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  مؤمتر األطراف

  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢بوينس آيرس 

  
   من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

  ل األعمال وتنظيم العمل إقرار جدو

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة من األمانة

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .افتتاح الدورة  - ١

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر   - ٣
  ):٢٠١٨- ٢٠٠٨(ز تنفيذ االتفاقية من أجل تعزي

الوثائق املتصلة بإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطـار              )أ(
  ؛ )٢٠١٨- ٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )ب(
  قرير املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛ت  )ج(
  .تقرير بشأن تنظيم املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  )د(

Distr. 
GENERAL 

ICCD/COP(9)/CST/1 
10 June 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/COP(9)/CST/1 
Page 2 

 

  ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   - ٤
  :ولوجيا جلنة العلم والتكن- 

  للجنة العلم والتكنولوجيا؛) أربع سنوات(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات   )أ(
  مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا؛  )ب(
املشورة املقدَّمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحـرز يف تنفيـذ األهـداف                )ج(

 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ ٣ و٢ و١االستراتيجية 
  ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 

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

  .برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ٦

  .قائمة اخلرباء املستقلني  - ٧

  .لجنة العلم والتكنولوجياالدورة العاشرة ل برنامج عمل  - ٨

  .جلنة العلم والتكنولوجيا مشروع تقرير صياغة  - ٩

  . غري رئيس اللجنة املكتبانتخاب أعضاء  - ١٠

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
  املكان

ان مع الدورات    من االتفاقية على أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيا باالقتر         ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
 انعقاد الدورة يف أثناء عليه، ستعقد الدورة التاسعة للجنة يف بوينس آيرس باألرجنتني وبناًء. العادية ملؤمتر األطراف
وسـيعقد  . ٢٠٠٩سـبتمرب  / أيلول٢٥ إىل ٢٢وقد تقرر أن جتتمع اللجنة يف الفترة من      . التاسعة ملؤمتر األطراف  

 ٢٤ إىل   ٢٢ يف الفترة مـن      مم املتحدة ملكافحة التصحر ملدة يومني ونصف اليوم       تفاقية األ الاملؤمتر العلمي األول    
  .سبتمرب/أيلول

  املشاركون

 من االتفاقية على أن تكون جلنة العلـم والتكنولوجيـا هيئـة متعـددة               ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     - ٢
 من ٧وقع، وفقاً ألحكام الفقرة ويت. التخصصات وعلى أن يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع األطراف

 مع مراعـاة  من االتفاقية، أن يكون باب االشتراك يف جلسات الدورة التاسعة للجنة مفتوحاً للمراقبني              ٢٢املادة  
  .أحكام النظام الداخلي
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  الوثائق

 ترد يف املرفق األول هبذه الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُعدت ألجـل الـدورة التاسـعة للجنـة العلـم                     - ٣
 اخلاص باتفاقيـة األمـم       التايل وباإلضافة إىل التوزيع العادي، ستتاح الوثائق على املوقع الشبكي        . والتكنولوجيا

  .<www.unccd.int>: املتحدة ملكافحة التصحر

  إدارة أعمال جلنة العلم والتكنولوجيا 

، ٢- م أ /٢٠عدلـة بـاملقرر     ، بصيغته امل  ١- م أ /١ من النظام الداخلي الوارد يف املقرر        ٢٢وفقاً للمادة     - ٤
وقد تلقى مكتب مؤمتر األطراف  . ينتخب مؤمتر األطراف رئيس اللجنة من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة           

 املكتب احلايل للجنة إدارة أعمال بأن يتوىلمن مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا عن طريق رئيس هذه اللجنة توصية 
.  املكتب اجلديد أعماله بربنامج عمل اللجنة اجلديد لفترة السنتني القادمةوأن يبدأعة، اللجنة حىت هناية دورهتا التاس

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢١وسينظر مؤمتر األطراف يف هذه التوصية يف جلسته االفتتاحية املزمع عقدها يف 

  افتتاح الدورة - ١

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ يفيفتتح رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا الدورة التاسعة للجنة   - ٥

