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اتفاقية مكافحة التصحر

مؤتمر األطراف

لجنة العلم والتكنولوجيا
الدورة الثالثة عشرة
أوردوس ،الصني ٩-٦ ،أيلول/سبتمرب٢٠١٧
البند (١أ) من جدول األعمال املؤقت
المسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال المؤقت

وشروحه

مذكرة من األمانة

أولا -جدول األعمال
-١

-٢

-3

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم

(ب)

انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا غري رئيسها.



العمل؛ 

البنو و ووود املنبثقو و ووة عو و وون عرنو و ووامف عمو و وول ي و و ووة الت اعو و وول عو و ووني العلو و وووا والسياسو و ووا ل و و و
السنتني :٢٠١٧-٢٠١٦
(أ)

اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تد ور

(ب)

اإلدار املس و ووتدامة ل راض و ووي م و وون أج و وول التص و وود للتص و ووحر/تد ور األراض و ووي
واجل اف والتخ يف من تغري املناخ والتكيف معه؛

(ج)

ها واس ووتعاد

األراضي؛

ت ووداعري واارس ووا إع وواد تا ي وول األراض ووي املت وود ور واستص و و

خصوعتها.

ت اعل العلوا والسياسا وتقاسم املعارف:
(أ)
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المؤقت

استعراض عمل ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا

وإجنازاهتا؛
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السنتني ٢٠١٩- ٢٠١8؛

(ب)

عرنامف عمل ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا ل

(ج)

التشووعيع علووي ليوول أمضوول املمارسووا ونشوور ا وتيسووري سووبل الولووول إليهووا،
والقطب املعريف الت اقية األمم املتحد ملكامحة التصحر.

املسائل اإلجرائية:
عرنامف عمل الدور الراععة عشر للعنة العلم والتكنولوجيا.

-5

اعتماد تقرير جلنة العلم

 شروح جدول األعمالثاني ا 
مواعيد ومكان عقد

والتكنولوجيا.

المؤقت

الدور

 -١توونل ال ق وور  ١م وون امل وواد  ٢4م وون االت اقي ووة عل ووي أن اتم ووع جلن ووة العل ووم والتكنولوجي ووا
عاالق ان مع الدورا العادية ملؤمتر األطوراف .وعنواء عليوه ،تقعقود الودور الثالثوة عشور للعنوة العلوم
والتكنولوجيا يف أوردوس ،الصني ،أثناء انعقاد الدور الثالثة عشر ملؤمتر األطراف .ومون املقورر أن
من  ٦إىل  ٩أيلول/سبتمرب .٢٠١٧
اتمع جلنة العلم والتكنولوجيا يف ال
املشاركون

 -٢تنل ال قر  ١من املاد  ٢4من االت اقية علي أن جلنة العلم والتكنولوجيا ي ة متعدد
التخصصا وم تو ة علي مشاركة مجيع األطراف .وعم عا كاا ال قور  ٧مون املواد  ٢٢مون
االت اقية ،يقنتظر أن تكون اجتماعا الدور الثالثة عشر للعنة العلم والتكنولوجيا م تو ة أيضوا
أماا املراقبني ،ومقا للنظاا الداخلي.

امتتاح

الدور

 -3ومق ووا لل ق وور  ١م وون املق وورر /٢5ا أ ١٠-ال ووع عو و ددل امل وواد  ٢٢م وون النظ وواا ال ووداخلي
(ال ووارد يف املقوورر /١ا أ ،)١-يقنتَخووب رئوويا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا يف اجللسووة ا تاميووة مل وؤمتر
األطراف ويتقلدد منصبه علي ال ور.

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

 -1المسائل

التنظيمية

(أ) إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -5يقعرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف عو الوثيقة علي جلنة العلوم والتكنولوجيوا لكوي
تعتموودو ،و ووو جوودول أعدتووه األمانووة عالتشوواور مووع رئوويا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا علووي أسوواس
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املقووررا تا الصوولة الوور اعتموود ا موؤمتر األطوراف يف دورتووه الثانيووة عشوور  .ويوورد يف املرمووق الثووا
هعو الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدور .

الغرض من

الدور

 -٦عم و عووال قر  ١موون املوواد  ٢4موون االت اقيووة ،تققوودا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل م وؤمتر
األطو وراف املعلوم ووا واملش ووور عش ووان املس ووائل العلمي ووة والتكنولوجي ووة املتعلق ووة كامح ووة التص ووحر
وخت يف آثار اجل اف.
 -٧وعقب إنشاء ي ة الت اعل عوني العلووا والسياسوا وجوب املقورر /٢3ا أ ،١١-وومقوا
للمقرر /١٩ا أ ،١٢-تقنظم دور جلنة العلم والتكنولوجيا عو عطريقة تقيسور اوووار عوني األطوراف
و ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا عشان اآلثار السياساتية للنواتف العلمية ،ومتكن من لوياغة
توليا ترتبط عالسياسا  .ويرموي تنظويم عمول الودور إىل تيسوري األنشوطة يف وعا الصودد عغيوة
لياغة مشاريع مقررا  ،عند اللزوا ،لينظر ميها مؤمتر األطراف ويعتمد ا سب االقتضاء.

العمل
تنظيم

 -8لعوول جلنووة العلووم والتكنولوجيووا تووود أن تنظوور يف السوويناريو التوواو :يوودعو رئوويا جلنووة العلووم
والتكنولوجيا يف اجللسة االمتتا ية يف  ٦أيلول/سبتمرب  ٢٠١٧إىل إقرار جودول األعموال وتنظويم
العمل .ويتلو تلك النظر يف البنود  4-٢من جدول األعمال.
 -٩وتعتموود اللعنووة خو ل جلسووتها ا تاميووة يف  ٩أيلول/سووبتمرب  ،٢٠١٧ععوود االنتهوواء موون
تنوواول عنووود جوودول األعمووال املوضوووعية واإلجرائيووة ،تقرير ووا الووع يتضوومن ،عنوود اللووزوا ،مشوواريع
املقووررا املقدمووة إىل م وؤمتر األطوراف لينظوور ميهووا ويعتموود ا عنوود االقتضوواء .وأخ وريا ،يوودعو رئوويا
اللعنة إىل انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا غري رئيسها.

مواعيد اجللسا



 -١٠يرموي اجلودول الوزمين املؤقوت إىل االسوت اد علوي أمضول وجوه مون التسوهي املتا وة يف
أثنواء سواعا العمول العاديووة .ومتاشويا موع سوواعا عمول موؤمتر األطوراف ،وعغيوة ت واد تكوواليف
العمو و و وول اإلضو و و ووايف ،ق و و و وودد سو و و وواعا العمو و و وول العاديو و و ووة للو و و وودور مو و و وون السو و و وواعة  ١٠/٠٠إىل
الساعة  ،١3/٠٠ومن الساعة  ١5/٠٠إىل الساعة  .١8/٠٠ومل تتخع أ ترتيبا لكي يقعقود
يف وقووت وا وود أكثوور موون جلسووتني مل وؤمتر األط وراف و ي اتووه ال رعيووة تتوواح ميهمووا خوودما ال مجووة
الش وية.
(ب) انتخاب أعضاء مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا غير رئيسها
 -١١ومقا لل قر  ٢من املقورر /٢5ا أ ،١٠-املعودلل للمواد  3١مون النظواا الوداخلي (الووارد
يف املقوورر /١ا أ ،)١-يقنتَخووب نوواب رئوويا جلنووة العلووم والتكنولوجيووا يف اجللسووة ا تاميووة موون دور
اللعنة الر تقعقد عاالق ان مع دور مؤمتر األطراف ويتقلددون منالبهم علوي ال وور .وتَنتخوب كول
ي ة مرعيوة أرععوة نوواب لرئيسوها يضوطلع أ ود م عودور املقورر .ويقنتخوب الورئيا ونواعوه األرععوة يف
عو اهلي ا ال رعية علي أساس إيو ء االعتبوار الواجوب لضورور ضومان التوزيوع اجلغورايف العوادل،
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والتمثيل الكايف للبلدان األطراف املتاثر  ،ال سيما البلدان األمريقية ،دون إمهوال البلودان األطوراف
املتاثر يف مناطق أخرى .وال جيوز انتخاب األعضاء ألكثر من واليتني متتاليتني.
 -١٢وومقووا هلووعا املقوورر ،يوودعو الورئيا إىل انتخوواب أعضوواء املكتووب يف اجللسووة ا تاميووة لوودور
اللعنة .ويتقلد نواب الرئيا املنتخبون منصبهم مورا ،ويضطلع أ د م عدور املقرر.

