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  العلم والتكنولوجياة نجل
  الدورة االستثنائية األوىل

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣اسطنبول، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

  وات العشر من ـن للسناخلطة وإطار العمل االستراتيجيا
   جلنة العلم والتكنولوجيا- أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  النظر يف الوثيقة املتعلقة باخلطة وإطار العمل االستراجتيني للسنوات 
   جلنة العلم والتكنولوجيا- العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    

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

  مذكرة من األمانة
  إضافة

  النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلم والتكنولوجيا
)٢٠١١- ٢٠٠٨(  

  موجز
طار اخلطة وإ   الذي اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مبوجبه          ٨- م أ /٣يطلب املقرر     

إىل جلنة العلم والتكنولوجيا املنشأة ، ")ستراتيجيةالا("يذ االتفاقية العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنف
وتكملـها مبـشروع   ) أربع سنوات(عمالً باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن تضع خطة عمل متعددة السنوات     

 مع اوينبغي أن تتبع كل من اخلطتني، هنج اإلدارة القائمة على النتائج وأن تتسق. ليفبرنامج عمل لفترة سنتني حمدد التكا
  .ونتائجها" ستراتيجيةاال"أهداف 

ولقد وضعت خطة العمل للسنوات األربع لتعزيز قدرة جلنة العلم والتكنولوجيا على تلبية احتياجات األطراف                 
. اقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشكل متزايد حنو التنفيذ العملييف سياق دويل متغري، ويف وقت تتجه فيه عملية اتف     

وستسهم جلنة العلم والتكنولوجيا يف تعزيز تعبئة طاقات األوساط العلمية بغية تنفيذ االتفاقية وإسداء املشورة السياساتية   
علمية وإقامة تعاون على مستوى     وستشجع جلنة العلم والتكنولوجيا على عقد شراكات        . املالئمة على كافة املستويات   

، مع حتسني التنسيق مع جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بغية دمج املعارف العلميـة    "ستراتيجيةاال"املنظومة لبلوغ أهداف    
  .السليمة يف كافة املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف ويف عملية إعداد التقارير
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  مقدمة -  أوالً
  السياق -  ألف

وهي صك فريد من نوعه يوفر . مؤمتر قمة ريوعن ) االتفاقية(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر انبثقت   - ١
 يف املناطق اجلافة    ال سيما اً عاملياً بشأن املسائل املتصلة بتردي األراضي، والتصحر، واجلفاف، و         إطاراً مرجعياً تشريعي  

  .من ذوي أقل الدخول يف العامللسكان من اوفئات اليت وجد فيها بعض أكثر أضعف النظم اإليكولوجية يف العامل 

طراف فيها واجملتمع املدين بأن االتفاقية      األ يتزايد اعتراف    وبعد مضي عقد على دخول االتفاقية حيز النفاذ،         - ٢
عملية تطوير وتقييم علـى أسـس       ولكنه حيتاج إىل    املستدامة  صك كفيل بأن يسهم بصورة دائمة يف حتقيق التنمية          

وسيسهم حتقيق االمتياز العلمي يف إطار االتفاقية إسهاماً هاماً يف توفري خـدمات             . علمية أقوى وتكون أكثر صالبة    
  .عاملي خيضع لتغري املناخسياق ولوجية واحلد من الفقر يف النظم اإليك

. بداية التفاوض بشأهنا، وهي تواجه شىت أنواع الفرص والقيـود         االتفاقية يف بيئة تطورت منذ      نفذ  اليوم تُ و  - ٣
. ينأعمال القرن احلادي والعـشر    ول  دلموساً منذ انعقاد مؤمتر قمة ريو ووضع ج       البيئة السياساتية تغرياً م   وتغريت  

األهداف اإلمنائية لأللفية، وإصدار وجتدر مالحظة مجيع النتائج الرئيسية ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، واعتماد 
تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية وتقريره التوليفي عن التصحر، وااللتزام األقوى بالتخفيف من حدة تغري املنـاخ                 

