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  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 :يرد فيما يلي جدول األعمال املؤقت املعروض من أجل إقراره -١

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب نواب الرئيس -٢ 

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٣ 

 .قائمة اخلرباء املستقلني -٤ 

 .استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة -٥ 

 : ية جلنة العلم والتكنولوجياحتسني كفاءة وفعال -٦ 

 .التقرير املؤقت لفريق اخلرباء )أ(   

 .املعارف التقليدية -٧ 

 .املعايري واملؤشرات -٨ 

 :نظم اإلنذار املبكر -٩ 

 .الدراسات النموذجية عن نظم اإلنذار املبكر )أ( 

 .تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -١٠ 

 .يف األلفيةتقييم النظم اإليكولوجية  -١١ 

 :برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا -١٢ 

تولـيف للتقارير املقدمة من البلدان األطراف عن        : املوضـوع ذو األولويـة     )أ(  
دراسات حاالت توضح أفضل املمارسات وأنشطة البحوث فيما يتعلق بتردي األراضي وقابليتها 

 هنج متكامل؛: للتأثر واستصالحها

 .نة العلم والتكنولوجياتقرير مكتب جل )ب(  

 :االتصال باملنظمات الدولية واألوساط العلمية -١٣ 
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بـرنامج العمـل املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة             )أ(  
 ملكافحة التصحر بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة؛

األحراج والنظم اإليكولوجية   "أن  حلقـة العمـل الـيت ُعقدت يف فتربو بش          )ب(  
 ".تعزيز جماالت التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث: احلرجية

 .برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا -١٤ 

 .إنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب الضرورة، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق عملها -١٥ 

 :مسائل أخرى -١٦ 

 فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛برنامج زماالت ات )أ(  

الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة             )ب(  
أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز   /مبكافحـة التصحر و   

 .ملنظمات املهتمة باألمرتقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات وا

 .تقرير الدورة -١٧ 
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

 مقدمة

  مـن اختصاصـات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف مقرره              ٧وفقـاً للفقـرة      -٢
ضع برنامج العمل   وخي. ، تعـتمد اللجنة برنامج عمل يتضمن تقديرات ملا يترتب عليه من آثار مالية             ١-م أ /١٥

 .ملوافقة مؤمتر األطراف

 مكان انعقاد الدورة

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيا             ٢٤ من املادة    ١تـنص الفقرة     -٣
 بكينيا خالل انعقاد    ولذلك فإن الدورة السابعة للجنة سُتعقد يف نريويب       . باالقـتران مـع الدورات العادية ملؤمتر األطراف       

 ٢٠ إىل   ١٨وستجتمع اللجنة، حسب اجلدول الزمين املؤقت الذي ُوضع، يف الفترة من            . الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف    
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١، وميكن متديد اجتماعها حىت ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 املشاركون

على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيا هيئة متعددة         من االتفاقية    ٢٤ مـن املـادة      ١تـنص الفقـرة      -٤
 من  ٢٢ من املادة    ٧ووفقاً ألحكام الفقرة    . االختصاصات يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف        

 .االتفاقية، يكون باب االشتراك يف دورات اللجنة مفتوحاً أيضاً أمام املراقبني طبقاً ألحكام النظام الداخلي

 ئقالوثا

. تـرد يف املـرفق األول هبـذه الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُعدت للدورة احلالية للجنة ودورهتا السابقة                  -٥
وباإلضافة إىل توزيع الوثائق باألساليب املعتادة، فسوف ُتتاح أيضاً على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت على                

 .http://www.unccd.int: العنوان التايل

 افتتاح الدورة -١

 ٢-م أ /٢٠ املعدَّل باملقرر    ١-م أ /١املقرر  ( من نظامه الداخلي     ٢٢ينتخب مؤمتر األطراف، وفقاً للمادة       -٦
، رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا من بني ممثلي األطراف احلاضرين،          )١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ١١املـؤرخ   

وسيجري هذا االنتخاب يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر األطراف        . طقة جغرافية ممثلة متثيالً عادالً    وحبيث تكون كل من   
 تشرين ١٨مث يقوم رئيس اللجنة بافتتاح دورهتا السابعة يف . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٧الـيت سـُتعقد يف    