 -2البنووول المنبثعووة عوون لرنووامل عموول نياووة التفاعوول لووين العلووو والسيا ووا لفتوورة
2017السنتين  2016
 -١3معلوم و ووا أساس و ووية :اعتم و وود مو و وؤمتر األطو و وراف يف دورت و ووه الثاني و ووة عش و وور عرن و ووامف عم و وول
ي و ووة الت اع و وول ع و ووني العل و وووا والسياس و ووا لل و و و  ،٢٠١٧-٢٠١٦عص و وويغته ال و و ووارد يف مرم و ووق
املقرر /٢١ا أ .١٢-وتضمن عرنامف العمل ث ثة أ داف رئيسية وأرععة أنشطة تنسيق.
 -١4وطلووب موؤمتر األطوراف إىل اهلي ووة تقوودل تقريوور توولي ي خو ل الوودور الثالثووة عشوور للعنووة
العلووم والتكنولوجيووا ،ووا يف تلووك تولووياهتا عشووان سياسووا كوول وودف موودرج يف عرنووامف عملهووا،
وتقرير عن أنشطة التنسيق الر نقظمت خ ل م السنتني .٢٠١٧-٢٠١٦
 -١5اإلج وراء :تقوودعي اللعن ووة ،يف إطووار البن ووود ال رعيووة التاليووة جل وودول األعمووال ،إىل مناقش ووة
اآلثووار السياسوواتية للن وواتف العلميووة املنبثقووة عوون عرنووامف عموول اهلي ووة ،وتقوودل تولوويا إىل م وؤمتر
األطراف ،سب االقتضاء.

