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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩-٦الصني، أوردوس، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت١البند 
 المسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 مذكرة من األمانة  

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 :املسائل التنظيمية -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛  )أ( 
 رئيسها. غريانتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  )ب( 
العلووووووووا والسياسوووووووا  ل ووووووو    عووووووون عرنوووووووامف عمووووووول  ي وووووووة الت اعووووووول عوووووووني املنبثقوووووووةبنوووووووود ال -٢

 :٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني
 اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي؛ )أ( 
األراضووووووي  تد ورتصوووووحر/اإلدار  املسوووووتدامة ل راضوووووي موووووون أجووووول التصوووووود  لل )ب( 

 ؛معه والتكيفواجل اف والتخ يف من تغري املناخ 
تووووداعري واارسووووا  إعوووواد  تا يوووول األراضووووي املتوووود ور  واستصوووو  ها واسووووتعاد   )ج( 

  خصوعتها.
 وتقاسم املعارف: ت اعل العلوا والسياسا  -3
 الت اعل عني العلوا والسياسا  وإجنازاهتا؛  ي ة عملاستعراض  )أ( 
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 ؛٢٠١٩-٢٠١8عرنامف عمل  ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  ل    السنتني  )ب( 
سووبل الولووول إليهووا،  التشووعيع علووي  ليوول أمضوول املمارسووا  ونشوور ا وتيسووري )ج( 

 الت اقية األمم املتحد  ملكامحة التصحر. املعريف والقطب
 :املسائل اإلجرائية -4
 .لعنة العلم والتكنولوجياعرنامف عمل الدور  الراععة عشر  ل 
 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا. -5

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 مواعيد ومكان عقد الدور   

مووون االت اقيوووة علوووي أن اتموووع جلنوووة العلوووم والتكنولوجيوووا  ٢4مووون املووواد   ١تووونل ال قووور   -١
عنواء  عليوه، تقعقود الودور  الثالثوة عشور  للعنوة العلوم مع الدورا  العادية ملؤمتر األطوراف. و  عاالق ان

والتكنولوجيا يف أوردوس، الصني، أثناء انعقاد الدور  الثالثة عشر  ملؤمتر األطراف. ومون املقورر أن 
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩ ىلإ ٦اتمع جلنة العلم والتكنولوجيا يف ال    من 

 املشاركون  
من االت اقية علي أن جلنة العلم والتكنولوجيا  ي ة متعدد   ٢4من املاد   ١تنل ال قر   -٢

مون  ٢٢مون املواد   ٧علي مشاركة مجيع األطراف. وعم   عا كاا ال قور   م تو ةالتخصصا  و 
للعنة العلم والتكنولوجيا م تو ة  أيضوا   عشر  الثالثةاالت اقية، يقنتظر أن تكون اجتماعا  الدور  

 ظاا الداخلي.أماا املراقبني، ومقا  للن

 امتتاح الدور   
مووون النظووواا الوووداخلي  ٢٢الوووع  عوووددل املووواد   ١٠-/ا أ٢5مووون املقووورر  ١ومقوووا  لل قووور   -3

(، يقنَتخوووب رئووويا جلنوووة العلوووم والتكنولوجيوووا يف اجللسوووة ا تاميوووة ملوووؤمتر ١-/ا أ١)الووووارد يف املقووورر 
 األطراف ويتقلدد منصبه علي ال ور.

 الوثائق  
املرمووق األول هووعو الوثيقووة قائمووة الوثووائق الوور أقعوود  للوودور  الثالثووة عشوور  للعنووة توورد يف  -4

 العلم والتكنولوجيا.

 المسائل التنظيمية -1 
 عمال وتنظيم العملجدول األ إقرار (أ) 

يقعرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف  عو الوثيقة علي جلنة العلوم والتكنولوجيوا لكوي  -5
ل أعدتوووه األمانوووة عالتشووواور موووع رئووويا جلنوووة العلوووم والتكنولوجيوووا علوووي أسووواس تعتمووودو، و وووو جووودو 
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ويوورد يف املرمووق الثووا   املقووررا  تا  الصوولة الوور اعتموود ا مووؤمتر األطووراف يف دورتووه الثانيووة عشوور .
 هعو الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدور .

