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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣-١١تشانغوون، مجهورية كوريا، 

   من جدول األعمال املؤقت ١البند 
  ار جدول األعمال وتنظيم العمل إقر

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  .انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  -٢
  .تثنائية الثانيةالنظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االس  -٣
املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهـداف              - ٤

  : من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
 ١وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلق بقياس األهداف االسـتراتيجية             )أ(  

  ؛ من االستراتيجية٣ و٢و
ية والتقنية املدرجة يف التقارير املطلوب تقدميها       طرائق حتليل املعلومات العلم     )ب(  

 من اهليئات املعنية باإلبالغ، فضالً عن اسـتخدام النتـائج           ٢٠١٢يف عام   
  .العلمية ذات الصلة
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إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                - ٥
- ٢٠٠٨ (االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة          

٢٠١٨:(  
التحضري للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عـن             )أ(  

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومـدى قـدرة          "
  ؛"املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

 يف شكل يغلب عليه طابع املـؤمتر        تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا      )ب(  
  .العلمي والتقين

اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً عاملياً               - ٦
بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقة بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار           

 لـدعم   ولية متعددة التخصصات  تقييم سبل تنظيم تقدمي مشورة علمية د      : اجلفاف
  .عملية االتفاقية

  . بالعلم والتكنولوجيااملعنيوناملراسلون   - ٧
  .قائمة اخلرباء املستقلني  - ٨
تعزيز الدعم املقدم إىل املؤسسات العلمية ومؤسسات البحث والتدريب يف جمـال              - ٩

  :تنفيذ االستراتيجية
ة العلم والتكنولوجيا واهليئات    تعزيز التعاون العلمي وتبادل املعارف بني جلن        )أ(  

الفرعية العلمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقيـة           
التنوع البيولوجي، والفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئـة          

  ؛العاملية ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة ذات الصلة
  مم املتحدة ملكافحة التصحر؛برنامج زماالت اتفاقية األ  )ب(  

) ز(١٦نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبني يف املادة                - ١٠
من نص االتفاقية، وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة فيمـا يتعلـق بقـضايا             

  .مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
الستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز       استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل ا       -١١

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات       ): ٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية   
  ).٢٠١٥-٢٠١٢(للجنة العلم والتكنولوجيا ) أربع سنوات(

  .معلومات عن املبادرات العلمية اإلقليمية  -١٢
  .علم والتكنولوجيابرنامج عمل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة ال  -١٣
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  .برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  -١٤
  .اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -١٥

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً   

  كانملا    
 على أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيـا        االتفاقية من   ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -١

د الدورة العاشرة للجنـة يف      وبناًء عليه، ستعق  .  الدورات العادية ملؤمتر األطراف    باالقتران مع 
وقد تقرر أن جتتمع    . وون جبمهورية كوريا أثناء انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        تشانغ

  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ١١اللجنة يف الفترة من 

  شكل الدورة    
كل دورة عادية مقبلة للجنة      على أن ُتنظم     ٨-م أ /١٣قرر  من امل ) أ(١تنص الفقرة     -٢

 مـن   ١وتنص الفقرة   . العلم والتكنولوجيا، يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين         
كـل دورة    "... ٨-م أ /١٣ من املقرر    ١عدم انطباق نص الفقرة     ، على   ٩-م أ /١٦املقرر  

وعليه . ورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا    على الد " عادية مقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا    
  .سُتعقد الدورة العاشرة للجنة بالشكل االعتيادي ملؤمترات األمم املتحدة

  الترتيبات اللوجستية    
قبل افتتاح الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، ستقوم األمانـة بتوزيـع               -٣

بالتفصيل إجراءات التسجيل واإلجـراءات      تبيِّن   (ICCD/COP(10)/INF.1)مذكرة معلومات   
  .األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجيستية األخرى الالزمة للدورة

  املشاركون    
 من االتفاقية على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيـا          ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -٤

.  األطـراف  هيئة متعددة التخصصات وعلى أن يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع           
 من االتفاقية، أن يكون بـاب االشـتراك يف          ٢٢ من املادة    ٧ويتوقع، وفقاً ألحكام الفقرة     

  .جلسات الدورة العاشرة للجنة مفتوحاً للمراقبني، رهناً بأحكام النظام الداخلي

  الوثائق    
ة  اليت أُعدت ألجل الـدورة العاشـر  بالوثائقترد يف املرفق األول هبذه الوثيقة قائمة      -٥