(أ) اإلطار المفانيمي العلمي لتحييد أثر تدنور

األراضي

 -١٦معلوم و ووا أساس و ووية :ك و ووان اهل و وودف  ١م و وون عرن و ووامف عم و وول ي و ووة الت اع و وول ع و ووني العل و وووا
والسياسووا يف ال و  ٢٠١٧-٢٠١٦يرمووي إىل تووومري إرشووادا علميووة لت عيوول وودف التحييوود
الطوعي ألثر تد ور األراضي.
 -١٧ووضعت اهلي ة إطارا م ا يميا لتحييد أثر تد ور األراضي .ويرمي عا اإلطوار إىل توومري
أساس علمي سليم ل هم ييد أثر تد ور األراضي ،ولك الة اتساق الونو قهف املتبعوة لتحقيوق ييود
أثر تد ور األراضي .ويرد يف الوثيقوة  ICCD/COP (13)/CST/2تقريور توولي ي عشوان اإلطوار امل وا يمي
العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي.
 -١8اإلج وراء :تقوودعي اللعن ووة إىل مناقش ووة اآلث ووار السياس وواتية امل تب ووة عل ووي اإلط ووار امل ووا يمي
العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي ،وإىل تقدل توليا إىل مؤمتر األطراف ،سب االقتضاء.
 - ICCD/COP (13)/CST/2اإلطووار امل ووا يمي العلمووي لتحييوود أثوور توود ور األراضووي .تقريوور توولي ي
هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا 
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(ب) اإللارة المسو ووتدامة ل راضو ووي مو وون أجو وول التصو وود للتصو ووحر تدنور األراضو ووي والجفو وواف
والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه
 -١٩معلوما أساسية :كان اهلدف  ٢لربنوامف عمول اهلي وة  ٢٠١٧-٢٠١٦يرموي إىل إعوراز
إمكانووا التووازر القائمووة علووي العلووم يف اارسووا اإلدار املسووتدامة ل راضووي موون أجوول التصوود
للتصحر/تد ور األراضي واجل اف والتخ يف من تغري املناخ والتكيف معه.
َ -٢٠كل ووت ي ووة الت اعوول عووني العلوووا والسياسووا املركووز الباسووكي لتغووري املنوواخ عدعووداد تقريوور
عوون ووعا املوضووو عاالش و اد م ووع مركووز الدراس ووا البي يووة للبح وور األع ووي املتوسووط .وي وورد تقري وور
تولي ي يف الوثيقة .ICCD/COP(13)/3
 -٢١ومن املتوقع أن األعمال الر نق ع يف إطار اهلدف  ،٢والبحوث العلمية امل تبة عنهوا،
ستصووب يف تقريوور للهي ووة اوكوميووة الدوليووة املعنيووة عتغووري املنوواخ " -تغووري املنوواخ واألراضووي :تقريوور
خاص للهي ة اوكومية الدولية املعنية عتغري املناخ عشوان تغوري املنواخ والتصوحر ،وتود ور األراضوي،
واإلدار املسووتدامة ل راضووي ،واألموون الغووعائي ،وتوودمقا غووازا الدمي ووة يف الوونظم اإليكولوجيووة
األرضية" (تقرير تغري املناخ وتد ور األراضي).
 -٢٢وع و علوي تلوك ،قعقود "النودو العامليوة وول الكرعوون العضوو يف ال عوة" يف آتار/
مووارس  ٢٠١٧عغيووة اسووتعراض دور ال عووة ،وكرعووون ال عووة العضووو  ،يف سووياق تغووري املنوواخ والتنميووة
املسووتدامة .ونقظلمووت النوودو يف إطووار تعوواون عووني منظمووة األغعيووة والزراعووة ل مووم املتحوود  ،وال ريووق
اوكووومي الوودوو التقووين املعووين عال عووة ،والشوراكة العامليووة موون أجوول ال عووة ،واهلي ووة اوكوميووة الدوليووة
املعنية عتغري املناخ ،و ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  ،واملنظمة العاملية ل رلاد اجلوية.
 -٢3ويرد تقرير عن التعاون عني ي وة الت اعول عوني العلووا والسياسوا  ،واهلي وة اوكوميوة الدوليوة
املعنية عتغري املناخ ،وال ريق اوكومي الدوو التقين املعين عال عة يف الوثيقة .ICCD/COP(13)/CST/5
 -٢4اإلج ووراء :تقوودعي اللعن ووة إىل مناقش ووة اآلث ووار السياس وواتية للنو وواتف العلمي ووة املتص وولة ع وودور
اإلدار املستدامة ل راضي وال عة يف سياق تغوري املنواخ ،وإىل تقودل تولوياهتا إىل موؤمتر األطوراف،

