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  مؤمتر األطراف
 الدورة اخلامسة

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢-١جنيف، 

 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

 مذكرة مقدمة من األمانة

  مقدمة-أوالً 

 بشـأن بـرنامج عمـل جلنة العلم والتكنولوجيا، يطلب إىل أمانة املؤمتر أن تيسر    ٣-م أ/١٦مبقتضـى املقـرر      -١
ماع واحد ملكتب اللجنة يف فترة ما بني الدورات، وذلك الستعراض املقررات اليت يتخذها عقد ما ال يقل عن اجت

مؤمتــر األطــراف وغــري ذلــك مــن املســائل ذات الصــلة بأعمــال اللجــنة، وال ســيما الــتخطيط لــلدورة املقبــلة للجــنة   
 .وتنظيمها

ولوجيا عقد يف جنيف بسويسرا يف ومبقتضى ذلك املقرر، نظمت األمانة اجتماعاً ملكتب جلنة العلم والتكن -٢
ويـرد يف املـرفقني األول والـثاين جـدول أعمـال ذلـك االجتماع وقائمة بالوثائق                 . ٢٠٠١أغسـطس   / آب ١٥ و ١٤

 .املعروضة على االجتماع؛ وترد يف املرفق الثالث قائمة املشاركني يف االجتماع

أعضاء األمانة بأعضاء مكتب جلنة العلم وعقب افتتاح االجتماع، رحب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا و -٣
 .ومت تقدمي واعتماد جدول أعمال اجتماع مكتب اللجنة. والتكنولوجيا واخلرباء الذين حضروا االجتماع
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   استعراض جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة العلم والتكنولوجيا-ثانياً 
 وقائمة اخلرباء املستقلني والدليل اإلرشادي 

 أعمال جلنة العلم والتكنولوجيااستعراض جدول 

عقـب اسـتعراض جـدول أعمـال الـدورة اخلامسـة للجـنة العـلم والتكـنولوجيا، أوصـى أعضاء املكتب بأن                  -٤
أكتوبر / تشرين األول٢يـدرج تقريـر اللجـنة بشـأن املعارف التقليدية يف تقرير املكتب الذي سيقدم إىل اللجنة يف                 

٢٠٠١. 

٥-         أكتوبر الجراء / تشرين األول٢كـرس جـدول أعمـال فـترة بعـد ظهـر يـوم           وأوصـى أعضـاء املكـتب بـأن ي
مناقشـة بشـأن حتسني كفاءة وفعالية اللجنة، فضالً عن معاجلة مسألة قائمة اخلرباء املستقلني على أن جتري مناقشة          

ــوم       ــليدية صــباح ي ــل االرشــادي واملعــارف التق ــايري واملؤشــرات، وتنقــيحات الدلي  تشــرين ٣القضــايا املتصــلة باملع
 .٢٠٠١أكتوبر /األول

وقـامت األمانـة بـإبالغ أعضاء املكتب بأنه سيتم اقتراح التغيريات يف جدول أعمال اللجنة لدى النظر يف                  -٦
 .جدول أعمال الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف من أجل اعتماده

 استعراض قائمة اخلرباء املستقلني

وأوضحت . ٤-م أ /١٥ء املسـتقلني باإلشـارة إىل املقرر        عرضـت األمانـة موضـوع اسـتعراض قائمـة اخلـربا            -٧
األمانة أن العديد من الترشيحات املقدمة من األطراف الدراجها يف القائمة مل يتسن ادراجها ألن األطراف مل تتبع 

 .القنوات الدبلوماسية الرمسية، وفقاً ملا اتفق عليه يف مقررات سابقة

 استمرار االختالل يف متثيل اجلنسني ونقص متثيل ختصصات معينة، وأعـرب أعضاء املكتب عن قلقهم إزاء      -٨
واقترح أعضاء املكتب أن تعاجل األطراف هذه االختالالت يف . فضالً عن نقص متثيل اتمع املدين، يف قائمة اخلرباء