 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

 انتخاب نواب الرئيس -٢

، نواب  ١-م أ /١٥ من اختصاصاهتا الواردة يف املقرر       ٦لوجيا، وفقاً للفقرة    تنتخـب جلنة العلم والتكنو     -٧
 على أن ُينتخب الرئيس ونواب الرئيس مع إيالء االعتبار          ٦وتنص الفقرة   . رئيسها، على أن يعمل أحدهم مقرراً     
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ال سيما البلدان الواقعة الواجب لضرورة كفالة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتأثرة، و
 .يف أفريقيا، وعلى أنه ال جيوز انتخاهبم ألكثر من فترتني متتاليتني

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٣

وقد أعدت األمانة   .  أعاله على اللجنة لكي تقره     ١سـُيعرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف الفقرة          -٨
 .ويرد يف املرفق الثاين جدول زمين مؤقت لألعمال. ٦-م أ/٢٠ جدول األعمال املؤقت هذا على أساس املقرر

 التوصيات اجلديدة

 ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠تقرَّر أثناء وضع اجلدول الزمين لألعمال ختصيص جزء من صباح يوم             -٩
كن أيضاً أن ينظر ومي. لصياغة التقرير عن أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا واعتماد هذا التقرير بعد ظهر اليوم نفسه

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢١مؤمتر األطراف يف أية توصيات جديدة خالل اجللسة العامة اليت سيعقدها يوم 

 قائمة اخلرباء املستقلني -٤

 من االتفاقية، أن يضع قائمة بأمساء       ٢٤ من املادة    ٢يـتعني على مؤمتر األطراف، مبوجب أحكام الفقرة          -١٠
 وعمالً باملقرر . ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة، وأن يستويف هذه القائمة      خـرباء مستقلني من     

وتشتمل . ، قامـت األمانة بتحديث قائمة اخلرباء، مبا يف ذلك استحداث نظام جديد إلدراج البيانات     ٦-م أ /١٣
وقد مت االرتقاء بنظام قاعدة     . كوميةالصـيغة املوحدة لبيانات السرية الذاتية على معلومات عن املنظمات غري احل           

والصيغة األحدث متاحة   . البيانات وإجراءات االستفسار اإللكتروين املباشر من خالل املوقع على شبكة اإلنترنت          
ود اللجنة النظر يف هذه وقد ت. http://www.unccd.intمباشرة على موقع األمانة على الشبكة على العنوان التايل  

وترد . القائمة وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن حمتواها والتوجيهات اليت قد يود املؤمتر تقدميها إىل األمانة
 معلومات عن استخدام األطراف هلذه القائمة، مبا يف ذلك عمل اخلرباء على خمتلف ICCD/COP(7)/10يف الوثيقة 

 .عملاملستويات، مثل برامج ال

 ينبغي أن `١`: وقـد تود اللجنة، واضعة يف اعتبارها توصيات مكتبها يف هذا الشأن، أن توصي مبا يلي           -١١
 إن `٢`تشتمل أنشطة برنامج عمل فريق اخلرباء، قدر اإلمكان، على استراتيجية تتعلق بكيفية استخدام القائمة؛ و

سات احلاالت وأفضل املمارسات ينبغي أن تستفيد من        اسـتراتيجية فريق اخلرباء يف جمال االتصاالت وجتميع درا        
 .خربة اخلرباء املدرجني يف القائمة

 استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة -٥

، بالعمل املضطلع به من ِقَبل برنامج األمم املتحدة للبيئة          ٦-م أ /١٤أحـاط مؤمتر األطراف علماً، يف مقرره         -١٢
استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات      "صـل باملـرحلة األوىل مـن املشروع املعنون          فـيما يت  

وقدمت األمانة معلومات إىل اللجنة يف دورهتا السادسة فيما يتعلق مبقترح منقح خاص باملرحلة الثانية من  ". املوجـودة 
نوب األفريقي الفرعية وتشمل صيانة وتطوير قاعدة       املشـروع تتمـثل يف إجراء استقصاء جترييب متعمق يف منطقة اجل           
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وكان من املتوخى أن يقوم أعضاء احتاد الوكاالت الذي يقوده برنامج األمم . البيانات اليت أُنشئت خالل املرحلة األوىل
لطرق فعالية املـتحدة للبيئة، خالل أنشطة املرحلة الثانية، بالعمل مع جمموعة واسعة من بلدان اجلنوب األفريقي بأكثر ا     

ومع مراعاة توصيات مكتب جلنة العلم      . وقد قُدم االقتراح إىل مرفق البيئة العاملية من أجل متويله         . مـن حيث التكلفة   
والتكنولوجـيا يف هذا الشأن، طُلب من برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يقدم تقريراً مؤقتاً بالنيابة عن األعضاء يف احتاد                    