االقتضاء.
سب
 - ICCD/COP(13)/CST/3اإلدار املستدامة ل راضي من أجل التصود للتصوحر/تد ور األراضوي
واجل وواف والتخ ي ووف م وون تغ ووري املن وواخ والتكي ووف مع ووه .تقري وور تو وولي ي هلي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا
والسياسا 
 - ICCD/COP(13)/CST/5التعوواون مووع األمرقووة العلميووة األخوورى .تقريوور ت وولي ي هلي وة الت اعوول عووني
العلوا والسياسا
(ج) تدالير وممار ا إعالة تأنيل األراضي المتدنورة وا تصالحها وا تعالة خصولتها
 -٢5معلوم و ووا أساس و ووية :ك و ووان اهل و وودف  3م و وون عرن و ووامف عم و وول ي و ووة الت اع و وول ع و ووني العل و وووا
والسياس ووا لع وواا  ٢٠١٧-٢٠١٦يرم ووي إىل تش ووعيع إع ووداد وتن ي ووع ت ووداعري واارس ووا وودد
إلعاد تا يل األراضي املتد ور وإل ها واستعاد خصوعتها.
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 -٢٦ويرد تقرير توولي ي عون العمول الوع اضوطلعت عوه ي وة الت اعول عوني العلووا والسياسوا
عشان عا املوضو يف الوثيقة  .ICCD/COP(13)/CST/4
 -٢٧وع و و علووي تلووك ،يعموول املنوورب اوكووومي الوودوو للعلوووا والسياسووا يف جمووال التنووو
البيول وووجي وخ وودما ال وونظم اإليكولوجي ووة عل ووي إجو وراء تقي وويم مواض وويعي عش ووان ت وود ور األراض ووي
واستص و و و و و و ها  .وي و و و و وورد تقري و و و و وور مر ل و و و و ووي أع و و و و وودو املن و و و و وورب ع و و و و وون و و و و ووعا التقي و و و و وويم يف الوثيق و و و و ووة
.ICCD/COP(13)/CST/INF.1
 -٢8وموون املعووروف أن ات اقيووة األمووم املتحوود ملكامحووة التصووحر موون اجلهووا الرئيسووية الوور
تستند إىل تقييم املنرب اوكومي الدوو السالف الوعكر وتسوا م ميوه .ويف وعا السوياق ،دعوا املنورب
إىل تط وووير التع وواون م ووع االت اقي ووة ،ال س وويما ي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا والسياس ووا وجلن ووة العل ووم
والتكنولوجيووا ( ،IPBES-3/1املرمووق الثووامن) .واسووتعاعة هلووعو الوودعو  ،وعقووب الواليووة املمنو ووة موون
األطو وراف وج ووب املق ووررين /٢3أ ا ١١-و/٢١أ ا ،١٢-م ووا مت ووت ي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا
والسياسوا وأمانووة ات اقيووة مكامحووة التصووحر تسووامهان يف التقيويم الووع يعوودو املنوورب عاعتبووار تلووك
من األنشطة املدرجة يف عرنامف عمل اهلي ة لل توني  ٢٠١5-١٠١4و .٢٠١٧-٢٠١٦ويرموي
عا اهلدف إىل ضمان أن يكون التقييم وثيق الصلة ععملية االت اقية وا تياجا األطراف ميهوا.
وتوورد معلومووا عشووان مسووامهة ي ووة الت اعوول عووني العلوووا والسياسووا يف تقيوويم توود ور األراضووي
واستص ها يف الوثيقة .ICCD/COP(13)/CST/5
 -٢٩اإلجراء :تقدعي جلنة العلم والتكنولوجيا إىل النظر يف ما قق من تقدا وتقدل تولوياهتا
إىل مؤمتر األطراف ،سب االقتضاء.
 - ICCD/COP(13)/CST/4ت ووداعري واارسو ووا إع وواد تا يو وول األراض ووي املتو وود ور واستص و و
واستعاد خصوعتها .تقرير تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا

ها

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

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

وإنجازاتها

 -3٠معلومووا أساسووية :قوورر م وؤمتر األط وراف ،وجووب مقووررو /٢3ا أ ،١١-أن تعموول ي ووة
الت اعوول عووني العلوووا والسياسووا وول وايووة الوودور الثالثووة عشوور مل وؤمتر األط وراف ،وأن يقسووتعرض
عملهووا عندئووع .وع و و علووي تلووك ،قوورر م وؤمتر األط وراف وجووب مقووررو /٢3أ ا ١٢-أن تردكووز
ال وودور الثالث ووة عش وور للعن ووة العل ووم والتكنولوجي ووا عل ووي مجل ووة أم ووور منه ووا اس ووتعراض العم وول ال ووع
اضطلعت عه ي وة الت اعول عوني العلووا والسياسوا خو ل مو السونتني  ،٢٠١٧-٢٠١٦وعلوي
جممل إجنازاهتا منع إنشائها عغية اختات قرار عشان سري عملها يف املستقبل.
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 -3١وي و و وورد اس و و ووتعراض عم و و وول ي و و ووة الت اع و و وول ع و و ووني العل و و وووا والسياس و و ووا خ و و و و ل م و و و و
السنتني  ٢٠١٧-٢٠١٦وجممل إجنازاهتا يف الوثيقوة  .ICCD/COP(13)/CST/6وترموي وعو الوثيقوة
إىل مساعد األطراف يف مداوالهتا عشان سري عمل اهلي ة يف املستقبل.
 -3٢اإلج و و و وراء :يقو و و وودعي م و و و وؤمتر األطو و و و وراف إىل النظ و و و وور يف املعلوم و و و ووا ال و و و ووارد يف الوثيق و و و ووة
 ،ICCD/COP(13)/CST/6واختات أ إجراء يراو مناسبا.
 - ICCD/COP(13)/CST/6اس ووتعراض عم وول ي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا والسياس ووا وإجنازاهتو وا .
معكر من األمانة
2019(ب) لرنامل عمل نياة التفاعل لين العلو والسيا ا لفترة السنتين  2018
 -33معلوما أساسية :قدعيت األطراف ،عغية ك الة وجا ة السياسوا واسوتيعاب األعموال
املقبلة هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا  ،إىل تقدل مق ا عشان املواضيع الور ككون النظور
ميها إلدراجها يف عرنامف عمل اهلي ة ل السنتني  .٢٠١٩-٢٠١8ويرد اميع هلعو املق وا
يف الوثيق ووة  .ICCD/COP(13)/CST/INF.2واس ووتنادا إىل املق ووا الو ووارد  ،وض ووع مكت ووب جلن ووة
العلم والتكنولوجيا ،عالتعاون مع ي ة الت اعول عوني العلووا والسياسوا  ،مشورو عرنوامف عمول يورد
يف الوثيقة .ICCD/COP(13)/CST/7
 -34اإلجوراء :تقودعي جلنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل تقوودل تولوويا إىل موؤمتر األطوراف عشووان
السنتني .٢٠١٩-٢٠١8
عرنامف العمل املق ح هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا ل
 - ICCD/COP(13)/CST/7عرنامف عمل ي ة الت اعل عني العلووا والسياسوا ( ٢٠١٩-٢٠١8
).
معكر من األمانة
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

