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            مؤمتر األطراف
                       جلنة العلم والتكنولوجيا

               الدورة الثامنة
     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٦- ٤       مدريد، 

                        من جدول األعمال املؤقت  ١      البند 
                ل وتنظيم العمل                 إقرار جدول األعما

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمانة

  جدول األعمال املؤقت-   ً أوال  

                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١

                    قائمة اخلرباء املستقلني - ٢

  :                      جلنة العلم والتكنولوجيا                  حتسني كفاءة وفعالية  - ٣

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء  ) أ (  

                                                                     اء للتقارير املقدمة من األطراف إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض                           حتلـيل فريق اخلرب     ) ب (  
                وتنفيذ االتفاقية

  :                                 تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا - ٤

                                      موجز أنشطة املكتب يف فترة ما بني الدورتني  ) أ (  

                                   برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر  ) ب (  
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                           ات لتجديد عضوية فريق اخلرباء                                      استعراض مهام وأعمال فريق اخلرباء، وإجراء  ) ج (  

                                                              تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة - ٥

  :                                 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا - ٦

  :                                                      آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي  :                  املوضوع ذو األولوية  ) أ (  
                                                              كتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة                          التقييم، واخلربة امليدانية امل

                                                       تقرير عن حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي  ) ب ( 

                                             برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا  - ٧

                                   إنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حبسب االقتضاء - ٨

           مسائل أخرى - ٩

                                  لدورتني تتعلق بالعلم والتكنولوجيا                أعمال أخرى بني ا  ) أ ( 

                                        إقامة شبكات بني املؤسسات والوكاالت واهليئات  ) ب ( 

                 املعارف التقليدية  ) ج ( 

                   انتخاب نواب الرئيس -  ١٠

  .            تقرير الدورة -  ١١

  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  ،  ١-   م أ /  ١٥              ألطراف يف مقرره                                                        من اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا اليت اعتمدها مؤمتر ا ٧    ً         وفقاً للفقرة  - ١
                                  وخيضع برنامج العمل ملوافقة مؤمتر       .                                                                               تعـتمد اللجنة برنامج عمل يتضمن تقديرات ملا يترتب عليه من آثار مالية            

  .      األطراف

                   مكان انعقاد الدورة

                                                                                من االتفاقية على أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيا باالقتران مع الدورات              ٢٤              من املادة     ١             تنص الفقرة    - ٢
                                                                                            ولذلك فإن الدورة الثامنة للجنة ستعقد يف مدريد بإسبانيا خالل انعقاد الدورة الثامنة               .                       لعاديـة ملؤمتر األطراف    ا

               ، وميكن متديد       ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٦       إىل    ٤                                                  وقـد تقـرر أن جتـتمع اللجنة يف الفترة من              .                 ملؤمتـر األطـراف   
  .            فترة االجتماع
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         املشاركون

                                                                االتفاقية على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيا هيئة متعددة                من     ٢٤                  مـن املـادة       ١                 تـنص الفقـرة      - ٣
           من املادة  ٧     ً               ووفقاً ألحكام الفقرة   .                                               ً                 االختصاصات وعلى أن يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف

      حكام                                                              ً     ً                  ً                       مـن االتفاقـية، ينتظر أن يكون باب االشتراك يف دورات اللجنة مفتوحاً أيضاً أمام املراقبني طبقاً أل                    ٢٢
  .              النظام الداخلي

        الوثائق

                      وباإلضافة إىل التوزيع     .                                                  ُ                                    ترد يف املرفق األول هبذه الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُعدت للدورة احلالية للجنة             - ٤
  :                                   ً                                                                             العـادي، فسـوف تـتاح هـذه الوثـائق أيضـاً على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت على العنوان التايل                    

<www.unccd.int>.  