 .ICCD/COP(7)/CST/10مات املتعلقة هبذه املسألة يف الوثيقة وترد املعلو. الوكاالت

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا -٦

 التقرير املؤقت لفريق اخلرباء )أ( 

 ومرفقه، حتديد أولويات برنامج عمله      ٦-م أ /١٥طلـب مؤمتـر األطراف من فريق اخلرباء، يف مقرره            -١٣
 على املسائل املنبثقة عن استعراض الربامج الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وإسداء        للسنتني القادمتني، والتركيز  

املشـورة إىل جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص فعالية تلك الربامج                 
 موجز إىل جلنة العلم     وسوف يقوم رئيس فريق اخلرباء بتقدمي عرض      . ووفائهـا بالغـرض يف تنفـيذ االتفاقـية        

والتكنولوجيا حول نتائج التحليل الذي أجراه فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل جلنة استعراض تنفيذ                
 .ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1االتفاقية، وهو يرد أيضاً يف الوثيقة 

  ٦-م أ /١٥ مبوجب املقرر    وقـد تـود اللجنة أن تناقش بتعمق طلب مؤمتر األطراف من فريق اخلرباء،              -١٤
التركيز على املسائل املنبثقة عن استعراض الربامج الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وغريها من             "،  )٤الفقـرة   (

التقارير ذات الصلة، وإسداء املشورة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا، خبصوص 
، على أن يؤخذ يف االعتبار العرض الذي قدمه رئيس فريق "فائها بالغرض يف تنفيذ االتفاقية  فعالية تلك الربامج وو   

 .اخلرباء إىل اللجنة حول هذا املوضوع، وتوصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

 لكي  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١١وقد اجتمع فريق اخلرباء يف بيجني، الصني، يف الفترة من            -١٥
ويرد التقرير  . ر يف برنامج عمله وحيدد أولويات أنشطته ويبلور مقترحاته فيما يتعلق بتمويل برنامج العمل             يـنظ 

 .ICCD/COP(7)/CST/3املؤقت لفريق اخلرباء يف الوثيقة 

وقد أُبلغ مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا باستمرار غياب بعض أعضاء فريق اخلرباء، وبالتايل فقد طلب                -١٦
فريق اخلرباء أن يكتب إىل أعضاء الفريق الذين ال يشاركون مشاركة نشطة يف عمله ليطلب منهم تأكيد من رئيس 

وسوف يقوم رئيس فريق اخلرباء، حسب االقتضاء، باطالع        . استعدادهم ملواصلة العمل كأعضاء يف فريق اخلرباء      
 .اللجنة على نتائج هذه املسألة

 املعارف التقليدية -٧

، أن تقوم بتجميع ما قُدم من دراسات        ٦-م أ /١٦ألطراف من األمانة، مبوجب مقرره      طلـب مؤمتـر ا     -١٧
. احلاالت والدروس املستفادة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للمعارف التقليدية أن تسهم يف حتقيق أهداف االتفاقية               



ICCD/COP(7)/CST/1 
Page 7 

 إىل النظر يف هذا التقرير وإىل ؛ واللجنة مدعوةICCD/COP(7)/CST/5ويرد التقرير املتعلق هبذه املسألة يف الوثيقة 
 .تقدمي ما تراه مناسباً من التوصيات إىل مؤمتر األطراف

وقد قامت األمانة، آخذة يف اعتبارها توصيات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، بإجناز عملها بشأن نشرة  -١٨
ملعارف التقليدية، مبا يف ذلك ورقات      املعـارف التقليدية باالستناد إىل تقارير فريقي اخلرباء املخصصني املعنيني با          

 .ICCD/COP(7)/CST/5وترد املعلومات املتعلقة هبذه النشرة يف الوثيقة . املعلومات األساسية ذات الصلة

 املعايري واملؤشرات -٨

، بالتقدم اهلام الذي أحرزته اللجنة الدائمة املشتركة بني ٦-م أ/١٧أحاط مؤمتر األطراف علماً، يف مقرره  -١٩
الـدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، ومرصد الصحراء الكربى ومنطقة الساحل يف أفريقيا، واألطراف يف      
جمموعـة دول أمريكا الالتينية والكارييب ويف املناطق األخرى، فيما يتعلق بوضع املعايري واملؤشرات، وشجع هذه            

 .اجلهات على مواصلة أعماهلا يف هذا اجملال

ر األطراف قد شجع األطراف على وضع واختبار واستخدام املعايري واملؤشرات املناسبة،            كمـا أن مؤمت    -٢٠
وخباصة تلك اليت تستهدف املستوى احمللي وإشراك اجملتمع املدين، وتقدمي تقارير عن النتائج احملرزة إىل جلنة العلم                 