 الغرض من الدور   
موون االت اقيووة، تققوودا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل مووؤمتر  ٢4موون املوواد   ١عموو   عووال قر   -٦

األطووووراف املعلومووووا  واملشووووور  عشووووان املسووووائل العلميووووة والتكنولوجيووووة املتعلقووووة  كامحووووة التصووووحر 
 وخت يف آثار اجل اف.

، وومقوا ١١-/ا أ٢3وعقب إنشاء  ي ة الت اعل عوني العلووا والسياسوا   وجوب املقورر  -٧
عطريقة تقيسور اوووار عوني األطوراف   عوتقنظم دور  جلنة العلم والتكنولوجيا ، ١٢-/ا أ١٩للمقرر 

، ومتكن من لوياغة العلميةنواتف لل السياساتيةثار اآلو ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  عشان 
عالسياسا . ويرموي تنظويم عمول الودور  إىل تيسوري األنشوطة يف  وعا الصودد عغيوة  ترتبطتوليا  

  ينظر ميها مؤمتر األطراف ويعتمد ا  سب االقتضاء.لمقررا ، عند اللزوا،  لياغة مشاريع

  العمل تنظيم  
تنظوور يف السوويناريو التوواو: يوودعو رئوويا جلنووة العلووم  أن تووودجلنووة العلووم والتكنولوجيووا  لعوول -8

 يمجودول األعموال وتنظو إقرارإىل  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٦والتكنولوجيا يف اجللسة االمتتا ية يف 
 من جدول األعمال. 4-٢العمل. ويتلو تلك النظر يف البنود 

، ععوود االنتهوواء موون ٢٠١٧أيلول/سووبتمرب  ٩وتعتموود اللعنووة خوو ل جلسووتها ا تاميووة يف  -٩
تنوواول عنووود جوودول األعمووال املوضوووعية واإلجرائيووة، تقرير ووا الووع  يتضوومن، عنوود اللووزوا، مشوواريع 

وأخووريا ، يوودعو رئوويا  ينظوور ميهووا ويعتموود ا عنوود االقتضوواء.لاملقووررا  املقدمووة إىل مووؤمتر األطووراف 
 رئيسها. غريالعلم والتكنولوجيا  جلنةاللعنة إىل انتخاب أعضاء مكتب 

 مواعيد اجللسا   
يرموي اجلودول الوزمين املؤقوت إىل االسوت اد  علوي أمضول وجوه مون التسوهي   املتا وة يف  -١٠

ومتاشويا موع سوواعا  عمول موؤمتر األطووراف، وعغيوة ت واد  تكوواليف  أثنواء سواعا  العمول العاديووة.
ووووووووودد  سووووووووواعا  العمووووووووول العاديوووووووووة للووووووووودور  مووووووووون السووووووووواعة            إىل  ٠٠/١٠العمووووووووول اإلضوووووووووايف،  ق

 يقعقود لكيأ  ترتيبا   تتخع . ومل٠٠/١8 إىل الساعة ٠٠/١5 ، ومن الساعة٠٠/١3 الساعة
تتوواح ميهمووا خوودما  ال مجووة رعيووة و ي اتووه ال األطووراف جلسووتني ملووؤمتر  أكثوور موون وا وود وقووت يف

 .الش وية

 رئيسها غيرانتخاب أعضاء مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا  )ب( 
مون النظواا الوداخلي )الووارد  3١، املعودلل للمواد  ١٠-/ا أ٢5من املقورر  ٢ومقا  لل قر   -١١

تاميووة موون دور  (، يقنَتخووب نووواب رئوويا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا يف اجللسووة ا ١-/ا أ١يف املقوورر 
نتخوب كول مع دور  مؤمتر األطراف ويتقلددون منالبهم علوي ال وور. وتَ  عاالق اناللعنة الر تقعقد 

رئيا ونواعوه األرععوة يف الو ي ة مرعيوة أرععوة نوواب لرئيسوها يضوطلع أ ود م عودور املقورر. ويقنتخوب 
، العوادلالتوزيوع اجلغورايف إيو ء االعتبوار الواجوب لضورور  ضومان  أساس علي عو اهلي ا  ال رعية 
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ة، دون إمهوال البلودان األطوراف سيما البلدان األمريقي ، الاملتاثر والتمثيل الكايف للبلدان األطراف 
  يف مناطق أخرى. وال جيوز انتخاب األعضاء ألكثر من واليتني متتاليتني. املتاثر 
يف اجللسووة ا تاميووة لوودور   وومقووا  هلووعا املقوورر، يوودعو الوورئيا إىل انتخوواب أعضوواء املكتووب -١٢

 اللعنة. ويتقلد نواب الرئيا املنتخبون منصبهم مورا ، ويضطلع أ د م عدور املقرر.