                          جلنة العلم والتكنولوجيا            إدارة أعمال

  ،  ٢-    م أ  /  ٢٠                           ، بصيغته املعدلة باملقرر      ١-    م أ  / ١                                          من النظام الداخلي الوارد يف املقرر          ٢٢    ً              وفقـاً لـلمادة      - ٥
                                        وجيري هذا االنتخاب يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر   .                                                        ينتخب من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة رئيس اللجنة    

                                                                وقد تلقى مكتب املؤمتر من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق رئيس   .  ٧   ٢٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٣         األطراف يف 
                                                                                                                  هـذه اللجنة توصية جبعل املكتب احلايل للجنة يتوىل إدارة أعمال اللجنة حىت هناية دورهتا الثامنة، وجعل املكتب                  

                   متر األطراف يف هذه                  وسوف ينظر مؤ    .                                                                             اجلديـد يـبدأ أعماله بربنامج العمل اجلديد للجنة لفترة السنتني القادمة           
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٣                            التوصية يف جلسته االفتتاحية يف 

              افتتاح الدورة

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٤                                    يفتتح الرئيس الدورة الثامنة للجنة يف  - ٦

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-١

                      الوثيقة والذي أعدته    ُ                                                                              سُيعرض على اللجنة جدول األعمال املؤقت العتماده وهو اجلدول الوارد يف هذه              - ٧
                      ويرد يف املرفق الثاين      .                                                                                          األمانـة عـلى أساس املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة              

  .                    جدول زمين مؤقت لألعمال

                                                                                                      تقـرر ختصـيص وقـت يف اجلـدول الـزمين للجنة لصياغة واعتماد تقرير عن أعمال اللجنة يف يوم                     - ٨
                      ً                                                                كن للمؤمتر أن ينظر أيضاً يف أي بنود متبقية، وذلك يف اجللسة العامة للمؤمتر اليت                 ومي  .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /          أيلـول   ٦

  .                                  يقدم فيها رئيس اللجنة تقرير اللجنة
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  قائمة اخلرباء املستقلني-٢

                                                                    من االتفاقية، يضع مؤمتر األطراف قائمة بأمساء خرباء مستقلني من             ٢٤              من املادة     ٢    ً                 وفقاً ألحكام الفقرة     - ٩
               ، قامت األمانة   ٧-    م أ  /  ١٣    ً          وعمالً باملقرر     .                                                            لفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة وحيتفظ هبذه القائمة                    ذوي اخلربة ا  

                                                                                                         بتحديـث قائمة اخلرباء، وأنشأت شبكة بريد إلكتروين لتوزيع املعلومات يف أوقات مناسبة عن أنشطة جلنة العلم          
                                               والتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية، على اخلرباء                                                                         والتكنولوجيا وفريق خربائها، والسنة الدولية للصحارى والتصحر،        

                                  املعلومات املتعلقة باستخدام قائمة ICCD/COP(8)/9               وترد يف الوثيقة   .                                    املدرجة أمساؤهم يف قائمة اخلرباء املستقلني
  .                 اخلرباء واالحتفاظ هبا

                      ات مناسبة بشأهنا إىل                                                                                     وقد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف استعراض القائمة واستخدامها وتقدمي توصي           -  ١٠
  .     املؤمتر

  حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا-٣

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء  ) أ ( 

  .                                                             والية فريق اخلرباء إىل الدورة الثامنة للجنة العلم والتكنولوجيا ٧-   م أ /  ١٥                         مـدد مؤمتر األطراف مبقرره    -  ١١
                                                              ه ذات األولوية كما وردت يف برنامج عمله، مبا يف ذلك وضع                                                           وطلـب املؤمتـر إىل فريق اخلرباء مواصلة أنشطت        

  .                                                  ، واستراتيجية لتردي األراضي والفقر، ومعايري ومؤشرات(THEMANET)                                 اسـتراتيجية لالتصـال واملعلومات    
                                                                                                                       وسوف يقدم رئيس فريق اخلرباء إىل جلنة العلم والتكنولوجيا التقرير النهائي للفريق؛ ويرد هذا التقرير يف الوثيقة                 

ICCD/COP(8)/CST/2 .   ويليه رؤساء الفرق العاملة يف فريق اخلرباء الذين سوف يتكلمون بإجياز أمام اللجنة عن                                                                              
  .  ٧-   م أ /  ١٨   ، و ٧-   م أ /  ١٧   ، و ٧-   م أ /  ١٤   و ٧-   م أ / ١                                         ً           نتائج مهامهم كما تظهر يف برنامج عملهم وعمالً باملقررات 