 .ICCD/COP(7)/CST/6وترد هذه التقارير يف مرفق الوثيقة . والتكنولوجيا يف دورهتا السابعة

وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا، آخذة يف اعتبارها توصيات مكتبها يف هذا الشأن، أن تنظر يف الكيفية                -٢١
الـيت ميكـن هبـا إعداد مبادئ توجيهية بشأن استخدام املعايري واملؤشرات، وأن تركز على إتاحة هذه املبادئ                   

وعالوة على ذلك، فإن    . كطريقة للمضي قدماً يف تناول هذه املسألة      التوجيهـية للـدورة املقبلة ملؤمتر األطراف        
أعمال املتابعة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء بشأن املعايري واملؤشرات ينبغي أن تعكس األعمال السابقة وأن تبلور                 

ريق اخلرباء، قد   وعلى أساس عمل ف   . توافقاً يف اآلراء العتماد إطار متكامل للتقييم يستخدم يف دعم برامج العمل           
تـود اللجنة أن تناقش مسألة ما إذا كان ينبغي عرض منهجية موحدة بشأن املعايري واملؤشرات تشمل املؤشرات                  

 االقتصادية وتلك املتصلة باإلدارة الرشيدة، لكي يوافق عليها مؤمتر األطراف - اإلحيائية واالجتماعية -الفيزيائية 
 .تكنولوجياحسبما أوصى به مكتب جلنة العلم وال

 نظم اإلنذار املبكر -٩

 الدراسات النموذجية عن نظم اإلنذار املبكر  )أ( 

، األطراف إىل االضطالع بدراسات منوذجية حول نظم اإلنذار ٦-م أ/١٨دعا مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٢٢
وقد . لم والتكنولوجيا املبكر مستخدمة يف ذلك توصيات الفريق املخصص، وتقدمي تقارير عن النتائج إىل جلنة الع             

وسوف يديل رئيس . ICCD/COP(7)/CST/7تلقت األمانة تقارير من البلدان األطراف يرد ملخص هلا يف الوثيقة 
 .فريق اخلرباء ببيان حول التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء فيما يتعلق هبذا البند
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 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة -١٠

، أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة املبادرة        ٦-م أ /١٩اف من األمانة، يف مقرره      طلـب مؤمتـر األطر     -٢٣
اخلاصـة بتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة وأن تعمل، يف مجلة أمور، على تيسري مشاركة األطراف حبيث                  

ات وحلقات  وقد شاركت األمانة يف اجتماع    . تؤخـذ شواغل واحتياجات األطراف يف احلسبان يف عملية التقييم         
عمـل اللجـنة التوجيهية ملبادرة تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة اليت ُعقدت برعاية مشروع تقييم تردي                  

 ICCD/COP(7)/CST/8وترد معلومات عن التقدم الذي أحرزه املشروع يف الوثيقة          . األراضي يف املناطق اجلافة   
 .املعروضة عل اللجنة كي تنظر فيها

 م اإليكولوجية يف األلفيةتقييم النظ -١١

، أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة تقييم النظم         ٦-م أ /١٩طلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف مقرره         -٢٤
اإليكولوجية يف األلفية وأن تعمل، يف مجلة أمور، على تيسري مشاركة األطراف حبيث تؤخذ احتياجات وشواغل                

د شاركت األمانة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ملبادرة تقييم النظم          وق. األطـراف يف احلسبان يف عملية التقييم      
وعالوة على ذلك، قدمت . اإليكولوجية يف األلفية واجتماعات جملسها، مبا يف ذلك يف صياغة التقارير ذات الصلة

لقة بتقييم النظم   األمانـة أمسـاء اخلـرباء املختارين من قائمة اخلرباء لكي يعملوا كخرباء استعراض للتقارير املتع               
اإليكولوجية يف األلفية، وأُرسلت املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف عملية التقييم هذه إىل مراكز التنسيق الوطنية، 

وقد تود اللجنة أن .  املعلومات ذات الصلة هبذا التقريرICCD/COP(7)/CST/9وتتضمن الوثيقة . حسب االقتضاء
 .الحظات والتوصيات يف هذا الشأنتقدم ما تراه مناسباً من امل

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا -١٢

 توليف للتقارير املقدمة من البلدان األطراف عن دراسات حاالت توضح           :األولويةذو   املوضوع )أ(
هنج : أفضل املمارسات وأنشطة البحوث فيما يتعلق بتردي األراضي وقابليتها للتأثر واستصالحها

