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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة احلادية عشرة

   ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

   األعمال وتنظيم العملإقرار جدول

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  األمانةمذكرة من     

 جدول األعمال املؤقت  -أوالً  

  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  .النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االستثنائية الثالثة  -٢
ملُحـرز يف تنفيـذ األهـداف       املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقـدم ا          -٣

  :االستراتيجية من ٣ و٢ و١االستراتيجية 
ألهـداف  فيما يتعلق با  تنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر      ل العملية املتكررة   )أ(  

  ؛٣ و٢ و١االستراتيجية 
 ٣ و ٢ و ١حتسني نوعية وشكل التقارير اخلاصة باألهداف االسـتراتيجية           )ب(  

  طراف؛واملطلوب تقدميها إىل مؤمتر األ
دمج وحتليل وتفسري املعلومات املتعلقة مبؤشـرات األثـر مـن وجهـة               )ج(  

  علمية؛ نظر
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تعددة التخصـصات يف    املدولية  العلمية  الشورة  املالنظر يف التقدم احملرز بشأن تنظيم         -٤
  .إطار عملية االتفاقية

  :إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً لالستراتيجية  -٥
  لمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛تعراض نتائج املؤمتر العاس  )أ(  
  لمي الثاين لالتفاقية الدولية ملكافحة التصحر؛تقييم تنظيم املؤمتر الع  )ب(  
  تقييم املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )ج(  
لمي الثالث التفاقية األمم    ري املؤمتر الع  حضالنظر يف التقرير املرحلي املتعلق بت       )د(  

تدهور األراضي واجلفاف /مكافحة التصحر"املتحدة ملكافحة التصحر بشأن 
مـسامهة العلـم    : من أجل احلد من الفقر وحتقيـق التنميـة املـستدامة          

  ".والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية
ليدية وأفضل املمارسات والتجـارب     حتسني إدارة املعارف مبا يف ذلك املعارف التق         -٦

  :الناجحة
  بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية؛  )أ(  
  .تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها  )ب(  

  .قائمة اخلرباء املستقلني  -٧
  .كافحة التصحرملالنظر يف التقرير املرحلي لربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة   -٨
للجنـة العلـم    ) للسنوات األربع (ة العمل املتعددة السنوات     النظر يف مشروع خط     -٩

  ).٢٠١٧-٢٠١٤(والتكنولوجيا 
  .برنامج عمل الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلم والتكنولوجيا  -١٠
  .برنامج عمل الدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  -١١
  .اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -١٢
  .نتخاب أعضاء املكتب غري رئيس جلنة العلم والتكنولوجياا  -١٣

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  املكان    
 من االتفاقية على أن جتتمع جلنة العلم والتكنولوجيـا          ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -١

شرة للجنة  وبناًء عليه، سُتعقد الدورة احلادية ع     . باالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف     
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وقد تقرر أن جتتمـع  . يف ويندهوك، ناميبيا، أثناء انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف         
 يف فتريت الـصباح وبعـد الظهـر،         ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٩ إىل   ١٧اللجنة يف الفترة من     

  . يف فترة بعد الظهر٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠ ويوم

  الترتيبات اللوجستية    
لدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف ببضعة أسابيع، ستقوم األمانة بتوزيع     قبل افتتاح ا    -٢

 تبّين بالتفصيل إجراءات التسجيل واإلجـراءات       (ICCD/COP(11)/INF.1)مذكرة معلومات   
  .األمنية فضالً عن الترتيبات اللوجستية األخرى الالزمة للدورة

  شكل الدورة    
 على أن تنظَّم كل دورة عادية ُمقبلة للجنة         ٨-م أ /١٣من املقرر   ) أ(١تنص الفقرة     -٣

 من  ١١وتنص الفقرة   . العلم والتكنولوجيا، يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين         
كل دورة   "[...] ٨-م أ /١٣ من املقرر    ١، على عدم انطباق نص الفقرة       ١٠-م أ /١٨املقرر  

. حلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا    على الدورة ا  " عادية ُمقبلة للجنة العلم والتكنولوجيا    
وبناًء عليه، سُتعقد الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا يف الشكل املُعتاد ملؤمترات             

  .األمم املتحدة

  املشاركون    
 من االتفاقية على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيـا          ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -٤

. وعلى أن يكون باب االشتراك فيها مفتوحاً أمام مجيع األطـراف          هيئة متعددة التخصصات    
 من االتفاقية، أن يكون بـاب االشـتراك يف          ٢٢ من املادة    ٧وُيتوقع، وفقاً ألحكام الفقرة     

  . للجنة مفتوحاً للمراقبني، رهناً بأحكام النظام الداخلياحلادية عشرةجلسات الدورة 

  افتتاح الدورة    
 ١٧العلم والتكنولوجيا الـدورة احلاديـة عـشرة للجنـة يف            سيفتتح رئيس جلنة      -٥

 مـن   ٢٢ الـذي ُيعـّدل املـادة        ١٠-م أ /٢٥واستناداً إىل املقرر    . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
، ُينَتخب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا يف االجتماع األخري ملؤمتر األطراف،           ١-أ م/١ املقرر

  . ويتقلّد منصبه على الفور

  املكتب    
، ُينَتخب نواب رئيس جلنة ٣١، املعدِّل للمادة ١٠-م أ/٢٥ من املقرر ٢ للفقرة وفقاً  -٦

العلم والتكنولوجيا يف االجتماع األخري لدورة اللجنة املعقودة باالقتران مـع دورات مـؤمتر      
  .األطراف ويتقلّدون مناصبهم على الفور
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لوجيا يف مناصبهم حىت    وعليه، يبقى نواب رئيس الدورة العاشرة للجنة العلم والتكنو          -٧
  .انتخاب نواب رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة

  الوثائق    
 الوثيقة قائمة بالوثائق اليت أُعدت ألجل الـدورة احلاديـة           ترد يف املرفق األول هبذه      -٨

لنسخ املطبوعة، سُتتاح الوثائق  املعتاد لتوزيعالوباإلضافة إىل . عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا  
:  على املوقع الشبكي التايل اخلاص باتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر               الرمسية

<www.unccd.int>.  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
سُيعرض جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة على جلنة العلم والتكنولوجيا              -٩

اللجنة، على أسـاس املقـررات   لكي تعتمده، وهو جدول أعدته األمانة بالتشاور مع رئيس  
ويرد يف املرفق الثاين أدناه جدول      . ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        

  .زمين مؤقت ألعمال الدورة

   الدورةض منغرال    
 من االتفاقية، ُتقدم اللجنة إىل مؤمتر األطراف املعلومات         ٢٤ من املادة    ١وفقاً للفقرة     -١٠

. ن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف         واملشورة بشأ 
ويهدف تنظيم عمل الدورة إىل تيسري األنشطة املُضطلع هبا يف هذا الصدد، بغرض صـياغة               

  .مشاريع مقررات، عند اللزوم، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، حسب االقتضاء

  تنظيم العمل    
يدعو رئيس اللجنة، أثناء افتتـاح      : د اللجنة النظر يف املخطط االفتراضي التايل      قد تو   -١١

مث ُينظـر يف    . ، إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل      ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٧الدورة يف   
  . من جدول األعمال١١ إىل ٢البنود من 

ح اجلـدول   وبعد االنتهاء من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال األخرى، سيسم            -١٢
 أعاله، بإعداد تقرير الدورة، مبا يف       ٩الزمين املؤقت املقترح لألعمال، واملشار إليه يف الفقرة         

ذلك صياغة مشاريع املقررات، عند اللزوم، لكي ينظر فيها مـؤمتر األطـراف ويعتمـدها،      
 ٢٠دها بعد ظهـر يـوم        أثناء اجللسة اخلتامية املقرر عق     وستنظر اللجنة، . حسب االقتضاء 

، ) من جدول األعمال   ١١البند  (، يف برنامج عمل دورهتا الثانية عشرة        ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
وانتخاب أعضاء املكتب غري رئـيس      )  من جدول األعمال   ١٢البند  (واعتماد تقرير اللجنة    

  ). من جدول األعمال١٣البند (جلنة العلم والتكنولوجيا 
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  مواعيد اجللسات    
ت إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من التسهيالت املتاحة         يهدف اجلدول الزمين املؤق     -١٣

ومل توضع أي ترتيبات يف اجلدول الزمين وال أي اعتمـادات يف            . أثناء ساعات العمل العادية   
ومتاشياً مع ساعات عمل مـؤمتر      . امليزانية لعقد جلسات مسائية أو أثناء عطلة هناية األسبوع        

اإلضايف، ستكون ساعات العمل العادية للدورة مـن        األطراف وتفادياً لتكبد تكاليف العمل      
ومل تتخذ  . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥، ومن الساعة    ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠الساعة  

أي ترتيبات لكي ُتعقد يف أي وقت من األوقات أكثر من جلستني ملؤمتر األطراف وهيئتيـه                
  .يةالترمجة الفور خدمات مع إتاحةالفرعيتني 

  قرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االستثنائية الثالثةالنظر يف ت  -٢  
سُيعرض التقرير املتعلق بالدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، الوارد يف        -١٤

  .، على اللجنة كي تنظر فيهICCD/CST(S-3)/7الوثيقة 
  . ن أية إجراءات متابعةوقد ترغب اللجنة يف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأ  -١٥

املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم املُحرز يف تنفيذ األهـداف              -٣  
   من االستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 

 ١ألهداف االستراتيجية فيما يتعلق باتنقيح جمموعة مؤشرات تقييم األثر العملية املتكررة ل  )أ(  
  ٣ و٢و

 واملطلوب تقدميها ٣ و٢ و١ارير اخلاصة باألهداف االستراتيجية حتسني نوعية وشكل التق  )ب(  
  إىل مؤمتر األطراف

  دمج وحتليل وتفسري املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر من وجهة نظر علمية  )ج(  
، إىل جلنـة العلـم      ٨-م أ /٣ من املقرر    ١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١٦

ل الطرق لقياس التقـدم املُحـرز يف تنفيـذ األهـداف            والتكنولوجيا تقدمي آراء بشأن أفض    
  .االستراتيجية الواردة يف ٣ و٢ و١االستراتيجية 

، إىل األمانـة أن     ٩-م أ /١٧ من املقـرر     ٤وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١٧
رة، اقتراحات لينظر    ويف إطار عملية متكر    تقّدم، بتوجيه من مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا،      

مؤمتر األطراف يف دوراته القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة من أجل تنقيح جمموعة              فيها  
  .مؤشرات األثر واملنهجيات املرتبطة هبا



ICCD/COP(11)/CST/1 

GE.13-61297 6 

، إنـشاء فريـق     ١٠-م أ /١٩ من املقـرر     ٣وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١٨
اإلسـهام  ار استشاري ُمخصص يضم خرباء تقنيني وُتسند إليه مهمة احلفاظ علـى اسـتمر          

ر لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني املعنيني مبجال العلم          املتكرالتشاركي  
  .والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات األثر ورصد اآلثار وتقييمها

 توصيات فريق اخلرباء التقنيني االستشاري      ICCD/COP(11)/CST/2وحتتوي الوثيقة     -١٩
وتتناول هذه التوصيات عدداً مـن القـضايا        . وعة مؤشرات األثر  املُخصص بشأن تنقيح جمم   

