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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

         الدورة الثانية عشرة 
 2015تشرين األول/أكتوبر  16-13أنقرة، تركيا، 

         )أ( من جدول األعمال املؤقت1البند  
 تنظيميةالمسائل ال

            إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 
   جدول األعمال المؤقت وشروحه  
   مذكرة مقدمة من األمانة  
   جدول األعمال المؤقت -أولا  

 :املسائل التنظيمية -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ )أ( 
 .غري رئيسها انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا )ب( 

 املتحدة ملكافحة التصحر.نتائج املؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم  -2
 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا لفرتة السنتني املقبلة: -3

 ؛2015لتنمية ملا بعد عام امتابعة خطة  )أ( 
تــــدنور ب يتعلــــلرصــــد التقــــدم هــــو أقيــــل نــــدمل مــــن أنــــدامل التنميــــة املســــتدامة  ‘1‘ 

 ؛به ةاملقرتن لغايةاألراضي وا
يف التكيـــع مـــ  تغـــري علـــو هـــو مســـتدام رصـــد إمـــهام امـــتخدام األراضـــي وإ ار ـــا  ‘2‘ 

 ؛اإليكولوجيةوخدمات النظم البيولوجي تنوع الويف صون  هاملناخ/ختفيع آثار 
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ــــارات املتا ــــة  )ب(  ــــة العلــــم والتكنولوجيــــا يف عمليــــة صــــن   لتحســــنياخلي مســــاجلات جلن
 ؛ذات الصلة خرىاألعلمية الؤمترات املالقرار، بسبل منها التآزر م  

 الربط بني املعارمل العلمية وصن  القرار: -4
 ؛2017-2016برنامج عمل نيئة التفاعل بني العلوم والسيامات لفرتة السنتني  )أ( 
 تبــا ل املعــارمل العلميــة والتشــحتي  علــو أليــل أفضــل املمارمــاتالومــا ة يف بوابــة  )ب( 

 .ونشرنا
         :املسائل اإلجرائية  -5

 قائمة اخلرباء املستقلني؛ )أ( 
 برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للحتنة العلم والتكنولوجيا. )ب( 

  اعتما  تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا. -6
  

         شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا   
 
 عقد الدورة مواعيد ومكان  

بـالتززم مـن االتفاقيـة علـو أن عتمـ  جلنـة العلـم والتكنولوجيـا  24مـن املـا ة  1تنص الفقـرة  -1
انعقا  الدورات العا ية ملـؤمتر األ ـرامل. وبنـاءل عليـه، مـتاعقد الـدورة الثانيـة عشـرة للحتنـة يف أنقـرة،  م 

تمـــ  اللحتنـــة يف الفـــرتة برتكيـــا، أثنـــاء انعقـــا  الـــدورة الثانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األ ـــرامل. ومـــن املقـــرر أن ع
 .2015تشرين األول/أكتوبر  16إىل  13 من

 
 املشاركون  

مـــن االتفاقيـــة علـــو أن تكـــون جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا نيئـــة  24مـــن املـــا ة  1تــنص الفقـــرة  -2
وياتوقـــ ، وفقـــال  متعـــد ة التخصصـــات وأن يكـــون بـــاب املشـــاركة فيهـــا مفتو ـــال أمـــام  يـــ  األ ـــرامل.

مــن االتفاقيــة، أن يكــون بــاب املشــاركة يف جلســات الــدورة الثانيــة  22مــن املــا ة  7أل كــام الفقــرة 
 أ كام النظام الداخلي.راعاة عشرة للحتنة مفتو ال للمراقبني، رننال مب

 
 افتتاح الدورة  

لــداخلي )الــوار  مــن النظــام ا 22الــ ع عــدملل املــا ة  10-/م أ25املقــرر مــن  1وفقــال للفقــرة  -3
ملـــؤمتر األ ـــرامل اجللســـة اخلتاميـــة (، يانَتخـــب رئـــيا جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا يف 1-/م أ1يف املقـــرر 

 ويتقلملد منصبه علو الفور.
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 الوثائل  
لـدورة الثانيـة عشـرة للحتنـة العلـم لر  يف املرفل األول هبـ ه الوثيقـة قائمـة الوثـائل الـد أاعـدت ت -4

للنســــط املطبوعــــة،  العــــا ع. وباإلضــــافة إىل التوزيــــ  الوثــــائل ذات الصــــلة وغرينــــا مــــن والتكنولوجيــــا
 .<www.unccd.int>: التايل التفاقية مكافحة التصحرمتاتاح الوثائل الرمسية علو املوق  الشبكي 

 
  المسائل التنظيمية -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ( 

نــ ه الوثيقــة علــو جلنـة العلــم والتكنولوجيــا لكــي مـياعر  جــدول األعمــال املؤقــت الـوار  يف  -5
املتصــــلة يا اللحتنــــة علــــو أمــــا  املقــــررات تعتمــــده، ونــــو جــــدول أعدتــــه األمانــــة بالتشــــاور مــــ  رئــــ

هبــ ه الوثيقــة الــد اعتمــدنا مــؤمتر األ ــرامل يف  ورتــه ا.ا يــة عشــرة. ويــر  يف املرفــل الثــا  باملوضــوع 
 جدول زمين مؤقت ألعمال الدورة.