 متكامل

، أن يواصل يف دورته السابعة مناقشة املسألة ذات األولوية اليت ٦-م أ/٢٠قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -٢٥
وعالوة ". هنج متكامل : تردي األراضي وقابليتها للتأثر واستصالحها    : "تناولتها اللجنة يف دورهتا السادسة، وهي     

 احلاالت اليت توضح أفضل املمارسات والبحوث على ذلك، شجع املؤمتر األطراف على تقدمي تقارير عن دراسات   
االبـتكارية فـيما يـتعلق هبذا املوضوع، وطلب من األمانة أن ختتار، بالتشاور مع فريق اخلرباء، ثالث أو أربع                    

. وقد وردت دراسات حاالت قدمتها عدة أطراف      . دراسات حاالت وعرضها على األطراف يف الدورة السابعة       
 .ICCD/COP(7)/CST/2هلذه الدراسات يرد يف الوثيقة وأعدت األمانة توليفاً 

 لفريق اخلرباء املتمثل يف     ٣ونـاقش مكتب اللجنة إمكانية استخدام دراسات احلاالت املختارة يف إطار النشاط              -٢٦
". تفاقيةحتديد وتقييم دراسات احلاالت اإلفرادية القائمة واجلارية بشأن احلفظ واالستصالح املستخدمة يف جمال تنفيذ اال              "

وقـد تـود اللجـنة، لدى مناقشتها للموضوع ذي األولوية، أن تأخذ يف اعتبارها مقترحات مكتبها وأن تنظر يف بعض          
 .دراسات احلاالت اليت قد تنطبق على العديد من املناطق، والكيفية اليت ميكن هبا إعداد دراسات احلاالت ونشرها
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 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  )ب( 

، تيسري عقد اجتماع واحد ملكتب جلنة العلم ٦-م أ/٢٠طلـب مؤمتـر األطراف من األمانة، يف مقرره           -٢٧
والتكنولوجيا يف فترة ما بني الدورتني وذلك الستعراض املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف وغريها من املسائل                

ويرد تقرير مكتب اللجنة يف الوثيقة   . لجنةاملـتعلقة بعمـل اللجـنة، وال سـيما ختطيط وتنظيم الدورة املقبلة ل             
ICCD/COP(7)/CST/4. 

 االتصال باملنظمات الدولية واألوساط العلمية -١٣

برنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن  )أ(
 التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة

تعزيز جماالت  : األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجية   "العمل اليت ُعقدت يف فيتربو بشأن       حلقة   )ب(
 "التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث

 ٥الفقرة (ضمن سياق عنصر برنامج عمل فريق اخلرباء املتعلق بوضع خارطة طريق لتطوير جماالت التآزر  -٢٨
، قد تود اللجنة أن تناقش مسألة االتصال باملنظمات الدولية          ٦-م أ /١٢، فضالً عن املقرر     )٦-م أ /١٥من املقرر   

 .واألوساط العلمية

 معلومات أساسية حول االجتماعات الرئيسية اليت شاركت فيها ICCD/COP(7)/5وتتضـمن الوثـيقة      -٢٩
حلقة العمل بشأن   وقد تود اللجنة أيضاً أن تناقش التوصيات الواردة يف هذه الوثيقة واليت متخضت عنها               . األمانة

، وهي احللقة اليت    "تعزيز جماالت التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث       : األحـراج والنظم اإليكولوجية احلرجية    "
نظمـتها أمانتا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم                

وقد تود . ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ إىل ٥املناخ وُعقدت يف فيتربو بإيطاليا يف الفترة من املتحدة اإلطارية بشأن تغري 
اللجـنة، آخـذة يف اعتبارها توصيات مكتبها، أن تطلب من فريق اخلرباء أن يقوم، يف إطار نشاط برنامج عمله    

ية األخرى، هبدف تفادي    تطويـر جماالت التآزر مع االتفاقيات واملنظمات واملعاهدات احلكومية الدول         "املعـنون   
ويتمثل . ، بإعداد ورقة مناقشة تأخذ يف االعتبار نتائج حلقة عمل فيتربو          "ازدواجية اجلهود وإقامة آليات للتفاعل    

اهلدف من هذه الورقة يف إجراء املزيد من الدراسة لتوصيات حلقة عمل فيتربو املوجهة حنو تعزيز جماالت التآزر                  
د يف الوثيقة نفسها املعلومات ذات الصلة بربنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع     كما تر . عـلى املستوى احمللي   