على ضرورة احلد من أوجـه عـدم التـيقن          أيضاً  قييم األلفية التوليفي عن التصحر      ت ويركز، تقرير . معهوالتكيف  
بتغري املناخ والتنوع البيولوجي مع القيام، يف نفس الوقت، بتحديد   وصالته  املوجودة وحتديد أساس مرجعي للتصحر      

ـ    الثغرات الرئيسية املوجودة يف البيانات واملعارف املتصلة بالنظم اإليكولوجية لألراض          الـذين  سكان  ي اجلافـة وبال
  .يعيشون فيها

ادات مـن  مداإلويعترب تقلص األراضي الصاحلة لزراعة املنتجات الغذائية، وتردي خصوبة التربة، واخنفاض             - ٤
االقتصادية والسياسية، عوامل تسلط مجيعاً  -  ، وتفاقم أثر الكوارث الوطنية وسلسلة النتائج االجتماعية      املياه املأمونة 

وهي أمور تتطلب أيضاً حلوالً وإرشادات      . األضواء على اآلثار املترتبة على الفقر وعلى تدهور البيئة معاً          مزيداً من 
  .األوساط العلميةجانب سياساتية أفضل من 

األلفيـة،   وقد استفادت األوساط العلمية من عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومن تقيـيم               - ٥
وهي أمور أسهمت يف زيادة فهم االجتاهات . لمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية   والتقييم الدويل ل  

االقتصادية املتصلة بتردي األراضي يف املناطق اجلافة وأثر تلك االجتاهات يف رفاه اإلنسان  -  البيوفيزيائية واالجتماعية
  األراضي الزراعية والتنوع البيولـوجي واألمـن الغـذائي         وسالمة النظام اإليكولوجي، باإلضافة إىل فهم دينامية        

  .فهماً أفضل

 ،٨- م أ/٣ومن هذا املنطلق اعتمدت األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، عمـالً بـاملقرر              - ٦
 مبوجـب   ،تبوطلَ. )ستراتيجيةاال( اخلطة وإطار العمل االستراجتيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية          

 يف خطـة عمـل متعـددة        "ستراتيجيةاال"أن تقدم مسامهتها املقررة إىل       إىل جلنة العلم والتكنولوجيا      ، نفسه املقرر
  . يف هذه الوثيقة٢٠١١- ٢٠٠٨وترد خطة العمل للفترة بني عامي ). أربع سنوات(السنوات 
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  توجيهات ألجل خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا -  باء

تتسم راف، لدى وضع االتفاقية، بأن استراتيجيات مكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف س           اعترفت األط   - ٧
بصورة تقييمها أعيد إذا واملعرفة العلمية الوثيقة واملنهجية املالحظة السليمة وذا استندت إىل إبدرجة أكرب من الفعالية 

ة ملؤمتر األطراف لكي تقدم إليه املعلومات       جلنة العلم والتكنولوجيا كهيئة فرعي    أنشئت  يف هذا الصدد،    و. مستمرة
وتتألف ). ٢٤املادة (واملشورة بشأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف 

ويقوم مؤمتر األطراف بتحديد    . جلنة العلم والتكنولوجيا من ممثلني حكوميني خمتصني يف ميادين اخلربة ذات الصلة           
  .ج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا بانتظامبرنام

 ١٦وعلى وجه التحديد، تتيح املـواد       . وحتدد االتفاقية عدداً من األهداف املتصلة بالعلم والتكنولوجيا         - ٨
 أدوات تساعد األطراف على عقد الشراكات، وإنشاء الشبكات، وإقامة التعاون فضالً عـن تيـسري       ١٨ و ١٧و

أو بناء القدرات يف تلـك  /تنمية، ونقل التكنولوجيات املالئمة وشرائها وتكييفها و      تقاسم املعارف، واألحباث وال   
  . ويعزز نص املرفقات اإلقليمية تلك االلتزامات واألدوات. اجملاالت

ومقررات مؤمتر األطراف يف وضع قاعدة شاملة ومتينة للعمل ينبغي  وقد أفادت مواد االتفاقية املشار إليها  - ٩
  .ر السياسية واالجتماعية والبيئية املتطورة باستمرارألطمع اتكييفها 