 
   من الدورةالغر   

إىل مــــؤمتر  جلنــــة العلــــم والتكنولوجيــــامــــن االتفاقيــــة، تاقــــدم  24مــــن املــــا ة  1لفقرة بــــا عمــــزل  -6
املسـائل العلميـة والتكنولوجيـة املتعلقـة مبكافحـة التصـحر وختفيـع  بشـنناأل رامل املعلومات واملشـورة 

يف نــ ا الصــد  قصــد األنشــطة املضــطل  هبــا  تســهيلويهــدمل تنظــيم عمــل الــدورة إىل آثــار اجلفــامل. 
 صياغة مشاري  مقررات، عند اللزوم، لكي ينظر فيها مؤمتر األ رامل، ويعتمدنا  سب االقتضاء.

 
 تنظيم العمل  

يف اجللســة االفتتا يــة الــد  ،يــدعو رئــيا اللحتنــة الســيناريو التــايل: قــد تــو مل اللحتنــة النظــر يف -7
مث يانظـــر  ،جـــدول األعمـــال وتنظـــيم العمـــلإقـــرار إىل  ،2015تشـــرين األول/أكتـــوبر  13مـــتاعقد يف 
 من جدول األعمال. 5إىل  2يف البنو  من 

 تشـــــــــرين األول/ 16اخلتاميـــــــــة املقـــــــــرر عقـــــــــدنا يف جلســـــــــتها خـــــــــزل  ،تعتمـــــــــد اللحتنـــــــــةو  -8
الــ ع  بنــو  جــدول األعمــال املوضــوعية واإلجرائيــة، تقريرنــاتنــاول  ، بعــد االنتهــاء مــن2015 أكتــوبر
 سـب  ويعتمـدنا كـي ينظـر فيهـا  مـؤمتر األ ـراملاملقدمـة إىل ي  املقـررات ، مشـار اللـزومعند  ،يتضمن

 غري الرئيا.مكتبها ، ميدعو رئيا اللحتنة إىل انتخاب أعضاء االقتضاء. وأخريال 
 

 مواعيد اجللسات  
مــــن التســــهيزت  علــــو أفضــــل وجــــه  كــــنمــــتفا ة اليهــــدمل اجلــــدول الــــزمين املؤقــــت إىل ا -9

صصــــــصاملتا ــــــة أثنــــــاء مــــــاعات العمــــــل العا يــــــة. وم توضــــــ  أع ترتيبــــــات وم أع اعتمــــــا ات يف   ختا
مــــ  مــــاعات عمــــل مــــؤمتر ومتاشــــيال  لعقــــد جلســــات مســــائية أو أثنــــاء عطلــــة  ايــــة األمــــبوع. امليزانيــــة

اللحتنـــة مـــاعات العمـــل العا يــة لـــدورة مــتكون تكــاليع العمـــل اإلضـــايف، لتكبـــد األ ــرامل، وتفا يـــال 
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 توضــ . وم 00/18إىل الســاعة  00/15، ومــن الســاعة 00/13إىل الســاعة  00/10مــن الســاعة 
مـــن جلســـات مـــؤمتر األ ـــرامل أو نيئتيـــه الفـــرعيتني مـــزو تني أع ترتيبـــات لعقـــد أكثـــر مـــن جلســـتني 

 .يف أع وقت من األوقاتالشفوية دمات الرت ة خب
 

 غير رئيسها مكتب لجنة العلم والتكنولوجيا انتخاب أعضاء )ب( 
مــن النظــام الــداخلي )الــوار  يف  31، املعــد ل للمــا ة 10-/م أ25مــن املقــرر  2وفقــال للفقــرة  -10
(، يانَتخــب نــواب رئـيا جلنــة العلــم والتكنولوجيــا يف اجللسـة اخلتاميــة مــن  ورة اللحتنــة 1-/م أ1املقـرر 

األ ـرامل ويتقلملـدون مناصـبهم علـو الفـور. وتنتخـب كـل نيئـة فرعيـة  ورة مؤمتر الد تاعقد بالتززم م  
ونوابـــه  كـــل نيئـــة فرعيـــةأربعـــة نـــواب لرئيســـها يضـــطل  أ ـــدنم بـــدور املقـــرر. ولـــدى انتخـــاب رئـــيا  

والتمثيــل الكــايف للبلــدان األ ــرامل املنصــع األربعــة، يــوىل االعتبــار الواجــب لضــرورة التوزيــ  اجلغــرايف 
             مــ  عــدم إجلــال البلــدان األ ــرامل املتــنثرة يف منــا ل أخــرى، علــو ريقيــة منهــا،األفاملتــنثرة، وال مــيما 