 .البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة

بغية التوصل إىل هنج مشترك     ، ما برحت األمانة جتري مشاورات مع الشركاء املعنيني          ٦-م أ /١٢وعمالً باملقرر    -٣٠
. إزاء معاجلة املشاكل اليت تواجه البلدان ذات الغطاء احلرجي احملدود واليت تعترب ذات صلة بعمل جلنة العلم والتكنولوجيا                 

ويتمـثل اهلدف االستراتيجي للنهج املشترك يف توفري حمفل استشاري يدعم األخذ بنهج يقوم على املشاركة وينطلق من                  
 القمة إزاء السياسات واملبادرات ذات الصلة يف جمال النظم اإليكولوجية احلرجية يف هذه البلدان ذات الغطاء القـاعدة إىل  

وقد تود اللجنة أن توصي مؤمتر األطراف بتقدمي توجيهات مناسبة إىل األمانة بشأن متابعة موضوع               . احلـرجي احملـدود   
 .، وفقاً ملقرر مؤمتر األطراف املذكور أعاله"دودالنهج املشترك إزاء البلدان ذات الغطاء احلرجي احمل"
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 برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا -١٤

. قد تود اللجنة أن تنظر يف التوصيات اليت تريد تقدميها إىل مؤمتر األطراف فيما خيص برنامج عملها املقبل -٣١
يف النهوض مبسؤولياهتا، وفقاً الختصاصاهتا، يف الفترة وقد تود أيضاً تقدمي توصيات لتحسني كفاءة وفعالية عملها 

 .الفاصلة بني الدورتني

وقــد تــود اللجــنة أن تــناقش توصــيات مكتــبها الــواردة يف املــرفق األول بــتقرير املكتــب  -٣٢
ICCD/COP(7)/CST/4فيما يتعلق باملسائل الثالث اليت يشتمل عليها عمل اللجنة . 

كما لوحظ  . تقريره تعليقات على نقص املعرفة والوعي العام بأنشطة اللجنة        وقد أبدى مكتب اللجنة يف       -٣٣
وينبغي لربنامج عمل اللجنة، يف     . أن الوعـي بأنشـطة اللجـنة ضمن االتفاقيات األخرى متدن جداً أو منعدم             

للجنة أن تقدم ما وقد تود ا. املستقبل، أن يعزز أوجه التآزر مع اهليئات الفرعية العلمية التابعة لالتفاقيات األخرى
 .هو مناسب من التوصيات فيما يتعلق بإمكانية عقد اجتماعات سنوية منتظمة للجنة العلم والتكنولوجيا

كما ناقش مكتب اللجنة مسألة ما إذا كان ينبغي لألطراف تعيني ممثل على املستوى الوطين يضطلع بدور  -٣٤
وقد تود اللجنة أن . جيا ويعترب املمثل القطري يف اللجنةمركـز التنسـيق الوطين فيما خيص جلنة العلم والتكنولو      

 .تدرس هذا االقتراح وأن تقدم توصيات، إذا اعتربت ذلك مناسباً، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف

كمـا نـاقش املكتب بالتفصيل مسألة مستوى متويل وحدة جلنة العلم والتكنولوجيا يف األمانة وأنشطة                 -٣٥
 وقد تود اللجنة أن تقدم مالحظات وتوصيات فيما يتعلق بربنامج وميزانية الفترة . نية األساسيةاللجنة يف إطار امليزا

 فـيما يتصل بلجنة العلم والتكنولوجيا كي ينظر فيها مؤمتر األطراف وذلك من أجل تعزيز دور         ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 .للجنةوحدة جلنة العلم والتكنولوجيا ضمن األمانة، وحتسني األنشطة اليت تضطلع هبا ا

 إنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب الضرورة، وحتديد اختصاصاهتا وطرائق عملها -١٥

 من االتفاقية، ميكن ملؤمتر األطراف أن يقوم، حسب الضرورة،          ٢٤ من املادة    ٣وفقـاً ألحكـام الفقرة       -٣٦
 يتعلق بأحدث   بتعـيني أفـرقة خمصصـة لتزويده، عن طريق اللجنة، مبعلومات ومشورة بشأن قضايا حمددة فيما               

وقد تود اللجنة أن تنظر يف تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف . التطورات يف جماالت العلم والتكنولوجيا ذات الصلة
بإنشاء ما يلزم من األفرقة املخصصة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باالتصال باملنظمات الدولية واألوساط العلمية وبشأن 

أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك بشأن تعزيز /اخلاصة مبكافحة التصحر وتعزيـز نقل الدراية والتكنولوجيا    
 .تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