عملية موسعة اسُتهلت يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم              حصيلة   من ستراتيجيةالا  - ١٠
التفاقية األمم املتحدة   رؤية  بيان   االستراتيجية   وتوفر. ٢٠٠٣املتحدة ملكافحة التصحر، املعقودة يف هافانا يف عام         

تردي األراضي ومنـع    /هو إقامة شراكة عاملية لقلب اجتاه التصحر       املستقبل   هدف: "كافحة التصحر، مفاده أن   مل
باإلضافة  و.)١("حدوثه والتخفيف من آثار اجلفاف يف املناطق املتأثرة دعماً للحد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية

حتديد إطار عاملي لدعم وضع وتنفيـذ        : "همة االتفاقية هي   إىل ذلك، أن م    ستراتيجية، باإلضافة االتبني  ىل ذلك   إ
تردي األراضي والسيطرة عليـه وقلـب   / إىل منع حدوث التصحريسياسات وبرامج وتدابري وطنية وإقليمية ترم   

اجتاهه والتخفيف من آثار اجلفاف باالعتماد على التفوق العلمي والتكنولوجي، وإذكاء الوعي العـام، ووضـع                
  .)٢(" وتعبئة املوارد، مبا يسهم يف احلد من الفقر،لدعوةاملعايري، وا

  :األربعة التالية االستراتيجية األهدافعلى  االستراتيجية ومتشياً مع االجتاه العام، حتتوي  - ١١

  ؛املتأثرينحتسني سبل عيش السكان   )أ(

  ؛حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتأثرة  )ب(  

  ؛اقية مكافحة التصحر تنفيذاً فعاالًحتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتف  )ج(

                                                      

)١( ICCD/COP(8)/16/Add.1٨، الفقرة ٨- م أ/٣ملقرر ، مرفق ا.  
 .١٠نفس املرجع السابق، الفقرة  )٢(
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  تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شـراكات فعالـة بـني اجلهـات الفاعلـة                    )د(
  .الوطنية والدولية

ـ           املصلحة  وسيسترشد مجيع أصحاب      - ١٢ ذه والشركاء يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر هب
  .٢٠١٨- ٢٠٠٨جراءات اليت سيتخذوهنا خالل الفترة يف اإل االستراتيجية األهداف

  أيضاًمخسة أهداف تنفيذيةعلى  االستراتيجية وللمساعدة على حتقيق تلك األهداف اإلستراتيجية، حتتوي  - ١٣
والشركاء يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر فيما سيتخذونه من           املصلحة  يسترشد هبا مجيع أصحاب     

  :وتركز تلك األهداف على ما يلي).  سنوات٥- ٣(ة ومتوسطة األجل إجراءات قصري

  ؛الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف  )أ(

  ؛إطار السياسات العامة  )ب(

  ؛العلم والتكنولوجيا واملعرفة  )ج(

  ؛بناء القدرات  )د(

  .التمويل ونقل التكنولوجيا  )ه(

 يف عنصراً أساسياً العلم والتكنولوجيا واملعرفة ب املتصل٣اهلدف التنفيذي  االستراتيجية وجتعل خطة العمل  - ١٤
ولقد أُسنِدت املسؤولية األولية يف بلوغ هذا اهلدف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا اليت كلفت              . ستراتيجية االتفاقية ا

ود من واهلدف املنش. الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف املتصل ب١دور داعم يف بلوغ اهلدف التنفيذي بالقيام بأيضاً 
  ، ٨- م أ /١٢واملقـررات    االسـتراتيجية    مبني يف اخلطـة   ما هو   إعادة هيكلة جلنة العلـم والتكنولوجيـا، حسب     

 وأدوات التخطيط الالزمة ملواجهة هذا      ، هو إعطاء جلنة العلم والتكنولوجيا القدرات      ٨- م أ /١٤و،  ٨- م أ /١٣و
  . جابةالتحدي مبزيد من الفعالية والفاعلية وبقدرة أكرب على االست

 وتبني اخلطة . إعداد خطة العمل باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج        جرى  ،  ٨- م أ /٣وعمالً باملقرر     - ١٥
جلنة العلم والتكنولوجيا خالل فترة السنوات األربع، باإلضافة إىل مؤشـرات األداء ذات             جنازات املتوقعة من    اإل