                                               ملختلف الفرق العاملة يف فريق اخلرباء بشأن                             التقارير النهائية  ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1-9                  وترد يف الوثيقة    
  :                املوضوعات التالية

                                معايري ومؤشرات رصد وتقييم التصحر  ) أ ( 

         البيانات  /                                                         واستحداث آلية إلجياد شبكة تفاعلية ومواضيعية من البيانات      :                       اسـتراتيجية االتصـال     ) ب ( 
 (THEMANET)        الوصفية 

                                        منهجية تقييم متكاملة للفقر وتردي األراضي  ) ج ( 

                                          تطوير التآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة  ) د ( 

ِ                         دراسات حاالت بشأن احلفظ واالستصالح للمستخِدمني يف جمال تنفيذ االتفاقية    ) ه (                                        

                                                         منهجيات لتقييم التصحر على املستويات العاملي واإلقليمي واحمللي  ) و ( 
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                        االقتصادية والثقافية   -           االجتماعية                األحيائية و  -                                               حتديد الثغرات املالحظة بني املعارف الفيزيائية         ) ز ( 
                                                         وبني أنشطة مكافحة التصحر، وأسباب هذه الثغرات وسبل إزالتها

                                مبادئ توجيهية لنظم اإلنذار املبكر  ) ح ( 

  .                   األطلس العاملي للتصحر                      مبادئ توجيهية الستكمال   ) ط ( 

                     ء عن دراسات احلاالت                        تقرير فريق اخلربا   ICCD/COP(8)/CST/INF.3                                   وإضافة إىل ذلك، يرد يف الوثيقة        -  ١٢
                                                                                                  اليت وردت من اهلند واألرجنتني وإسبانيا وبيالروس عن احلفظ واالستصالح ألجل استخدامه من قبل من يعملون         

  .                يف تنفيذ االتفاقية

                                                                     ً                                  وقـد ترغـب جلـنة العلم والتكنولوجيا يف تقدمي توصيات مناسبة إىل املؤمتر استناداً إىل االستنتاجات                  -  ١٣
  .                                                           فريق اخلرباء بشأن خمتلف املسائل املواضيعية املتعلقة بربنامج عمله                   والتوصيات املقدمة من

                                                                                               حتلـيل فـريق اخلـرباء للـتقارير املقدمـة من األطراف إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض                   ) ب ( 
               تنفيذ االتفاقية

           راض الربامج                                                   إىل فريق اخلرباء التركيز على املسائل املنبثقة عن استع ٦-   م أ /  ١٥                          طلـب املؤمتـر يف مقرره        -  ١٤
                                                                                                                 الوطنـية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وإبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، من خالل جلنة العلم والتكنولوجيا،               

                                                    وسوف يلقي رئيس فريق اخلرباء كلمة موجزة أمام جلنة العلم   .                                               بفعالية وكفاية تلك الربامج يف جمال تنفيذ االتفاقية
                                                                        لذي أجراه فريق اخلرباء للتقارير اليت وردت من آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة                                 والتكنولوجيا حول نتائج التحليل ا

                                                                                                   الـبحر الكارييب، ومشال البحر األبيض املتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان أطراف أخرى متأثرة، وهي    
                     التحليل يف الوثيقتني              ويرد هذا     .               ُ                                                                   الـتقارير الـيت قُدمـت إىل جلـنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة              

ICCD/COP(8)/CST/3و   ICCD/COP(8)/CST/INF.2.  

                                                                                                       وقـد ترغـب جلـنة العلم والتكنولوجيا يف إحالة مالحظاهتا وتوصياهتا بشأن حتليل التقارير على جلنة                  -  ١٥
  . ٦-   م أ /  ١٥                                ً         استعراض تنفيذ االتفاقية، وذلك عمالً باملقرر 

  تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا-٤

                                     وجز أنشطة املكتب يف فترة ما بني الدورتني م  ) أ ( 

    ٢٤    و   ٢٣                                       ً                                                           عقد مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا اجتماعاً يف فترة ما بني الدورتني يف بون بأملانيا يف يومي                  -  ١٦
                                                                                          الستعراض املقررات اليت اختذها املؤمتر ومسائل أخرى ذات صلة يف جمال أعمال جلنة العلم                   ٢٠٠٧       أبريل   /     نيسان