 أال تزيد مدة خدمتهم عن واليتني متتاليتني.
 ورة مـن يف اجللسـة اخلتاميـة املكتـب يدعو الـرئيا إىل انتخـاب أعضـاء مـووفقال هل ا املقـرر،  -11
 ورال، ويضطل  أ دنم بدور املقرر.لحتنة. ويتقلد نواب الرئيا املنتخبون منصبهم فال

 
 نتائج المؤتمر العلمي الثالث لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -2 

خـــزل الـــدورة مكافحـــة التصـــحر التفاقيـــة : عقـــد املـــؤمتر العلمـــي الثالـــث معلومـــات أمامـــية -12
 12إىل  9مـــــن يف الفـــــرتة االمـــــتثنائية الرابعـــــة للحتنـــــة العلـــــم والتكنولوجيـــــا يف كـــــانكون، باملكســـــي ، 

 .2015آذار/مار  
، إىل مكتـــب جلنــــة العلــــم 11-/م أ21مــــن مقــــرره  15الفقـــرة يف و لـــب مــــؤمتر األ ــــرامل،  -13

الثالـــــث لزتفاقيـــــة تنظـــــيم املـــــؤمتر العلمـــــي للحتنـــــة عـــــن  12الـــــدورة يف  أن يقـــــدم تقريـــــرال والتكنولوجيـــــا 
 املنصبملة علو السيامات.توصياته ونتائحته، مبا يف ذل  

، القيـــام إىل مكتـــب جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا ،مـــن املقـــرر نفســـه 16الفقـــرة كمـــا  الـــب، يف  -14
 بامـتعرا نيئة التفاعل بني العلـوم والسيامـات وبالتشـاور مـ  األ ـرامل واتموعـات اإلقليميـة، نو و 

  .لتكنولوجياالعلم وا نتائج املؤمتر العلمي الثالث لزتفاقية قبل انعقا  الدورة الثانية عشرة للحتنة
دعو جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا إىل النظـــر يف تقريـــر  ور ـــا االمـــتثنائية الرابعـــة، مـــتا : اإلجـــراء -15

توصـــياته ونتائحتـــه، مبـــا يف ذلـــ  لزتفاقيـــة املـــؤمتر العلمـــي الثالـــث املتعلـــل بتنظـــيم تقريـــر الإضـــافة إىل 
  سب االقتضاء.املنصبملة علو السيامات، وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األ رامل، 
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ICCD/CST(S-4)/3 -  تقرير الدورة االمتثنائية الرابعة للحتنة العلم والتكنولوجيا. م كرة مقدمة من
 األمانة

ICCD/COP(12)/CST/2 -  وتوصــياته املنصــبملة  مكافحــة التصــحر التفاقيــةنتــائج املــؤمتر العلمــي الثالــث
 علو السيامات. تقرير مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا

  
 برنامج عمل لجنة العلم والتكنولوجيا لفترة السنتين المقبلة -3 

، إىل مؤمســـات االتفاقيـــة 8-/م أ3يف مقـــرره  ،:  لـــب مـــؤمتر األ ـــراملمعلومـــات أمامـــية -16
اإل ارة  علـــو أمـــا   ـــجمـــنوات(  4أن تضـــ  خطـــط عملهـــا املتعـــد ة الســـنوات )نيئا ـــا الفرعيـــة و 

مـــن أجـــل النتـــائج واملتوافقـــة مـــ  اخلطـــة وإ ـــار العمـــل االمـــرتاتيحتيني للســـنوات العشـــر القائمـــة علـــو 
يف ، أيضـــــــال  ( )االمـــــــرتاتيحتية(. و لـــــــب مـــــــؤمتر األ ـــــــرامل2018-2008تنفيـــــــ  االتفاقيـــــــة )تعزيـــــــز 
، إىل األمــني التنفيــ ع إعــدا  ميزانيــة قائمــة علــو النتــائج وبــرامج 11-/م أ10مــن مقــرره  22 الفقــرة

عـــر  يبشـــنن خطـــط العمـــل،  11-/م أ1، متاشـــيال مـــ  املقـــرر 2017-2016نتني عمـــل لفـــرتة الســـ
 للميزانية وبرامج عمل تستند إىل اال تياجات املتوقعة لفرتة السنتني.فيها ميناريونات 

ــــــــاول الوثيقتــــــــان  -17  لبــــــــات  ICCD/COP(12)/5و ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2وتتن
 .مؤمتر األ رامل امل كورة آنفال 

مـــــــن جــــــــدول  ، يف إ ـــــــار البنـــــــو  الفرعيـــــــة التاليـــــــةالقيـــــــامدعو اللحتنـــــــة إىل مـــــــتا : إلجـــــــراءا -18
 فـــــرتةمـــــيانظصم علـــــو أمامـــــها برنـــــامج عمـــــل اللحتنـــــة لالعناصـــــر املوضـــــوعية الـــــد مبناقشـــــة  ،األعمـــــال
 .2017-2016 السنتني