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- ٢

 أعدتـه   وهذا اجلدول  يف هذه الوثيقة على اللجنة لكي تعتمده،         الوارد جدول األعمال املؤقت     سيعرض  - ٦
 ويرد يف املرفق الثاين جدول. األمانة على أساس املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة

  .زمين مؤقت لألعمال

. ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥يف اجلدول الزمين لصياغة واعتماد تقرير عن أعمال اللجنة يف            خصص وقت و  - ٧
 رئـيس جلنـة العلـم       عـرض  يف اجللسة العامة ملؤمتر األطراف عنـد         مل يبت فيها ميكن أيضاً تناوهلا     أي بنود   و

  .والتكنولوجيا تقرير اللجنة

لخطة وإطار العمل االستراتيجيني    لوفقاً  ة العلم والتكنولوجيا    إعادة صياغة عمل جلن    -٣
  ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

لخطـة وإطـار العمـل      لالوثائق املتصلة بإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقـاً             )أ(
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨ (يةاالستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاق

 إعادة صياغة عمل اللجنة وفقاً      ية كيف اليت توضح ،  ICCD/COP(9)/CST/2الوثيقة  على اللجنة    ستعرض  - ٨
  .٨- م أ/١٣لمقرر ل

  .لدورة العادية التاسعة للجنةل اجلانب احلكومي الدويل رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا وسيعلّق  - ٩
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  تحدة ملكافحة التصحرتفاقية األمم املالاملؤمتر العلمي األول   )ب(

كـل دورة   بتنظـيم     مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،    يقوم أن   ٨-م أ /١٣قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -١٠
   .االحتاد الرائد/، بالتشاور مع املؤسسة الرائدةعادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين

قرر أن تركز كل دورة عادية تعقدها اللجنة يف املستقبل على موضـوع  وقرر مؤمتر األطراف يف نفس امل      - ١١
ه مؤمتر األطراف مسبقاً ويكون متصالً بتنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر             رواحد حمدد يقر  

  ).ستراتيجيةالا(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 جلنـة ون املوضوع ذو األولوية الذي يتعني أن تتناوله          أن يك  ٨- م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره        - ١٢
رصد وتقييم التصحر وتردي األراضي على املستويني البيوفيزيائي " هو ٨- م أ/١٣ وفقاً للمقرر والتكنولوجياالعلم 

  ". االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جمال إدارة األراضي واملياه-  واالجتماعي

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مفتوحاً للمـشتركني املـسجلني          العلمي األول   وسيكون املؤمتر ال    - ١٣
  .واملشتركني املعتمدين من جانب مؤمتر األطراف بصفتهم الشخصية

الـيت  تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أنشطة األفرقة العاملة الثالثة          الوسيشمل املؤمتر العلمي األول       -١٤
 املتكاملة لرصد وتقيـيم عمليـات       الطرقيركز الفريق العامل األول على      إذ  : موضوعية خمتلفة  على جماالت    تركز

؛ ويركز الفريق العامل الثاين على رصد وتقييم عمليات         ) األراضي نوعيةتقييم   ( هلا تردي األراضي والعوامل احملركة   
يركز الفريق العامل الثالـث     و؛  ) لألراضي مةاتقييم اإلدارة املستد  (مة لألراضي   ااستصالح األراضي واإلدارة املستد   

التقيـيم  (العوامل احملركة االقتصادية واالجتماعية وإدارة املعـارف        : على رصد وتقييم التصحر وتردي األراضي     
  ).االقتصادي وتقييم املعارف - االجتماعي

تفاقية األمم  اللعلمي األول   أثناء املؤمتر ا  يف   جلنة العلم والتكنولوجيا     املتعلقة بأعمال وستدرج املعلومات     - ١٥
) ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1وثيقة الدورة   (، يف تقرير     وما يتصل هبا من توصيات     املتحدة ملكافحة التصحر  
  .يقدم إىل مؤمتر األطراف

 ة األمم املتحدة ملكافحة التصحرتفاقيالتقرير املؤمتر العلمي األول   )ج(

   يف إطـار  الدورة العادية التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيـا        سيستأنف رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا        - ١٦
  . من جدول األعمال٣البند 

 يف وثيقـة الـدورة   الواردتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ال تقرير املؤمتر العلمي األول    وسيعرض  - ١٧
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1إىل جلنة العلم والتكنولوجيا لتنظر فيه ،.  