البنوووول المنبثعوووة عووون لرنوووامل عمووول نياوووة التفاعووول لوووين العلوووو  والسيا وووا  لفتووورة  -2 
 2017-2016السنتين 

مف عمووووول   عرنووووواالثانيوووووة عشووووور  توووووه: اعتمووووود موووووؤمتر األطوووووراف يف دور معلوموووووا  أساسوووووية -١3
عصوووووويغته الوووووووارد  يف مرمووووووق  ،٢٠١٧-٢٠١٦عووووووني العلوووووووا والسياسووووووا  لل وووووو    الت اعوووووول  ي ووووووة
 .أنشطة تنسيق. وتضمن عرنامف العمل ث ثة أ داف رئيسية وأرععة ١٢-/ا أ٢١ املقرر
وطلووب مووؤمتر األطووراف إىل اهلي ووة تقوودل تقريوور تووولي ي خوو ل الوودور  الثالثووة عشوور  للعنووة  -١4

يف عرنووامف عملهووا،  جعشووان سياسووا  كوول  وودف موودر  التكنولوجيووا،  ووا يف تلووك تولووياهتالعلووم وا
 .٢٠١٧-٢٠١٦نقظمت خ ل م   السنتني  الروتقرير عن أنشطة التنسيق 

: تقووودعي اللعنوووة، يف إطوووار البنوووود ال رعيوووة التاليوووة جلووودول األعموووال، إىل مناقشوووة اإلجوووراء -١5
عووون عرنوووامف عمووول اهلي وووة، وتقووودل تولووويا  إىل موووؤمتر  املنبثقوووةاآلثوووار السياسووواتية للنوووواتف العلميوووة 

 األطراف،  سب االقتضاء.

 اإلطار المفانيمي العلمي لتحييد أثر تدنور األراضي )أ( 
مووووون عرنوووووامف عمووووول  ي وووووة الت اعووووول عوووووني العلووووووا  ١: كوووووان اهلووووودف معلوموووووا  أساسوووووية -١٦

  علميووة لت عيوول  وودف التحييوود إىل تووومري إرشووادا يرمووي ٢٠١٧-٢٠١٦والسياسووا  يف ال وو   
 ثر تد ور األراضي.ألالطوعي 

لتحييد أثر تد ور األراضي. ويرمي  عا اإلطوار إىل توومري  م ا يميا   ي ة إطارا  اهلووضعت  -١٧
ف املتبعوة لتحقيوق  ييود هق اتساق الونو   لك الةل هم  ييد أثر تد ور األراضي، و  علمي سليم أساس  

 تقريور توولي ي عشوان اإلطوار امل وا يمي ICCD/COP (13)/CST/2ويرد يف الوثيقوة  أثر تد ور األراضي.
  العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي.

: تقووودعي اللعنوووة إىل مناقشوووة اآلثوووار السياسووواتية امل تبوووة علوووي اإلطوووار امل وووا يمي اإلجوووراء -١8
 طراف،  سب االقتضاء.العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي، وإىل تقدل توليا  إىل مؤمتر األ

ICCD/COP (13)/CST/2 - .تقريوور تووولي ي  اإلطووار امل ووا يمي العلمووي لتحييوود أثوور توود ور األراضووي
  هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا 
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األراضوووووي والجفووووواف  تدنوراإللارة المسوووووتدامة ل راضوووووي مووووون أجووووول التصووووود  للتصوووووحر  )ب( 
 والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه

يرموي إىل إعوراز  ٢٠١٧-٢٠١٦لربنوامف عمول اهلي وة  ٢: كان اهلدف معلوما  أساسية -١٩
اارسووا  اإلدار  املسووتدامة ل راضووي موون أجوول التصوود   يفإمكانووا  التووازر القائمووة علووي العلووم 