ها يف تقدمي وأكـد أعضـاء املكـتب أيضـاً على ضرورة تشجيع األطراف على اتباع االجراءات املتفق علي             . املسـتقبل 
 .الترشيحات

 تنقيحات الدليل االرشادي

، قدمت األمانة مشروع تنقيحات مقترحة للدليل االرشادي كما يرد يف الوثيقة          ٤-م أ /١٠عمالً باملقرر    -٩
ICCD/COP(5)/CST/5 .           وقد أحاطت األمانة   . واقـترح أعضـاء املكتب ادخال عدد من التغيريات يف هذه الوثيقة

 .وسوف تدرج هذه التعديالت يف التنقيحات املقترحة للدليل االرشادي. اتعلماً ذه التغيري
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  تقرير الفريق املخصص لنظم االنذار املبكر-ثالثاً 

، قدم رئيس الفريق املخصص لنظم االنذار املبكر تقرير الفريق املخصص، وأدىل ٤-م أ/١٤مبقتضى املقرر  -١٠
ــايري     ومت تســليط. أعضــاء املكــتب بعــدد مــن التعــليقات   ــه بشــأن املع ــة ادمــاج العمــل املُضــطلع ب  الضــوء عــلى أمهي

واملؤشـرات، فضـالً عن املعارف التقليدية، يف نظم اإلنذار املبكر املتصلة باجلفاف واألمن الغذائي، وكذلك برصد               
وأشـار رئيـس الفـريق املخصـص إىل ضـرورة إجراء دراسات جتريبية يف مناطق إيكولوجية خمتلفة            . وتقيـيم التصـحر   

لالســتفادة مــن عمــل الفــريق؛ وباإلضــافة إىل ذلــك، أشــار الــرئيس إىل أنــه ميكــن للخــرباء أن يضــطلعوا بدراســات   
اجتماعية واقتصادية خمتلفة بشأن نظم االنذار املبكر تكون ذات صلة بعملية اختاذ القرارات من جانب احلكومات             

 .واتمع املدين

تقرير الفـريق املخصـص واقـترحوا أن تقوم األطراف بدراسته    وأحـاط أعضـاء املكـتب عـلماً مـع الـتقدير بـ         -١١
وأشار أعضاء املكتب إىل . بعـناية، إذ أنـه يتضـمن مجيع العناصر الالزمة ملعاجلة القضايا املتصلة بالتصحر واجلفاف      

أن صـالحيات الفريق قد عوجلت بشكل مرض، واتفقوا على أنه مل تعد هناك حاجة ألن يضطلع الفريق مبزيد من                 
 .لعملا

ولوحــظ أن تقريــر الفــريق وورقــات العمــل األساســية املقدمــة أثــناء اجــتماع الفــريق تــتميز بــنوعية عاليــة     -١٢
وطُلب من األمانة أن . وتتضمن معلومات مفيدة ومهمة لألطراف، وأنه من ادي تقاسم املعلومات مع األطراف         

 .العمل األساسية يف حمفل مناسب وتوزيعهاتتصل برئيس الفريق املخصص من أجل ضمان نشر التقرير وورقات 

واتفـق أعضـاء املكـتب عـلى أنـه ينـبغي لألطراف أن تنظر يف وضع استراتيجيات الستخدام النهج املتصلة                -١٣
بنظم االنذار املبكر الواردة يف تقرير الفريق املخصص، رمبا من خالل إجراء دراسة جتريبية يف عدة بلدان أو ضمن        

 . أجل اختبار هذه النهجاحدى املناطق، من

  تقرير بشأن املعايري واملؤشرات-رابعا 

، قـام ممثـلون مـن مرصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة السـاحل واللجـنة الدائمــة          ٤-م أ/١١مبقتضـى املقـرر    -١٤
تعلقة املشـتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل بتقدمي تقرير عن التقدم احملرز على صعيد املبادرة  امل    