 
 2015لتنمية لما بعد عام امتابعة خطة  )أ( 
 غايـــةتـــدنور األراضـــي واليتعلـــل برصـــد التقـــدم هـــو أقيـــل نـــدمل مـــن أنـــدامل التنميـــة املســـتدامة  ‘1‘ 

 هب ةاملقرتن
للرصــــد  ال ،  حتــــ11-/م أ22متر األ ــــرامل، مبوجــــب مقــــرره مــــؤ  وضــــ : معلومــــات أمامــــية -19

آليــات ‘ 3‘ إ ـار مفـانيمي يســمك بتكامـل املؤشـرات؛ ‘2‘مؤشـرات؛ ‘ 1‘والتقيـيم يتـنلع  ـا يلــي: 
 يد املؤشرات وإ ار ا علو املستوى الو ين/احمللي.أد
م ، أن تقـــــي  11-/م أ22مقـــــرره مـــــن  17 لـــــب مـــــؤمتر األ ـــــرامل إىل األمانـــــة، يف الفقـــــرة و  -20

جلنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا يف تقـــدم تقريـــرال إىل جـــدوى  ـــج الرصـــد والتقيـــيم عـــن  ريـــل االختبـــار وأن 
 ختبار.نتائج عمليات االعن  ور ا الثانية عشرة 

 خطــــة التنميــــةيف تطــــورات الاختــــربت األمانــــة، واضــــعةل يف اعتبارنــــا نــــ ا املقــــرر وآخــــر قــــد و  -21
،  ـــج غايا ـــا املتصـــلة باتفاقيـــة مكافحـــة التصـــحروأنـــدامل التنميـــة املســـتدامة و  2015بعـــد عـــام  ملـــا
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دواه الرصـــد والتقيـــيم يف إ ـــار مشـــروع التعـــا ل يف تـــدنور األراضـــي )مشـــروع التعـــا ل(، وقيملمـــت جـــ
لإلبــزع عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــ  االتفاقيــة، مبــا يف ذلــ  إمكانيــة تطبيقــه علــو أنــدامل التعــا ل يف 

 تدنور األراضي.
لواليــة كــل  تدعو جلنــة العلــم والتكنولوجيــا وجلنــة امــتعرا  تنفيــ  االتفاقيــة، وفقــال مــ: اإلجــراء -22

منهمـــا، إىل امـــتعرا  تقريـــر األمانـــة عـــن نـــ ه املســـنلة، مـــ  مراعـــاة تقريـــر الفريـــل العامـــل ا.كـــومي 
مــــؤمتر  تقـــد ها إىل، وتقـــدمي التوصــــيات الـــد قـــد تـــو ان (1)11-/م أ8ويل املشـــار إليـــه يف املقـــرر الـــد

 ختاذ إجراءات بشن ا.الاأل رامل 
 

يف التكيـــع مـــ  تغـــري املنـــاخ/ختفيع  علـــو هـــو مســـتدام ـــا رصـــد إمـــهام امـــتخدام األراضـــي وإ ار  ‘2‘ 
 اإليكولوجيةوخدمات النظم البيولوجي تنوع الويف صون  هآثار 
 ئت مبوجـبني العلـوم والسيامـات، الـد أنشـنيئـة التفاعـل بـامتكشـفت : معلومات أمامية -23

، إمكانـــات اإل ارة املســـتدامة 2015-2014، يف إ ـــار برنـــامج عملهـــا للفـــرتة 11-/م أ23املقـــرر 
تنــاول أنــدامل اتفــاقيَد ريــو األخــريني. نفســه يف الوقــت و لألراضــي مــن أجــل أقيــل أنــدامل االتفاقيــة 

األراضــي وبنــاء قــدرات الــنظم الزراعيــة البيئيــة علــو التــنقلم  القــائم علــو إ ارةعاــدمل  عــم التكيــع وقــد 
أ وات للرصــــد  امــــتحدثتاهليئــــة مقرت ــــات و  ولــــ ل ، وضــــعتني جــــامعتني بــــالغد األجليــــة. مبــــا رت

 األراضي.القائم علو إ ارة التكيع وميامات واإلبزع عن  ارمات 
نيئــة التفاعــل بــني العلــوم دعو جلنــة العلــم والتكنولوجيــا إىل النظــر يف مقرت ــات : مــتا اإلجــراء -24

 االقتضاء. سب مي توصيات إىل مؤمتر األ رامل، بشنن ن ا املوضوع وتقد والسيامات
  

ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 - اتفاقيـــــــة املتعلـــــــل بالرصـــــــد والتقيـــــــيم  إ ـــــــار أســـــــني
. 3و 2و 1: األنــدامل االمــرتاتيحتية 2015خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  ضــوءمكافحــة التصــحر يف 
 م كرة مقدمة من األمانة

