكماهلا مبشروع برنامج عمل حمدد     ) أربع سنوات ( السنواتوضع خطة عمل متعددة     
وينبغي أن توضع كل من خطة العمل لفترة أربع سنوات وبرنامج           . التكاليف لفترة سنتني  

  . هج اإلدارة القائمة على النتائج والنتائج املتوخاة منهاالعمل لفترة سنتني وفقاً ملن
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تعددة السنوات للجنـة العلـم والتكنولوجيـا        املويعرض مشروع خطة العمل       
اإلجنازات املتوقعة للجنة إىل جانب مؤشرات       ، الوارد يف هذه الوثيقة،    )٢٠١٥-٢٠١٢(

جلنة  عمل   مناملتوخاة  تائج   جملاالت الن  واُعّد مشروع خطة العمل وفقاً    . األداء ذات الصلة  
ستكمل املعلومات الواردة يف هذه     ُتو .العلم والتكنولوجيا على النحو املبني يف االستراتيجية      

دد التكـاليف لفتـرة سـنتني       جلنة العلم والتكنولوجيا احمل   شروع برنامج عمل    مبالوثيقة  
  .ICCD/COP(10)/8وثيقة اليف ، الذي يرد )٢٠١٣-٢٠١٢(

جلنة العلم والتكنولوجيا من جلنة اسـتعراض تنفيـذ         طراف إىل   مؤمتر األ وطلب    
، أن تساعد يف اسـتعراض      من املرفق ) أ(١٧ الفقرة   ،٩-م أ /١١االتفاقية، مبوجب مقرره    

تـشمل  أسـاليب   خطط العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية، ب        
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      إىل    أيضاً هذه الوثيقة لذا ُتقدَّم   . مقارنتها مبؤشرات األداء  

  ٠لتستعرضها خالل دورهتا العاشرة
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥    ...)٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلم والتكنولوجيا   - ثانياً  
  ٧  ٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً   
مبوجب ،  )االتفاقية( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       يفطلب مؤمتر األطراف      -١

  مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية وضـع خطـط عمـل متعـددة            إىل  ،  ٨-م أ /٣ مقرره
لخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل         ل وفقاً) أربع سنوات (السنوات  

، ، وملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(فاقية  تعزيز تنفيذ االت  
 .إدماج هذه اخلطط يف خطة العمل الشاملة املتعـددة الـسنوات لالتفاقيـة     وذلك من أجل    

وينبغي حتديث خطط العمل هذه بانتظام لكل دورة من دورات مؤمتر األطـراف لتغطيـة               
إعـداد تقـديرات    عالوة على ذلك، ينبغـي      و. لدوراتالفترتني الالحقتني الفاصلتني بني ا    

    ، يف برامج عمـل حمـدد التكـاليف          وإدراجها واملتعلقة بربنامج العمل  تكاليف كل سنتني    
  .لفترة سنتني

 لفتـرة أربـع    جلنة العلم والتكنولوجيـا     هذه الوثيقة مشروع خطة عمل      وتتضمن    -٢
يف جلسته الـيت    لجنة  هذه ال ب  على النحو الذي وافق عليه مكت     ) ٢٠١٥-٢٠١٢(سنوات  

مـشروع   ICCD/COP(10)/8ويرد يف الوثيقـة     . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٠ و ١٩قدت يومي   ُع
 الذي أُعّد على غرار برنامج      ،)٢٠١٣-٢٠١٢( دد التكاليف لفترة سنتني   احملبرنامج العمل   
  .العمل احلايل

عـروض يف   امل) ٢٠١٥-٢٠١٢(أُعدَّ مشروع خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا        و  -٣
مقررات الدورة التاسـعة  ، وهو يراعي يف االستراتيجيةاملبينة جماالت النتائج   هذه الوثيقة وفق  

  . بربنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجياذات الصلةوؤمتر األطراف مل
مـا  وبالنظر إىل الصالت الوثيقة القائمة بني خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا و              -٤

الوثائق املتعلقـة مبيزانيـة     فضالً عن   ؤسسات االتفاقية وهيئاهتا األخرى،     ميقابلها من وثائق    
 ICCD/CRIC(10)/2-6 االتفاقية، ينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة باالقتران مـع الوثـائق التاليـة            

  .ICCD/COP(10)/8 وICCD/COP(10)/7و
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وجيـا  مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلـم والتكنول          -ثانياً   
)٢٠١٥-٢٠١٢(  

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
وتقييم أوجه الضعف فيما     الرصد الوطين    دعم  ١-٣

ــةييتعلــق باالجتاهــات البيوف ــة واالجتماعي  - زيائي
  .االقتصادية يف البلدان املتأثرة

 السياسية لدى األطراف وضعف القدرات يفاإلرادةمسألة وجود   
  .بعض األطراف املتأثرة

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 لتقييم األثـر مبوجـب       املتأثرة إجراء األطراف   ١-١-٣

مع التركيز على التقـدم احملـرز يف        ،  تفاقية  اال
  .٣ إىل ١حتقيق األهداف االستراتيجية من 

مدى إبالغ األطراف املتأثرة عن التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف
  . ٣ إىل ١االستراتيجية من 

