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  جلنة العلم والتكنولوجيا
  الدورة االستثنائية الثالثة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٢-٩بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  ملإقرار جدول األعمال وتنظيم الع

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  من األمانةمقدمة مذكرة     

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
   .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني             -٢

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
  اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛  )أ(  
النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            )ب(  

التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة املستدامة لألراضي ومدى قدرة        "بشأن  
  ؛ "اجلافة شبه الرطبة على التكيفاملناطق القاحلة وشبه القاحلة و

اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن            )ج(  
تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطـأة      /مكافحة التصحر "

مسامهة العلـم والتكنولوجيـا واملعـارف       : الفقر وحتقيق التنمية املستدامة   
  ".ةواملمارسات التقليدي
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 ٣ و ٢ و ١ االسـتراتيجية    املتصلة باألهـداف  التقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر         -٣
الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ             

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 خرى،استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات املبلغة األ           -٤

 ٢ و ١سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر املتصلة باألهداف االسـتراتيجية           وال
 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز             ٣و

  ).٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
  .اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -٥

  قتشروح جدول األعمال املؤ  -ثانياً  
الـدورة االسـتثنائية    تتناول  ، أن   ١٠-م أ /٢٦قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا املسائل ذات الصلة باملؤمتر العلمي الثـاين التفاقيـة األمـم               
 املتـصلة باألهـداف   املتحدة ملكافحة التصحر، والتقدم احملرز يف تنقيح مؤشـرات األثـر            

 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن           ٣ و ٢ و ١ االستراتيجية
، واملؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية     )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية     

تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق          /مكافحة التصحر "بشأن  
  ". مهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليديةمسا: التنمية املستدامة

  مكان انعقاد الدورة     
، أن تعقد الـدورة     ١٠-م أ /٢٦ من مقرره    ١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢

يقدم أي طرف     مل االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا ألربعة أيام يف بون بأملانيا، إذا          
  .ة الدورة وحتمُّل التكاليف املالية اإلضافيةعرضاً الستضاف

 املوجهـة مـن وزارة العلـم        ٢٠١٢يوليه  /متوز ١٣وإحلاقاً بالرسالة الرمسية املؤرخة       -٣
والتكنولوجيا واالبتكار يف الربازيل إىل أمانة االتفاقية، والرسالة السابقة هلا اليت تلقتـها أمانـة               

اهتمـام   زارة خارجية الربازيل واليت أبدت فيهـا       من و  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٤االتفاقية يف   
 باستضافة املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية، أبلغت احلكومة االحتادية للربازيل أمانة االتفاقية            الربازيل

العلمي الثاين لالتفاقية يف الفترة     املؤمتر  سيعقد  ارة التكامل الوطين    باتفاق مع وزارة البيئة ووز     بأنه
   . يف مدينة فورتاليزا بوالية سيارا يف الربازيل٢٠١٣فرباير /ط شبا٧ إىل ٤ من
 من سـفارة    ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١وتلقت األمانة رسالة رمسية مؤرخة        -٤

كان   كما ٢٠١٣فرباير  /الربازيل يف برلني تفيد بأنه سيتعذر تنظيم النشاط املذكور يف شباط          
  .يف األصلاً مقرر
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ليت جرت بني األمني التنفيذي ومكتب الدورة العاشرة ملؤمتر         وبناء على املشاورات ا     -٥
يتصل بتاريخ ومكان انعقاد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا،           فيما األطراف

ومؤمترها العلمي الثاين يف إطار االتفاقية، والدورة احلادية عشرة للجنـة اسـتعراض تنفيـذ               
عقد هذه األنشطة     إال يعد من خيار    مل  املرحلة املتأخرة من العملية    ية، تقرر أنه يف هذه    قاالتفا
  .٢٠١٣أبريل /يف شهر نيساناً تباع
 كـانون   ٣١وأُبلغت األمانة يف رسالة تلقتها من سـفارة الربازيـل يف أملانيـا يف                 -٦