ICCD/COP(12)/CST/INF.1 - Monitoring the contribution of sustainable land use and man-

agement to climate change adaptation/mitigation and to the safeguarding of biodiversity 

and ecosystem services. Note by the secretariat 
  

مسااااماا لجنااة العلاام والتكنولوجيااا فااي عمليااة  اان  القاارار   لتحسااينالخياااراا المتاحااة  )ب( 
 األخرى ذاا الصلةعلمية المؤتمراا البسبل منها التآزر م  

 ، تنظــيم الــدورات املقبلــة11-/م أ21مقــرره  يف: عــر  مــؤمتر األ ــرامل، معلومــات أمامــية -25
إىل نيئـــة التفاعـــل بـــني ه، نفســـمـــن املقـــرر  25الفقـــرة  املـــؤمتر، يف للحتنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا. و لـــب

لزتفاقيـة لـدعم عمليـة  ت العلميـة األول والثـا  والثالـثالعلوم والسيامات إجراء تقيـيم لنتـائج املـؤمترا
__________ 

 .ICCD/COP(12)/4انظر الوثيقة  (1) 
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قـــد تقريـــر عنهـــا إىل مـــؤمتر األ ـــرامل يف  ورتـــه الثالثـــة عشـــرة. و  وتقـــدميصــن  القـــرار يف إ ـــار االتفاقيـــة 
، وقـــدمت مقرت ـــات مـــن 2015-2014للفـــرتة  برنـــامج عملهـــاإ ـــار تولـــت اهليئـــة نـــ ه املهمـــة يف 

 عـــــن تنفيـــــ  كفـــــاءة جلنـــــة العلـــــم والتكنولوجيـــــا. و الـــــب إىل األمانـــــة أن تقـــــدم تقريـــــرال   أســـــنيأجـــــل 
 .11-/م أ21 املقرر
التفاعــل بــني العلــوم دعو جلنــة العلــم والتكنولوجيــا إىل النظــر يف مقرت ــات نيئــة : مــتا اإلجــراء -26

 االقتضاء. سب قدمي توصيات إىل مؤمتر األ رامل، بشنن ن ا املوضوع وتوالسيامات 
  

ICCD/COP(12)/CST/4 - عن الناشئة كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا، مبا يف ذل  اآلثار   أسني
. م كرة مقدمة الد توض  يف املستقبلاملؤمترات السابقة والتوصيات املتعلقة بالرتتيبات املؤمسية 

 من األمانة
ICCD/COP(12)/CST/INF.2 - Assessment of the impacts of the outcomes of the 1st and 

2nd Scientific Conferences in supporting the UNCCD decision making process. Note by 

the secretariat 
  

 الربط بين المعارف العلمية و ن  القرار -4 
 2017–2016بين العلوم والسياساا لفترة السنتين برنامج عمل ايئة التفاعل  )أ( 

، نيئـــة التفاعـــل بـــني العلـــوم 11-/م أ23: أنشـــن مـــؤمتر األ ـــرامل، مبقـــرره معلومـــات أمامـــية -27
 والسيامــات، و لــب إىل األمانــة أن تقــدم إىل جلنــة العلــم والتكنولوجيــا يف  ور ــا الثانيــة عشــرة تقريــرال 

 عن تنفي  ن ا املقرر.
نيئــة التفاعــل بــني العلــوم  الختصاصــاتويف أعقــاب أديــد مكتــب جلنــة العلــم والتكنولوجيــا  -28

، عقــدت اهليئــة اجتماعهــا األول يف 11-/م أ23للمقــرر  واختيــار أعضــاء اهليئــة وفقــال  (2)والسيامــات
برنــــامج  تكــــونوي .2015-2014لفــــرتة الســــنتني  هــــاواعتمــــدت برنــــامج عمل 2014/يونيــــه  زيران

إ ـــار يف  1 فيمـــا يتعلـــل باهلـــدملبعـــة أنـــدامل. ويـــر  العمـــل الـــ ع اضـــطلعت بـــه اهليئـــة العمـــل مـــن أر 
 2اهلـدمل ب فيمـا يتعلـلمن جدول األعمال املؤقت ن ا. أمـا العمـل الـ ع اضـطال  بـه ‘ 2‘)أ(3البند 
املتعلقـــني،  4و 3اهلـــدفني  بشـــنن الـــ ع أ ـــرز)ب(. ويـــر  ننـــا التقـــدم 3و 2البنـــدين  إ ـــار فـــري  يف

بالتعــــاون مــــ  ااملنتــــدى ا.كــــومي الــــدويل املعــــين بــــالتنوع البيولــــوجي وخــــدمات الــــنظم  علــــو التــــوايل،
 اإليكولوجيةا واالفريل التقين ا.كومي الدويل املعين بالرتبةا.