  .                                                                                      مبا يف ذلك استعراض أعمال فريق اخلرباء وختطيط أعمال الدورة القادمة للجنة العلم والتكنولوجيا              والتكنولوجيا، 
                                            ً                                                               وسـوف يقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا تقريراً عن أنشطة املكتب يف الفترة ما بني الدورة السابعة والدورة        

                                              لعلم والتكنولوجيا اليت حبثتها جلنة استعراض تنفيذ  ُ                       ً                         وُيدرج يف تقرير املكتب أيضاً إظهار لبعض قضايا جلنة ا  .        القادمة
  .ICCD/COP(8)/CST/4                           ويرد هذا التقرير يف الوثيقة   .                        االتفاقية يف دورهتا اخلامسة
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                                                                                                      وقـد ترغـب جلنة العلم والتكنولوجيا يف إيالء اهتمام خاص للمالحظات اليت وردت يف الفرع املتعلق                  -  ١٧
                                                                 يف التقرير، واضعة يف اعتبارها الكلمة اليت ألقاها رئيسها أمامها بشأن   "    جيا                               عمليات مكتب جلنة العلم والتكنولو "   ب  

  .                                       ً                          هذا املوضوع وتوصية مكتبها، وقد ترغب أيضاً يف التوصية مبسار عمل مناسب

                                               برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ) ب ( 

                                              لوجيا إىل التثبت من وجود حاجة إىل برنامج                                    مكتب جلنة العلم والتكنو     ٧-    م أ  /  ١٥                      دعا املؤمتر يف مقرره      -  ١٨
                                                                                                     زماالت حمدد يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، على أن يضع يف اعتباره تقارير التقييم الذايت للقدرة 

                                                                           وسوف يقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا نتائج أعمال املكتب بشأن هذا             .                                      الوطنـية وبـرامج الزمالة القائمة     
  .ICCD/COP(8)/CST/5                       ويرد التقرير يف الوثيقة   .                         إىل اللجنة كي تنظر فيها      املوضوع

                                                                                        وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها استنتاجات وتوصيات املكتب، قد ترغب يف تقدمي توصية إىل املؤمتر تأخذ يف  -  ١٩
  .ICCD/COP(8)/CST/5                                                    االعتبار وصف برنامج زمالة حمدد كما ورد يف مرفق الوثيقة 

                                                               مهام فريق اخلرباء وأعماله وإعداد إجراءات لتجديد عضوية فريق اخلرباء        استعراض   ) ج ( 

                                                                     إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يستعرض مهام فريق اخلرباء            ٧-    م أ  /  ١٥                        طلـب املؤمتر يف مقرره       -  ٢٠
     عراض                                                                                            وأعماله، وأن يعد إجراءات منقحة لتجديد عضوية فريق اخلرباء، مع مراعاة التوصيات اليت ستصدر عن است

                                                         وسوف يقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا نتيجة أعمال          .                                                       جلـنة العلم والتكنولوجيا ملهام فريق اخلرباء وأعماله       
                          وقد ترغب اللجنة يف النظر يف   . ICCD/COP(8)/CST/6                          ويرد التقرير يف الوثيقة      .                                 املكتـب املـتعلقة هبـذا البند      

  .                                              التوصيات املقدمة من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

                                                            استبدال أعضاء فريق اخلرباء الذين مل يردوا على رسائل           ٧-    م أ  /  ١٥               ً                    وطلـب املؤمتـر أيضـاً يف مقرره          -  ٢١
                                                          وسوف يبلغ رئيس فريق اخلرباء اللجنة بالنتيجة اليت تنتهي إليها   .                                           االستفسار عن التزامهم باملشاركة يف فريق اخلرباء

  .          هذه املسألة

 م تردي األراضي يف املناطق اجلافة تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقيي-٥

                                                                     إىل األمانة أن تواصل عن كثب متابعة أنشطة مشروع تقييم تردي             ٧-    م أ  /  ١٩                        طلـب املؤمتر يف مقرره       -  ٢٢
                                                                                                  األراضي يف املناطق اجلافة، ودعا املشاركني يف املشروع إىل إشراك مراكز التنسيق التابعة التفاقية مكافحة التصحر 