 مقرر ملؤمتر األطراف بشأن منهج موحد لعملية اإلبالغ عنصدور
  .مؤشرات األداء

 

  االفتراضات/املخاطر  النتيجةجمال 
ـ وضع إطار مرجعي أساسي       ٢-٣ ستند إىل أقـوى    ي

  البيوفيزيائية واالجتماعيـة   االجتاهاتالبيانات املتوفرة بشأن    
  . الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياًوتنسيقاالقتصادية  -

 اإلرادة السياسية لدى األطراف وضعف القدرات       مسألة وجود 
  . املتأثرة البلدانيف بعض

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 األطر املرجعية األساسية الوطنية     وضع  ١-٢-٣

والعاملية لتقييم التقدم احملرز يف حتقيـق       
  .٣ إىل ١األهداف االستراتيجية من 

إلطار مرجعي أساسي لتقييم التقدم     مدى وضع األطراف املتأثرة     
  .لسنوات العشرااحملرز يف تنفيذ استراتيجية 

 بتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا يف مقـررات مـؤمتر          األخذ
  .األطراف

 

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
ــة   ٣-٣ حتــسني معرفــة العوامــل البيوفيزيائي

 االقتصادية وتفاعالهتـا يف املنـاطق      -واالجتماعية  
  .املتأثرة هبدف حتسني اختاذ القرارات

  .مشاركة األوساط العلمية

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
عرفـة  جلنة العلـم والتكنولوجيـا مل     حتسني    ١-٣-٣

ــة   ــة واالجتماعي ــل البيوفيزيائي  -العوام
  . املتأثرةاالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق

 العلميـة   املشورةن  أعدد توصيات جلنة العلم والتكنولوجيا بش     
  .تفاقيةيف إطار االخالل عملية اختاذ القرار املقدمة 
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  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
 التكيف   تدابري حتسني معرفة التفاعالت بني     ٤-٣

 اجلفاف واستـصالح    آثارمع تغري املناخ وختفيف     
 أدوات  وضع يف املناطق املتأثرة ل    املتدهورةاألراضي  
  .القرارات اختاذ على تساعد

سياسية لدى األطراف ومشاركة اهليئـات      مسألة وجود إرادة    
العلمية املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري         

  .التنوع البيولوجيب  املتعلقةتفاقيةالاملناخ وا

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
تزايد تعاون جلنة العلم والتكنولوجيا مـع         ١-٤-٣

مات واهليئات ذات الصلة واالستفادة     املنظ
الـيت  يئات  اهلنظمات و املهي  ومن عملها   

تعىن بالتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثار       
  . اجلفاف واستصالح األراضي املتدهورة

العلمية الفرعية   مدى تفاعل جلنة العلم والتكنولوجيا مع اهليئات      
أن تغري املناخ   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش    العاملة يف إطار    

هيئات التعاون  وغريها من    التنوع البيولوجي ب  املتعلقة تفاقيةالوا
  . العلمية األخرى ذات الصلة

 

  االفتراضات/املخاطر  جمال النتيجة
، مبـا فيهـا     لتبادل املعارف  فعالة   نظم وجود  ٥-٣

 العـاملي واإلقليمـي     دالصعي على   ،)أ( التقليدية املعارف
 واضـعي  هبـدف دعـم      ،ودون اإلقليمي والـوطين   

 حتديـد   بوسائل منها ،  واملستعملني النهائيني السياسات  
  . أفضل املمارسات والتجارب الناجحةوتبادل

 دعم التطور التدرجييحيالسياسية لألطراف   مسألة وجود إرادة    
  . يف إطار االتفاقيةلنظام إدارة املعارف 

  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 من أصحاب   ام األطراف وغريه  استخداتزايد    ١-٥-٣

يف إطار  املصلحة املعنيني لنظام إدارة املعارف      
  .االتفاقية

الـذين من أصحاب املـصلحة املعنـيني        اوغريهاألطراف  عدد  
  .يف إطار االتفاقيةام إدارة املعارف يستخدمون نظ

  . التقليدية بشأن املوارد الوراثيةاملعارفباستثناء   )أ(      
  االفتراضات/طراملخا  جمال النتيجة

 الـشبكات واملؤسـسات العلميـة       مشاركة  ٦-٣
 تـدهور /والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع التصحر    

  .االتفاقيةاألراضي واجلفاف يف دعم 

حيـال إشـراكإرادة سياسية لـدى األطـراف       مسألة وجود   
  . يف البلدان املتأثرةوالتكنولوجية شبكات واملؤسسات العلمية ال

  .ميةمشاركة األوساط العل
  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة

شــراك حتــسني األحكــام املتعلقــة بإ  ١-٦-٣
  .املؤسسات العلمية

 املؤسسات العلميـة يف نـشاط جلنـة العلـممشاركةمدى  
  .والتكنولوجيا
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  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً   
لوجيـا  جنة العلم والتكنو  لالدورة العاشرة ل  أن تتناول، خالل    ود األطراف   تقد    -٥

 العناصر املوضوعية املدرجة يف مشروع      ، استعراض تنفيذ االتفاقية   جنةلوالدورة العاشرة ل  
 ضوء تكاملها مع خطط عمل يف، )٢٠١٥-٢٠١٢(خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      

 .املؤسسات األخرى لالتفاقية

        