وباإلضافة إىل توزيع النسخ املطبوعة، ستتاح الوثائق على املوقـع          . للجنة العلم والتكنولوجيا  
  .<www.unccd.int>: الشبكي التايل اخلاص باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  افتتاح الدورة    
 تـشرين   ١١سيفتتح رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا الدورة العاشـرة للجنـة يف              -٦
، ١-م أ /١ من النظام الداخلي الـوارد يف املقـرر          ٢٢ووفقاً للمادة   . ٢٠١١أكتوبر  /ولاأل

، ينتخب مؤمتر األطراف رئيس اللجنة مـن بـني ممثلـي            ٢-م أ /٢٠بصيغته املعدلة باملقرر    
  . األطراف احلاضرين يف الدورة

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
يف هذه الوثيقة على اللجنة لكي تعتمـده،        سيعرض جدول األعمال املؤقت الوارد        -٧

 مع رئيس اللجنة، على أساس املقررات ذات الصلة الـيت           بالتشاوروهو جدول أعدته األمانة     
ويرد يف املرفق الثاين أدناه جدول زمين مؤقـت         . اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة     

  .لألعمال

  غرض انعقاد الدورة    
 من االتفاقية، تقدم اللجنة إىل مؤمتر األطراف املعلومات         ٢٤دة   من املا  ١وفقاً للفقرة     -٨

. واملشورة بشأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف          
بغرض صـياغة   ويهدف تنظيم عمل الدورة إىل تيسري األنشطة املضطلع هبا يف هذا الصدد،             

  .ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، حسب االقتضاءمشاريع مقررات، عند اللزوم، لكي 

  تنظيم العمل    
يدعو رئيس اللجنة، أثنـاء     : قد ترغب اللجنة يف النظر يف املخطط االفتراضي التايل          -٩

، إىل إقرار جدول األعمال ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١افتتاح الدورة يوم الثالثاء املوافق   
  . من جدول األعمال١٤ إىل ٢نود من مث ُينظر يف الب. وتنظيم العمل

وبعد االنتهاء من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال، سيسمح اجلدول الـزمين               -١٠
املؤقت املقترح لألعمال بإعداد تقرير الدورة، مبا يف ذلك صياغة مشاريع املقررات، عنـد              

اللجنة، أثناء  وستنظر  . ، حسب االقتضاء  ويعتمدهااللزوم، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف       
، يف برنامج   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٣اجللسة اخلتامية املقرر انعقادها يوم اخلميس       

  . عمل دورهتا االستثنائية الثالثة ودورهتا احلادية عشرة وستعتمد تقريرها

  أوقات انعقاد اجللسات    
الت املتاحة  يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من التسهي            - ١١

ومل ُتوضع أي ترتيبات يف اجلدول الزمين وال أي اعتمـادات يف            . أثناء ساعات العمل العادية   
ومتاشياً مع ساعات عمل مـؤمتر      . امليزانية لعقد جلسات مسائية أو أثناء عطلة هناية األسبوع        
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رة مـن   األطراف وتفادياً لتكبد تكاليف العمل اإلضايف، ستكون ساعات العمل العادية للدو          
ومل ُتتخذ  . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥، ومن الساعة    ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠الساعة  

أي ترتيبات لكي ُتعقد يف أي وقت من األوقات أكثر من جلسة واحـدة تـشتمل علـى                  
  .خدمات ترمجة شفوية

  انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  -٢  
، ١-م أ /١٥اصات جلنة العلم والتكنولوجيا املدرجة يف املقرر         من اختص  ٦ بالفقرةعمالً    -١٢

تنتخب اللجنة نواب رئيسها الذين يشكلون مكتب اللجنة، هم والرئيس الذي ُينتخب وفقاً             
. ٢-م أ /٢٠، بصيغته املعدلة بالقرار     ١-م أ /١ من النظام الداخلي الوارد يف املقرر        ٢٢للمادة  

للجنة على أن يتوىل أحد نواب الرئيس مهـام املقـرر،            من النظام الداخلي     ٦وتنص الفقرة   
وعلى أن ُينتخب الرئيس ونواب الرئيس على حنو يويل املراعاة الالزمة لضرورة كفالة التوزيع            
اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان الواقعة يف أفريقيا،             

ملتأثرة يف مناطق أخرى، وال جيوز أن ينتخبـوا ألكثـر مـن             دون إمهال البلدان األطراف ا    
  .متتاليتني فترتني

  النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االستثنائية الثانية  -٣  
سُيعرض التقرير املتعلق بالدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا، الوارد يف      -١٣

  .، على اللجنة كي تنظر فيهICCD/CST(S-2)/9الوثيقة 
  . يف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن إجراءات املتابعةاللجنةوقد ترغب   -١٤

املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهـداف              -٤  
   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

 مـن   ٣ و ٢ و ١لق بقياس األهداف االستراتيجية     وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتع       )أ(  
  االستراتيجية

 األمانة واآلليـة العامليـة      ، إىل ٩- م أ /١٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١٥
استخدام إجراء متكرر من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم األثـر واملنـهجيات              

، أن  ٩-م أ /١٧ من مقرره    ٥ يف الفقرة     والتكنولوجيا، العلمكما طلب إىل جلنة     . املرتبطة هبا 
وترد املعلومات املتعلقة هبذه املـسألة   . تستعرض أثناء دوراهتا حالة العملية التكرارية املذكورة      

  .ICCD/COP(10)/CST/2يف الوثيقة 
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، أن تراعي هذه العملية     ٩-م أ /١٧ من مقرره    ٤وطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -١٦
االستعراض العلمي اليت جيريها النظراء لدراسة مدى مالءمة ، عمليات التكرارية، يف مجلة أمور

وترد املعلومات املتعلقة باالستعراض العلمـي      . مؤشرات تقييم األثر ودقتها وفعالية تكاليفها     
  .ICCD/COP(10)/CST/INF.1للنظراء يف الوثيقة 

  مـن  ٣ة  ، يف الفقـر    والتكنولوجيـا  العلـم راف إىل جلنـة     كما طلب مؤمتر األط     -١٧
أن تواصل، بدعم من األمانة، تقدمي املساعدة لعمليات تتّبع مؤشـرات           ،  ٩-م أ /١٧ مقرره

 بالتحديد يف البلدان اليت اختارت التبليغ عن كامل جمموعة الوطيناألثر التجريبية على الصعيد     
 وترد املعلومات املتعلقة بعمليات تتبع مؤشرات األثـر       . ٢٠١٢مؤشرات تقييم األثر يف عام      

  .ICCD/COP(10)/CST/INF.2التجريبية يف الوثيقة 
، ُيطلب من جلنـة العلـم والتكنولوجيـا أن    ٩-م أ/١٧ من املقرر ٢ووفقاً للفقرة    -١٨

تواصل أعماهلا بشأن املنهجيات الالزمة جلمع البيانات وخطوط األسـاس ولالسـتعمال            
يف الوثيقـة  وتـرِد  . الفعال للمجموعة املُتفـق عليهـا مـن مؤشـرات تقيـيم األثـر          

ICCD/COP(10)/CST/3        ِبـل البلـدان    القوالب واملبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن ق
  .ICCD/CRIC(9)/INF.2األطراف املتأثرة، اليت تستند إىل القوالب الواردة يف الوثيقة 

 دليل منهجي بشأن اسـتخدام      ICCD/COP(10)/CST/INF.6كما يرد يف الوثيقة       - ١٩
  .٣ و٢ و١ التقدم احملرز استناداً إىل األهداف االستراتيجية لقياسر مؤشرات تقييم األث

 مـن   ٢وطلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا كذلك، يف الفقرة             - ٢٠
مسرداً لتوضيح املصطلحات والتعاريف املستعَملة يف صـياغة  ، أن تعد    ٩- م أ /١٧مقرره  

ويرِد يف الوثيقة   .  األطراف يف دورته العاشرة    جمموعة مؤشرات تقييم األثر لينظر فيها مؤمتر      
ICCD/COP(10)INF.9         ،الذي يستند   املسرد املنقح الستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية

  .ICCD/CRIC(9)/13إىل مسرد مؤشرات األداء الوارد يف الوثيقة 
ـ           املعلوماتوستدرج    - ٢١ ال  املتعلقة بنتائج النقاش حول هذا البند من جـدول األعم

 اليت ستـصدر أثنـاء الـدورة،        ICCD/CRIC(10)/25والتوصيات ذات الصلة يف الوثيقة      
  .وستخضع ملوافقة جلنة العلم والتكنولوجيا قبل إحالتها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

طرائق حتليل املعلومات العلمية والتقنية املدرجـة يف التقـارير املطلـوب تقـدميها يف                  )ب(  
  .اهليئات املعنية باإلبالغ، فضالً عن استخدام النتائج العلمية ذات الصلة من ٢٠١٢ عام
، أن تساهم جلنـة العلـم       ٩-م أ /١٢ من مقرره    ٢قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٢٢