اختصاصـــات نيئـــة التفاعـــل بـــني العلـــوم والسيامـــات مـــن  19ويضـــامل إىل ذلـــ  أن الفقـــرة  -29
علــــو جلنــــة العلــــم  2017-2016ة الســــنتني تطلــــب إىل اهليئــــة عــــر  مشــــروع برنــــامج عملهــــا لفــــرت 

 والتكنولوجيا كي تقدمه إىل مؤمتر األ رامل ليوافل/يصدق عليه.
__________ 

 (2) <http://www.unccd.int/en/programmes/Science/International-Scientific-Advice/Documents/ToR_SPI_fin.pdf>. 
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دعو جلنــة العلــم والتكنولوجيــا إىل النظــر يف التقــدم الــ ع أ رزتــه اهليئــة خــزل مــتا : اإلجــراء -30
ــــامج العمــــل  بشــــننوتقــــدمي توصــــيات إىل مــــؤمتر األ ــــرامل  2015-2014فــــرتة الســــنتني األوىل  برن

 .2017-2016املقرتح لفرتة السنتني املقبلة 
  

ICCD/COP(12)/CST/6 - برنــــــامج ريــــــر املر لــــــي و نيئــــــة التفاعــــــل بــــــني العلــــــوم والسيامــــــات: التق            
 . م كرة مقدمة من األمانة2017-2016للفرتة العمل 

ICCD/COP(12)/CST/INF.3 - Information on the thematic assessment of land degradation 
and restoration conducted by the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosys-

tem Services. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 - Information on the collaboration between the Science-Policy 

Interface and the Intergovernmental Technical Panel on Soils. Note by the secretariat 
  

 ونشراا والتشجي  على تحليل أفضل الممارساا  تبادل المعارف العلمية الوساطة في بوابة )ب( 
، أن تواصــل 11-/م أ24مقــرره  يفؤمتر األ ــرامل إىل األمانــة، :  لــب مــمعلومــات أمامــية -31

نشــر أفضــل املمارمــات عــن  ريــل  ذلــ  مــا تضــطل  بــه مــن أنشــطة لتحســني إ ارة املعــارمل، مبــا يف
 تبا ل املعارمل العلمية.الوما ة يف بوابة 
ا الفــرعيتني، مبوجــب إىل األ ــرامل ومؤمســات االتفاقيــة ونيئتيهــمــؤمتر األ ــرامل  لــب كمــا  -32

 بشـــــنن مـــــا يلـــــي:، مبـــــا يف ذلـــــ  إجـــــراءات مـــــن اإلجـــــراءات د ال ، أن تتخـــــ  عـــــ11-/م أ17مقـــــرره 
تكنولوجيــات اإل ارة املســتدامة لألراضــي، مبــا يف ذلــ  يف جمــال )أ( عميــ  ونشــر أفضــل املمارمــات 

تلــ  املتعلقــة مبواضــي  أخــرى علــو النحــو املشــار أفضــل املمارمــات، مبــا فيهــا  وعميــ  ونشــرالتكيــع 
أفضــل اعتمــا  ؛ )ب( مــبل ا.صــول علــو البيانــات؛ ) ( 9-/م أ13يف املرفــل اخلــاما بــاملقرر إليــه 

؛ ) ( التعـــاون بـــني جلنـــة امـــتعرا  تنفيـــ  االتفاقيـــة علـــو هـــو فعـــالامـــتخدامها ضـــمان املمارمـــات و 
 وجلنة العلم والتكنولوجيا.

لواليــة كــل  تادعو جلنــة امــتعرا  تنفيــ  االتفاقيــة وجلنــة العلــم والتكنولوجيــا، وفقــال مــ: اإلجــراء -33
تبــا ل املعــارمل العلميــة ونشــر أفضــل الومــا ة يف منهمــا، إىل النظــر يف التقــدم احملــرز يف تطــوير بوابــة 

 املمارمات، وإىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األ رامل،  سب االقتضاء.
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ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 -  التشحتي  علو أليل أفضل املمارمات ونشرنا
 تبا ل املعارمل العلمية. م كرة مقدمة من األمانةالوما ة يف لوصول إليها وبوابة وتيسري مبل ا

ICCD/COP(12)/CST/INF.5 - Progress report on the Scientific Knowledge Brokering 
Portal. Note by the secretariat 

  
 المسائل اإلجرائية -5 
 قائمة الخبراء المستقلين )أ( 

أن يضـــ   علـــو مـــن االتفاقيـــة، 24مـــن املـــا ة  2أ كـــام الفقـــرة تـــنص : أمامـــيةمعلومـــات  -34
اتــــاالت ذات قائمــــة بنمســــاء خــــرباء مســــتقلني مــــن ذوع اخلــــربة الفنيــــة والتمــــر  يف مــــؤمتر األ ــــرامل 

 .الصلة وأن يعمل علو أديثها
ميـــ  يـــة اعتمـــا  جل، إجـــراء عمل11-/م أ26مقـــرره يف و لـــب مـــؤمتر األ ـــرامل إىل األمانـــة،  -35