تفاقية األمم املتحدة ال تنظيم املؤمتر العلمي وفعالية لتحسني كفاءة   التوصية بوسائل حمددة  د اللجنة   وقد تو   - ١٨
  . إطاره الزمينيف ذلكملكافحة التصحر، مبا 
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  .تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراللمؤمتر العلمي القادم لوضوع حمدد مب  التوصيةوقد تود اللجنة أيضاً  -١٩

   ملكافحة التصحرتفاقية األمم املتحدةال تنظيم املؤمتر العلمي األول تقرير بشأن  )د(

تصف عملية تنظيم املؤمتر العلمـي      اليت  ،  ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2 الوثيقة   على اللجنة  ستعرض  - ٢٠
اقتراحات بشأن املوضـوع احملـدد      أيضاً   الوثيقة   وستتضمن هذه . تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    الاألول  

  .لمؤمتر العلمي القادم املزمع عقده يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرل

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ             - ٤
   جلنة العلم والتكنولوجيا - ) ٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية 

  لم والتكنولوجيا للجنة الع) أربع سنوات(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات   )أ(

 خمتلف هيئات االتفاقية وضع برامج عملـها         إىل  مؤمتر األطراف  طلب،  ٨-م أ /٣ من املقرر    ٣يف الفقرة     -٢١
استناداً إىل َنْهج اإلدارة القائمة على النتائج، وعلـى حنـو ينـسجم مـع               )  سنوات ٤(اخلاصة املتعددة السنوات    

وسيتخذ مؤمتر األطـراف املقـررات   . اقية بالتقدم احملرز يف تنفيذهاستراتيجية وإبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتف    الا
 العمل للسنوات األربع    خططوستعرض مجيع مشاريع    . استعراض تنفيذ االتفاقية   املناسبة استناداً إىل توصيات جلنة    

  .على مؤمتر األطراف ليعتمدها

للجنة العلم ) أربع سنوات( السنوات  على جلنة العلم والتكنولوجيا مشروع خطة العمل املتعددةوسيعرض  - ٢٢
وُيعَرض مشروع خطة العمل املذكور . ICCD/COP(9)/CST/3الوارد يف الوثيقة ) ٢٠١٣- ٢٠١٠(والتكنولوجيا 

  ما تود من توصيات إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمي فيه بصورة أولية وتقدللنظر جلنة العلم والتكنولوجيا على
  .يف دورهتا الثامنة

  مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا  )ب(

لجنـة العلـم    لأن يعـد     إىل األمني التنفيذي،   ، طلب مؤمتر األطراف   ٨- م أ /٣ من املقرر    ٧يف الفقرة     - ٢٣
 ستراتيجية،البالتشاور مع مكتيب مؤمتر األطراف وجلنـة العلم والتكنولوجيا وعلى حنو يتفـق وا            والتكنولوجيا،

مـؤمتر  يقدِّمه إىل   أن   هنج اإلدارة القائمة على النتائج، و      ويستند إىل سنتني حمدد التكاليف    لمشروع برنامج عمل    
  .عتمدهينظر فيه وي التاسعة لكي األطراف يف دورته

أعمال يف جدول    أن تدرج  إىل جلنة العلم والتكنولوجيا،    ، طلب املؤمتر  ٨- م أ /٣ من املقرر    ٨يف الفقرة   و  - ٢٤
نـهج  ل والذي أعد وفقاً  دورهتا التاسعة بنداً بشأن النظر يف مشروع برنامج عملها لفترة السنتني احملدد التكاليف              

  .ستراتيجيةال اواملتسق معاإلدارة القائمة على النتائج 

رة التاسعة  خالل الدو ة األوىل   ينايف إطار دورة امليز     النظر، ينبغي،  ٨- م أ /٣ من املقرر    ٣٨لفقرة  ل ووفقاً  - ٢٥
لجنة العلم والتكنولوجيا على    ل والذي أعد ملؤمتر األطراف، يف مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف           