وأدىل أعضاء يف املكتب بعدد من التعليقات بشأن . ICCD/COP(5)/CST/7باملعايري واملؤشرات الواردة يف الوثيقة 
 .هذا التقرير
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وأحـاط مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا علماً ذا التقرير، وطلب من اللجنة الدائمة املشتركة بني الدول               -١٥
رصـد الصـحراء الكـربى ومـنطقة الساحل أن يقدما تقريراً أكثر مشوالً إىل     ملكافحـة اجلفـاف يف مـنطقة السـاحل وم        

 .الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، آخذين يف االعتبار بعض القضايا اليت أثارها أعضاء املكتب

  تقييم النظام االيكولوجي يف األلفية-خامسا 

ع عن كثب أنشطة تقييم النظام االيكولوجي  الذي طُلب فيه إىل األمانة أن تتاب٤-م أ /١٨مبقتضى املقرر    -١٦
يف األلفيـة، دعـي ممـثل تقيـيم الـنظام االيكولوجـي يف األلفيـة إىل تقـدمي عـرض بشـأن حالـة هـذا التقييم إىل أعضاء                          

 .املكتب

وأحاط املكتـب علماً مع التقدير بالعرض املقدم بشأن تقييم النظام االيكـولوجي يف األلفية، ونظر يف عدد  -١٧
ااالت اليت ميكـن فيها اقامـة تعـاون بني هيئة تقييم النظام االيكولوجي يف األلفية وجلنة العلم والتكنولوجيا مبا من 

إجـراء تقيـيم حلالـة تـردي األراضي، خاصة على املستويني الوطين واحمللي، دون امهال املستويني            : يف ذلـك مـا يـلي      
ىل فهــم كـامـل لـلعالقات بيـنها؛ وتـنمية القدرات املؤسسية والبشرية            العـاملي ودون العـاملي، مــن أجــل التوصــل إ           

املوجهـة صوب القضايا ذات الصلـة باالتفاقيـة؛ وزيادة الوعي العام باالتفاقية؛ وتطوير املعايري واملؤشرات، خاصة             
خـاص، الحـظ أعضاء   وبشـكل  . مؤشــرات تقديــر اآلثــار؛ وتعزيــز أوجــه الـتـآزر بـني االتفاقيـات املتعـلقة بالبيـئة            
 .املكتب احلاجة إىل حتديد اآلثار الناشئة على املستوى احمللي وذات الصلة باالتفاقية

وأوصى أعضاء املكتب بأن تواصل جلنة العلم والتكنولوجيا، من خالل آليات عملية وحمددة بشكل جيد،  -١٨
أللفيـة، إمـا على مستوى قطري أو على   حتديـد وحتسـني جمـاالت للـتعاون مـع هيـئة تقيـيم الـنظام االيكولوجـي يف ا                  

 .مستوى اقليمي 

  تنفيذ مشروع رائد لشبكة من املؤسسات، واهليئات-سادساً 
  واخلرباء معنية باملعارف التقليدية 

 ICCD/COP(5)/CST/2، قدمت األمانة، يف غياب ممثل عن حكومة إيطاليا، الوثيقة ٤-م أ /١٢استجابة للمقرر    -١٩
 مقدماً من السلطات اإليطالية بشأن تنفيذ مشروع رائد لشبكة من املؤسسات واهليئات واخلرباء معنية               الـيت تتضمن مقترحاً   
 .باملعارف التقليدية
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وقـد أحـاط املكـتب عـلماً ذا االقتراح وأذن لألمانة بإحالته باسم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل اموعات       -٢٠
 .الل الدورة اخلامسة للجنة العلم والتكنولوجيااالقليمية الستعراضه والنظر فيه خ