 .هالتكيف معو  املناخ تغري من التخ يفاألراضي واجل اف و  تد ورللتصحر/
لتغووري املنوواخ عدعووداد تقريوور  يركووز الباسووكاملل ووت  ي ووة الت اعوول عووني العلوووا والسياسووا  كَ  -٢٠

عووون  وووعا املوضوووو  عاالشووو اد موووع مركوووز الدراسوووا  البي يوووة للبحووور األعوووي  املتوسوووط. ويووورد تقريووور 
  .ICCD/COP(13)/3 تولي ي يف الوثيقة

 ،حوث العلمية امل تبة عنهواوالب ،٢نق ع  يف إطار اهلدف  الراألعمال  ومن املتوقع أن -٢١
"تغوووري املنوواخ واألراضوووي: تقريووور  -اوكوميووة الدوليوووة املعنيوووة عتغووري املنووواخ  للهي وووةيف تقريووور  ستصووب
عتغري املناخ عشوان تغوري املنواخ والتصوحر، وتود ور األراضوي،  ةاملعني ةالدولي ةاوكومي للهي ةخاص 

قا  غوووازا  الدمي وووة يف الووونظم اإليكولوجيوووة واإلدار  املسووتدامة ل راضوووي، واألمووون الغوووعائي، وتووودم
  (.األراضي وتد ور املناخ تغري تقريراألرضية" )

 يف آتار/" ال عوة يفعامليوة  وول الكرعوون العضوو  الوع و  علوي تلوك، عققود  "النودو   -٢٢
يف سووياق تغووري املنوواخ والتنميووة  ،العضووو ال عووة وكرعووون  ،عغيووة اسووتعراض دور ال عووة ٢٠١٧مووارس 

مووت النوودو  يف إطووار تعوواون عووني منظمووة األغعيووة والزراعووة ل مووم املتحوود ، وال ريووق ظل ونق املسووتدامة. 
اوكووومي الوودوو التقووين املعووين عال عووة، والشووراكة العامليووة موون أجوول ال عووة، واهلي ووة اوكوميووة الدوليووة 

    العلوا والسياسا ، واملنظمة العاملية ل رلاد اجلوية.املعنية عتغري املناخ، و ي ة الت اعل عني
اهلي وة اوكوميوة الدوليوة و  والسياسوا ، العلووا عوني الت اعولويرد تقرير عن التعاون عني  ي وة  -٢3

 . ICCD/COP(13)/CST/5 ةال ريق اوكومي الدوو التقين املعين عال عة يف الوثيقو  ،املعنية عتغري املناخ
مناقشووووة اآلثوووار السياسووواتية للنووووواتف العلميوووة املتصووولة عوووودور  إىل: تقووودعي اللعنوووة اءاإلجووور  -٢4

إىل موؤمتر األطوراف،  اتقودل تولوياهت إىلاإلدار  املستدامة ل راضي وال عة يف سياق تغوري املنواخ، و 
   سب االقتضاء.

ICCD/COP(13)/CST/3 - /األراضوي  تد وراإلدار  املستدامة ل راضي من أجل التصود  للتصوحر
والتكيووووف معووووه. تقريوووور تووووولي ي هلي ووووة الت اعوووول عووووني العلوووووا  تغووووري املنوووواخموووون  والتخ يووووف واجل وووواف

 والسياسا 
ICCD/COP(13)/CST/5 - .ة الت اعوول عووني تقريوور تووولي ي هلي وو التعوواون مووع األمرقووة العلميووة األخوورى
 العلوا والسياسا  

 خصولتها وا تعالة المتدنورة وا تصالحها تدالير وممار ا  إعالة تأنيل األراضي )ج( 
مووووون عرنوووووامف عمووووول  ي وووووة الت اعووووول عوووووني العلووووووا  3: كوووووان اهلووووودف معلوموووووا  أساسوووووية -٢5