والتكنولوجيا يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات            
الكيانات األخرى املعنية باإلبالغ، وال سيما املعلومات املتعلقة        العلمية الواردة من األطراف و    

كما .  احملددة يف االستراتيجية   ٣ و ٢ و ١مبؤشرات تقييم األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية       
 بشأن برنامج عمل الدورة العاشرة للجنـة        ٩-م أ /٢٦قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      
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للجنة طرائق حتليل املعلومات العلمية والتقنيـة املـضمنة يف          العلم والتكنولوجيا، أن تناقش ا    
 من اهليئات املعنية باإلبالغ، فضالً عـن اسـتخدام          ٢٠١٢التقارير املطلوب تقدميها يف عام      

التحليل األويل للمعلومات الـواردة  وترد املبادئ التوجيهية بشأن     . النتائج العلمية ذات الصلة   
ف والكيانـات األخـرى املعنيـة بـاإلبالغ يف الوثيقـة            يف التقارير املقدمة من األطـرا     

ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14.  

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                -٥  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨( االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

التقيـيم  "التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر عـن         التحضري للمؤمتر العلمي الثاين       )أ(  
االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشـبه           

  "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
ُيعقد املؤمتر العلمي الثاين    ، أن   ٩-م أ /١٦ من مقرره    ٢قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٢٣
 يف دورة اسـتثنائية للجنـة العلـم         ٢٠١٢ عام   يفقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      التفا

كما قرر، . ٨-م أ/١٣من املقرر ) د(و) ج(و) ب(و) أ(١ والتكنولوجيا، وفقاً ألحكام الفقرة
أن يكون املوضوع احملدَّد الذي سيتناوله املؤمتر العلمي الثاين         "  من املقرر نفسه،     ٤يف الفقرة   

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املـستدامة      ‘ة األمم املتحدة ملكافحة التصحر هو       التفاقي
  ".‘لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف

 من املقرر نفسه، أن ُتـدرج يف        ١٠وطُلب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا، يف الفقرة          -٢٤
.  حالة التحضري للمـؤمتر العلمـي التـايل        بشأنورة من دوراهتا عرضاً     جدول أعمال كل د   

 التقدم احملرز يف التحضري للمـؤمتر       ICCD/COP(10)/CST/5ويتناول اجلزء األول من الوثيقة      
  .العلمي الثاين لالتفاقية

  تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين  )ب(  
، أن تنظم   ٩- م أ /١٦ من مقرره    ٥ إىل األمانة، يف الفقرة      األطرافطلب مؤمتر     - ٢٥

تقييماً متعمِّقاً لتنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بالتـشاور             
ويرِد التقرير النهائي عن هذا التقييم، الذي أجـراه خـبريا تقيـيم             . مع اجملموعات اإلقليمية  

  .ICCD/COP(10)/CST/INF.3قالن، يف الوثيقة مست
يتـوىل، بـدعم مـن       من املقرر نفسه، أن      ٧وُيطلب إىل مكتب اللجنة، يف الفقرة         -٢٦

االحتاد الرائد قبل سنتني على األقل من موعد انعقـاد كـل            /األمانة، اختيار املؤسسة الرائدة   
وقد تود اللجنة إذن النظر . التصحرمؤمتر علمي مقبل يف إطار االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     
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يف املواضيع املمكن تناوهلا يف املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية وتقـدمي توصـيات إىل مـؤمتر                
  .األطراف بشأن تنظيم دوراهتا يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين

ه الطابع العلمـي    وترِد املعلومات املتعلقة بتنظيم دورات اللجنة يف شكل يغلب علي           -٢٧
كي تنظر فيها اللجنة بشكل أويل      ،  ICCD/COP(10)/CST/5 الوثيقةوالتقين يف اجلزء الثاين من      

  .وتقدم أي توصيات قد تود تقدميها هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف

اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أن تصبح مرجعاً              -٦  
ياً بشأن املعرفة العلمية والتقنية املتعلقـة بالتـصّحر وتـدهور األراضـي             عامل

تقييم سبل تنظيم تقدمي مشورة علميـة دوليـة         : والتخفيف من آثار اجلفاف   
  متعددة التخصصات لدعم عملية االتفاقية

، أن جتري ٩- م أ/١٨ من مقرره ١طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة، يف الفقرة   - ٢٨
 علمية دولية متعددة التخصـصات، علـى أن تؤخـذ يف         مشورة تنظيم تقدمي    تقييما لكيفية 