مـــؤمتر . و لـــب لتحـــديثهايف القائمـــة وإنشـــاء مرافـــل علـــو شـــبكة اإلنرتنـــت  ة أمســـا نماخلـــرباء املدرجـــ
يف القائمـة يف األنشــطة املتصـلة بتنفيــ  االتفاقيـة و عــا  ة أمسـا نمإشــراا اخلـرباء املدرجــ أيضـال  األ ـرامل
 إىل ذل . األ راملَ 
ظــر يف التقــدم احملــرز وتقــدمي توصــيات إىل دعو جلنــة العلــم والتكنولوجيــا إىل النمــتا : اإلجــراء -36

 االقتضاء.  سبمؤمتر األ رامل، 
  

ICCD/COP(12)/13 -  قائمة اخلرباء املستقلني. م كرة مقدمة من األمانة أديثتقرير عن 
  

 برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا )ب(
برنــامج  بشــننالنظــر يف تقــدمي توصــيات إىل مــؤمتر األ ــرامل  جلنــة العلــم والتكنولوجيــاقــد تــو   -37
 الثالثة عشرة. ور ا  عمل
 

 اعتماد تقرير لجنة العلم والتكنولوجيا -6 
ذات الصـــلة بنعمـــال عـــن  ورتـــه الثانيـــة عشـــرة املعلومـــات  مـــؤمتر األ ـــراملتادرَ  يف تقريـــر مـــ -38
وياتوقــــ  أن تقــــدم اللحتنــــة توصــــيات إىل مــــؤمتر أثنــــاء  ور ــــا الثانيــــة عشــــرة. العلــــم والتكنولوجيــــا جلنــــة 

 فيها. ينظر األ رامل كي
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   المرفق األول
 الوثائق المعروضة على لجنة العلم والتكنولوجيا في دورتها الثانية عشرة  

  
         العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/COP(12)/CST/1 جدول األعمال املؤقت وشرو ه. م كرة مقدمة من األمانة 
ICCD/COP(12)/CST/2  نتــــــائج املــــــؤمتر العلمــــــي الثالــــــث التفاقيــــــة األمــــــم املتحــــــدة ملكافحــــــة

التصــــحر وتوصــــياته املنصــــبملة علــــو السيامــــات. تقريــــر مكتــــب جلنــــة 
 العلم والتكنولوجيا

ICCD/COP(12)/CST/3- 

ICCD/CRIC(14)/7 
أســــني إ ــــار الرصــــد والتقيــــيم املتعلــــل باتفاقيــــة مكافحــــة التصــــحر يف 

 1: األنـــدامل االمـــرتاتيحتية 2015التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  ضـــوء خطـــة
 . م كرة مقدمة من األمانة3و 2و

ICCD/COP(12)/CST/4  أســني كفــاءة جلنــة العلــم والتكنولوجيــا، مبــا يف ذلــ  اآلثــار الناشــئة
عــن املــؤمترات الســابقة والتوصــيات املتعلقــة بالرتتيبــات املؤمســية الــد 

 ة من األمانةتوض  يف املستقبل. م كرة مقدم
ICCD/COP(12)/CST/5 

كافحـــــة التصـــــحر األمـــــم املتحـــــدة ملتنفيـــــ  برنـــــامج زمـــــاالت اتفاقيـــــة  (3)
وتطور منوذ  إ ارة الشراكة بني أصحاب مصـلحة متعـد ين. مـ كرة 

 مقدمة من األمانة
ICCD/COP(12)/CST/6 وبرنـــــامج ريـــــر املر لـــــي نيئــــة التفاعـــــل بـــــني العلـــــوم والسيامــــات: التق

 . م كرة مقدمة من األمانة2017-2016العمل 
ICCD/COP(12)/CST/7-

ICCD/CRIC(14)/6 
التشــحتي  علــو أليــل أفضــل املمارمــات ونشــرنا وتيســري مــبل الوصــول 

 إليها وبوابة تبا ل املعارمل العلمية. م كرة مقدمة من األمانة
ICCD/COP(12)/CST/INF.1 Monitoring the contribution of sustainable land use and man-

agement to climate change adaptation/mitigation and to the 

safeguarding of biodiversity and ecosystem services. Note by 

the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.2 Assessment of the impacts of the outcomes of the 1st and 2nd 

Scientific Conferences in supporting the UNCCD decision-

making process. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.3 Information on the thematic assessment of land degradation and 

restoration conducted by the Intergovernmental Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services. Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.4 Information on the collaboration between the Science-Policy 

Interface and the Intergovernmental Technical Panel on Soils. 

Note by the secretariat 

ICCD/COP(12)/CST/INF.5 Progress report on the Scientific Knowledge Brokering Portal. 