يرمووووي إىل تشووووعيع إعووووداد وتن يووووع تووووداعري واارسووووا   وووودد   ٢٠١٧-٢٠١٦والسياسووووا  لعوووواا 
 إلعاد  تا يل األراضي املتد ور  وإل  ها واستعاد  خصوعتها.
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ر توولي ي عون العمول الوع  اضوطلعت عوه  ي وة الت اعول عوني العلووا والسياسوا  ويرد تقري -٢٦
 . ICCD/COP(13)/CST/4 قةعشان  عا املوضو  يف الوثي

التنوووو   جموووال يف اوكوووومي الووودوو للعلووووا والسياسوووا  املنوووربوعووو و  علوووي تلوووك، يعمووول  -٢٧
شوووان تووود ور األراضوووي البيولووووجي وخووودما  الووونظم اإليكولوجيوووة علوووي إجوووراء تقيووويم مواضووويعي ع

 قووووووووووووةاملنوووووووووووورب عوووووووووووون  ووووووووووووعا التقيوووووووووووويم يف الوثي أعوووووووووووودوويوووووووووووورد تقريوووووووووووور مر لووووووووووووي  .استصوووووووووووو  هاو 
ICCD/COP(13)/CST/INF.1.  

مووون اجلهوووا  الرئيسوووية الووور املتحووود  ملكامحوووة التصوووحر املعوووروف أن ات اقيوووة األموووم  مووونو  -٢8
 املنورب. ويف  وعا السوياق، دعوا ميوهالسالف الوعكر وتسوا م تقييم املنرب اوكومي الدوو  إىل تستند

إىل تطووووير التعووواون موووع االت اقيوووة، ال سووويما  ي وووة الت اعووول عوووني العلووووا والسياسوووا  وجلنوووة العلوووم 
واسووتعاعة هلووعو الوودعو ، وعقووب الواليووة املمنو ووة موون  املرمووق الثووامن(. ،IPBES-3/1والتكنولوجيووا )

 ي ووووة الت اعوووول عووووني العلوووووا  ، مووووا مت ووووت١٢-/أ ا٢١و ١١-/أ ا٢3 املقوووورريناألطووووراف  وجووووب 
تلووك  عاعتبووار املنوورب يعوودو الووع تقيويم الوالسياسوا  وأمانووة ات اقيووة مكامحووة التصووحر تسووامهان يف 

. ويرموي ٢٠١٧-٢٠١٦و ٢٠١5-١٠١4 لل  توني األنشطة املدرجة يف عرنامف عمل اهلي ة من
 ياجا  األطراف ميهوا.ععملية االت اقية وا تن أن يكون التقييم وثيق الصلة  عا اهلدف إىل ضما

لسياسووا  يف تقيوويم توود ور األراضووي مسووامهة  ي ووة الت اعوول عووني العلوووا وا عشووانوتوورد معلومووا  
  .ICCD/COP(13)/CST/5 ةواستص  ها يف الوثيق

ا وتقدل تولوياهتا : تقدعي جلنة العلم والتكنولوجيا إىل النظر يف ما  قق من تقد  اإلجراء -٢٩
  سب االقتضاء.إىل مؤمتر األطراف، 

ICCD/COP(13)/CST/4 -  تووووداعري واارسووووا  إعوووواد  تا يوووول األراضووووي املتوووود ور  واستصوووو  ها
 . تقرير تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا واستعاد  خصوعتها

ICCD/COP(13)/CST/5 - .تقريوور تووولي ي هلي ووة الت اعوول عووني التعواون مووع األمرقووة العلميووة األخوورى
 السياسا العلوا و 

ICCD/COP(13)/CST/INF.1  - Report by the Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services on the thematic assessment on land degradation 

and restoration 

 وتعا م المعارف تفاعل العلو  والسيا ا  -٣ 
 نياة التفاعل لين العلو  والسيا ا  وإنجازاتها عملا تعراض  )أ( 

، أن تعموول  ي ووة ١١-/ا أ٢3 و وجووب مقوورر  ،قوورر مووؤمتر األطووراف :معلومووا  أساسووية -3٠
 سووتعرضعووني العلوووا والسياسووا   وول وايووة الوودور  الثالثووة عشوور  ملووؤمتر األطووراف، وأن يق  الت اعوول
وووز  ١٢-/أ ا٢3 وجوووب مقوووررو عندئوووع. وعووو و  علوووي تلوووك، قووورر موووؤمتر األطوووراف  عملهوووا أن تركد