احلسبان احلاجة إىل ضمان الشفافية والتوازن اجلغرايف والنظر يف خيارات لتحديد قنوات متفق 
 من املقرر نفسه، ُيطلب     ٤ويف الفقرة   . عليها من أجل حبث املشورة يف إطار عملية االتفاقية        

ويـرِد التقريـر    . ات لُينظر فيها يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       من اللجنة أن تقدم توصي    
، ٩-م أ/١٨ من املقـرر  ٣املطلوب النظر فيه يف الدورة العاشرة للجنة، املشار إليه يف الفقرة          

، كي تنظر فيه اللجنة بشكل أويل وتقدم أي توصيات قد           ICCD/COP(10)/CST/6يف الوثيقة   
  . مؤمتر األطرافتود تقدميها هبذا الشأن إىل 

  املراسلون املعنيون بالعلم والتكنولوجيا  -٧  
، علـى   ٧-م أ /١٥ من مقرره    ٦شجع مؤمتر األطراف البلدان األطراف، يف الفقرة          -٢٩

  . والتكنولوجيا تتوىل جهة الوصل الوطنية تنسيق أعمالهبالعلماختيار مراسل للجنة يعىن 
، ٩-م أ/٢٢ من مقـرره  ١، يف الفقرة     إىل مكتب اللجنة   األطرافكما طلب مؤمتر      -٣٠

أن يتشاور مع األطراف واجملموعات اإلقليمية لوضع توصـيات بـشأن دور ومـسؤوليات       
املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا للنظر فيها لدى انعقاد الدورة االستثنائية الثانية والدورة            

التقرير املتعلق بالتقدم    ICCD/CST(S-2)/5ويرِد يف الوثيقة    . العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا   
أما نتائج التشاور بـشأن     . احملرز يف هذه املسألة الذي قُدم إىل الدورة االستثنائية الثانية للجنة          

دور ومسؤوليات املراسلني، اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورهتا العاشـرة، فتـرِد يف الوثيقـة            
ICCD/COP(10)/CST/7     ل أويل وتقدم أي توصيات قـد تـود          كي تنظر فيها اللجنة بشك

  .تقدميها هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف
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قائمة باملراسـلني املعنـيني بـالعلم        ICCD/COP(10)/CST/INF.4وترِد يف الوثيقة      -٣١
  .األطرافوالتكنولوجيا الذين رشحتهم 

  قائمة اخلرباء املستقلني  -٨  
 من االتفاقية، أن يـضع   ٢٤من املادة    ٢ينبغي ملؤمتر األطراف، وفقاً ألحكام الفقرة         -٣٢

 الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة وحيـتفظ         اخلربةقائمة بأمساء خرباء مستقلني من ذوي       
  .٩-أ م/٢١ من املقرر ٢وتواصل األمانة حتديث هذه القائمة وفقاً ألحكام الفقرة . هبذه القائمة

سه، أن تبحث وحتلـل اإلجـراءات        من املقرر نف   ٣ األمانة، يف الفقرة     إىلوُيطلب    -٣٣
احلالية واملعايري اخلاّصة بترشيح اخلرباء الذين ستدرج أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني وأن             

ويـرِد  . تقدم توصيات إلدخال حتسينات هبذا الصدد أثناء الدورة العاشرة ملؤمتر األطـراف           
سني إجـراءات ترشـيحهم يف      وصف احلالة الراهنة لقائمة اخلرباء املستقلني وتوصيات لتح       

، كي تنظر فيها اللجنة بشكل أويل وتقدم أي توصـيات تـود             ICCD/COP(10)/22الوثيقة  
  .تقدميها هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف

تعزيز الدعم املقدم إىل املؤسسات العلمية ومؤسسات البحث والتـدريب يف             -٩  
  جمال تنفيذ االستراتيجية

وتبادل املعارف بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئـات الفرعيـة          تعزيز التعاون العلمي      )أ(  
العلمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،      
والفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية ووكاالت األمـم املتحـدة      

  املتخصصة ذات الصلة
 لربنامج عمل الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، بـصيغته الـواردة يف             وفقاً  -٣٤

 أن تناقش اللجنة تعزيز التعاون العلمي وتبادل املعارف مع اهليئات           ينبغي،  ٩-م أ /٢٦املقرر  
الفرعية العلمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولـوجي،             