                                                  وشاركت األمانة يف اجتماعات اللجنة التوجيهية لتقييم    .                                  أن يراعوا احتياجات هذه املراكز                            يف أعماهلم املقبلة على     
ُ                                                             تـردي األراضـي يف املناطق اجلافة ويف حلقات العمل اليت ُعقدت حتت رعاية مشروع تقييم تردي األراضي يف                                                                  

      ً                            موجزاً أمام اللجنة عن مشروع                                                              ً          وسوف يقدم ممثل عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بياناً           .              املناطق اجلافة 
                                 معلومات عن التقدم احملرز يف      ICCD/COP(8)/CST/9                  وترد يف الوثيقة      .                                        تقيـيم تردي األراضي يف املناطق اجلافة      

  .          هذا املشروع
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  برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا-٦

                التقييم، واخلربة    :          ي األراضي                                                    آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على ترد        :                    املوضوع ذو األولوية    ) أ (
                                                                         امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة

                                                                 أن تكون املسألة ذات األولوية اليت يتعني على جلنة العلم والتكنولوجية  ٧  -    م أ  /  ٢٠                  قرر املؤمتر يف مقرره  -  ٢٣
         التقييم،   :                                              تالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي        آثار االخ "                                   تـناوهلا يف دورهتا الثامنة هي موضوع   

              ، وشجع األطراف  "                                                                              واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة
        ؤمتر إىل          وطلب امل   .                                                                                            ومجـيع املنظمات املعتمدة على إعداد تقارير موجزة بشأن هذا املوضوع وتقدميها إىل األمانة             

                                                                                                                  مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن ختتار ثالثة تقارير منوذجية منها لتقدميها إىل األطراف كي تناقشها يف الدورة                 
                                                                 تقرير عن التقارير املوجزة الواردة، وترد التقارير املوجزة         ICCD/COP(8)/CST/7                  ويرد يف الوثيقة      .               الثامنة للجنة 

  .ICCD/COP(8)/CST/Misc.1                           اليت خيتارها املكتب يف الوثيقة 

                                                                                                    ويف أثناء مناقشة هذا البند من بنود جدول األعمال، قد ترغب اللجنة يف أن تأخذ يف االعتبار التوصيات           -  ٢٤
                   ، وأن تنظر يف طريقة  )       أدناه  ٢٥            انظر الفقرة  (     ً                                                       اليت قًدمت يف أثناء حلقة عمل أروشا املعنية باملناخ وتردي األراضي 

   .                                                                  رها بشأن هذا املوضوع، آخذة يف اعتبارها احلاجة إىل تطوير وتعزيز التآزر                           مواصلة التعاون اليت ميكن تطوي

                                                    تقرير حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي  ) ب (

                                                                          بعرض املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املتعلق بتنظيم حلقة عمل دولية            ٧-    م أ  /  ٢٠                      رحب املؤمتر يف مقرره      -  ٢٥
ُ                                         وقد ُعقدت حلقة العمل هذه يف الفترة من           .   ضي                            تعـىن باملـناخ وتردي األرا            ديسمرب   /             كانون األول  ١٥     إىل   ١١    

   ICCD/COP(8)/CST/8                                                                                     يف أروشـا جبمهوريـة ترتانـيا املتحدة؛ وترد تقارير حلقة العمل يف الوثيقتني                    ٢٠٠٦
  .ICCD/COP(8)/CST/INF.1 و

  برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا-٧

    وقد   .                                                                      ة يف أن تنظر يف توصيات تقدمها إىل مؤمتر األطراف فيما خيص برنامج عملها املقبل             قد ترغب اللجن -  ٢٦
         ً                                                                                        ترغب أيضاً يف تقدمي توصيات بوسائل وسبل ملموسة لتحسني الكفاءة والفعالية يف النهوض مبسؤولياهتا يف فترة ما 

                                  التوصيات اليت وضعها مكتب جلنة                                               وقد ترغب اللجنة يف أن تأخذ يف االعتبار         .                ً               بـني الدورتني وفقاً الختصاصاهتا    
                                                                                                                      العلم والتكنولوجيا يف هذا الصدد، مبا فيها التوصية بتيسري عقد ما ال يقل عن اجتماع واحد للمكتب يف فترة ما                    