  .أساس مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
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 وهي وثيقة مشروع برنامج     ،ICCD/COP(9)/5/Add.3 الوثيقة   على جلنة العلم والتكنولوجيا    وستعرض  - ٢٦
املقدمة لتنظر فيها اللجنة بصورة     ) ٢٠١١- ٢٠١٠(لسنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيا       عمل فترة ا  

  .ةالتاسعيف دورته أولية وتقدم ما تود من توصيات إىل مؤمتر األطراف 

 ٢ و ١ستراتيجية  ال لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف ا       الطرقاملشورة املقدَّمة بشأن أفضل       )ج(
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                من ٣و
)٢٠١٨- ٢٠٠٨(  

لمناقشة ل، تقدم، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن   ٨- م أ /٣ من املقرر    ١٠يف الفقرة     - ٢٧
دورة التاسعة ملؤمتر األطـراف، مـشورهتا       اليت ستجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تقدمي التقارير إىل ال          

 ،سـتراتيجية ال احملددة يف ا   ٣ و ٢ و ١ستراتيجية  ال لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف ا       الطرقخبصوص أفضل   
  . مداوالت ونتائج دورهتا التاسعةاستناداً إىل عدة أسس منها

إىل ) ICCD/CST(S-1)/4/Add.3(ثيقة إطارية    و ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ومبوجب هذا املقرر، قُدِّمت يف        -٢٨
ووفرت هذه الوثيقة هنجاً ومـشورة بـشأن        . جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية األوىل املعقودة يف اسطنبول         

  .٣ و٢ و١ستراتيجية الألهداف ال اتباعها للتوصل إىل القياس األمثلاملنهجية واإلجراءات اليت ينبغي 

  أعدت جلنة العلم والتكنولوجيـا يف دورهتـا االسـتثنائية األوىل وثيقـة صـدرت أثنـاء الـدورة                   و  - ٢٩
)ICCD/CST(S-1)/5/Add.1 ( املسألة ه إلسداء املشورة بشأن هذحمددةتدابري واقترحت فيها مبادئ توجيهية.  

نتائج العملية الـيت     تبني    اليت ICCD/COP(9)/CST/4الوثيقة  على جلنة العلم والتكنولوجيا،      وستعرض  - ٣٠
بتوجيه  منذ الدورة االستثنائية األوىل للجنة العلم والتكنولوجيا، طورهتا أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .٣ و٢ و١ستراتيجية القياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف ال مكتب اللجنة، من

 اليت تلخص   ICCD/COP(9)/CST/INF.1وثيقة اإلعالمية    إىل ال   أيضاً  جلنة العلم والتكنولوجيا   ترجعوقد    - ٣١
 ملؤمتر التحضريي للدورة التاسعةالجتماع اإلقليمي ل العلمي يف اجلزء املسألة هنتائج املناقشات اليت دارت حول هذ

الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا والـدورة الثامنـة للجنـة            (تني الفرعي هيئتيهاألطراف ويف اجتماعات    
  ).استعراض تنفيذ االتفاقية

وقد تود اللجنة تقدمي ما تراه مالئماً من توصيات إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وإىل مؤمتر األطراف                   - ٣٢
  .باالستناد إىل االستنتاجات والتوصيات املدرجة يف الوثائق املشار إليها أعاله

  ملناطق اجلافةتقرير عن التقدم احملرز يف تقييم تردي األراضي يف ا - ٥

أن تواصـل   ، طلب مؤمتر األطراف إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            ٨- م أ /١٥يف املقرر     - ٣٣
متابعة أنشطة مشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة عن كثب، ودعا املشتركني يف املشروع إىل إشراك                 