  استقصاء وتقييم الشبكات القائمة-سابعاً 

، نظـر مكـتب جلـنة العـلم والتكـنولوجيا يف استقصـاء وتقيـيم الشـبكات القائمة              ٤-م أ /١٣عمـالً باملقـرر      -٢١
من عملية االستقصاء والتقييم، وفـيما يتعلق مبسألة متويل املرحلة الثانية    . ملكافحـة التصـحر وختفيـف آثـار اجلفـاف         

 دوالر ٦٥٥ ٠٠٠الحظت األمانة أن بالرغم من جهودها، مل ترد حىت اآلن أي مسامهات من األطراف يف امليزانية البالغة 
ونظراً للنقص يف األموال، مل تتمكن األمانة من التعاقد مع برنامج األمم املتحدة     . مـن دوالرات الواليـات املـتحدة      

 .للبيئة

وصـف ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة نتائج تقييم املرحلة األوىل من عملية استقصاء وتقييم الشبكات                و -٢٢
 .القائمة الذي اضطلع به جهاز مستقل

وبعــد أن نظــر أعضــاء املكــتب يف التقيــيم، الحظــوا أنــه اجيــايب، بالــنظر إىل أن أهــداف املرحــلة األوىل قــد   -٢٣
توصـيات املتعـلقة بـتعزيز املرحلة الثانية واليت حددت يف التقييم قد أُدرجت يف             كمـا الحـظ املكـتب أن ال       . حتققـت 

 .املرحلة الثانية

وقـد نظـر بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، باالشـتراك مع األعضاء يف احتاد الوكاالت الشريكة لـه، يف سبل            -٢٤
قــترح للبــلدان الواقعــة يف مــنطقة اجلــنوب  ختفيــض تكــاليف املرحــلة الــثانية، مبــا يف ذلــك إمكانيــة ختفيــض العــدد امل 

 بلدان، ستنجم ١٠ بلداً إىل ١٨ولوحـظ أن بـتخفيض عـدد البـلدان الـيت سـتدرج يف املرحلة الثانية من            . األفـريقي 
  ٤٥٠ ٠٠٠وفـورات تعـادل ثـلث امليـزانية األصـلية املقـترحة، وبذلك تبلغ امليزانية االمجالية للمرحلة الثانية حوايل          

 .الرات الواليات املتحدةدوالر من دو

وطـلب مكـتب جلـنة العلم والتكنولوجيا إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم، بالنيابة عن األعضاء يف         -٢٥
وأوصــى . ٢٠٠١أغســطس / آب٢٧احتــاد الوكــاالت الشــريكة لـــه، مقــترحـاً مــنقحاً إىل األمانــة يف موعــد أقصــاه 

نقح يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، وشجع األطراف بقوة على أن تنظر املكتب األطراف أن تنظر يف املقترح امل
يف متويل إما املقترح األول املقدم من برنامج األمم املتحدة للبيئة، أو املقترح املنقح، وذلك نظراً ألمهية هذه املبادرة 

 .بالنسبة لالتفاقية
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  تقييم حالة تردي األراضي اجلافة-ثامناًً 

، قدمـت األمانـة تقريـراً عـن حالـة األنشـطة املتعلقة بتقييم حالة تردي األراضي              ٤-م أ /١٨باملقـرر   عمـالً    -٢٦
اجلافة، والحظت أن أمانة مرفق البيئة العاملية قد أعربت عن عدد من الشواغل فيما يتعلق مبقترح قدمته إليه منظمة 

دمـة مــن صـندوق تطويــر املشـاريع ومــرفق إعــداد    األمـم املــتحدة لألغذيـة والــزراعة يف إطـار مــنح اموعـة بــاء املق    
 .املشاريع

وأحـاط املكـتب عـلماً بـتقرير األمانة، فضالً عن الشواغل اليت أعرب عنها مرفق البيئة العاملية إزاء مقترح       -٢٧
وطـلب املكـتب مـن األمانة، تسليماً منه بأمهية مبادرة تقييم حالة    .  مـنح اموعـة بـاء   -صـندوق تطويـر املشـاريع       