. اهلامة يف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف االستراتيجية لالتفاقية واإلبالغ عن آثارها            
وباإلضافة إىل احتوائها على اقتراح يتعلق مبجموعة منقحة من مؤشرات األثر ذات املغـزى              

الة من حيث التكلفة، تتضمن الوثيقة ضمن عدد من الُنهج، هنجاً           والقابلة للتطبيق عاملياً والفع   
 كيفية تبسيط عملية اإلبالغ مع التركيز       بشأنعلمياً لترسيم حدود املناطق املتأثرة واقتراحات       

املؤشرات اهلامـة   /يعود به اإلبالغ من فوائد على البلدان وكيفية دمج املعلومات         قد  على ما   
  .ألثر على الصعيد العامليوطنياً وحملياً يف تقييم ا

وسُتعرض توصيات فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املُخصص على اللجنة كي تنظر            -٢٠
  .فيها بشكل أويل وتقدم أي توصيات قد تود تقدميها إىل مؤمتر األطراف

تعددة التخصصات املدولية العلمية الشورة املالنظر يف التقدم احملرز بشأن تنظيم     -٤  
  عملية االتفاقيةيف إطار 

، أن ُتجـري    ٩-م أ /١٨ من مقرره    ١طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة، يف الفقرة          -٢١
تعددة التخصصات، على أن تؤخذ يف احلسبان       املدولية  العلمية  الشورة  املتقييماً لكيفية تنظيم    

فـق  يف خيارات لتحديد قنوات ُمت    أن تنظر   وضمان الشفافية والتوازن اجلغرايف،     احلاجة إىل   
ومـن خـالل الـوثيقتني      . عليها من أجل حبث املـشورة يف إطـار عمليـة االتفاقيـة            

ICCD/COP(10)/CST/6 و ICCD/COP(10)/CST/MISC.1     قُدمت إىل األطراف خالل الدورة ،
 كيفيـة   ُحددت بشأن العاشرة للجنة العلم والتكنولوجيا حملة عامة عن اخليارات األربعة اليت           

 ا إليهتتعددة التخصصات، واالستنتاجات الرئيسية اليت خلصاملدولية  العلمية  الشورة  املتنظيم  
رير النهائي  ويرد التق .  لدعم تقييم كيفية تنظيم هذه املشورة      اإللكترونية ستقصائيةاالالدراسة  

  .ICCD/COP(11)/CST/INF.1 يف الوثيقة الدراسة االستقصائية اإللكترونية هلذه
 الذي اختـذه يف دورتـه       ١٠-م أ /٢٠ من املقرر    ٢ وقرر مؤمتر األطراف يف الفقرة      -٢٢

العاشرة إنشاء فريق عامل ُمخصص، يراعى فيه التوازن اإلقليمي، ملواصلة مناقشة اخليـارات             
تدهور األراضي واجلفاف،   /املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركّز على القضايا املتعلقة بالتصحر        

  .مع مراعاة النهج اإلقليمي لالتفاقية
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 االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بالعناصر     ICCD/COP(11)/CST/3 الوثيقة   وتلخص  -٢٣
املالئمة اليت من شأهنا أن تشكّل خمططاً متكامالً إلسداء املشورة العلمية التفاقية األمم املتحدة       

تدهور األراضي واجلفاف على النحو الذي بّينـه الفريـق          /ملكافحة التصحر بشأن التصحر   
الفريـق العامـل    ( املشورة العلمية    بإسداءواصلة مناقشة اخليارات املتعلقة     العامل املُخصص مل  

على (تدهور األراضي واجلفاف    /مع التركيز على قضايا التصحر    ) املُخصص للمشورة العلمية  
وسُتعرض توصيات الفريق العامل علـى      ). النحو الذي بّينه مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      

  .ويل وتقدم أية توصيات قد تود تقدميها إىل مؤمتر األطرافاللجنة كي تنظر فيها بشكل أ
املزيد من املعلومات املفصلّة عن     يرد  ،  ICCD/COP(11)/CST/3وباإلضافة إىل الوثيقة      -٢٤

 بـشأن  ICCD/COP(11)/CST/INF.2االستنتاجات اليت توصل إليها الفريق العامل يف الوثيقة         
تقريـر الفريـق    . ة التخصصات لدعم عملية االتفاقية    تعدداملدولية  العلمية  الشورة  املتنظيم  "

العامل املُخصص ملواصلة مناقشة اخليارات املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركز على القـضايا             
  . ، من أجل تيسري مناقشات اللجنة"تدهور األراضي واجلفاف/املتعلقة بالتصحر

  اتيجيةإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً لالستر  -٥  

  لمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراستعراض نتائج املؤمتر الع  )أ(  
 إىل مكتب جلنة العلـم      ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ٧طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٢٥

والتكنولوجيا أن ُيقدم، بدعم من األمانة، تقريراً إىل الدورة احلادية عـشرة للجنـة العلـم                
بشأن تنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والنتائج        والتكنولوجيا  
  .اليت ُيسفر عنها

 من املقرر نفـسه إىل مكتـب جلنـة العلـم            ٨وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٢٦
نتائج املـؤمتر  وعات اإلقليمية من أجل استعراض والتكنولوجيا أن يتشاور مع األطراف واجملم    

  .ي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالعلم
نتائج املؤمتر العلمي الثاين التفاقية     ض   األطراف إىل استعرا   ١٠-م أ /١٨ املقرر   دعاو  -٢٧

األمم املتحدة ملكافحة التصحر قبل الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا بغية تقدمي             
  . احلادية عشرة ملؤمتر األطرافما تراه مناسباً من توصيات إىل الدورة