املشار إليها اليت ستركز عليها جلنة العلم والتكنولوجيا واليت         يجية   االسترات واإلجنازات املتوقعة هي النتائج   . الصلة
املـصلحة  مشاركة نشطة من طرف أصـحاب        يعترب إسهامها فيها ضرورياً، حىت وإن تطلبت يف أغلب األحيان         

 وتوفر مؤشرات األداء األدوات الالزمة لتقدير مدى حتقيق اإلجنازات كما تبني مشاركة جلنـة العلـم                 .اآلخرين
  .التكنولوجيا على وجه التحديدو

لفتـرة  شروع برنامج عمـل      مصحوب مب  ومشروع خطة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا للسنوات األربع         - ١٦
 ويبني برنامج العمل .ICCD/CST(S-1)/4/Add.2يف الوثيقة وهو يرد ، )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(حمدد التكاليف وسنتني 

  .لتكنولوجيااملذكور اجلوانب التنفيذية لعمل جلنة العلم وا
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  األهداف التنفيذية واإلجنازات املتوقعة للجنة العلم والتكنولوجيا -  ثانياً
 مـن   ٣أدناه على أساس النتائج احملددة يف إطار اهلـدف التنفيـذي            الوارد  وضع مشروع خطة العمل       - ١٧
  به مؤمتر األطراف جلنة العلموهو يبني، أيضاً، الدور الداعم الذي أناط. العلم والتكنولوجيا واملعرفة: ستراتيجيةالا

وحتدد خطة العمل املقترحة، . الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف :١والتكنولوجيا فيما يتعلق ببلوغ اهلدف التنفيذي 
  الترتيبـات املؤسـسية    (١٤والفقـرة  ) املسؤوليات والدور  (١٣باإلضافة إىل ذلك وعلى النحو املبني يف الفقرة         

األساليب، والسبل، مبا فيها الترتيبات املؤسسية، الالزمة لتزويد جلنة  ،"ةيستراتيجالا"من ) ةوبرنامج العمل وامليزاني
تقييم املعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية املتعلقة بفهم أسباب         ]ل "[العلم والتكنولوجيا بقدرات    

علومات ودعم تنفيذها، على أسـاس شـامل        تردي األراضي، وتقدمي املشورة فيما يتصل هبذه امل       /وآثار التصحر 
  . )٣("وموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم من معلومات الختاذ قراراته

  األهداف التنفيذية للجنة العلم والتكنولوجيا -  ألف

  أن تبلـغ االتفاقيـة     على االستراتيجية    املتصل بالعلم والتكنولوجيا واملعرفة تنص     ٣فيما يتعلق باهلدف التنفيذي       -١٨
   .)٤("تردي األراضي وختفيف آثار اجلفاف/عاملية يف جمال املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصحرمستوى السلطة ال"

  : عدد من النتائج يف غضون السنوات العشر املقبلة، وهيحتقيق االستراتيجية تطلبوحتقيقاً هلذا الغرض   - ١٩

د على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيما يتعلـق باالجتاهـات            كفالة دعم الرص  : ١- ٣النتيجة  
  . زيائية واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرةيالبيوف

ستند إىل أقوى البيانـات املتـوافرة بـشأن االجتاهـات           يوضع إطار مرجعي أساسي     : ٢- ٣النتيجة  
  .العلمية ذات الصلة تدرجيياًالبيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتنسيق الُنُهج 

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

تغري املناخ وختفيف آثـار اجلفـاف واستـصالح    لحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف : ٤- ٣النتيجة  
  .اختاذ القراراتعلى أدوات للمساعدة لوضع األراضي املتردية يف املناطق املتأثرة 

 علـى الـصعيد العـاملي       ،)٥(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية        : ٥- ٣النتيجة  
ري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلـك       واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين هبدف دعم مقر      
  .حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

                                                      

)٣( ICCD/COP(8)/16/Add.1 ١٣، الفقرة٨- م أ/٣، مرفق املقرر.  
 ٣نفس املرجع السابق، اهلدف التنفيذي  )٤(