ردي األراضـي اجلافـة، أن تواصـل املناقشـات مـع مـنظمة األمـم املـتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة              تـ 
للبيـئة لـتحديد مـا إذا كانت هاتان املنظمتان ترغبان يف تنقيح املقترح املذكور املقدم إىل أمانة مرفق البيئة العاملية؛          

ــإن أعضــاء املكــتب     ــنظام      وإذا كــان ردمهــا باالجيــاب، ف ــيم ال ــئة تقي ــة هي ــتعاون مــع أمان ــة أن ت ــبون مــن األمان يطل
، ووضع منهجيات ميكن أن تعزز "حتليل الفجوة"االيكولوجي يف األلفية، اليت عرضت إجراء تقييم لالحتياجات أو 

رة تقييم وبعد أن أحاط املكتب علماً بأمهية املبادرتني، أي مبادرة تقييم حالة تردي األراضي اجلافة ومباد. املقترح
النظام االيكولوجي يف األلفية، طلب من األمانة أن تبقي جلنة العلم والتكنولوجيا على علم بالتطورات اليت حتدث           

 .يف املستقبل

  استراتيجيات لنقل املعلومات-تاسعاً 

 ، والحظت أنه مت تلقي مسامهتنيICCD/COP(5)CST/6، قدمت األمانة الوثيقة ٤-م أ/١٦عمالً باملقرر  -٢٨
وذكرت األمانة أا تعتزم وضع جمموعة من األسئلة . كتابيتني فقط من األطراف واملنظمات األخرى املهتمة باألمر

 .بشأن موضوع نقل املعلومات من أجل حفز املناقشة يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

سباب احملتملة الخنفاض مستوى وأحـاط املكـتب علماً باملوجز التجميعي الذي أعدته األمانة، ونظر يف األ          -٢٩
االستجابة، مبا يف ذلك تعقد املسألة، فضالً عن االفتقار إىل استراتيجيات ووج حمددة حتديداً جيداً متكن األطراف 

ومت اقتراح عدد من . مـن تقـدمي معلومات عن سري تنفيذ املهام املتفق عليها يف اجتماعات جلنة العلم والتكنولوجيا               
عـندما يـتم حتديـد بـرامج العمـل، أثـناء دورة مؤمتـر األطـراف القادمة، ينبغي            ) ١: (ة هـذه القضـية    اخليـارات ملعاجلـ   

ينبغي لألطراف ) ٢(ختصيص نصف يوم على األقل ملناقشة تقارير األطراف املنتقاة على أساس التمثيل االقليمي؛ و
 .غراض تقاسم املعلوماتأن تنظر يف نشر هذه املسامهات الكتابية يف شكل مالئم كحافز اضايف، وأل
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  برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا-عاشراً 

نظر املكتب يف عدد من االقتراحات اليت تتعلق بربنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذلك  -٣٠
اف والتصحر؛ واستهالل دراسة    نشـر ورقات املعلومات األساسية بشأن نظم االنذار املبكر ملكافحة اجلف          : مـا يـلي   

جتريـبية الختبار بعض النهج والوسائل احملددة يف تقرير الفريق املخصص لنظم االنذار املبكر؛ واملعايري واملؤشرات،             
خصوصـاً مؤشرات التأثر، باستخدام طرق مماثلة تقوم منظمات خمتلفة باستخدامها يف الوقت احلايل؛ والتعاون مع            

اليكولوجي يف األلفية؛ واملرحلة الثانية من استقصاء وتقييم الشبكات القائمة؛ ومواصلة العمل            هيـئة تقييم النظام ا    
 .بشأن نقل املعلومات

  برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا يف األجل األطول-حادي عشر 