ونظراً إىل تأجيل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا وحمدودية الوقت             -٢٨
املتبقي قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة، وكما اتفقـت األطـراف خـالل الـدورة      

جملموعات اإلقليمية تتـضمن    االستثنائية الثالثة للجنة، أرسلت األمانة رسائل إىل األطراف وا        
النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اليت قُـدمت إىل              

، وهي منتـدى دافـوس      للمؤمترالدورة االستثنائية الثالثة للجنة من جانب املؤسسة الرائدة         
طـراف إىل تقـدمي آرائهـا    للمخاطر العاملية، وجمموعة من األسئلة الرئيسية اليت تـدعو األ         
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 التعقيبات والتوصيات الـواردة     ICCD/COP(11)/CST/4وجتمع أجزاء من الوثيقة     . وتعقيباهتا
 استعراض النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمـم املتحـدة            بشأنمن األطراف   

ميها إىل  ملكافحة التصحر، كي تنظر فيها اللجنة وتعد أية توصـيات قـد ترغـب يف تقـد                
  .األطراف مؤمتر
 النتائج النهائية للمؤمتر العلمي الثاين      ترد،  )٨ و ٧الفقرتان  (واستناداً إىل املقرر نفسه       -٢٩

  .ICCD/COP(11)/CST/INF.3 يف الوثيقة األمم املتحدة ملكافحة التصحرالتفاقية 
ملؤسـسة  منتدى دافوس للمخاطر العاملية، بوصفه ا     أيضاً   ١٠-م أ /١٨ودعا املقرر     -٣٠

 الدورة احلادية عـشرة  يفالرائدة املختارة، ومكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدمي مقترح        
للجنة العلم والتكنولوجيا بشأن كيفية احملافظة بشكل مستدام على الزخم الذي حتقق بفضل             

 كـي    هلذه املسألة بالذات   ICCD/COP(11)/CST/4وُخصص جزء ُمحدد من الوثيقة      . املؤمتر
  . اللجنة وتعد أية توصيات قد ترغب يف تقدميها إىل مؤمتر األطرافاظر فيهتن

  تقييم تنظيم املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية   )ب(  
 إىل األمانـة أن ُتعـد       ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٧طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٣١

تحدة ملكافحة التـصحر، يتـضمن      تقييماً معّمقاً لتنظيم املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم امل        
  .الُنهج املتبعة يف بناء الشراكات العلمية، بالتشاور مع اجملموعات اإلقليمية

 ملخصاً لعملية التقييم هذه فيمـا       ICCD/COP(11)/CST/4وُتقدم أجزاء من الوثيقة       -٣٢
متر تنظـيم املـؤ    ل أجراه مقاول فردي   نتائج تقييم    ICCD/COP(11)/CST/INF.5تبّين الوثيقة   

 ورمبا تود اللجنة أن تأخذ يف احلسبان الدروس املستخلصة من هـذا             .العلمي الثاين لالتفاقية  
  .التقييم كي تستخدمها يف تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

  تقييم املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  )ج(  
 أن يقوم مكتب جلنـة      ٨-م أ /١٣ املقرر من   ١ الفقرة   قرر مؤمتر األطراف متذكراً     -٣٣

العلم والتكنولوجيا بتنظيم كل دورة عادية مقبلة للجنة يف شكل يغلب عليه طـابع املـؤمتر                
 اخلربة الفنية   ة وذات  املؤّهل ، اجلهة االحتاد الرائد /العلمي والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     
  .رافيف املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األط

 الذي اختـذه يف     ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٨يف الفقرة   أيضاً  ودعا مؤمتر األطراف      -٣٤
دورته العاشرة مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا إىل أن ُيجري، بالتـشاور مـع اجملموعـات               

، تقييماً عما إذا كان يتعني عقـد املـؤمترات          ٩-م أ /١٦اإلقليمية، واضعاً يف اعتباره املقرر      
فاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل الفترات الفاصلة بني دورات جلنة العلم            العلمية الت 

والتكنولوجيا أو خالل الدورات العادية هلذه اللجنة، وأن يقدم تقريراً يف هـذا الـشأن إىل                
  .الدورة احلادية عشرة للجنة
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لوجيـا وحمدوديـة    وبالنظر إىل تأجيل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنو          -٣٥
الوقت املتبقي قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا، وكمـا اتفقـت              
األطراف خالل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا، ُعقدت مشاورات مـع            

مترات األطراف من أجل احلصول على تعقيباهتا على مسألة ما إذا كان ينبغي أن ُتعقد املـؤ               
العلمية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر خالل الفترات الفاصلة بني دورات جلنة العلم             

ويبـّين أحـد أجـزاء الوثيقـة        . والتكنولوجيا أو خالل الدورات العادية هلـذه اللجنـة        
ICCD/COP(11)/CST/4نتائج هذا التقييم وُيقدم جتميعاً للتعقيبات الواردة من األطراف .  