اشـتركت  و.  املقبلة هحة ووضع احتياجاهتم يف احلسبان يف أعمال      مراكز التنسيق الوطنية لالتفاقية وأصحاب املصل     
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نظمة األمم  مل ممثلوسيديل  . األمانة يف اجتماعات اللجنة التوجيهية ملشروع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة           
 األراضـي يف    يتناول فيه مشروع تقييم تردي     املتحدة لألغذية والزراعة ببيان موجز أمام جلنة العلم والتكنولوجيا        

  . معلومات عن التقدم احملرز يف إطار هذا املشروعICCD/COP(9)/CST/5وترد يف الوثيقة . املناطق اجلافة

  برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر - ٦

، أن تنشئ برنامج زماالت التفاقيـة مكافحـة         ٨- م أ /١٦طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرره          - ٣٤
 املتعلق بـالعلم والتكنولوجيـا واملعرفـة،        ٣ستراتيجية، وخباصة اهلدف التنفيذي     ال ا هاتصحر واضعة يف اعتبار   ال

االقتـصادية   -   اليت تنص على ضرورة حتسني املعارف املتعلقة بالعوامل البيوفيزيائية واالجتماعية          ٣- ٣والنتيجة  
  .اذ القراراتوبتفاعالهتا يف املناطق املتأثرة للسماح بتحسني عملية اخت

 حالـة  حتتوي تقريراً عن     ، اليت ICCD/COP(9)CST/6الوثيقة  على جلنة العلم والتكنولوجيا     وستعرض    - ٣٥
  .لمضي قدماًل بشأن ما ينبغي عملهالربنامج واقتراحاً 

إىل مؤمتر األطراف توصيات بشأن هذا االقتراح واضـعة يف           وقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا أن تقدم        - ٣٦
  .ICCD/COP(9)/CST/6 االستنتاجات والتوصيات املدرجة يف الوثيقة بارهااعت

  قائمة اخلرباء املستقلني  - ٧

 قائمة بأمسـاء خـرباء    من االتفاقية، ينبغي ملؤمتر األطراف أن يضع٢٤ من املادة   ٢وفقاً ألحكام الفقرة      - ٣٧
 بتحديث هذه   وتقوم األمانة . تفظ هبذه القائمة  مستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة وحي          

  .٨- م أ/١١، عمالً باملقرر القائمة

 . بقائمة خرباء جلنة العلم والتكنولوجياحالة نظام املعلومات احملدث اخلاص ICCD/COP(9)/8 الوثيقة وتعرض  -٣٨

مة اخلرباء وتقدمي ما تـراه       اخلاص بقائ  احملدثوقد تود جلنة العلم والتكنولوجيا النظر يف نظام املعلومات            - ٣٩
  .مالئماً من توصيات إىل مؤمتر األطراف

   لجنة العلم والتكنولوجياالدورة العاشرة لبرنامج عمل  - ٨

وقد تود النظر . قد تود اللجنة النظر يف توصيات تقدمها إىل مؤمتر األطراف خبصوص برنامج عملها املقبل  - ٤٠
 الفتـرة  يفوفقاً الختـصاصاهتا،     مسؤولياهتا، أداءاءهتا وفعاليتها يف     لتحسني كف  حمددةسبل ووسائل   ب التوصيةيف  

  .  دورتنيالفاصلة بني

 بشأن برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا، قد تود اللجنة اختيار موضوع            ١- م أ   /١٦وعمالً باملقرر     - ٤١
  .يها مؤمتر األطرافتقدمي توصيات لينظر فو قبل دورهتا القادمة، ملعاجلته بالتفصيلآخر ذي أولوية 

  



ICCD/COP(9)/CST/1 
Page 8 

 

  مشروع تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  صياغة- ٩

 املداوالت اليت أجريت يف الناجتة من املقررات مشاريعستحيل جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مؤمتر األطراف   - ٤٢
 يف املدرجكاليف دورهتا التاسعة كما ستحيل التوصيات املقدمة بشأن مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد الت   

 مشروع تقرير عن الدورة ليعتمد يف       وسُيَعد. ٨- م أ /٣ من املقرر    ٨جدول أعمال دورهتا التاسعة عمالً بالفقرة       
وسيشمل مشروع تقرير اللجنة .  مبساعدة األمانة وتوجيه الرئيسبعد الدورةعلى أساس استكماله اجللسة اخلتامية، 