 مسائل أخرى -١٦

ا إذا كان   قد تود اللجنة، إذا ما رأت ذلك مناسباً، أن تنظر يف تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف حول م                  -٣٧
ينـبغي االضطالع، خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني، بأية أعمال أخرى يف ميدان العلم والتكنولوجيا، وكيفية                
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وقد تود اللجنة أيضاً أن تبدي آراءها ومالحظاهتا بشأن مبادرة األمانة فيما يتعلق بصياغة برنامج . القـيام بذلك  
 .تصحرزماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال

 برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر )أ( 

 معلومات حول مقتَرح إلنشاء برنامج زماالت خاص        ICCD/COP(7)/CST/INF.1تتضـمن الوثـيقة      -٣٨
وبعد إجراء استعراض لربامج الزماالت يف إطار اتفاقيات ريو األخرى          . باتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر     

ور الواسع النطاق الذي تؤديه برامج الزماالت يف خمتلف منظمات األمم املتحدة، أعدت األمانة اقتراحاً يعرض والد
. بعض جوانب الفوائد واخلصائص والتمويل املتصلة بإنشاء برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر    

حلة هو أن يكون مبثابة وثيقة تعرض بعض اآلراء العامة          وقـد الحظت األمانة أن املقصود باالقتراح يف هذه املر         
كما تقدَّم معلومات عن الربناجمني املماثلني اخلاصني باتفاقية التنوع         . حـول أهـداف الربنامج املتوخى وإدارته      

 .البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

صيات مكتب اللجنة بشأن برنامج الزماالت، هذا االقتراح كي تنظر وتقدِّم األمانة، آخذة يف اعتبارها تو -٣٩
وقـد تود اللجنة أن تطلب إىل مؤمتر األطراف دعوة األمانة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة ووضع                . فـيه اللجـنة   

 .الترتيبات اإلدارية الضرورية لتنفيذ برنامج الزماالت هذا

أو /ز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحُّر والنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزي )ب(
التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل             

 املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات الدولية املهتمة باألمر

، ٥-م أ /١ا الثالثة، طبقاً الختصاصاهتا احملددة يف املقرر        قامـت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهت        -٤٠
أو التخفيف من   /بالنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحُّر و            

طراف آثـار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات فيما بني األ               
وترد .  اليت أعدهتا األمانة   ICCD/CRIC(3)/7واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر، وذلك باالستناد إىل الوثيقة         

  املعلومات ذات الصلة هبذه املسألة كي تنظر فيها جلنة العلم والتكنولوجياICCD/COP(7)/CST/INF.2يف الوثيقة 

 تقرير الدورة -١٧

ر األطراف عن دورته السابعة املعلومات ذات الصلة بأعمال اللجنة خالل           سـوف ُتدَرج يف تقرير مؤمت      -٤١
 .وُيتوقَع أن تقدم اللجنة توصيات إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها. دورهتا السابعة
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 الوثائق املعّدة للدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا

 يقةرمز الوث  العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(7)/CST/1   جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 توليف للتقارير املقدمة من األطراف بشأن       -بـرنامج عمـل جلـنة العلم والتكنولوجيا         
دراسـات احلـاالت اليت توضح أفضل املمارسات وأنشطة البحوث فيما يتصل بترّدي             

 هنج متكامل: ر واستصالحهااألراضي وقابليتها للتأث

 ICCD/COP(7)/CST/2 

 ICCD/COP(7)/CST/3   التقرير املؤقت لفريق اخلرباء-حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا 

 حتليل أجراه فريق اخلرباء للتقارير املقدمة       -حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا       
 ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمن األطراف إىل الدورة الثالث

 ICCD/COP(7)/CST/3/Add.1 

 ICCD/COP(7)/CST/4   تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا-برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا 

 ICCD/COP(7)/CST/5  املعارف التقليدية

 ICCD/COP(7)/CST/6  املعايري واملؤشرات

 ICCD/COP(7)/CST/7  اسات النموذجية عن ُنظُم اإلنذار املبكِّر الدر-ُنظُم اإلنذار املبكِّر 

 ICCD/COP(7)/CST/8  تقييم ترّدي األراضي يف املناطق اجلافة

 ICCD/COP(7)/CST/9  تقييم الُنظُم اإليكولوجية يف األلفية

 ICCD/COP(7)/CST/10  استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة

 ICCD/COP(7)/CST/INF.1  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر

النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا اخلاصة مبكافحة التصحُّر 
أو التخفـيف مـن آثـار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تقاسم        /و

