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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورتنياالجتماع األول الفاصل بني 

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٣اسطنبول، 

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
   جدول األعمال وتنظيم العملإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة مقدمة من األمانة

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ١

عمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا خالل الفترة الفاصـلة بـني           : سري عمل جلنة العمل والتكنولوجيا      - ٢
  . ٢٠٠٨لعام الدورتني 

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للتوصيات الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني                - ٣
اللذين وضعهما الفريق احلكومي الدويل ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

بشكل يتـسم    العلم والتكنولوجيا    التقدم احملرز يف التحضري للدورة التاسعة للجنة      : العامل بني الدورات  
  .املؤمتر العلمي والتقينبطابع 

  :  جلنة العلم والتكنولوجيا- اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   - ٤

النظر يف الوثيقة املتعلقة باخلطة وإطار العمل االستراجتيني للسنوات العشر من أجل تعزيز   )أ(
   جلنة العلم والتكنولوجيا؛- نفيذ االتفاقية ت
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  للجنة العلم والتكنولوجيا؛) أربع سنوات(النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات   )ب(

  السنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا؛فترة النظر يف مشروع برنامج عمل   )ج(

األهـداف  يف تنفيـذ    لقياس التقدم املُحـرز     يقة  طرالنظر يف املشورة املقدَّمة بشأن أفضل         )د(
  .للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاالستراتيجيني  من اخلطة وإطار العمل ٣ و٢ و١االستراتيجية 

  .مسائل أخرى  - ٥

  .اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  - ٦

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
، أن ُتعقد الدورة القادمة للجنـة العلـم والتكنولوجيـا           ٨- م أ /٣وجب مقرره   قرر مؤمتر األطراف، مب     - ١

وسوف تكون هذه هي الدورة االسـتثنائية األوىل        . باالقتران مع الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       
  .للجنة العلم والتكنولوجيا

  نعقاد االمكان 

لم والتكنولوجيا يف اسطنبول بتركيا خالل فترة انعقاد الدورة         سُتعقد الدورة االستثنائية األوىل للجنة الع       - ٢
ومن املزمع افتتاح دورة جلنة العلم والتكنولوجيا باالقتران مع دورة جلنة           . السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

ف جلنة العلم   وبعد إجراء مشاورات إقليمية، ستستأن    . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣استعراض تنفيذ االتفاقية يف     
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٥والتكنولوجيا اجتماعها يف الفترة من 

  املشاركون

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيا متعددة         ٢٤تنص املادة     - ٣
 مـن  ٢٢ ومتشياً مع أحكـام املـادة   .االختصاصات وأن يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف       

  . أن تكون دورات جلنة العلم والتكنولوجيا مفتوحةً أيضاً أمام املراقبني وفقاً للنظام الداخليُينتظر االتفاقية، 

، أن ُيدعى املراسلون ٢٠٠٨فرباير /وقد قرر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعه املعقود يف شباط  - ٤
  .التكنولوجيا إىل حضور الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيااملعنيون بالعلم و

  الوثائق

 .الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُِعدت للدورة احلالية للجنة العلـم والتكنولوجيـا         هبذه  ترد يف املرفق األول       - ٥
  انة على شـبكة اإلنترنـت علـى        وباإلضافة إىل التوزيع العادي، سوف ُتتاح هذه الوثائق أيضاً على موقع األم           

  .<http://www.unccd.int>: العنوان التايل
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- ١

 يف هذه الوثيقة    انسُيعرض على جلنة العلم والتكنولوجيا جدول األعمال املؤقت املشروح وبرنامج العمل الوارد             -٦
نة العلم والتكنولوجيا على أساس املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها          أعدمها األمني التنفيذي بالتشاور مع رئيس جل      واللذان  

  . ويرد يف املرفق الثاين جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة. مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، وذلك من أجل إقرارمها

عمل مكتب جلنـة العلـم      : سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا      - ٢
  ٢٠٠٨لة بني الدورتني لعام والتكنولوجيا خالل الفترة الفاص