ق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية ووكـاالت األمـم املتحـدة              والفري
وترِد املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة ملكتب اللجنة واألمانة         . املتخصصة ذات الصلة  

  .ICCD/COP(10)/CST/INF.5يف الوثيقة 

  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  )ب(  
، أن تقوم، ٩- م أ/٢٠ من مقرره ١طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف الفقرة   - ٣٥

 اإلجراءات الالزمة لزيادة تطوير املقترح الـداعي إىل         باختاذبتوجيه من مكتب اللجنة،     
وتـرد  . ICCD/COP(9)/CST/6وضع برنامج زماالت منقح لالتفاقية والوارد يف الوثيقة         
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ت واألفـراد يف برنـامج زمـاالت االتفاقيـة يف الوثيقـة             رؤية منقحة ملشاركة املؤسسا   
ICCD/COP(10)/CST/8             اليت سُتعرض على اللجنة كي تنظر فيها بشكل أويل وتقـدم أي ،

  .توصيات قد تود تقدميها هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف

 نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو املبني يف املـادة               -١٠  
من نص االتفاقية، وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة فيما يتعلـق          ) ز(١٦

  بقضايا مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
من االستراتيجية، الواردة يف مرفـق      ) و(‘٣‘)ب(١٤قرر مؤمتر األطراف، يف الفقرة        -٣٦

سات املعنية، بإنـشاء    تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤس      ، أن   ٨-م أ /٣املقرر  
نظم إلدارة املعارف واإلشراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل املعلومات العلمية             

 مـن   ‘١‘)ب(‘٢‘)ب(٢٠ويف الفقرة   . والتقنية من وإىل املؤسسات واألطراف واملستعملني     
نة العلـم   دعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جل      املرفق نفسه، كلّف مؤمتر األطراف األمانة ب      

  .تأدية مهامها كوسيط يف جمال املعلومات واملعرفةبوالتكنولوجيا و
، أن تواصل   ٩-م أ /٤ من مقرره    ٩كما طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف الفقرة           -٣٧

 والوساطة يف تقاسم املعرفة تكون مبثابة أدوات للتنفيذ املعارفبناء ُنظم تتسم بالكفاءة إلدارة  
  .ية االتصال الشاملةالناجح الستراتيج

اإلطار املفاهيمي لنظـام إدارة املعـارف        ICCD/COP(10)/CST/9وتتناول الوثيقة     -٣٨
بالتركيز على الوساطة يف نقل املعارف العلمية، متشياً مع أحكام االسـتراتيجية، وتتـضمن              

  .معلومات عن إدارة املعارف إمجاالً على مستوى أمانة االتفاقية
ة يف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف عن اإلطار املفاهيمي لنظام            اللجن ترغبوقد    -٣٩

  .إدارة املعارف وتطويره التدرجيي

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل             -١١  
النظر يف مـشروع خطـة العمـل        ): ٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  )٢٠١٥-٢٠١٢(للجنة العلم والتكنولوجيا ) أربع سنوات(املتعددة السنوات 
تضع خطة  ، أن   ٩-م أ /١ من مقرره    ٤طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة، يف الفقرة          -٤٠

مـع   مستخدمةً هنج اإلدارة القائمة على النتائج     ) ٢٠١٥- ٢٠١٢(عمل متعددة السنوات    
نة، يف مجلـة    وترِد خطة العمل املتعددة السنوات للج     . العمل على زيادة تطوير هذا النهج     

، كي تنظر فيهـا اللجنـة       ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10أمور، يف الوثيقة    
بشكل أويل وتقدم أي توصيات تود تقدميها هبذا الشأن إىل الدورة العاشرة للجنة استعراض 

  .تنفيذ االتفاقية
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  معلومات عن املبادرات العلمية اإلقليمية  -١٢  
مانة أن تضمِّن جدول األعمال بنداً لتبـادل املعلومـات         طلب مكتب اللجنة إىل األ      -٤١

  . يف خمتلف املناطقاجلاريةبشأن املبادرات العلمية 
 اللجنة توجيه دعوة إىل اجملموعات اإلقليمية لتقدمي معلومات عن املبادرات           تودوقد    -٤٢

  .اجلارية يف كل منطقة

  م والتكنولوجيابرنامج عمل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العل  -١٣  
 اللجنة النظر يف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن برنامج عمل دورهتا             تودقد    -٤٣

  .االستثنائية الثالثة، اليت ستتضمن أيضاً املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية

  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  -١٤  
وضع توصيات تقدمها إىل مؤمتر األطراف خبصوص برنامج        قد تود اللجنة النظر يف        -٤٤