الووودور  الثالثوووة عشووور  للعنوووة العلوووم والتكنولوجيوووا علوووي مجلوووة أموووور منهوووا اسوووتعراض العمووول الوووع  
، وعلوي ٢٠١٧-٢٠١٦اضطلعت عه  ي وة الت اعول عوني العلووا والسياسوا  خو ل مو   السونتني 

  .ستقبليف امل عملها سريمنع إنشائها عغية اختات قرار عشان  جممل إجنازاهتا
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 موووووووو  يوووووووورد اسووووووووتعراض عموووووووول  ي ووووووووة الت اعوووووووول عووووووووني العلوووووووووا والسياسووووووووا  خوووووووو ل و  -3١
رموي  وعو الوثيقوة وت. ICCD/COP(13)/CST/6 يف الوثيقوةإجنازاهتا  جمملو  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

  عمل اهلي ة يف املستقبل. سريإىل مساعد  األطراف يف مداوالهتا عشان 
يقووووووووودعي موووووووووؤمتر األطوووووووووراف إىل النظووووووووور يف املعلوموووووووووا  الووووووووووارد  يف الوثيقوووووووووة  :اإلجوووووووووراء -3٢

ICCD/COP(13)/CST/6 ،أ  إجراء يراو مناسبا . واختات  

ICCD/COP(13)/CST/6 -  االعلووووا والسياسوووا  وإجنازاهتووو عوووني الت اعووول  ي وووةاسوووتعراض عمووول. 
 معكر  من األمانة

 2019-2018والسيا ا  لفترة السنتين لرنامل عمل نياة التفاعل لين العلو   )ب( 
األطراف، عغية ك الة وجا ة السياسوا  واسوتيعاب األعموال  دقعيت :معلوما  أساسية -33

املقبلة هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا ، إىل تقدل مق  ا  عشان املواضيع الور ككون النظور 
ملق  وا  ا عوويرد اميع هل .٢٠١٩-٢٠١8السنتني  ل   ميها إلدراجها يف عرنامف عمل اهلي ة 

إىل املق  ووووا  الووووارد ، وضووووع مكتوووب جلنووووة  . واسوووتنادا  ICCD/COP(13)/CST/INF.2يف الوثيقوووة 
يورد  العلم والتكنولوجيا، عالتعاون مع  ي ة الت اعول عوني العلووا والسياسوا ، مشورو  عرنوامف عمول

  .ICCD/COP(13)/CST/7يف الوثيقة 
 عشوواندعي جلنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل تقوودل تولوويا  إىل مووؤمتر األطووراف تقوو :جووراءاإل -34

  .٢٠١٩-٢٠١8عرنامف العمل املق ح هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  ل    السنتني 

ICCD/COP(13)/CST/7 -  (.٢٠١٩-٢٠١8العلووا والسياسوا  ) عني الت اعل  ي ةعرنامف عمل 
 األمانةمعكر  من 

ICCD/COP(13)/CST/INF.2  – Compilation of proposals for topics to be considered for 

inclusion in the Science-Policy Interface work programme 2018–2019. Note by the 

secretariat 

 المعرفوي والعطوبوتيسير الوصوول إليهوا   التشجيع على تحليل أفضل الممار ا  ونشرنا )ج( 
 تفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرل
موالوولة ، ١٢-/ا أ٢٠ وجووب املقورر  : طلبووت األطوراف إىل األمانوة،معلوموا  أساسوية -35

تطوووير عواعووة تبووادل املعووارف العلميووة و سووينها عالتعوواون مووع شووركائها موون أجوول زيوواد  أمهيتهووا عووني 
املعلومووا  املتا ووة عوون طريووق  تشووكيلة إىل الولووولخمتلووف اوموعووا  املسووتهدمة، وتوسوويع نطوواق 

جها  ماعلة وطنية ودون وطنية علي وجه ا صوص. وعو و  علوي تلوك، شوعع  ليشملالبواعة 
املووؤمتر األطووراف علووي موالوولة تقوودل  وواال  أمضوول املمارسووا  تا  الصوولة عوون طريووق الشووبكة 