، وهي مبثابة تقرير عن عمل مكتب       ICCD/CST(S-1)/2سيعرض رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا الوثيقة         - ٧
  .٢٠٠٨جلنة العلم والتكنولوجيا خالل الفترة الفاصلة بني الدورتني لعام 

خلطة إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للتوصيات الواردة يف ا  - ٣
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة           

اللذين وضعهما الفريق احلكومي الدويل العامـل بـني         ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(
التقدم احملرز يف التحضري للدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا : الدورات

  املؤمتر العلمي والتقينبشكل يتسم بطابع 

 على أن يقوم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة ُمقبلة من الدورات ٨- م أ/١٣قرر ينص امل  - ٨
  .االحتاد الرائد/العادية للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، وذلك بالتشاور مع املؤسسة الرائدة

، أن  ٢٠٠٨فرباير  /يف بون بأملانيا يف شباط    وقد قرر مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجتماعه املعقود            - ٩
وقد صدرت دعوة إلبداء االهتمام ُنشرت على املوقع الشبكي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              . خيتار احتاداً 

الواردة إىل أعضاء مكتب العروض وأُرسلت . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠هو لذلك التصحر، مع حتديد موعد أقصى 
وقد اختري االحتاد يف اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيـا املعقـود يف بـون يف                . نولوجياجلنة العلم والتك  

وطبقاً ، وذلك وفقاً لالختصاصات الواردة يف الدعوة اليت ُوجهت من أجل إبداء االهتمام              ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  .٨- م أ/١٣الواردة يف املقرر لألحكام 

لوجيا بإطالع اللجنة على احلالة الراهنة لألعمال التحضريية للدورة وسوف يقوم رئيس جلنة العلم والتكنو  - ١٠
  .ICCD/CST(S-1)/3التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا واليت سُتعرض يف الوثيقة 

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر لتعزيز   - ٤
   جلنة العلم والتكنولوجيا- تنفيذ االتفاقية 

 املتعلقة باخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ الوثيقةالنظر يف     )أ(
   جلنة العلم والتكنولوجيا- االتفاقية 

أن تضع خطة وبرنامج عملها باتباع يف دورته الثامنة، طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا،   - ١١
ضاً بإسداء املشورة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أفـضل            على النتائج، وأن تقوم أي     ةهنج اإلدارة القائم  
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وقد أعـدت األمانـة،     .  من االستراتيجية  ٣ و ٢ و ١طريقة لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية         
  .ICCD/CST(S-1)/4بالتشاور مع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، الوثائق املطلوبة وأدرجتها يف الوثيقة 

  للجنة العلم والتكنولوجيا) أربع سنوات(النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات   )ب(

، أن تقوم بصياغة خطة عمل ٨- م أ/٣طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا، مبوجب مقرره   - ١٢
 برنامج عمل لفترة سنتني ُمحـدد       متعددة السنوات وفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وأن ُتكمِّلها مبشروع          

التكاليف وفقاً ألهداف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             
، للجنـة   )أربع سنوات ( من املقرر نفسه، سُتقدَّم خطة عمل متعددة السنوات          ٣٨ووفقاً للفقرة   ). االستراتيجية(

  ورة التخطيط األوىل وذلك يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة    العلم والتكنولوجيا يف إطار د   
  .ووفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج

للجنة العلم ) أربع سنوات(وسُيعرض على جلنة العلم والتكنولوجيا مشروع خطة العمل املتعددة السنوات   - ١٣
  وُيقدَّم مشروع خطـة عمـل      . ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 الوارد يف الوثيقة  ) ٢٠١١- ٢٠٠٨(والتكنولوجيا  

 هذا إىل جلنة العلم والتكنولوجيا من أجل النظر فيه بصورة أولية وتقدمي أية توصيات قد                ٢٠١١- ٢٠٠٨الفترة  
  .تود تقدميها إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  حدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجياالنظر يف مشروع برنامج عمل فترة السنتني املُ  )ج(