 .باستثناء املعرفة التقليدية بشأن املوارد الوراثية )٥(
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تردي /التصحر والتكنولوجية ذات الصلة مبوضوع  الشبكات واملؤسسات العلميةمشاركة: ٦- ٣النتيجة 
  .األراضي واجلفاف يف دعم تنفيذ االتفاقية

الدور الريادي يف حتقيق هذه النتائج مـع        بلعلم والتكنولوجيا   جلنة ا تضطلع   س ٨- م أ /٣ومبوجب املقرر     - ٢٠
، على أساس شامل هدعمالتنفيذ، وإسداء املشورة بشأنه، وتقييم السهر، يف نفس الوقت، على تطوير قدراهتا على 

  .قرراتهم وضعوموضوعي ومنفتح وشفاف، ومّد مؤمتر األطراف مبا يلزم من معلومات ل

  م والتكنولوجيا املتوقعة ومؤشرات األداء ذات الصلةإجنازات جلنة العل -  باء

كما . وهي مبينة أدناه. مت حتديد اإلجنازات املتوقعة يف كل جمال من جماالت النتائج األوسع املدرجة أدناه             - ٢١
  .مت حتديد مؤشرات األداء لكل إجناز متوقع بغية تيسري عملية رصد تنفيذ الربنامج

زيائيـة  ي الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف فيمـا يتعلـق باالجتاهـات البيوف              كفالة دعم : ١- ٣ النتيجةجمال  
  .واالجتماعية واالقتصادية يف البلدان املتأثرة

  للفترة بني عامي) النتائج(اإلجنازات املتوقعة 
 ٢٠١١- ٢٠٠٨  

  مؤشرات األداء

تضمني مبادئ اإلبالغ التوجيهيـة املنـهجيات         ١- ١- ٣
الصلة بالرصد على الصعيد الوطين     واملعايري ذات   

وتقييم أوجه الضعف، بغية التمكني من إشـراك        
  األوساط العلمية الوطنية 

تقرير جلنة العلـم والتكنولوجيـا إىل مـؤمتر           - 
  األطراف بشأن املبادئ التوجيهية

مـدخالت علميـة    اليت تتضمن   عدد التقارير     - 
بشأن الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه       

  الضعف 
دعم مناقشات األوساط العلمية يف اجتماعـات         ٢- ١- ٣

جلنة العلم والتكنولوجيا، واالجتماعات اإلقليمية     
أو دون اإلقليمية، لعملية الرصد على الصعيد       /و

الوطين وتقييم أوجه الضعف بإقامة صلة وصـل        
  بني واضعي السياسات والعلماء

عدد التوصيات ذات الصلة اليت يشترك فيها واضعو          -
جلنة العلـم   تعرض على   سياسات والعلماء واليت    ال

  والتكنولوجيا 
عدد البلدان اليت تقدم تقـارير عـن املـشاورات        -

 العلمية

  عدد املمثلني من بني واضعي السياسات والعلماء  -
أمانة اتفاقية  
األمم املتحدة  
 ملكافحــة 

   التصحر

تقاسم املعلومات املتصلة بعملية الرصـد علـى        
  قييم أوجه الضعفالصعيد الوطين وت

عدد أكرب من املنشورات والتقارير املنشورة علـى موقـع          
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة الويب بـشأن      
الدراسات اإلفرادية، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة يف       

  جمايل الرصد على الصعيد الوطين وتقييم أوجه الضعف؛
اقية األمم املتحدة ملكافحـة     عدد أكرب من زائري موقع اتف     

  التصحر على شبكة الويب ومسجلي براجمه
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ستند إىل أقوى البيانات املتوافرة بشأن االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعيـة        يوضع إطار مرجعي أساسي     : ٢- ٣النتيجة   جمال

  .واالقتصادية وتنسيق الُنُهج العلمية ذات الصلة تدرجيياً
  للفترة بني عامي) النتائج(قعة اإلجنازات املتو

٢٠١١- ٢٠٠٨  
  مؤشرات األداء

جلوء األوسـاط العلميـة يف تقيـيم ومناقـشة            ١- ٢- ٣
االقتصادية  -  االجتاهات البيوفيزيائية واالجتماعية 

للتصحر وتردي األراضي واجلفاف إىل استخدام      
أشكال التحاور اجلديدة واملبتكرة للجنة العلـم       