باإلضافة إىل ذلك، سُيقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة بعد تقييم املؤمتر             و  -٣٦
كيفية مواصلة عملية وشكل املؤمترات العلمية يف املستقبل، واضعاً يف التفاقية، العلمي الثالث ل 

 قد ترغب جلنة العلم والتكنولوجيا يف       وبالتايل،. ٢٠١٨االعتبار أن املؤمتر املُقبل سُيعقد عام       
 من  ٧ الفقرة   مناقشة اإلطار الزمين للمؤمترات العلمية احملتملة يف املستقبل، آخذة يف احلسبان          

إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا أن يقوم، بـدعم         املؤمتر   طلب فيها     اليت ٩-م أ /١٦املقرر  
د كـل  د قبل سنتني على األقل من موعد عقرائاالحتاد ال/من األمانة، باختيار املؤسسة الرائدة   

  .لالتفاقيةمؤمتر علمي ُمقبل 

لمي الثالث التفاقية األمـم املتحـدة       رحلي املتعلق بتحضري املؤمتر الع    النظر يف التقرير امل     )د(  
تدهور األراضي واجلفاف من أجل احلد مـن        /مكافحة التصحر "ملكافحة التصحر بشأن    

رف واملمارسـات   مسامهة العلم والتكنولوجيـا واملعـا     : دامةالفقر وحتقيق التنمية املست   
  "يديةالتقل
 أن ُيعقد املؤمتر العلمـي      ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٢قرر مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٣٧
 دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، وفقـاً ألحكـام           يف ٢٠١٤لثالث لالتفاقية عام    ا

  .٨-م أ/١٣ من املقرر ١ الفقرة
" املعارف العلمية والتقليدية من أجل التنمية املستدامة     " املختار املدعو حتاد  االواضطلع    -٣٨

تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية حتت إشراف مكتب جلنـة          إعداد و باخلطوات األوىل يف    
  .العلم والتكنولوجيا

ــرة    -٣٩ ــتناداً إىل الفق ــرر  ١٦واس ــن املق ــة  ١٠-م أ/١٨ م ــص الوثيق  تلخ
ICCD/COP(11)/CST/5            التقدم احملرز يف تنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية واإلعداد له منذ 

وسـيعرض  . ٢٠١٣مايو  /الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا وحىت هناية أيار        
 ICCD/COP(11)/CST/5  الوثيقةرئيس جلنة العلم والتكنولوجيا شفوياً التقدم احملرز منذ إصدار

أمام الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا كي تقدم أية توصيات أخرى تود إدخاهلا 
  .يف العملية
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حتسني إدارة املعارف مبا يف ذلك املعـارف التقليديـة وأفـضل املمارسـات                -٦  
  والتجارب الناجحة

  بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية  )أ(  
، الـواردة يف مرفـق   االستراتيجيةو من ‘٣‘)ب(١٤ الفقرة  قرر مؤمتر األطراف، يف     -٤٠

، أن تقوم جلنة العلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع املؤسسات املعنية، بإنـشاء            ٨-م أ /٣املقرر  
علومات العلمية  نظم إلدارة املعارف واإلشراف عليها، هبدف حتسني دور الوساطة يف نقل امل           

مـن  ‘ ١‘-ب‘٢‘)ب(٢٠ويف الفقرة .  وإليهمعملني املؤسسات واألطراف واملست والتقنية من 
لعلـم  املرفق نفسه، كلّف مؤمتر األطراف األمانة بدعم نظم إدارة املعارف اليت تضعها جلنة ا             

  . يف جمال املعلومات واملعارفالوساطة  والتكنولوجيا وبتأدية مهام
أن تواصل،   األمانة   إىل ١٠-م أ /٢١ من مقرره    ١وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٤١

رهناً بتوفري األطراف ملا يلزم من موارد مالية إضافية، حتسني إدارة املعارف، مبا يشمل علـى                
  : سبيل املثال ال احلصر

تدهور األراضـي واجلفـاف،     /وضع برنامج للمعلومات املتعلقة بالتصحر      )أ(  
  باً ومفيداً؛استناداً إىل املعلومات والتصنيفات املماثلة القائمة، حيثما كان ذلك مناس

  تصنيف احملتويات الداخلية املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )ب(  
حتديد املعايري واألولويات القابلة للتطبيق علـى إدارة املعـارف مبوجـب              )ج(  

  االتفاقية، مع مراعاة نتائج تقدمي االحتياجات من املعارف؛
التوجيهية الالزمة لتحسني جـودة     وضع السياسات واإلجراءات واملبادئ       )د(  

  واتساق منتجات املعلومات املعدة داخلياً وخارجياً؛
  الشبكات القائمة؛/إقامة شراكات متآزرة باستخدام املبادرات  )ه(  
تشجيع إقامة روابط مع النظم اإلقليميـة إلدارة املعـارف مـن خـالل                )و(  
  القائمة؛ الشبكات
 ها ونـشر  هاوتطويرلتكنولوجيات املُجّربة   ا لنقل   مرنةحتديد استراتيجيات     )ز(  
  .هاواستخدام

تعرض األمانة على اللجنة اإلجراءات املتخذة يف إطار إدارة املعارف العامة لألمانة،            و  -٤٢
مبا يف ذلك بوابة النظـام الوسـيط لنقـل املعـارف العلميـة، مـن خـالل الوثيقـة                    

ICCD/COP(11)/CST/6    ات تود أن تقدمها إىل املؤمتروتعد أية توصي  اللجنة  ، كي تستعرضها .
 التقدم احملرز والتحسينات املتصلة خصيصاً ببوابة       ICCD/COP(11)/CST/INF.4وتبني الوثيقة   

  .النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية
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  تعزيز حتليل أفضل املمارسات ونشرها  )ب(  
د مـن    نقل ما هو موجـو     ١٠-م أ /١٥طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة يف مقرره          -٤٣

أفضل ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي املُدرجة يف نظام استعراض األداء وتقييم تنفيـذ             
االتفاقية إىل قاعدة البيانات املوصى هبا، ما أن يتم حتديدها، وذلك فيما يتعلق بكل موضوع               

اء املُدرجة يف نظام اسـتعراض األد     احلالية  من املواضيع، مث االستعاضة عن أفضل املمارسات        
  . وتقييم تنفيذ االتفاقية برابط إىل قاعدة البيانات املوصى هبا

إتاحة روابـط   ) ٢الفقرة  (يف املقرر نفسه    إىل األمانة   كذلك  طلب مؤمتر األطراف    و  -٤٤
إلكترونية تؤدي إىل قواعد البيانات القائمة ذات الصلة بأفضل املمارسـات فيمـا يتعلـق               