ناقشات نظـر أعضـاء املكـتب يف عـدد مـن القضـايا الـيت تـندرج يف إطار هذا املوضوع، مع مالحظة أن امل                      -٣١
املتعـلقة بتحسـني كفـاءة وفعاليـة جلـنة العلم والتكنولوجيا ستؤثر على برنامج عمل اللجنة على مدى عدة سنوات                

وسلط أعضاء املكتب الضوء على أمهية التركيز على املستويني احمللي والوطين يف املبادرات اليت تتخذها جلنة . قادمة
اجلة احتياجات االتفاقية، واستكشاف آليات للتعاون مع املبادرات        العـلم والتكنولوجيا، وعلى وضع منهجيات ملع      

 .البيئية األخرى

وأوصى املكتب بإقامة تعاون وثيق بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئات العلمية التابعة لالتفاقيات البيئية        -٣٢
لوحظـت حاجـة جلـنة العلم       كمـا   . األخـرى، وكذلـك بـني جلـنة العـلم والتكـنولوجيا وشـبكات الـربجمة املوضـوعية                 

 .والتكنولوجيا إىل الدراسة املتواصلة آلليات ترمي إىل حتسني أدائها

  خامتة-ثاين عشر 

طـلب أعضاء املكتب من األمانة أن تكفل حضور الرئيس احلايل للجنة العلم والتكنولوجيا، أو أحد نائيب               -٣٣
 .املكتبالرئيس، يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف لتقدمي تقرير 

وقدم الرئيس موجزاً شفوياً الجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا الذي استغرق يومني، وشكر أعضاء  -٣٤
 .املكتب، واخلرباء املدعوين، واألمانة على اسهامام اليت ساعدت على أن يكون االجتماع مثمراً
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 املرفق األول

 جدول األعمال

 ، جنيف، سويسرا٢٠٠١أغسطس / آب١٥-١٤
 صر األممق

 ٢٠٠١أغسطس / آب١٤الثالثاء، 

 بيان افتتاحي يديل به رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، الدكتور أوالندواجو مسيث ١٥/٩ - ٠٠/٩

 كلمة ترحيب يلقيها ممثل أمانة االتفاقية ٣٠/٩ - ١٥/٩

 اعتماد برنامج العمل وجدول أعمال املكتب ٤٥/٩ - ٣٠/٩

 ض جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة العلم والتكنولوجيا استعرا: ١املوضوع  ١٥/١٠ - ٤٥/٩

 قائمة اخلرباء املستقلني: ٢املوضوع  ٣٠/١٠ - ١٥/١٠

 ملخص الرئيس. تعليقات ومالحظات وآراء: ٢مناقشة املوضوع  ١٥/١١ - ٣٠/١٠

 استقصاء وتقييم الشبكات القائمة: ٣املوضوع  ٠٠/١٢ - ٣٠/١١

 ملخص الرئيس. تعليقات ومالحظات وآراء : ٣مناقشة املوضوع  ٣٠/١٢ - ٠٠/١٢

 تقرير اجتماع الفريق املخصص لنظم االنذار املبكر: ٤املوضوع  ٣٠/١٤ -٠٠/١٤

تقرير اجتماع الفريق املخصص لنظم االنذار املبكر، تعليقات        : ٤مناقشـة املوضـوع      ٣٠/١٦ - ٣٠/١٤
 ملخص الرئيس. ومالحظات وآراء

 ر عن املعارف التقليديةتقري: ٥املوضوع  ١٥/١٧ - ٤٥/١٦

. تقريــر عــن املعــارف التقــليدية، تعــليقات ومالحظــات وآراء : ٥مناقشــة املوضــوع  ٠٠/١٨ - ١٥/١٧
 ملخص الرئيس

 ٢٠٠١أغسطس / آب١٥األربعاء، 

 تقرير عن املعايري واملؤشرات : ٦املوضوع  ٠٠/١٠ - ٠٠/٩

 ملخص الرئيس. تعليقات ومالحظات وآراء: ٦مناقشة املوضوع  
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 تقييم النظام االيكولوجي يف األلفية، عرض ومناقشة ٠٠/١١ - ٠٠/١٠