  والتكنولوجيا

  ارير والتقارير املوجزة املوضوعةعدد التق  - 
عدد العلماء واملؤسسات املـشتركني يف آليـة          - 

استعراض النظراء لبيانات اتفاقية األمم املتحـدة     
  املرجعية ملكافحة التصحر

عدد التوصيات املتصلة باألساس املرجعي الـيت         - 
  يسترعى انتباه جلنة العلم والتكنولوجيا إليها 

بـالغ العلمـي التوجيهيـة      استخدام مبادئ اإل    ٢- ٢- ٣
اجلديدة لتنسيق النهج العلميـة علـى الـصعيد         

  اإلقليمي

  عدد املوجزات اإلقليمية املعتمدة  - 
عدد املدخالت اإلقليمية املقدمة إلعداد األساس        - 

  املرجعي
أمانة اتفاقية  
األمم املتحدة  
 ملكافحـــة

  التصحر

وضع أساس مرجعي تتفق عليه مجيـع اجلهـات         
   الصعيد العامليوُيعترف به على

  مقرر مؤمتر األطراف 

  

حتسني معرفة العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية وتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة هبدف حتـسني             : ٣- ٣ النتيجة   جمال 
   .اختاذ القرارات

  للفترة بني عامي) النتائج(اإلجنازات املتوقعة 
٢٠١١- ٢٠٠٨  

  مؤشرات األداء

 اجلوانب املنهجية ذات الصلة بتقييم تردي       إدماج  ١- ٣- ٣
األراضي يف مبادئ اإلبالغ التوجيهية الوطنيـة       
ُيَمكِّن من حتسني املعارف املتـصلة بالعوامـل        

  االقتصادية -  البيوفيزيائية واالجتماعية

 تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف  - 
ـ  على  عدد التقارير اليت حتتوي       -  ة مدخالت علمي

 -  تتصل بالعوامل البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة     
  االقتصادية

قيام اجتماعـات جلنـة العلـم والتكنولوجيـا           ٢- ٣- ٣
صلة الوصل بني متخذي القرارات     واحتفاالهتا بدور   

والعلماء بغية توعيتهم بالتفاعل اهلام املوجـود بـني         
االقتـصادية يف    - العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية  

   تأثرةاملناطق امل

  عدد ممثلي متخذي القرارات والعلماء  - 
  عدد التوصيات اليت تشترك فيها الفئتان   - 

أمانة اتفاقية  
األمم املتحدة  
ملكافحــة 

   التصحر

منهجية اتفاقية األمـم    استخدام السلطات الوطنية    
املتحدة ملكافحة التصحر اخلاصة بتقييم الفقر وتردي       

  القراراتاألراضي إلتاحة أساليب أفضل الختاذ 

عدد التقارير الوطنية اليت يتجلى فيها استخدام املنهجيـة         
)٢٠١١- ٢٠١٠ (  
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تغري املناخ وختفيف آثار اجلفاف واستصالح األراضي املترديـة يف          لحتسني معرفة التفاعالت بني التكيف      : ٤- ٣ النتيجة   جمال

  .اختاذ القراراتعلى أدوات للمساعدة لوضع املناطق املتأثرة 
  للفترة بني عامي) النتائج(ت املتوقعة اإلجنازا

 ٢٠١١- ٢٠٠٨  
  مؤشرات األداء

إسهام التعاون بني اهليئات العلمية املنبثقة عـن          ١- ٤- ٣
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر وتلـك        
املنبثقة عن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن        
تغري املناخ يف حتسني معارف الفئتني خبـصوص        

املوجودة بني التكيف لتغري املنـاخ،      التفاعالت  
وختفيف حدة اجلفاف، واستـصالح األراضـي       

  املتردية يف املناطق املتأثرة

القرارات اليت تتخذها األطراف يف اتفاقية األمـم          - 
املتحدة ملكافحة التصحر واألطـراف يف اتفاقيـة        

  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
ملشتركني يف العملية يف    عدد اخلرباء واملؤسسات ا     - 