Note by the secretariat 

__________ 

 أالغيت ن ه الوثيقة. (3) 
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الوثااااائق األخاااارى المعروضااااة علااااى لجنااااة العلاااام والتكنولوجيااااا فااااي دورتهااااا   
 عشرة الثانية

  
       العنوان  رمز الوثيقة

ICCD/CST(S-4)/3  لحتنـــة العلـــم والتكنولوجيـــا. مـــ كرة لتقريـــر الـــدورة االمـــتثنائية الرابعـــة
 األمانةمقدمة من 

ICCD/COP(12)/5  مـــ كرة مقدمـــة مـــن 2017-2016برنــامج وميزانيـــة فـــرتة الســـنتني .
 األمانة

ICCD/COP(12)/6-

ICCD/CRIC(14)/2  خطـــة العمـــل الشـــاملة املتعـــد ة الســـنوات لزتفاقيـــة وبرنـــامج العمـــل
(. مـــ كرة 2017-2016احملـــد  التكـــاليع لزتفاقيـــة ملـــدة مـــنتني )

 مقدمة من األمانة
ICCD/COP(12)/13  قائمة اخلرباء املستقلني. م كرة مقدمة من األمانة أديثتقرير عن 
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   المرفق الثاني
   لدورة الثانية عشرة للجنة العلم والتكنولوجياألعمال االجدول الزمني المؤقت   

 2015األول/أكتوبر  تشرين 13الثالثاء  
 (00/10-00/13)          (00/15-00/18)         

 

 الثانية عشرة ةدور الافتتاح رئيا جلنة العلم والتكنولوجيا 
 املسائل التنظيمية 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل )أ( 
(ICCD/COP(12)/CST/1) 

  مكافحـــة التصـــحر التفاقيـــة الثالـــثنتـــائج املـــؤمتر العلمـــي 
(ICCD/CST(S-4)/3 وICCD/COP(12)/CST/2) 

 

 2015األول/أكتوبر تشرين  14األربعاء  
 (00/10-00/13)          (00/15-00/18)         

 برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا لفرتة السنتني املقبلة 
 2015متابعة خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  )أ(
رصـــد التقـــدم هـــو أقيـــل نـــدمل مـــن أنـــدامل  ‘1‘

ــــــة املســــــتدامة  ــــــلالتنمي ــــــدنور األراضــــــي ب يتعل ت
 به ةاملقرتن لغايةوا

علــو رصـد إمـهام امــتخدام األراضـي وإ ار ـا  ‘2‘
يف التكيـــــــــــــع مـــــــــــــ  تغـــــــــــــري  هــــــــــــو مســـــــــــــتدام

ــــــــــــوع الويف صــــــــــــون  هاملنــــــــــــاخ/ختفيع آثــــــــــــار  تن
 اإليكولوجيةوخدمات النظم البيولوجي 

(ICCD/COP(12)/CST/3-ICCD/CRIC(14)/7 
 (ICCD/COP(12)/CST/INF.1و

 لفرتة السنتني املقبلة برنامج عمل جلنة العلم والتكنولوجيا 
مســــــــاجلات جلنــــــــة العلــــــــم  زيــــــــا ةاخليــــــــارات املتا ــــــــة ل )ب(

والتكنولوجيـــــا يف عمليـــــة صـــــن  القـــــرار، بســـــبل منهـــــا 
 ذات الصلة خرىاألعلمية الؤمترات املالتآزر م  

(ICCD/COP(12)/CST/4 
 ICCD/COP(12)/CST/INF.2)و
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 2015تشرين األول/أكتوبر  15الخميس  
 (00/10-00/13)          (00/15-00/18)         

 الربط بني املعارمل العلمية وصن  القرار 
 برنــامج عمــل نيئــة التفاعــل بــني العلــوم والسيامــات  )أ(

 2017-2016لفرتة السنتني  
(ICCD/COP(12)/CST/6 
  ICCD/COP(12)/CST/INF.3و
 (ICCD/COP(12)/CST/INF.4و

 وصن  القرار الربط بني املعارمل العلمية 
 تبــا ل املعــارمل العلميــة والتشــحتي  الومــا ة يف بوابــة  )ب(

 ونشرنا علو أليل أفضل املمارمات 
ICCD/COP(12)/CST/7-ICCD/CRIC(14)/6 

 (ICCD/COP(12)/CST/INF.5و
 

 

 2015تشرين األول/أكتوبر  16الجمعة 
 (00/10-00/13)          (00/15-00/18)         

  اإلجرائيةاملسائل 
 قائمة اخلرباء املستقلني  )أ(
  (ICCD/COP(12)/13) 
ـــــدورة الثالثـــــة عشـــــرة للحتنـــــة العلـــــم  )ب( ـــــامج عمـــــل ال برن

 والتكنولوجيا
 

 اعتما  تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا

 املسائل التنظيمية 
 غــري  انتخـاب أعضـاء مكتـب جلنــة العلـم والتكنولوجيـا )ب(

 رئيسها 
 اختتام الدورة

    

 