مناقشة برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا يف إطار اتفاقية    : ٧املوضـوع    ٣٠/١٢ - ١٥/١١
 مكافحة التصحر

 ملخص الرئيس. تعليقات ومالحظات وآراء: ٧مناقشة املوضوع  ٣٠/١٤ - ٠٠/١٤

الــتفكري يف الــربنامج املمكــن للجــنة العــلم والتكــنولوجيا يف الســنوات  : ٨ املوضــوع ٠٠/١٥ - ٣٠/١٤
 القادمة وتصوره العام واجتاهاته

 ٨مناقشة املوضوع  ٣٠/١٥ - ٠٠/١٥

 ملخص الرئيس. تعليقات ومالحظات وآراء: ٨مواصلة مناقشة املوضوع  ٣٠/١٧ - ٤٥/١٥

 اختتام االجتماع ٠٠/١٨ - ٣٠/١٧
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 املرفق الثاين

 لوثائققائمة ا

١- ICCD/COP(5)/CST/1 :إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

٢- ICCD/COP(5)/CST/2: Proposal of the Government of Italy for the realization of a pilot  
  project of a network of institutions, bodies and experts on traditional knowledge. 

٣- Survey and evaluation of existing networks, institurions, agencies and bodies: Desk  
   evaluation report of phase one. 

٤- ICCD/COP(5)/CST/4: Early Warning Systems: Report of the ad hoc panel. 

٥- ICCD/COP(5)/CST/5 :          تقارير الوطنية اقـتراح بشـأن طـرق تنقيح الدليل اإلرشادي فيما يتعلق بتقدمي ال 
 .ملساعدة األطراف على أن تأخذ يف االعتبار يف تقاريرها أنشطة األوساط واملؤسسات العلمية 

٦- ICCD/COP(5)/CST/6: Strategies for the communication of information and its use to  
  generate best practices for combating desertification and mitigating the effects of drought. 

٧- ICCD/COP(5)/CST/7: Benchmarks and indicators: the report of the OSS and CILSS on  
monitoring-evaluation of impact and implementation indicators for cation programmes to 

combat desertification . 

٨- ICCD/COP(5)/5 and Add.1 :استكمال قائمة اخلرباء:  العلم والتكنولوجياجلنة. 

٩- ICCD/COP(5)/Inf.7: Dryland Degradation Assessment (LADA); Millennium Ecosystem 
Assessment (MEA): Strengthening capacity to manage ecosystems sustainably for human 

well-being; and identification of user needs . 

١٠- ICCD/COP(5)/3/Add.2: Synthesis of improving the efficiency and effectiveness of the 

Committee on Scienc and Technology . 
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 املرفق الثالث

 قائمة املشاركني

 مسيث، رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، كندا. الدكتور أوالنرواجو ب -١

  جلنة العلم والتكنولوجيا، إريترياالسيد مرباهتد اياسو، نائب رئيس -٢

 السيد انريكي أوكوا، السكرتري الثالث، البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف -٣

 الدكتور جون ايرمان، هيئة تقييم النظام االيكولوجي يف األلفية، الواليات املتحدة األمريكية -٤

 يق املخصص لنظم االنذار املبكر، اليابانالدكتور كازوهيكو تاكوشي، رئيس الفر -٥

 السيد يوسف براهيمي، مرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل، تونس -٦

 السـيد السـيد فرنسـوا تابسـوبا، اللجـنة الدائمـة املشـتركة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل،                   -٧
 بوركينا فاصو 

 ملتحدة للبيئة، كينياالسيد تيمو ماوكونن، ممثل برنامج األمم ا -٨

 السيد أمحد سيسوكو، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -٩

 السيد جان شيلتينغا، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -١٠

- - - - - 

 