  .عمل دورهتا احلادية عشرة

  اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -١٥  
ير املؤمتر عن دورته العاشرة املعلومات ذات الصلة بأعمال اللجنة أثناء           رُتدَرج يف تق    -٤٥

  . األطراف كي ينظر فيهاوُيتوقع أن تقدم اللجنة توصيات إىل مؤمتر. دورهتا العاشرة
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة    
 العنوان   رمز الوثيقة

ICCD/COP(10)/CST/1  مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ICCD/COP(10)/CST/2          تعلقـة باألهـداف    تقرير بشأن تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثـر امل
 مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١االستراتيجية 

ICCD/COP(10)/CST/3          ٣ و ٢ و ١القوالب واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األهداف االستراتيجية 
  مذكرة من األمانة. للبلدان األطراف املتأثرة

ICCD/COP(10)/CST/4 -  
ICCD/CRIC(10)/14 

ويل للمعلومـات الـواردة يف تقـارير        مبادئ توجيهية بشأن التحليل األ     
 مذكرة من األمانة. عنية باإلبالغاألطراف والكيانات األخرى امل

ICCD/COP(10)/CST/5             تقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة
ملكافحة التصحر وتقرير عن تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوجيـا يف           

 مذكرة من األمانة. ليه طابع املؤمتر العلمي والتقينشكل يغلب ع

ICCD/COP(10)/CST/6            تقرير بشأن كيفية تنظيم مشورة علمية دولية متعددة التخصصات لدعم
 مذكرة من األمانة. عملية االتفاقية

ICCD/COP(10)/CST/7       مـذكرة مـن    . دور ومسؤوليات املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا
 ةناألما

ICCD/COP(10)/CST/8  مذكرة من األمانة. برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  
ICCD/COP(10)/CST/9               نظام إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، على النحو احملـدد يف

من نص االتفاقية، وأفضل املمارسـات، والنجاحـات، يف         ) ز(١٦املادة  
 مذكرة من األمانة. ر وتدهور األراضي واجلفافمسائل التصح

ICCD/CRIC(10)/7 -

ICCD/COP(10)/CST/10 
ـ             ا مشروع خطة العمل املتعددة الـسنوات للجنـة العلـم والتكنولوجي

 مذكرة من األمانة). ٢٠١٥-٢٠١٢(

ICCD/COP(10)/CST/INF.1           ثـر  تقرير عن استعراض النظراء العلمي لتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األ
 مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١تيجية املتعلقة باألهداف االسترا

ICCD/COP(10)/CST/INF.2            تقرير عن عمليات تتبع مؤشرات األثر التجريبية لتنقيح جمموعة مؤشرات
 مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١تقييم األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية 

ICCD/COP(10)/CST/INF.3   املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        تقييم تنظيم  :
  مذكرة من األمانة. التقرير النهائي
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 العنوان   رمز الوثيقة

ICCD/COP(10)/CST/INF.4  مذكرة من األمانة. قائمة املراسلني املعنيني بالعلم والتكنولوجيا 

ICCD/COP(10)/CST/INF.5          لـم والتكنولوجيـا    تعزيز التعاون العلمي وتبادل املعارف بني جلنـة الع
واهليئات الفرعية العلمية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          
واتفاقية التنوع البيولوجي، والفريق االستشاري العلمي والـتقين التـابع          

. ملرفق البيئة العاملية ووكاالت األمم املتحـدة املتخصـصة ذات الـصلة           
 مذكرة من األمانة

ICCD/COP(10)/CST/INF.6     بشأن استخدام مؤشرات تقييم األثر لقياس التقدم احملـرز         دليل منهجي
 مذكرة من األمانة. ٣ و٢ و١استناداً إىل األهداف االستراتيجية 

  الوثائق األخرى املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا العاشرة    
 العنوان   رمز الوثيقة

ICCD/CST(S-2)/9  لم والتكنولوجيا عن دورهتا االستثنائية الثانيةتقرير جلنة الع 

ICCD/COP(10)/22            مـذكرة  . تقرير عن التقدم احملرز يف حفظ قائمة اخلـرباء املـستقلني
 األمانة من

ICCD/COP(10)/INF.9  األمانة مذكرة من. مسرد منقح الستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية 
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  املرفق الثاين