اف إمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من أفـضل           لكي تتاح لألطر   ٧ إىل   ١باملواضيع من   
  .املمارسات

 مـن   ١٠ والفقـرة    ١٠-م أ /٢١ من مقـرره     ٣وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٤٥
 إىل مكتب جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة ومكتـب جلنـة العلـم               ١٠-م أ /١٥ مقرره

املمارسات، وفقاً لوالية   والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد ُسبل تعزيز حتليل ونشر أفضل           
كل من جلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، للنظر فيها خالل الـدورة              

  .احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
وتناول مكتبا اهليئتني الفرعيتني هذه املسألة خالل اجتمـاع مـشترك عقـداه يف                -٤٦
ويرد التقرير الـذي  . ٢٠١٣مايو /يار، وأُجريت مشاورات أخرى يف أ    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

وضعه مكتبا جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا واملتعلق بتعزيز حتليـل             
 الستعراضـه  ICCD/CRIC(12)/4-ICCD/COP(11)/CST/7ونشر أفضل املمارسات يف الوثيقة      

  .وإعداد أية توصيات قد تود اهليئتان تقدميها إىل مؤمتر األطراف

  قائمة اخلرباء املستقلني  -٧  
 من االتفاقية، أن يـضع  ٢٤ من املادة    ٢ينبغي ملؤمتر األطراف، وفقاً ألحكام الفقرة         -٤٧

  .قائمة بأمساء خرباء مستقلني من ذوي اخلربة الفنية والتمرس يف امليادين ذات الصلة
تمده يف   الذي اع  ١٠-م أ /٢٣ من مقرره    ٤ و ٣وطلب مؤمتر األطراف يف الفقرتني        -٤٨

دورته العاشرة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تستعرض القائمة احلالية للتخصصات، آخـذة             
 العلم والتكنولوجيا فضالً عن قـوائم       ت القياسية الدولية املقترحة مليداين    يف احلسبان التسميا  

التخصصات اليت تستخدمها األطراف على املستوى الوطين، وأن ُتحّدث القائمـة بإضـافة             
ختصصات جديدة، مبا يف ذلك املعارف التقليدية واحمللية، والدراية العمليـة واملمارسـات،             
حسب احلاجة، وأن ُتقدم قائمة ُمحّدثة كي ينظـر فيهـا مـؤمتر األطـراف يف دورتـه                  

  . عشرة احلادية
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ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن ُتقدم               -٤٩
ُمحّدثة كي ينظر فيها يف دورته احلادية عشرة، وأوعز إىل األمانة بأن تنـشئ مرافـق                قائمة  

  .شبكية لتسهيل عملية حتديث قائمة اخلرباء املستقلني
 التقـدم   ICCD/COP(11)/15، تبّين الوثيقة    ١٠-م أ /٢٣ من املقرر    ٦ووفقاً للفقرة     -٥٠

 واقتراحاً باستعراض ختصـصات     احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء من خالل تسهيالت شبكية        
 إىل  ية توصيات تود تقدميها   قائمة اخلرباء املستقلني كي تنظر فيها اللجنة بشكل أويل وتقدم أ          

  .مؤمتر األطراف

  النظر يف التقرير املرحلي لربنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -٨  
 اعتمده يف دورته العاشرة، وجوب       الذي ١٠-م أ /٢٢قّرر مؤمتر األطراف يف مقرره        -٥١

تطبيق منوذج الشراكة القائمة على أصحاب مصلحة متعددين يف إطالق برنـامج زمـاالت              
ويدعو املقرر األمانة إىل أن تيّسر، بالتشاور مع شراكات أصحاب          . اتفاقية مكافحة التصحر  

رز يف هذا الـشأن إىل  املصلحة املتعددين، إنشاء برنامج الزماالت وتقدمي تقرير عن التقدم احمل        
  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

 املذكورة أعاله، ينبغي أن ُتقدم األمانـة        ١٠-م أ /٢٢واستناداً إىل مقتضيات املقرر       -٥٢
إىل جلنة العلم والتكنولوجيا التقرير املتعلق باإلجراءات املتخذة للوفاء بالوالية املنوطة هبا وفقاً             

 القضايا الرئيسية اليت    ICCD/COP(11)/CST/8وتبّين الوثيقة   .  اليت حتققت  هلذا املقرر والنتائج  
يتعني معاجلتها، مبا يف ذلك إنشاء هيئة إدارية لربنامج الزماالت، وعمل اهليئة اإلدارية تلـك،          

  . وحماوالت بناء الشراكات لتنفيذ برنامج الزماالت
مج الزمـاالت إىل جلنـة العلـم        ومن املقّرر أن ُيقدَّم التقرير املرحلي عـن برنـا           -٥٣

  .والتكنولوجيا كي تنظر فيه وتقدم أية توصيات ترغب يف تقدميها إىل مؤمتر األطراف

للجنة العلم ) للسنوات األربع(النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات     -٩  
  )٢٠١٧-٢٠١٤(والتكنولوجيا 

ات مؤسـس ىل خمتلـف     إ ٨-م أ /٣ من مقـرره     ٣طلب مؤمتر األطراف يف الفقرة        -٥٤
استناداً إىل هنج   ) أربع سنوات ( املتعددة السنوات    خطط عملها وضع  وهيئاهتا الفرعية   االتفاقية  

، وإبالغ جلنة استعراض    االستراتيجيةاإلدارة القائمة على النتائج، وذلك على حنو ينسجم مع          
  .تنفيذ االتفاقية بالتقدم احملرز يف تنفيذها