، سُيقدَّم إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية برنامج          ٨- م أ /٩ و ٨- م أ /٣وفقاً للمقررين     - ١٤
واملستند إىل مبادئ اإلدارة القائمة على النتـائج،        املُحدد التكاليف   سنتني  العمل جلنة العلم والتكنولوجيا لفترة      

وقد طُلـب مـن األمـني       . دورة امليزنة األوىل يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف       خالل  وسوف جيري النظر فيه     
فترة التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع مكتيب مؤمتر األطراف وجلنة العلم والتكنولوجيا، بإعداد مشروع برنامج عمل 

التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا وذلك على حنو يتفق مع االستراتيجية ويأخذ بنـهج اإلدارة              ني املُحدد   السنت
  . إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف من أجل النظر فيه واعتماده، وأن يقدم هذا املشروعالقائمة على النتائج

 مشروع برنامج عمل فترة -  ICCD/CST(S-1)/4/Add.2وسُتعرض على جلنة العلم والتكنولوجيا الوثيقة   - ١٥
الذي ُيقدَّم إىل اللجنة من أجل النظر فيـه  ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(السنتني املُحدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا     

  .بصورة أولية وتقدمي أية توصيات قد تود تقدميها إىل الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ة املقدَّمة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية            النظر يف املشور    )د(
   من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل تعزيـز تنفيـذ                ٣ و ٢ و ١

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 

، إسداء املـشورة يف  ٨- م أ/٣ من مقرره ١٠طلب مؤمتر األطراف من جلنة العلم والتكنولوجيا، يف الفقرة           - ١٦
إطار املناقشة اليت ستجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تقدمي التقارير إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف                 

 من االستراتيجية وذلك باالستناد     ٣ و ٢ و ١حول أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية           
  :واألهداف االستراتيجية الثالثة هي. الت ونتائج الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجياإىل مجلة أمور منها مداو
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  حتسني أوضاع معيشة السكان املتأثرين؛: ١اهلدف االستراتيجي   )أ(  

  حتسني حالة الُنظم اإليكولوجية املتأثرة؛: ٢اهلدف االستراتيجي   )ب(  

ية عن طريق التنفيذ الفعال التفاقيـة األمـم املتحـدة        حتقيق فوائد عامل  : ٣اهلدف االستراتيجي     )ج(  
  .ملكافحة التصحر

ومـن  .  املتعلقة هبذا البنـد ICCD/CST(S-1)/4/Add.3وسُتعرض على جلنة العلم والتكنولوجيا الوثيقة        - ١٧
ستراتيجية، املتوقع أن تنظر جلنة العلم والتكنولوجيا يف هنج عمل ومنهجية يتبعان املؤشرات املُحددة بالفعل يف اال               

  .وأن ُتقدِّم أية استنتاجات حسب مقتضى احلال

   مسائل أخرى- ٥

  .ميكن للجنة أن تتناول هذا البند حسبما تراه مناسباً  - ١٨

   اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا- ٦

  .ستعتمد اللجنة تقريرها الذي سيقدمه املقرر  - ١٩
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  املرفق األول

  والتكنولوجيا يف اجتماعهاالوثائق املعروضة على جلنة العلم 
  االستثنائي األول الفاصل بني الدورتني

  العنوان    رمز الوثيقة

ICCD/CST(S-I)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CST(S-I)/2       تقرير عن عمـل مكتـب جلنـة العلـم          . سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا

  مذكرة من األمانة. والتكنولوجيا
ICCD/CST(S-I)/3               إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للتوصيات الواردة يف اخلطـة

وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة            
. اللذين وضعهما الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(

لتحضري للدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيـا       تقرير عن التقدم احملرز يف ا     
  مذكرة من األمانة. شكل يتسم بطابع املؤمتر العلمي والتقينب

ICCD/CST(S-I)/4                اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
  مذكرة من األمانة.  جلنة العلم والتكنولوجيا- االتفاقية 

ICCD/CST(S-I)/4/Add.1                اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ
النظر يف مشروع   . مذكرة من األمانة  . إضافة.  جلنة العلم والتكنولوجيا   - االتفاقية  