 املعلومات فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمراخلربات وتبادل 

 ICCD/COP(7)/CST/INF.2 

 الوثائق املعّدة للدورة السادسة للجنة العلم والتكنولوجيا

 رمز الوثيقة  العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(6)/CST/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه-إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 توليف للتقارير املقدمة من البلدان األطراف -رنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا ب
بشـأن دراسـات احلاالت اليت توضح أفضل املمارسات وأنشطة البحوث املتصلة            

 هنج متكامل: بترّدي األراضي وقابليتها للتأثر واستصالحها

ICCD/COP(6)CST/2 
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 يقةرمز الوث  العنوان أو الوصف

 ICCD/COP(6)CST/3  التقرير املؤقت لفريق اخلرباء-ولوجيا حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكن

 ICCD/COP(6)CST/4 املعارف التقليدية

 ICCD/COP(6)CST/5 املعايري واملؤشرات

 ICCD/COP(6)CST/6  الدراسات التجريبية عن ُنظُم اإلنذار املبكر-ُنظُم اإلنذار املبكِّر 

 ICCD/COP(6)CST/7 ، وتقييم الُنظُم اإليكولوجية يف األلفيةتقييم ترّدي األراضي يف املناطق اجلافة

 ICCD/COP(6)CST/8 استقصاء وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات املوجودة

 ICCD/COP(6)/CST/INF.1  تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا-حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكولوجيا 

 ICCD/COP(6)/CST/INF.2 تقرير االجتماع األول لفريق اخلرباء-فعالية جلنة العلم والتكنولوجيا حتسني كفاءة و

 ICCD/COP(6)/CST/INF.3  نشرة حول ُنظُم اإلنذار املبكر -ُنظُم اإلنذار املبكِّر 

 



ICCD/COP(7)/CST/1 
Page 14 

 

 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٨الثالثاء، 

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥لساعة ا
استقصـاء وتقيـيم للشـبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات          �

 (ICCD/COP(7)/CST/10)املوجودة 
 افتتاح الدورة �
 انتخاب نواب الرئيس �

 قائمة اخلرباء املستقلني �
 (ICCD/COP(7)/10) 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل �
 )ICCD/COP(7)/CST/1( 

 حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا � املعارف التقليدية �
 (ICCD/COP/(7)/CST/5)  - التقرير املؤقت لفريق اخلرباء 

 Add.1) و(ICCD/COP(7)CST/3  املعايري واملؤشرات �
 (ICCD/COP(7)/CST/6)  

   اإلنذار املبكِّر الدراسات التجريبية عن ُنظُم-ُنظُم اإلنذار املبكِّر  �
 CCD/COP(7)/CST/7)  

  
٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩األربعاء،   

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة 
 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا � االتصال باملنظمات الدولية واألوساط العلمية �

 (ICCD/COP(7)/15) 
 مسائل أخرى �

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر  برنامج زماالت -
        (CCD/COP(7)/CST/INF.1) 

الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية          -
أو التخفيف  /والتكنولوجـيا اخلاصة مبكافحة التصحُّر و     

مـن آثار اجلفاف، وكذلك يف السبل والوسائل الكفيلة        
مات فيما بني   بـتعزيز تقاسـم اخلـربات وتبادل املعلو       

 األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر
 (ICCD/COP(7)/CST/INF.2) 

تولـيف للـتقارير املقدمة من األطراف بشأن         -
دراسات احلاالت اليت توضح أفضل املمارسات      
والبحوث االبتكارية فيما يتصل بترّدي األراضي      

 هنج متكامل: وقابليتها للتأثُّر واستصالحها
(ICCD/COP(7)/CST/2)       

 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا -
(ICCD/COP(7)/CST/4)       

 تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة �
     (ICCD/COP(7)/CST/9) 

 تقييم الُنظُم اإليكولوجية يف األلفية �
(ICCD/COP(7)/CST/9) 

  
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠اخلميس، 

 ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة  ١٨ /- ٠٠/١٥الساعة 
اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع املقررات          
الـيت سُتعرض على مؤمتر األطراف من أجل النظر فيها، واعتمادها           

 حسب االقتضاء

 برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا �
إنشـاء أفـرقة خرباء خمصصة، حسب الضرورة، مع          �

 يد اختصاصاهتا وطرائق عملهاحتد
 تقرير الدورة � 
  

اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع          
املقررات اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف من أجل النظر         

 فيها، واعتمادها حسب االقتضاء

- - - - - 