 بأنه سيتعذر على حكومة الربازيل إعادة حتديد مواعيد بديلـة لألنـشطة     ٢٠١٣يناير  /الثاين
 ، وبالتايل ليس أمام حكومة الربازيـل مـن خيـار          ٢٠١٣أبريل  /ذكورة قبل هناية نيسان   امل
  .سحب عرضها املتعلق بعقد االجتماعات املذكورة إال
وبالنظر إىل القيود الزمنية اليت يصعب جتاوزها، وإىل عدم تقدمي األطراف أي عرض               -٧

املتصلة بذلك، أذن مكتب مـؤمتر      الستضافة األنشطة يف التواريخ املقترحة وحتمل التكاليف        
األطراف بإعادة حتديد موعد الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا ومؤمترهـا             

 / نيـسان ١٢ إىل ٩العلمي الثاين يف إطار االتفاقية ليعقدا يف بون بأملانيـا يف الفتـرة مـن               
 / نيـسان  ١٩ إىل   ١٥ترة من   الف(، قبيل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف        ٢٠١٣ أبريل

  ). ٢٠١٣أبريل 

  املشاركون     
 من االتفاقية على أن تكون جلنة العلم والتكنولوجيـا          ٢٤ من املادة    ١تنص الفقرة     -٨

وعمـالً  . وأن يكون باب املشاركة فيها مفتوحاً أمام مجيع األطـراف         لتخصصات  متعددة ا 
أن تكون دورات جلنة العلم والتكنولوجيا  من االتفاقية، ُينتظر     ٢٢ من املادة    ٧بأحكام الفقرة   

  .مفتوحةً أيضاً أمام املراقبني وفقاً للنظام الداخلي

  الوثائق     
ت للدورة االستثنائية الثالثة للجنـة      ترد يف املرفق األول أدناه قائمة بالوثائق اليت أُِعدّ          -٩

تاح الوثائق الرمسية أيضاً    وباإلضافة إىل التوزيع العادي للنسخ الورقية، ستُ      . العلم والتكنولوجيا 
وسيقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا     . <http://www.unccd.int>: ألمانةالشبكي ل وقع  امل يف

  .يستجد بالنسبة إىل كل وثيقة رمسية  ماخالل الدورةاً شفوي

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
  املؤقت املـشروح وتنظـيمُ      األعمال  على جلنة العلم والتكنولوجيا جدولُ     سيعرض  -١٠

العمل الواردان يف هذه الوثيقة واللذان أعدهتما األمانة بالتشاور مـع رئـيس جلنـة العلـم      
ويرد يف املرفق الثاين    . ، وذلك من أجل إقرارمها    ١٠-م أ /٢٦والتكنولوجيا على أساس املقرر     

  .هذه الدورةعمل عرض مؤقت لتنظيم 
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  تنظيم العمل     
دورهتا االسـتثنائية الثالثـة يف      سياق  أن تنظر يف    تود  والتكنولوجيا   جلنة العلم    لعل  -١١

 / نيـسان  ٩ يدعو رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، يف اجللسة االفتتاحيـة يف         س. التايلالسيناريو  
مبشاركة األطراف واملراقبني، إىل اعتماد جدول األعمال وتنظـيم         اليت سُتعقد   ،  ٢٠١٣ أبريل
وبعد ظهرية اليوم نفسه،    . من جدول األعمال  ) أ(٢ و ٤ يف البندين وسيلي ذلك النظر    . العمل

بعـد ظهـرية    سيبدأ املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية مبشاركة العلماء املدعوين، وسيستمر حىت        
 ١٢ وستستأنف جلنة العلم والتكنولوجيا أعماهلا بعد ظهـرية       . ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ١٢ يوم

 مـن جـدول     ٥ و ٣و) ج(و) ب(٢ لنظر يف البنود   من أجل مواصلة ا    ٢٠١٣ أبريل/نيسان
  .األعمال

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا وفقـاً للخطـة وإطـار العمـل                 -٢  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

تـب  ، أن ينظم مك   ٨-م أ /١٣من املقرر   ) أ(١الفقرة   قرر مؤمتر األطراف، مبوجب     -١٢
جلنة العلم والتكنولوجيا كل دورة من دوراهتا العادية املقبلة يف شكل يغلب عليه طابع املؤمتر               