                                                                                                 وهذا االجتماع من شأنه أن يتيح فرصة ملكتب اللجنة الستعراض أعمال اللجنة يف الفترة ما بني                  .              بـني الدورتني  
                                                                                      ررات اليت اعتمدها املؤمتر، والستعراض مسائل أخرى ذات صلة بأعمال اللجنة، ال سيما                        ً           الدورتـني عمـالً باملق    

  .                         ختطيط وتنظيم دورهتا القادمة

                                                                      بشأن برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، قد ترغب اللجنة يف أن ختتار     ١  -      م أ    /  ١٦    ً            وعمـالً باملقرر     -  ٢٧
                                                   القادمة، وقد ترغب يف أن تقدم توصيات إىل املؤمتر كي          ً                                                      موضـوعاً آخـر ذا أولوية تتناوله يف العمق قبل دورهتا            

  .         ينظر فيها
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  إنشاء أفرقة خرباء خمصصة، حسب الضرورة-٨

                                                              من االتفاقية، ميكن ملؤمتر األطراف أن يقوم، حسب الضرورة،            ٢٤              من املادة     ٣    ً                     وفقـاً ألحكـام الفقرة       -  ٢٨
                                         ة بشأن قضايا حمددة تتعلق بأحدث التطورات يف                                                        بتعيني أفرقة خمصصة لتزويده، عن طريق اللجنة، مبعلومات ومشور

                                                                        وقد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف بإنشاء              .                                      جماالت العلم والتكنولوجيا ذات الصلة    
                               وأما اختصاصات هذه األفرقة فيمكن   .                                                                  ما يلزم من األفرقة املخصصة اليت قد تلزم للمساعدة يف برنامج عمل اللجنة

  .                        ً              أن حتددها على أن ختضع أيضاً ملوافقة املؤمتر      للجنة 

  مسائل أخرى-٩

                                                          أعمال أخرى يف فترة ما بني الدورتني تتعلق بالعلم والتكنولوجيا  ) أ ( 

                                                                                                      قـد ترغب اللجنة يف أن تنظر يف تقدمي توصيات إىل املؤمتر حول ما إذا كان ينبغي االضطالع وطريقة                    -  ٢٩
                                                                           يف جمال العلم والتكنولوجيا هبدف مساعدة اللجنة يف الوفاء بالتزاماهتا                                                االضطالع بأي أعمال أخرى بني الدورتني     

  .          إزاء املؤمتر

                                          إقامة الشبكات بني املؤسسات والوكاالت واهليئات  ) ب ( 

                   من االتفاقية بشأن   ٢٥                                                                           قـد ترغب اللجنة يف أن تعرب عن آرائها يف كيفية مواصلة النظر يف تنفيذ املادة      -  ٣٠
  .          هذا املوضوع

             رف التقليدية    املعا  ) ج ( 

                           وغريه من مقررات املؤمتر      ٧-      م أ    /  ١٦                                                                     قـد ترغب اللجنة يف أن تعرب عن آرائها يف كيفية تنفيذ املقرر               -  ٣١
  .               بشأن هذه املسألة

 انتخاب نواب الرئيس -١٠

                                                       من اختصاصاهتا، نواب رئيسها، على أن يعمل أحدهم          ٦                                  ً              تنتخب جلنة العلم والتكنولوجيا، وفقاً للفقرة        -  ٣٢
        ُ                                                                                     على أن ُينتخب الرئيس ونواب الرئيس مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة كفالة التوزيع               ٦            نص الفقرة     وت  .      ً مقرراً

                                                                                                                        اجلغـرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان الواقعة يف أفريقيا، على أنه ال جيوز                  
  .                              انتخاهبم ألكثر من فترتني متتاليتني

  تقرير الدورة-١١

َ                                                                                                   ُتـدَرج يف تقريـر املؤمتر عن دورته الثامنة املعلومات ذات الصلة بأعمال اللجنة يف أثناء دورهتا الثامنة         -  ٣٣   ُ .  
  . ُ                                                        وُيتوقع أن تقدم اللجنة توصيات إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيها
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 املرفق األول

 الوثائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا الثامنة

        الوثيقة    رمز          العنوان

 ICCD/COP(8)/CST/1                 مذكرة من األمانة  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                مذكرة من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/2