  إطار االتفاقيتني 
  عدد التقارير اليت حتتوي إشارات إىل مسائل مشتركة  -

استخدام أساليب التحاور اجلديـدة واملبتكـرة         ٢- ٤- ٣
للجنة العلم والتكنولوجيا بغية رفع مستوى احلوار 
الدائر حول التفاعالت املوجودة بني التكيف لتغري 

ـ      اف، واستـصالح   املناخ، وختفيف حـدة اجلف
  األراضي املتردية 

عدد املقاالت العلمية والتقارير العلمية املـوجزة         - 
  املوضوعة

عدد العلماء واملؤسسات املشتركني يف آلية استعراض         -
 النظراء التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

عدد التوصيات اليت يـسترعى انتبـاه جلنـة العلـم             -
   إليهاوالتكنولوجيا

ة اتفاقية  أمانـ
األمم املتحدة  
ــة  ملكافحـ

  التحصر

اجلهات املعنية الرئيسية بأمهيـة التفـاعالت       توعية  
املوجودة بني التكيف لتغري املناخ، وختفيـف حـدة         
ــة يف  ــي املتردي ــصالح األراض ــاف، واست  اجلف

  املناطق املتأثرة

إدراج اهليئتني اإلداريتني التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة        
ناخ والتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      بشأن تغري امل  

  هذا البند يف جداول أعماهلا
تكرر املوضوع املناقش يف االجتماعات اإلقليمية املعقودة يف 

  إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
  

ى الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي    عل ،)أ(توافر نظم فعالة لتشاطر املعرفة، مبا فيها املعرفة التقليدية        : ٥- ٣النتيجة   جمال 
  .والوطين هبدف دعم مقرري السياسات واملستعملني النهائيني، ويشمل ذلك حتديد ونشر أفضل املمارسات والتجارب الناجحة

  للفترة بني عامي) النتائج(اإلجنازات املتوقعة 
٢٠١١- ٢٠٠٨  

  مؤشرات األداء

ـ       ١- ٥- ٣ م املعـارف يف  إدماج هنج قائم على نظام تقاس
مبادئ اإلبالغ التوجيهية الوطنية مبـا يـسمح        

   مبشاركة العلماء واملستعملني النهائيني

تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف         - 
  بشأن املبادئ التوجيهية

  عدد التقارير اليت تشري إىل نظام تقاسم املعارف  - 

__________________  
  .التقليدية بشأن املوارد الوراثيةباستثناء املعرفة   )أ(  



ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 
Page 10 

 

استخدام األوساط العلميـة ومتخـذي القـرارات          ٢- ٥- ٣
مؤمترات جلنة العلـم والتكنولوجيـا واجتماعاهتـا        

أو دون اإلقليمية الستعراض نظم تقاسم      /اإلقليمية و 
 فرادية ال املمارسات والدراسات ااملعارف وأفضل

  عدد التقارير اليت يستعرضها النظراء  - 
دد التوصيات املقدمـة إىل مـؤمتر جلنـة العلـم            ع  -

  والتكنولوجيا 

ة ـاتفاقي أمانة
األمم املتحدة  
ــة  ملكافحـ

  التصحر

استخدام البلدان األطراف املتأثرة للمعلومـات      
املتصلة بالتكنولوجيا املالئمة، مبا فيها املعـارف       

  التقليدية 

عدد البلدان اليت تقدم تقارير عن اسـتخدام املعلومـات          
  صلة بالتكنولوجيات املالئمة واملعارف التقليديةاملت

عدد اإلشارات إىل أجهزة حبث خمتارة على شبكة إنترنـت     
وعدد الزيارات لبوابة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

  املخصصة لتقاسم املعارف على شبكة إنترنت
  

تردي األراضي واجلفاف /التصحر ية ذات الصلة مبوضوعوالتكنولوج  الشبكات واملؤسسات العلميةمشاركة: ٦- ٣ النتيجة جمال
   .يف دعم تنفيذ االتفاقية

  للفترة بني عامي) النتائج(اإلجنازات املتوقعة 
 ٢٠١١- ٢٠٠٨  

  مؤشرات األداء

متكني األوساط العلمية املعنية بالتصحر وتـردي         ١- ٦- ٣
األراضي واجلفاف، وإسهام تلك األوساط يف دعم       