 تقريـر    أيضاً وسيحال إىل مؤمتر األطراف   . ٨- م أ /١٣لجنة عمالً باملقرر    املوضوع ذا األولوية الذي ستتناوله ال     
وقد يود مؤمتر األطراف مناقشة مشروع تقرير جلنة        . تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    الاملؤمتر العلمي األول    

  .التكنولوجياالعلم والتكنولوجيا وتقرير املؤمتر وتقدمي ما يراه ضرورياً من إرشادات إىل جلنة العلم و

   غري رئيس اللجنة املكتبانتخاب أعضاء - ١٠

، تنتخب اللجنة   ١- م أ /١٥ من اختصاصات جلنة العلم والتكنولوجيا املدرجة يف املقرر          ٦عمالً بالفقرة     - ٤٣
 على أن ينتخب الرئيس ونواب الرئيس مع إيـالء          ٦وتنص املادة   .  أحدهم مهام املقرر   يتوىلنواب رئيسها الذين    

سيما البلدان  ة الالزمة لضرورة كفالة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتأثرة، وال املراعا
  .فريقيا، وال جيوز أن ينتخبوا ألكثر من فترتني متتاليتنيأالواقعة يف 
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا التاسعة
 العنوان   وثيقةرمز ال

ICCD/COP(9)/CST/1  مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

ICCD/COP(9)/CST/2          ًلخطـة وإطـار العمـل      لإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقا
- ٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة           

 مذكرة من األمانة). ٢٠١٨

ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1     ًلخطة وإطار العمل االستراتيجيني لإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقا
مـذكرة مـن    ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        

 )أ(تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالتقرير املؤمتر العلمي األول . إضافة. األمانة
ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2     ًلخطة وإطار العمل االستراتيجيني لإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقا

مـذكرة مـن    ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية        
تفاقية األمـم املتحـدة     التقرير بشأن تنظيم املؤمتر العلمي األول       . إضافة. األمانة

 كرة من األمانةمذ. كافحة التصحرمل

ICCD/COP(9)/CST/3        للجنة العلم والتكنولوجيـا   ) أربع سنوات (مشروع خطة العمل املتعددة السنوات 
 مذكرة من األمانة). ٢٠١٣-٢٠١٠(

ICCD/COP(9)/5/Add.3       النظـر  . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٢٠١١-٢٠١٠برنامج وميزانية فترة السنتني
سنتني احملدد التكاليف للجنة العلم والتكنولوجيـا       يف مشروع برنامج عمل فترة ال     

)٢٠١١-٢٠١٠(  
ICCD/COP(9)/CST/4       لقياس التقدم املُحـرز يف تنفيـذ األهـداف          الطرقاملشورة املقدَّمة بشأن أفضل 

 مذكرة من األمانة. ةستراتيجيال من ا٣ و٢ و١ستراتيجية الا

ICCD/COP(9)/CST/5       مذكرة . ع تقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة      تقرير عن التقدم احملرز يف مشرو
 من األمانة

ICCD/COP(9)/CST/6  األمانةمذكرة من. تقرير عن برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  

ICCD/COP(9)/8  مذكرة من األمانة. اء املستقلنيتقرير عن التقدم احملرز يف حفظ قائمة اخلرب  
ICCD/COP(9)/CST/7  ب(مذكرة من األمانة. تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا الصادر أثناء الدورة(  

ICCD/COP(9)/CST/INF.1              جتميع توصيات االجتماعات اإلقليمية العلمية  خبصوص املشورة املقدَّمـة بـشأن
 مـن  ٣ و٢ و١ستراتيجية  لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف اال الطرقأفضل  

  جيةستراتيالا
ICCD/COP(9)/CST/INF.2   العلم والتكنولوجيا يف جمالراسلنياملدليل   

  
  ـــــــــــــ

  .ستصدر هذه الوثيقة أثناء الدورة  )أ(  
  .ستصدر هذه الوثيقة أثناء الدورة  )ب(  
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت لألعمال
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢الثالثاء، 