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                                 معايري ومؤشرات لرصد وتقييم التصحر  .      إضافة  .         ن األمانة       مذكرة م

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1 

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                   استحداث آلية إلجياد    :                   استراتيجية االتصال   .      إضافة  .                    مذكـرة من األمانة   

  )THEMANET (   ية               البيانات الوصف /                             تفاعلية ومواضيعية من البيانات

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2 

      مذكرة   .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                                              منهجية تقييم تكاملية يف جمال الفقر وتردي األراضي  .      إضافة  .          من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3 

         مذكرة من   .               والتكنولوجيا                                            التقرير اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم
                                        تطوير تآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة  .      إضافة  .       األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4 

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                                   دراسات حاالت بشأن احلفظ واالستصالح       .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة  

                   ن يف تنفيذ االتفاقية                   كي يستخدمها العاملو

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5 

  .                                                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا        
                                       منهجيات لتقييم التصحر على املستويات       .      إضافة  .                    مذكـرة من األمانة   

                      العاملي واإلقليمي واحمللي

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6 

  .                                             اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا                                 تقرير االجتماع اخلامس لفريق   
                                         حتديد الثغرات املالحظة بني املعارف الفيزيائية   .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

                                             االقتصادية، والثقافية وبني أنشطة مكافحة      -                          األحيائية، واالجتماعية    -
                                       التصحر وأسباب هذه الثغرات وسبل إزالتها

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7 

  .                                                             ماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا                  تقرير االجت 
                                مبادئ توجيهية لنظم اإلنذار املبكر  .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8 
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        الوثيقة    رمز          العنوان

  .                                                                            تقريـر االجـتماع اخلامس لفريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا          
                      ن األطلس العاملي للتصحر                   مبادئ توجيهية لتأوي  .      إضافة  .                مذكرة من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9 

                                                                       تولـيف حتلـيل فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من األطراف إىل الدورة            
                مذكرة من األمانة  .                                    اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/COP(8)/CST/3 

 ICCD/COP(8)/CST/4                 مذكرة من األمانة  .                                      موجز أنشطة املكتب يف فترة ما بني الدورتني

  .                                                                       تقريـر عن برنامج الزماالت يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر          
                مذكرة من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/5 

                                                                     اسـتعراض مهام وأعمال فريق اخلرباء، وإجراءات لتجديد عضوية فريق          
                مذكرة من األمانة  .      اخلرباء

 ICCD/COP(8)/CST/6 

                              ر االختالفات املناخية واألنشطة                                          تقاريـر مقدمة من األطراف بشأن آثا      
                                            التقييم، واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج       :                           البشرية على تردي األراضي   

         مذكرة من   .                                                ممارسات التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة
       األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/7 

    كرة   مذ  .                                                                 تقرير خمتصر حللقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي        
          من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/8 

  .                                                              تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة
                مذكرة من األمانة

 ICCD/COP(8)/CST/9 

 ICCD/COP(8)/CST/INF.1                                                     تقرير حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي األراضي

                                   من األطراف إىل الدورة اخلامسة للجنة                                حتليل فريق اخلرباء للتقارير املقدمة
                       استعراض تنفيذ االتفاقية

 ICCD/COP(8)/CST/INF.2 

                                                              دراسات حاالت بشأن احلفظ واالستصالح كي يستخدمها العاملون يف         
                   جمال تنفيذ االتفاقية

 ICCD/COP(8)/CST/INF.3 

  ،        التقييم  :                                                      آثار االختالفات املناخية واألنشطة البشرية على تردي األراضي
                                                               واخلربة امليدانية املكتسبة، وإدماج ممارسات التخفيف والتكييف من أجل  

                       تقارير مقدمة من األطراف  .                 حتسني أسباب املعيشة

 ICCD/COP(8)/CST/Misc.1 
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 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املؤقت لألعمال

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤الثالثاء، 

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

        التقرير   :                                              حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا       �
                     النهائي لفريق اخلرباء 

                                              تطوير تآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة        - 
) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.4(  

                                  دراسات حاالت بشأن احلفظ واالستصالح كي  - 
                                   يستخدمها العاملون يف تنفيذ االتفاقية