  )٢٠١١- ٢٠٠٨(خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلم والتكنولوجيا 
ICCD/CST(S-I)/4/Add.2     مل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ           اخلطة وإطار الع

النظـر  . مـذكرة مـن األمانـة     . إضافة.  جلنة العلم والتكنولوجيا   - االتفاقية  
يف مشروع برنامج عمل فتـرة الـسنتني احملـدد التكـاليف للجنـة العلـم                

  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(والتكنولوجيا 
ICCD/CST(S-I)/4/Add.3      تيجيان للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ          اخلطة وإطار العمل االسترا

العناصر املتعلقة . مذكرة من األمانة. إضافة.  جلنة العلم والتكنولوجيا- االتفاقية 
بإسداء املشورة بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيـذ األهـداف             

  . من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
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  املرفق الثاين

  ملتنظيم مؤقت للع

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣، االثنني
  ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠الساعة 

االفتتاح املشترك للدورة االستثنائية األوىل للجنـة العلـم         
 والتكنولوجيا والدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

طـراف يف   املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األ      •
   لالتفاقيةتنفيذ اإلقليميمرفقات ال

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤الثالثاء، 

  ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠الساعة 
طـراف يف   املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األ      •

  )تابع( لالتفاقية مرفقات التنفيذ اإلقليمي
املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطـراف يف         •

  )تابع( لالتفاقية التنفيذ اإلقليميمرفقات 
 

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥األربعاء، 
  ٠٠/١٣ - ٠٠/١٠الساعة 

  مواصلة الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا  •
  بيان متهيدي يديل به رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  •
  (ICCD/CST(S-I)/1)إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   •
  :سري عمل جلنة العلم والتكنولوجيا  •

  (ICCD/CST(S-I)/2)النظر يف التقرير املتعلق بعمل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا   -
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للتوصيات الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات                  •

  اللذين وضعهما الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات) ٢٠١٨-٢٠٠٨(قية العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفا
شكل يتسم بطابع   بالنظر يف التقرير املتعلق بالتقدم احملرز يف التحضري للدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا                -

  (ICCD/CST(S-I)/3)املؤمتر العلمي والتقين 
  : جلنة العلم والتكنولوجيا-لسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان ل  •

 جلنـة العلـم     -االتفاقيـة   تنفيذ  النظر يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز              -
  (ICCD/CST(S-I)/4)والتكنولوجيا 

للجنـة العلـم والتكنولوجيـا      )  سـنوات  أربـع (النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة الـسنوات           - 
(ICCD/CST(S-I)/4/Add.1) 
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  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥األربعاء، 
  ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥الساعة 

 )تابع ( جلنة العلم والتكنولوجيا-  للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية االستراتيجياناخلطة وإطار العمل   •
لـسنتني احملـدد التكـاليف للجنـة العلـم والتكنولوجيـا             برنامج عمل فتـرة ا     مشروعالنظر يف     - 

(ICCD/CST(S-I)/4/Add.2) 

  
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦اخلميس، 

  ٠٠/١٨ -  ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣ -  ٠٠/١٠الساعة 
اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيان للـسنوات         •

 جلنة العلم - العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  )تابع (والتكنولوجيا

العناصر املتعلقة بإسداء املـشورة بـشأن         - 
أفضل طريقة لقيـاس التقـدم احملـرز يف         

 ٣ و ٢ و ١تنفيذ األهداف االسـتراتيجية     
  من االستراتيجيـة

  (ICCD/CST(S-1)/4/Add.3)  

اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيان للـسنوات         •
 جلنة العلم - العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  )تابع(نولوجيا والتك
 بإسداء املـشورة بـشأن      املتعلقةالعناصر    - 

أفضل طريقة لقيـاس التقـدم احملـرز يف         
 ٣ و ٢ و ١تنفيذ األهداف االسـتراتيجية     

  من االستراتيجيـة
 (ICCD/CST(S-1)/4/Add.3) )تابع(  

  اعتماد تقرير اللجنة  •
  اختتام الدورة  •

 -  -  -  -  -  