إلدار  املسووووتدامة رف امعوووواقاعوووود   تعزيووووزالعامليووووة لوووونهقف وتكنولوجيووووا    وووو  املوووووارد موووون أجوووول 
معلوموووا  املواضووويع األخووورى تا  الصووولة عووون طريوووق عواعوووة  تعمووويمإىل األمانوووة ل راضوووي، وطلوووب 

  تبادل املعارف العلمية و/أو سوق عناء قدرا .
تن يع االت اقيوة، أشوار  األطوراف إىل العمول  ويف الدور  ا امسة عشر  للعنة استعراض -3٦

األطوراف يف االت اقيوة، إىل  املقدموةاملعوارف  تقاسوم خودما  الع  اضطلعت عه األمانة لتحسوني
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،  ووا يف تلووك عواعووة تبووادل املعووارف معرميووةأدوا   عوود وتلووك موون خوو ل مجلووة أمووور منهووا إدموواج 
 ت اقيووووة، ل مو وووود معووووريف قطووووب ضوووومن ،اارسووووا  اإلدار  املسووووتدامة ل راضووووي أمضوووولالعلميووووة و 

  ملعريف.القطب اوشععت األمانة علي مواللة تطوير 
تقدعي جلنة العلم والتكنولوجيا إىل النظر يف موا  قوق مون تقودا يف جموال تطووير  :اإلجراء -3٧

إىل موووؤمتر األطوووراف،  ا ت اقيوووة ونشووور أمضووول املمارسوووا ، وإىل تقووودل تولوووياهتل املعوووريف القطوووب
   سب االقتضاء.

ICCD/COP(13)/CST/8 -  التشوووووعيع علوووووي  ليووووول أمضووووول املمارسوووووا  ونشووووور ا وتيسوووووري سوووووبل
 كامحة التصحر. معكر  من األمانةت اقية األمم املتحد  ملال املعريف والقطبالولول إليها، 

 المسائل اإلجرائية -٤ 
 لرنامل عمل الدورة الرالعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  

تنظور يف تقودل تولويا  إىل موؤمتر األطوراف عشوان  أنجلنة العلوم والتكنولوجيوا توود  لعل -38
  عرنامف عمل دورهتا الراععة عشر .

 اعتمال تعرير لجنة العلم والتكنولوجيا -٥ 
تقوودرَج يف تقريوور مووؤمتر األطووراف عوون دورتووه الثالثووة عشوور  املعلومووا  تا  الصوولة عاعمووال  -3٩

  نظر ميها.ليإىل مؤمتر األطراف  اويقتوقع أن تقدا اللعنة تولياهت ثالثة عشر .اللعنة أثناء دورهتا ال
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 المرفق األول

 الوثائق المعروضة على لجنة العلم والتكنولوجيا في لورتها الثالثة عشرة  
 العنوان رمز الوثيقة

ICCD/COP(13)/CST/1 معكر  من األمانةجدول األعمال املؤقت وشرو ه . 
ICCD/COP(13)/CST/2  اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تود ور األراضوي. تقريور توولي ي هلي وة الت اعول عوني

 العلوا والسياسا 
ICCD/COP(13)/CST/3  واجل وووواف اإلدار  املسووووتدامة ل راضووووي موووون أجوووول التصوووود  للتصووووحر/تد ور األراضووووي

تقريوووور تووووولي ي هلي ووووة الت اعوووول عووووني العلوووووا والتخ يووووف موووون تغووووري املنوووواخ والتكيووووف معووووه. 
 والسياسا 

ICCD/COP(13)/CST/4 تووداعري واارسووا  إعوواد  تا يوول األراضووي املتوود ور  واستصوو  ها واسووتعاد  خصوووعتها .
 تقرير تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا 

ICCD/COP(13)/CST/5 تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  التعاون مع األمرقة العلمية األخرى. تقرير 
ICCD/COP(13)/CST/6 .معكر  من األمانة استعراض عمل  ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  وإجنازاهتا 
ICCD/COP(13)/CST/7 (  موووعكر  ٢٠١8-٢٠١٩عرنوووامف عمووول  ي وووة الت اعووول عوووني العلووووا والسياسوووا .) مووون