  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.5(  

                                          منهجيات لتقييم التصحر على املستويات العاملي  - 
               واإلقليمي واحمللي

  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.6(  

                                              حتديد الثغرات املالحظة بني املعارف الفيزيائية       - 
               االقتصـادية،  -                           األحيائـية، واالجتماعـية   -

                                         والثقافية وبني أنشطة مكافحة التصحر وأسباب 
                          هذه الثغرات وسبل إزالتها 

  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.7(  

                                مبادئ توجيهية لنظم اإلنذار املبكر - 
  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.8(  

              افتتاح الدورة  �

ــل    � ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج                                           إق
) ICCD/COP(8)/CST/1(  

   :                                         حتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا  �

                            التقرير النهائي لفريق اخلرباء 

                     اخلامس لفـريق اخلرباء                   تقرير االجتماع    - 
                                التابع للجنة العلم والتكنولوجيا

  ) ICCD/COP(8)/CST/2(  

                                 معايري ومؤشرات لرصد وتقييم التصحر - 
  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.1(  

               استحداث آليـة    :                     اسـتراتيجية االتصال   - 
                                      إلجيـاد شبكة تفاعليـة ومواضيعية من      

                  البيانـات الوصفية /        البيانات
  ) THEMANET (   

) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.2(  

                                       منهجية تقييم تكاملية يف جمال الفقر وتردي  - 
        األراضي 

  ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.3(  

 



ICCD/COP(8)/CST/1 
Page 12 

 

 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٥األربعاء، 

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

                              برنامج عمل العلم والتكنولوجيا  �

      ناخية                   آثار االختالفات امل    :                      املوضـوع ذو األولوية    - 
         التقييم،   :                                      واألنشـطة البشرية على تردي األراضي     

                                                واخلـربة امليدانـية املكتسـبة، وإدماج ممارسات        
                                        التخفيف والتكييف من أجل حتسني أسباب املعيشة

  ) ICCD/COP(8)/CST/7   
  )ICCD/COP(8)/CST/Misc.1 و  

                                                   تقرير حلقة العمل الدولية املعنية باملناخ وتردي        - 
        األراضي 

  ) ICCD/COP(8)/CST/8   
  )ICCD/COP(8)/CST/INF.1 و  

                    قائمة اخلرباء املستقلني  �
 ) ICCD/COP(8)/9(  

                                               تقرير عن التقدم احملرز يف مشروع تقييم تردي األراضي   �
               يف املناطق اجلافة

 ) ICCD/COP(8)/CST/9(  

  :                                                حتسـني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا        �
                             التقرير النهائي لفريق اخلرباء 

                                    ادئ توجيهية لتأوين األطلس العاملي         مـب  - 
        للتصحر 

   ) ICCD/COP(8)/CST/2/Add.9(  

                                          حتلـيل فريق اخلرباء للتقارير املقدمة من        - 
                                        األطـراف إىل الـدورة اخلامسـة للجنة        

                       استعراض تنفيذ االتفاقية
   ) ICCD/COP(8)/CST/3 (   

  )ICCD/COP(8)/CST/INF.2 ( و

   :                                   تقرير مكتب جلنة العلم و التكنولوجيا  �

                                      موجـز أنشـطة املكتب يف الفترة ما بني       - 
        الدورتني

  ) ICCD/COP(8)/CST/4(  

                                          برنامج الزماالت يف اتفاقية األمم املتحدة       - 
              ملكافحة التصحر

  ) ICCD/COP(8)/CST/5(  

                                        اسـتعراض مهـام وأعمال فريق اخلرباء،        - 
                                 وإجراءات لتجديد عضوية فريق اخلرباء

   ) ICCD/COP(8)/CST/6(  
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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ميس، اخل

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

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

                            فيها، واعتمادها حسب االقتضاء

                                            برنامج العمل املقبل للجنة العلم والتكنولوجيا  �

                              ء أفرقة خرباء خمصصة حسب الضرورة    إنشا  �

           مسائل أخرى  �

                   انتخاب نواب الرئيس  �

             تقرير الدورة  �

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

                                  النظر فيها، واعتمادها حسب االقتضاء

 ـ ـ ـ ـ ـ