(ج) التشجيع على تحليل أفضل الممار ا ونشرنا وتيسير الوصوول إليهوا والعطوب المعرفوي
لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
 -35معلوموا أساسوية :طلبووت األطوراف إىل األمانوة ،وجووب املقورر /٢٠ا أ ،١٢-موالوولة
تطوووير عواعووة تبووادل املعووارف العلميووة و سووينها عالتعوواون مووع شووركائها موون أجوول زيوواد أمهيتهووا عووني
خمتلووف اوموعووا املسووتهدمة ،وتوسوويع نطوواق الولووول إىل تشووكيلة املعلومووا املتا ووة عوون طريووق
البواعة ليشمل جها ماعلة وطنية ودون وطنية علي وجه ا صوص .وعو و علوي تلوك ،شوعع
امل وؤمتر األط وراف علووي موالوولة تقوودل وواال أمضوول املمارسووا تا الصوولة عوون طريووق الشووبكة
و و امل و ووارد مو وون أجو وول تعزي ووز قاعو وود معو ووارف اإلدار املسو ووتدامة
ونهف وتكنولوجيو ووا
العاملي ووة لو و ق
ل راضووي ،وطلووب إىل األمانووة تعموويم معلومووا املواضوويع األخوورى تا الصوولة عوون طريووق عواعووة
تبادل املعارف العلمية و/أو سوق عناء قدرا .
 -3٦ويف الدور ا امسة عشر للعنة استعراض تن يع االت اقيوة ،أشوار األطوراف إىل العمول
الع اضطلعت عه األمانة لتحسوني خودما تقاسوم املعوارف املقدموة إىل األطوراف يف االت اقيوة،
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وتلووك موون خو ل مجلووة أمووور منهووا إدموواج عوود أدوا معرميووة ،ووا يف تلووك عواعووة تبووادل املعووارف
العلمي ووة وأمض وول اارس ووا اإلدار املس ووتدامة ل راض ووي ،ض وومن قط ووب مع ووريف مو وود ل ت اقي ووة،
وشععت األمانة علي مواللة تطوير القطب املعريف.
 -3٧اإلجراء :تقدعي جلنة العلم والتكنولوجيا إىل النظر يف موا قوق مون تقودا يف جموال تطووير
القط ووب املع ووريف ل ت اقي ووة ونش وور أمض وول املمارس ووا  ،وإىل تق وودل تول ووياهتا إىل مو وؤمتر األطو وراف،
سب االقتضاء.
 - ICCD/COP(13)/CST/8التشو ووعيع علو ووي ليو وول أمضو وول املمارسو ووا ونشو وور ا وتيسو ووري سو ووبل
الولول إليها ،والقطب املعريف الت اقية األمم املتحد ملكامحة التصحر .معكر من األمانة

 -٤المسائل

اإلجرائية

لرنامل عمل الدورة الرالعة عشرة للجنة العلم

والتكنولوجيا

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

 -٥اعتمال تعرير لجنة العلم والتكنولوجيا
ودرج يف تقريوور م وؤمتر األطوراف عوون دورتووه الثالثووة عشوور املعلومووا تا الصوولة عاعمووال
 -3٩تقو َ
اللعنة أثناء دورهتا الثالثة عشر  .ويقتوقع أن تقدا اللعنة تولياهتا إىل مؤمتر األطراف لينظر ميها.
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المرفق

األول

الوثائق المعروضة على لجنة العلم والتكنولوجيا في لورتها الثالثة
رمز الوثيقة
ICCD/COP(13)/CST/1
ICCD/COP(13)/CST/2

ICCD/COP(13)/CST/3

ICCD/COP(13)/CST/4

ICCD/COP(13)/CST/5
ICCD/COP(13)/CST/6
ICCD/COP(13)/CST/7

ICCD/COP(13)/CST/8

ICCD/COP(13)/CST/INF.1

عشرة

العنوان
جدول األعمال املؤقت وشرو ه .معكر من األمانة
اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تود ور األراضوي .تقريور توولي ي هلي وة الت اعول عوني
العلوا والسياسا 
اإلدار املس ووتدامة ل راض ووي م وون أج وول التص وود للتص ووحر/تد ور األراض ووي واجل وواف
والتخ ي ووف م وون تغ ووري املن وواخ والتكي ووف مع ووه .تقري وور ت ووولي ي هلي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا
والسياسا 
ها واسووتعاد خصوووعتها.