 األمانة
ICCD/COP(13)/CST/8  التشعيع علوي  ليول أمضول املمارسوا  ونشور ا وتيسوري سوبل الولوول إليهوا، والقطوب

 معكر  من األمانة املعريف ل ت اقية.
ICCD/COP(13)/CST/INF.1 Report by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services on the thematic assessment on land degradation and 

restoration 

ICCD/COP(13)/CST/INF.2 Compilation of proposals for topics to be considered for inclusion in the Science-

Policy Interface work programme 2018–2019. Note by the secretariat 
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 المرفق الثاني

الجووودول اليمنوووي المؤقوووت ألعموووال الووودورة الثالثوووة عشووورة للجنوووة العلوووم   
   والتكنولوجيا

 2017أيلول  بتمبر  6األرلعاء 
 (18 00- 1٥ 00 ة)الساع (1٣ 00 - 10 00 )الساعة

 

  للعنة  الثالثة عشر  الدور َ  جلنة العلم والتكنولوجيا رئيا   امتتاحق 

 املسائل التنظيمية 
 األعمال وتنظيم عمل الدور إقرار جدول  -

(ICCD/COP(13)/CST/1) 
  البنود املنبثقة عن عرنامف عمل  ي ة الت اعل عني العلوا

 ٢٠١٧-٢٠١٦والسياسا  ل    السنتني 
 اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي -

ICCD/COP(13)/CST/2)) 

 
 2017أيلول  بتمبر  7الخميس 

 (18 00-1٥ 00)الساعة  (1٣ 00-10 00)الساعة 

  البنود املنبثقة عن عرنامف عمل  ي ة الت اعل عني العلوا
 ٢٠١٧-٢٠١٦والسياسا  ل    السنتني 

اإلدار  املسوووووووووووتدامة ل راضوووووووووووي مووووووووووون أجووووووووووول التصووووووووووود   -
اجل واف والتخ يوف مون تغوري األراضي و  تد ورللتصحر/
 والتكيف معه املناخ 

ICCD/COP(13)/CST/3 وICCD/COP(13)/CST/5 

  البنود املنبثقة عن عرنامف عمل  ي ة الت اعل عني العلوا
 ٢٠١٧-٢٠١٦والسياسا  ل    السنتني 

داعري واارسوووووووووا  إعووووووووواد  تا يووووووووول األراضوووووووووي املتووووووووود ور  تووووووووو -
  واستص  ها واستعاد  خصوعتها

ICCD/COP(13)/CST/4 وICCD/COP(13)/CST/5 ،
 ICCD/COP(13)/CST/INF.1و
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 2017أيلول  بتمبر  8الجمعة  

 (18 00-1٥ 00 )الساعة (1٣ 00-10 00)الساعة 
   املعارف وتقاسمت اعل العلوا والسياسا 

 ي وووة الت اعووول عوووني العلووووا والسياسوووا   عمووولاسوووتعراض  -
 (ICCD/COP(13)/CST/6) وإجنازاهتا

 ل و   والسياسوا  العلووا عوني الت اعول  ي ة عمل عرنامف -
  ٢٠١٩-٢٠١8 السنتني

(ICCD/COP(13)/CST/7 وICCD/COP(13)/CST/INF.2) 

   املعارف وتقاسمت اعل العلوا والسياسا 
التشوووعيع علوووي  ليووول أمضووول املمارسوووا  ونشووور ا وتيسوووري  -

  ت اقيوووووووووووةلاملعوووووووووووريف  والقطوووووووووووب ،سوووووووووووبل الولوووووووووووول إليهوووووووووووا
(ICCD/COP(13)/CST/8) 

 

 

 
 2019أيلول  بتمبر  9السبت  

 (18 00-1٥ 00 )الساعة (1٣ 00–10 00)الساعة 
 املسائل اإلجرائية: 

عرنووووووووامف عموووووووول الوووووووودور  الثالثووووووووة عشوووووووور  للعنووووووووة العلووووووووم  -
 والتكنولوجيا

 

 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا 
 املسائل التنظيمية 

 غوووووريانتخووووواب أعضووووواء مكتوووووب جلنوووووة العلوووووم والتكنولوجيوووووا  -
  رئيسها
 اختتاا الدور 

    