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

  

  

  

  

  

  

  

جلنة العلـم   
 والتكنولوجيا 

  افتتاح الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا   •
ــل      • ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج إق

)ICCD/COP(9)/CST/1(  
جيان للسنوات العشر من ياخلطة وإطار العمل االسترات   •

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   
نظر يف مشروع خطـة العمـل املتعـددة         ال  -   

للجنـة العلـم    ) أربـع سـنوات   (السنوات  
  )ICCD/COP(9)/CST/3 (والتكنولوجيا

النظر يف مشروع برنامج عمل فترة الـسنتني          -   
احملدد التكاليف للجنة العلـم والتكنولوجيـا      

)٢٠١١- ٢٠١٠( ICCD/COP(9)/5/Add.3)( 
 وفقـاً   إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا        •

لخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العـشر       ل  
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية   
الوثائق املتصلة بإعادة صياغة عمل جلنة العلم         -   

لخطـة وإطـار العمـل    لوالتكنولوجيا وفقاً   
 االستراتيجيني للسنوات العـشر مـن أجـل       

) ٢٠١٨- ٢٠٠٨( تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة      
)ICCD/COP(9)/CST/2(  

  عة للجنة العلم والتكنولوجيا الدورة التاستعليق  •
تفاقية األمـم املتحـدة     الافتتاح املؤمتر العلمي األول       •

  حة التصحرملكاف

تفاقيـة األمـم    الاملؤمتر العلمي األول      •
  )تابع(املتحدة ملكافحة التصحر   

  

      

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣األربعاء، 

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

 جلنة العلـم  
 والتكنولوجيا

 املتحدة ملكافحة   تفاقية األمم الاملؤمتر العلمي األول      •
  )تابع(التصحر 

تفاقيـة األمـم    الاملؤمتر العلمـي األول       •
  )تابع(املتحدة ملكافحة التصحر 
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤اخلميس، 

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

ــم ــة العل  جلن
  والتكنولوجيا

تفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة      الاملؤمتر العلمي األول      •
  )تابع(التصحر 

تفاقيـة األمـم    الاملؤمتر العلمـي األول       •
  )تابع(املتحدة ملكافحة التصحر 

ية األمم  تفاقالاختتام املؤمتر العلمي األول       •
  املتحدة ملكافحة التصحر

  
 ٢٠٠٩رب سبتم/ أيلول٢٥اجلمعة 

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

  
  
  
  
  
  
  
  

 جلنة العلـم 

  والتكنولوجيا
  
  
  
  
  

  استئناف الدورة العادية التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا   •
تفاقية األمم املتحدة ملكافحـة     التقرير بشأن املؤمتر العلمي       •

  )ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1(التصحر 
العلمي األول رير املقدم بشأن تنظيم املؤمتر النظر يف التق  •

ــصحر   ال ــة الت ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم تفاقي
)ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2(  

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر من أجل          •
 جلنـة العلـم     -) ٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقيـة     

  والتكنولوجيا 
 لقياس  الطرقأفضل   النظر يف املشورة املقدَّمة بشأن      -

 ١سـتراتيجية   الالتقدم املُحرز يف تنفيذ األهداف ا     
 من اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني        ٣ و ٢و

   للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
      )ICCD/COP(9)/CST/4(   
      )ICCD/COP(9)/CST/INF.1(  

شروع تقييم   التقدم احملرز يف م    بشأنالنظر يف التقرير املقدم       •
  )ICCD/COP(9)/CST/5(. تردي األراضي يف املناطق اجلافة

برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر           •
)ICCD/COP(9)/CST/6(  

  )ICCD/COP(9)/8( قائمة اخلرباء املستقلني  •
  لجنة العلم والتكنولوجيا الدورة العاشرة لبرنامج عمل   •
 العلـم والتكنولوجيـا      مـشروع تقريـر جلنـة      صياغة  •

)ICCD/COP(9)/CST/7(  
  غري رئيس اللجنةاملكتب انتخاب أعضاء   •
  اختتام الدورة  •
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