تووداعري واارسووا إعوواد تا يوول األراضووي املتوود ور واستص و
تقرير تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا 
التعاون مع األمرقة العلمية األخرى .تقرير تولي ي هلي ة الت اعل عني العلوا والسياسا 
استعراض عمل ي ة الت اعل عني العلوا والسياسا وإجنازاهتا .معكر من األمانة
عرنووامف عم وول ي ووة الت اع وول ع ووني العل وووا والسياس ووا ( .)٢٠١8-٢٠١٩م ووعكر م وون
األمانة
التشعيع علوي ليول أمضول املمارسوا ونشور ا وتيسوري سوبل الولوول إليهوا ،والقطوب
املعريف ل ت اقية .معكر من األمانة
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 SciencePolicy Interface work programme 2018–2019. Note by the secretariat

GE.17-08893

9

ICCD/COP(13)/CST/1

المرفق

الثاني

الج وودول اليمن ووي المؤق ووت ألعم ووال ال وودورة الثالث ووة عش وورة للجن ووة العل ووم

والتكنولوجيا
(الساعة 00 - 10 00

)1٣

األرلعاء  6أيلول بتمبر2017

(الساعة )18 00- 1٥ 00
امتتاحق رئيا جلنة العلم والتكنولوجيا الدورَ الثالثة عشر للعنة


التنظيمية
 املسائل
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدور()ICCD/COP(13)/CST/1
 البنود املنبثقة عن عرنامف عمل ي ة الت اعل عني العلوا
والسياسا ل السنتني ٢٠١٧- ٢٠١٦
 اإلطار امل ا يمي العلمي لتحييد أثر تد ور األراضي))ICCD/COP(13)/CST/2

الخميس  7أيلول بتمبر 2017

(الساعة )1٣ 00-10 00


البنود املنبثقة عن عرنامف عمل ي ة الت اعل عني العلوا
والسياسا ل السنتني ٢٠١٧-٢٠١٦
 اإلدار املس و و و و ووتدامة ل راض و و و و ووي م و و و و وون أج و و و و وول التص و و و و وودللتصحر/تد ور األراضي واجل واف والتخ يوف مون تغوري
املناخ والتكيف معه
 ICCD/COP(13)/CST/3وICCD/COP(13)/CST/5

10

(الساعة 00-1٥ 00


)18

البنود املنبثقة عن عرنامف عمل ي ة الت اعل عني العلوا
والسياسا ل السنتني ٢٠١٧-٢٠١٦
 ت و و و وداعري واارسو و و ووا إعو و و وواد تا يو و و وول األراضو و و ووي املتو و و وود ورواستص ها واستعاد خصوعتها
 ICCD/COP(13)/CST/4و،ICCD/COP(13)/CST/5
وICCD/COP(13)/CST/INF.1
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الجمعة  8أيلول بتمبر 2017
(الساعة )1٣ 00-10 00


(الساعة 00-1٥ 00

ت اعل العلوا والسياسا وتقاسم املعارف
 اسووتعراض عم وول ي ووة الت اع وول عووني العل وووا والسياس وواوإجنازاهتا ()ICCD/COP(13)/CST/6
 عرنامف عمل ي ة الت اعول عوني العلووا والسياسوا ل والسنتني ٢٠١٩-٢٠١8



)18

ت اعل العلوا والسياسا وتقاسم املعارف
 التش ووعيع عل ووي لي وول أمض وول املمارس ووا ونش وور ا وتيس ووريسو و و و ووبل الولو و و و ووول إليهو و و و ووا ،والقطو و و و ووب املعو و و و ووريف ل ت اقي و و و و ووة
()ICCD/COP(13)/CST/8

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

السبت  9أيلول بتمبر 2019
(الساعة )1٣ 00–10 00


(الساعة 00-1٥ 00

)18

 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا
املسائل اإلجرائية:
 عرن و و ووامف عم و و وول ال و و وودور الثالث و و ووة عش و و وور للعن و و ووة العلو و و ووم  املسائل التنظيميةوالتكنولوجيا
 انتخ و وواب أعض و وواء مكت و ووب جلن و ووة العل و ووم والتكنولوجي و ووا غ و ووريرئيسها
اختتاا الدور
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