 إىل األمانة واآلليـة     ١٠-م أ /١ من مقرره    ٨ و ٧ الفقرتني   وطلب مؤمتر األطراف يف     -٥٥
، باتباع  )٢٠١٧-٢٠١٤(، خطة عمل متعددة السنوات      ٨-م أ /٣العاملية أن ُتعد، وفقاً للمقرر      

وطلب أيضاً إىل األمانة أن ُتدمج هذه اخلطط يف خطة عمـل            . هنج اإلدارة القائمة على النتائج    
  .ي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةشاملة متعددة السنوات لالتفاقية، ك
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خطة العمل املتعددة السنوات للجنة، يف مجلـة أمـور، يف الوثيقـة             مشروع  رد  وي  -٥٦
ICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9َّــُيقد ــا  وس ــم والتكنولوجي ــة العل م إىل جلن

  .استعراضه وقت

  نة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل الدورة االستثنائية الرابعة للج  -١٠  
إىل مؤمتر األطراف بـشأن برنـامج       تقدمها  توصيات  يف وضع   قد تود اللجنة النظر       -٥٧

  .عمل دورهتا االستثنائية الرابعة، اليت ستتضمن أيضاً املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية

   عشرة للجنة العلم والتكنولوجيابرنامج عمل الدورة الثانية  -١١  
نة النظر يف وضع توصيات تقدمها إىل مؤمتر األطراف خبصوص برنامج           قد تود اللج    -٥٨

  .عمل دورهتا الثانية عشرة

  اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -١٢  
ُتدَرج يف تقرير املؤمتر عن دورته احلادية عشرة املعلومات ذات الصلة بأعمال اللجنـة                -٥٩

  .للجنة توصيات إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيهاوُيتوقع أن تقدم ا. أثناء دورهتا احلادية عشرة

  انتخاب أعضاء املكتب غري رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  -١٣  
، قرر مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ومبوجب        ICCD/COP(10)/24استناداً إىل الوثيقة      -٦٠

  .١-أم /١ من املقرر ٣١ و٢٢ تعديل املادتني ١٠-م أ/٢٥ من مقرره ٢ و١الفقرتني 
 أن رئيس جلنة العلم والتكنولوجيـا الـذي         ١٠-م أ /٢٥ من املقرر    ١وتبني الفقرة     -٦١

يتعني اختياره أيضاً من بني ممثلي األطراف احلاضرة يف الدورة حبيث ُتمثَّل كل منطقة جغرافية        
. بعضو على األقل، ُينتخب يف االجتماع األخري ملؤمتر األطراف ويتقلّد منصبه علـى الفـور      

ويف تعـيني   . ويضطلع أحد نواب الرئيس بدور املقرر     . ل هؤالء بصفتهم مكتب الدورة    ويعم
املكتب، يوىل االعتبار الواجب لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيـل الكـايف             
للبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان الواقعة يف أفريقيا، مع عدم إمهال البلدان األطراف              

وخيضع منصبا الرئيس واملقرر عادة للتناوب بني اجملموعات اإلقليمية         . يف مناطق أخرى  املتأثرة  
  . املعترف هبا يف ممارسة األمم املتحدة

، على أن ُينتخب    ٣١ اليت حلت حمل املادة      ١٠-م أ /٢٥ من املقرر    ٢وتنص الفقرة     -٦٢
ر األطراف رئيس أيـة     وينتخب مؤمت . رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا من ِقبل مؤمتر األطراف       

  .هيئة فرعية أخرى ما مل ُيقرر املؤمتر خالف ذلك
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ولـدى  . وتنتخب كل هيئة فرعية أربعة نواب لرئيسها يضطلع أحدهم بدور املقرر            -٦٣
انتخاب رئيس هذه اهليئة الفرعية ونوابه األربعة، يوىل االعتبار الواجب لـضرورة ضـمان              

يف للبلدان األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان الواقعة يف         التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكا    
أفريقيا، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتأثرة يف مناطق أخرى، على أال تزيد مدة خدمتهم               

وُينتخب نواب رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا يف االجتمـاع األخـري       . عن واليتني متتاليتني  
  .ن مع دورات مؤمتر األطراف، ويتقلّدون مناصبهم على الفورلدورة اللجنة املعقودة باالقترا
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا احلادية عشرة     
  العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/COP(11)/CST/1 مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/COP(11)/CST/2  ١ باألهداف االستراتيجية    فيما يتعلق ة مؤشرات تقييم األثر     تنقيح جمموع 

مـذكرة  . توصيات فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املخصص     . ٣ و ٢و
  من األمانة

ICCD/COP(11)/CST/3   تعددة التخصصات لدعم عملية االتفاقية    املدولية  العلمية  الشورة  املتنظيم .
ملواصلة مناقشة اخليارات   استنتاجات وتوصيات الفريق العامل املخصص      

تدهور /املتاحة لتقدمي مشورة علمية تركز على القضايا املتعلقة بالتصحر        
  مذكرة من األمانة. األراضي واجلفاف

ICCD/COP(11)/CST/4 ي الثاين التفاقية األمـم املتحـدة       اض النتائج األولية للمؤمتر العلم    استعر
تقرير مكتب جلنة   . لالتفاقيةملكافحة التصحر وتقييمات املؤمترات العلمية      

  العلم والتكنولوجيا
ICCD/COP(11)/CST/5           تقرير مرحلي عن التحضري للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة

  مذكرة من األمانة. ملكافحة التصحر
ICCD/COP(11)/CST/6         مذكرة . حتسني إدارة املعارف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

   األمانةمن
ICCD/CRIC(12)/4-

ICCD/COP(11)/CST/7 
تقرير أعده مكتبا جلنة اسـتعراض      . تعزيز حتليل ونشر أفضل املمارسات    

  تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا
ICCD/COP(11)/CST/8     تقرير مرحلي عن برنامج زماالت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر .

  مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(12)/2-

ICCD/COP(11)/CST/9 
). ٢٠١٧-٢٠١٤(خطة العمل الشاملة املتعددة الـسنوات لالتفاقيـة         

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(11)/CST/INF.1           التقرير النهائي عن الدراسة االستقصائية االلكترونية لدعم تقييم سـبل

  األمانةمذكرة من . تعددة التخصصاتاملدولية الية علمالشورة املتنظيم 
ICCD/COP(11)/CST/INF.2   تعددة التخصصات لدعم عملية االتفاقية    املدولية  العلمية  الشورة  املتنظيم .

تقرير أعده الفريق العامل املخصص ملواصلة مناقشة اخليـارات املتاحـة           
تـدهور  /لتقدمي مشورة علمية تركز على القضايا املتعلقـة بالتـصحر         

  األراضي واجلفاف
ICCD/COP(11)/CST/INF.3            النتيجة النهائية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة

  مذكرة من األمانة. التصحر
ICCD/COP(11)/CST/INF.4         مـذكرة  . التقرير املرحلي عن بوابة النظام الوسيط لنقل املعارف العلمية

  من األمانة
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ICCD/COP(11)/CST/INF.5    الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      تقييم تنظيم املؤمتر العلمي  .
  مذكرة من األمانة

ICCD/COP(11)/CST/CRP.1            مسامهة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عملية املنرب احلكـومي
الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظـام          

  . اإليكولوجي
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وضة على جلنة العلم والتكنولوجيـا يف دورهتـا         الوثائق األخرى املعر      
  احلادية عشرة

  العنوان  رمز الوثيقة
ICCD/CST(S-3)/7  مذكرة من األمانة. تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عن دورهتا االستثنائية الثالثة  
ICCD/COP(11)/15  نةمذكرة من األما. تقرير عن التقدم احملرز يف حفظ قائمة اخلرباء املستقلني  
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت للدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا    
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٧الثالثاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
افتتاح الدورة احلادية عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا مـن         

  قبل رئيس اللجنة
ــيم    • ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج ــل إق العم

(ICCD/COP(11)/CST/1) 
 دورهتـا النظر يف تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا عـن          •

 (ICCD/CST(S-3)/7)االستثنائية الثالثة 
  (ICCD/COP(11)/15)قائمة اخلرباء املستقلني  •

دوليـة  العلمية  الشورة  املالنظر يف التقدم احملرز يف تنظيم        •
تعددة التخصـصات يف إطـار عمليـة االتفاقيـة          امل
)ICCD/COP(11)/CST/3 و ICCD/COP(11)/CST/INF.1 
 )ICCD/COP(11)/CST/INF.2و

النظر يف التقرير املرحلي لربنامج زمـاالت اتفاقيـة          •
ــصحر   ــة التـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ األمـ

(ICCD/COP(11)/CST/8)  
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨األربعاء، 
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

ف، مبا يف ذلك املعارف التقليديـة،        املعار إدارةحتسني   •
 : التجارب الناجحةووأفضل املمارسات، 

 لنقـل املعـارف العلميـة       الوسـيط بوابة النظام     )أ(  
  )ICCD/COP(11)/CST/6  
  )ICCD/COP(11)/CST/INF.4و  

 ونــشر أفــضل املمارســات حتليــلتعزيــز   )ب(  
  )ICCD/CRIC(12)/4- ICCD/COP(11)/CST/7    
  )ICCD/COP(11)/CST/6و  

 بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف  آراءتقدمي   •
مــن  ٣ و٢ و١تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية 

 (ICCD/COP(11)/CST/2) االستراتيجية
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا وفقـاً        •

 لالستراتيجية
 املرحلي املتعلق بتحضري املـؤمترالتقريرالنظر يف     )د(

اقية األمم املتحدة ملكافحـةالعلمي الثالث التف  
تـدهور/مكافحـة التـصحر   "التصحر بشأن   

األراضي واجلفاف من أجل احلد مـن الفقـر
مـسامهة العلـم: وحتقيق التنميـة املـستدامة    

"والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية   
(ICCD/COP(11)/CST/5)  
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  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩اخلميس، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥لساعة ا  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
إعادة صياغة عمل جلنة العلـم والتكنولوجيـا وفقـاً           •

    :لالستراتيجية
 )تابع(
استعراض نتائج املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم  )أ(  

   املتحدة ملكافحة التصحر  
  )ICCD/COP(11)/CST/4  
  )ICCD/COP(11)/CST/INF.3و  

تفاقية األمـمتنظيم املؤمتر العلمي الثاين ال    تقييم    )ب(  
   املتحدة ملكافحة التصحر  
  (ICCD/COP(11)/CST/INF.5)  

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا وفقـاً        •
    :لالستراتيجية

 )تابع(
تقييم املؤمترات العلمية التفاقية األمم املتحـدة )ج(

  (ICCD/COP(11)/CST/4)ملكافحة التصحر 
نوات النظر يف مشروع خطة العمل املتعـددة الـس         •

للجنـة العلـم والتكنولوجيـا      ) للسنوات األربع (
)٢٠١٧-٢٠١٤(  

(ICCD/CRIC(12)/2- ICCD/COP(11)/CST/9) 
برنامج عمل الدورة االستثنائية الرابعة للجنة العلـم         •

  والتكنولوجيا
  

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠اجلمعة، 
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  

ة عـشرة للجنـة العلـم       برنامج عمل الدورة الثاني    •
 والتكنولوجيا

 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا •
 غري  انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا      •

 الرئيس
  اختتام الدورة  

        