   املؤقت لألعمالاجلدول الزمين    

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١الثالثاء، 

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

  افتتاح الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا من قبل الرئيس

ــل    • ــيم العمـ ــال وتنظـ ــدول األعمـ ــرار جـ إقـ
)ICCD/COP(10)/CST/1(  

  والتكنولوجياانتخاب أعضاء املكتب غري رئيس جلنة العلم   •

النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االسـتثنائية            •
  )ICCD/CST(S-2)/9(الثانية 

املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحـرز يف            •
   من االستراتيجية٣ و٢ و١تنفيذ األهداف االستراتيجية 

اس األهداف  وضع وتنفيذ مؤشرات لتقييم األثر تتعلق بقي        -  
   من االستراتيجية ٣ و٢ و١االستراتيجية 

    (ICCD/COP(10)CST/2، 
    ICCD/COP(10)CST/3، 
    ICCD/COP(10)/CST/INF.1 ،

ICCD/COP(10)/CST/INF.2 ،
ICCD/COP(10)/CST/INF.6 ،

ICCD/COP(10)/INF.9)  

طرائق حتليل املعلومات العلميـة والتقنيـة املدرجـة يف          -  
 مـن اهليئـات     ٢٠١٢تقدميها يف عام    التقارير املطلوب   

املعنية باإلبالغ، فضالً عن استخدام النتائج العلمية ذات        
  )ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14(الصلة 

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار           •
العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ          

 )ICCD/COP(10)/CST/5) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       املؤمتر العلمي  حتضري  -  
التقيـيم االقتـصادي للتـصحر، واإلدارة       "التصحر عن   

املستدامة لألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشـبه        
  "القاحلة واجلافة شبه الرطبة على التكيف
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 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢األربعاء، 

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار           •
العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ          

  ) ICCD/COP(10)/CST/5 ()تابع) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
يا يف شكل يغلـب     تنظيم دورات جلنة العلم والتكنولوج      -  

عليـــه طـــابع املـــؤمتر العلمـــي والـــتقين 
)ICCD/COP(10)/CST/INF.3(  

اختاذ تدابري لتمكني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من            •
أن تصبح مرجعاً عاملياً بشأن املعرفة العلمية والتقنيـة املتعلقـة           

تقييم : بالتصّحر وتدهور األراضي والتخفيف من آثار اجلفاف      
تنظيم تقدمي مشورة علمية دولية متعـددة التخصـصات         سبل  

  )ICCD/COP(10)/CST/6(لدعم عملية االتفاقية 

ــلون  • ــون املراسـ ــااملعنيـ ــالعلم والتكنولوجيـ   بـ
)ICCD/COP(10)/CST/7و  ICCD/COP(10)/CST/INF.4(  

 )ICCD/COP(10)/22 (قائمة اخلرباء املستقلني  •

لمية ومؤسسات البحث   تعزيز الدعم املقدم إىل املؤسسات الع       •
 والتدريب يف جمال تنفيذ االتفاقية

تعزيز التعاون العلمي وتبادل املعارف بني جلنـة العلـم            -  
والتكنولوجيا واهليئات الفرعية العلمية التفاقيـة األمـم        
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ واتفاقيـة التنـوع          

ـ       ابع البيولوجي، والفريق االستشاري العلمي والتقين الت
ملرفق البيئة العاملية ووكاالت األمم املتحدة املتخصـصة        

  )ICCD/COP(10)/CST/INF.5(ذات الصلة 
برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر          -  

)ICCD/COP(10)/CST/8.(  

  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣اخلميس، 

 ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

إدارة املعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية على النحو         نظام    •
من نص االتفاقية، وأفضل املمارسـات      ) ز(١٦املبني يف املادة    

والتجارب الناجحة فيما يتعلق بقـضايا مكافحـة التـصحر          
  )ICCD/COP(10)/CST/9 (وتدهور األراضي واجلفاف

ات العشر  استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنو        •
النظـر يف   ): ٢٠١٨-٢٠٠٨( من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة       

للجنة العلم  )  سنوات أربع(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات      
-ICCD/CRIC(10)/7() ٢٠١٥-٢٠١٢ (والتكنولوجيـــــا

ICCD/COP(10)/CST/10(  

  عن املبادرات العلمية اإلقليميةمعلومات  •

لثالثـة للجنـة العلـم       ا االسـتثنائية  الدورة   عملبرنامج    •
 التكنولوجياو

 العلـم   للجنـة  الـدورة احلاديـة عـشرة        عملبرنامج    •
 والتكنولوجيا

  جلنة العلم والتكنولوجيااعتماد تقرير  •

  اختتام الدورة  

        