 خالل عمليات التحاور اجلديدة     تنفيذ االتفاقية من  
  للجنة العلم والتكنولوجيا 

  عدد املدخالت العلمية  - 
عدد ممثلي كل فئة من فئات األوسـاط العلميـة            - 

املشتركة يف دورات جلنة العلـم والتكنولوجيـا        
 واالحتفاالت ذات الصلة

عدد مبادرات بناء القدرات الـيت ُتَحفَّـز علـى            - 
  ة والنظاميةاملستويات الفردية واملؤسسي

ضمان اجتماعـات واحتفـاالت جلنـة العلـم           ٢- ٦- ٣
والتكنولوجيا، كصلة وصل بني متخذي القرارات      

ستناد مقررات مـؤمتر األطـراف إىل       اوالعلماء،  
  معارف علمية سليمة وحديثة وسياساتية االجتاه 

  عدد ممثلي متخذي القرارات والعلماء  - 
لقرارات عدد التوصيات اليت يشترك فيها متخذو ا        - 

 والعلماء

عدد املقررات اليت تتخذها جلنة استعراض تنفيـذ          - 
االتفاقية واليت يشار فيها إىل مقررات جلنة العلـم         

  والتكنولوجيا والعكس بالعكس
ـ   ة أمانة اتفاقي

األمم املتحدة  
ملكافحـــة 

  التصحر

االعتراف بلجنة العلم والتكنولوجيا بوصفها احملفل      
 العلمية فيمـا يتعلـق      الرئيسي للتقييم والتبادالت  

  باملسائل املتصلة باألراضي والتربة

عدد املشتركني من العلماء وعدد املنظمات غري احلكوميـة         
العلمية املعتمدة وعدد االحتفاالت العلمية اليت تنظم أثنـاء      
دورات مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيـا وجلنـة     

  تصحر استعراض تنفيذ االتفاقية الدولية ملكافحة ال
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  االستنتاجات والتوصيات -  ثالثاً
يف االعتبـار،    االستراتيجية   اتخذاً توجيه آ،  ٢٠١١- ٢٠٠٨حيدِّد مشروع خطة العمل املقترح للفترة         - ٢٢

 إجنازاً متوقعاً من جلنة العلم والتكنولوجيا ومستمداً        ١٢باإلضافة إىل مقررات مؤمتر األطراف وأحكام االتفاقية،        
وتوفر خطـة العمـل     . العلم والتكنولوجيا واملعرفة   املتصل ب  ٣ج الستة املعينة للهدف التنفيذي      من جماالت النتائ  

كما حتدد أولويات واضحة لعمل جلنة العلم والتكنولوجيا         االستراتيجية   تنفيذاملقترحة دليالً تفصيلياً فعلياً لكيفية      
عن على حتسني العملية برمتها حتسيناً ملموساً وسيساعد تنفيذ خطة العمل الفعلي . خالل السنوات األربع القادمة

. ويتوقع أن تيسر التوصيات السياساتية السليمة تنفيذ األنشطة على أرض الواقع . ى األوساط العلميةطرق شد قو
كما يتوقع أن يشجع مشروع خطة العمل على إقامة شراكات علمية وعلى التعاون على نطاق املنظومة لبلـوغ                  

 ويهدف مشروع خطة العمل، بالتايل، إىل تعزيز التنسيق مع هيئات فرعية أخرى بغيـة               ."جيةستراتياال" أهداف
تضمني مقررات مؤمتر األطراف معارف علمية سليمة تضميناً حقيقياً، فضالً عن إتاحة فرص لتحفيز بناء القدرات 

  .وتنسيق العناصر السياساتية والعلمية لعملية اإلبالغ

والتكنولوجيا النظر، على ضوء توصيات مكتبها، يف اعتماد االجتـاه االسـتراتيجي            وقد تود جلنة العلم       - ٢٣
املقترح يف مشروع خطة العمل للسنوات األربع وتوفري إرشادات إضافية عن كيفية دعم خطة العمـل لتنفيـذ                  

  . دعماً يتسم بدرجة أكرب من الفعالية"ستراتيجيةالا"

_ _ _ _ _  

 