 اخلربة الفنية يف    ة وصاحب ة املؤهل )االحتاد الرائد  (العلمي والتقين، بالتشاور مع املؤسسة الرائدة     
  . املوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمتر األطراف

، يطلـب إىل مكتـب العلـم        ٩-م أ /١٦ مـن املقـرر      ٧ووفقاً ألحكام الفقرة      -١٣
 قبل سنتني علـى     )االحتاد الرائد  (، بدعم من األمانة، املؤسسة الرائدة     خيتاروالتكنولوجيا أن   

  .األقل من موعد انعقاد كل مؤمتر علمي لالتفاقية
 من املقـرر    ٨أوعز مؤمتر األطراف إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، يف الفقرة           و  -١٤
د التام   بطريقة شفافة وعلى أساس التقيّ     )االحتاد (بأن يكفل اختيار املؤسسة   أعاله،  شار إليه   امل

اليت ختتار  ) االحتاد (باملعايري احملددة، إن وجدت، وجتنُّب أي تضارب يف املصاحل بني املؤسسة          
  .أي عضو من أعضاء املكتبو

  حدة ملكافحة التصحراإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املت  )أ(  
، أن يكون املوضوع احملـدَّد      ٩-م أ /١٦مقرره   من   ٤الفقرة  قرر مؤمتر األطراف، يف       -١٥

التقييم االقتصادي للتصحر، واإلدارة املستدامة     "الذي سيتناوله املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية هو        
  ".طبة على التكيفلألراضي، ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الر

م تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية إىل الدورة العاشرة            دِّوقد قُ   -١٦
ن هذا التقريـر اخلطـوط العريـضة        وبيَّ. ICCD/COP(10)/CST/5ملؤمتر األطراف يف الوثيقة     

يم املـؤمتر العلمـي      واختيارها الفعلي لتنظ   )االحتاد الرائد  (اختيار املؤسسة الرائدة  إلجراءات  
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يبني املرفقـان األول والثـاين      و. مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا   بتوجيه من   التفاقية  لالثاين  
  . ، على التوايلاالختصاصات املتفق عليها للجنة التوجيهية واللجنة االستشارية العلمية

ملرحلة  األنشطة اليت نفذت خالل ا     ICCD/CST(S-3)/2لذلك، تعرض الوثيقة    وفقاً  و  -١٧
ورقات "األفرقة العاملة، وإعداد    إنشاء  مبا يف ذلك    (التحضريية للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية      

، ووثيقة معلومات أساسية، ووضع استراتيجية جلمـع األمـوال          )تقارير توضيحية " (بيضاء
 ،)واستراتيجيات االتصال والنشر، وإنشاء موقع على اإلنترنت، والدعوة إىل تقدمي ملخصات          

إنشاء اللجان، والبـت يف     (ذاته  يف حد   اخلطوات املتخذة أثناء عملية تنظيم املؤمتر        عن   فضالً
وسـيعرض رئـيس جلنـة العلـم        ). املؤمتر، وغريها من الترتيبات اللوجستية    أعمال  هيكل  

حيرز من تقدم بعد صدور الوثيقـة    ماوالتكنولوجيا على الدورة االستثنائية الثالثة هلذه اللجنة    
ICCD/CST(S-3)/2 .  

واستنتاجات الورقات  عن املوضوع   عامة  نبذة   ICCD/CST(S-3)/3وتتضمن الوثيقة     -١٨
اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة للتـصحر وتـدهور        "والورقة البيضاء األوىل املعنونة     الفنية،  

تكاليف وفوائد سياسات وممارسـات     "الورقة البيضاء الثانية املعنونة     ، و "األراضي واجلفاف 
  ".لتصدي للتصحر وتدهور األراضي واجلفافا

اإلعـداد  مـسألة   وستناقش جلنة العلم والتكنولوجيا، يف دورهتا االستثنائية الثالثة،           -١٩
تقدم توصيات بشأن تنظيم املؤمتر العلمـي الثالـث         س  كما ،للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية   

العلمي الثاين لالتفاقية إىل الدورة احلادية      م تقييم لتنظيم املؤمتر     وسيقدَّ. لالتفاقية والتحضري له  
  .عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا

التقيـيم االقتـصادي للتـصحر      "النتائج األولية للمؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية بـشأن           )ب(  
املستدامة لألراضي ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة  واإلدارة

  "التكيف على
سيعقد املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية ملدة ثالثة أيام خالل الدورة االستثنائية الثالثـة               -٢٠

  . مناطق شىتللجنة العلم والتكنولوجيا، مبشاركة األطراف واملراقبني وعلماء مدعوين من 
ر وينتظر أن يقدم رئيس املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية تقريراً أولياً عن نتـائج املـؤمت                -٢١

  . لتنظر فيه األطراف يف الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا
وسيقدَّم التقرير النهائي عن نتائج املؤمتر العلمي الثاين لالتفاقية يف الـدورة احلاديـة       -٢٢

  .عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا
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مكافحـة  "كافحة التصحر بشأن    ملاإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمم املتحدة          )ج(  
تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيـق التنميـة             /التصحر
  "مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية: املستدامة

، أن ُيعقد املـؤمتر     ١٠-م أ /١٨ من مقرره    ١٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٣
 يف إطار دورة استثنائية للجنة العلم والتكنولوجيا، وفقـاً  ٢٠١٤  عامث لالتفاقية العلمي الثال 

  .٨-م أ/١٣ من املقرر ١ألحكام الفقرة 
أن املوضوع احملدد الذي سينظر فيه      على   من املقرر املذكور أعاله      ١٣الفقرة  وتنص    -٢٤

راضي واجلفاف مـن    تدهور األ /مكافحة التصحر "املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية سيكون هو       
مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف    : أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة       

  ".واملمارسات التقليدية
 التقدم احملرز يف اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالـث         ICCD/CST(S-3)/4وتلخص الوثيقة     -٢٥

 )االحتاد الرائد  (لية اختيار املؤسسة الرائدة    وتتضمن معلومات عن التقدم احملرز يف عم       ،لالتفاقية
إىل الـدورة    رئيُس جلنة العلـم والتكنولوجيـا        وسيقدُم. لتنظيم املؤمتر العلمي الثالث لالتفاقية    

 مـن   ICCD/CST(S-3)/4الوثيقة  معلومات عما حيرز من تقدم بعد نشر        االستثنائية الثالثة للجنة    
    .إىل العمليةأجل أي توصيات أخرى قد ُيرغَب يف ضمها 

 ٢ و ١ألهداف االسـتراتيجية    املتصلة با التقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر         -٣  
 الواردة يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل            ٣و

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 
 العلـم   ، إىل جلنـة   ٨-م أ /٣ من املقرر    ١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٦

 أفضل طريقة لقياس التقـدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف             بشأن تقدمي آراء والتكنولوجيا  
  .‘االستراتيجية ‘ الواردة يف٣ و٢ و١االستراتيجية 

، إىل األمانـة أن     ٩-م أ /١٧ من املقـرر     ٤وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٧
، اقتراحات لينظـر    متواترةطار عملية   إ  ويف مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا   بتوجيه من   تقدم،  

فيها مؤمتر األطراف يف دوراته القادمة اعتباراً من دورته احلادية عشرة من أجل تنقيح جمموعة               
  : يلي  مامؤشرات األثر واملنهجيات املصاِحبة، آخذة يف االعتبار

  تطبيق واستعراض مؤشرات األثر من جانب البلدان املتضررة؛   )أ(  
ض العلمي من جانب األقران ملالءمة مؤشرات األثر ودقتها وفعالية          االستعرا  )ب(  

  تكاليفها؛ 
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فيها   مبا أوجه التآزر املمكنة مع الربامج واملشاريع واملؤسسات ذات الصلة،          )ج(  
  تلك املتصلة باتفاقيات ريو األخرى؛ 

تحـدة  من املؤمترات العلمية التفاقية األمم امل املستقاة املسامهات ذات الصلة   )د(  
  . ملكافحة التصحر

مطالبة  جلنة العلم والتكنولوجيا      على أن   من املقرر املشار إليه أعاله     ٥الفقرة  وتنص    -٢٨
  . املتواترةتستعرض أثناء دوراهتا حالة هذه العملية بأن 
، إنـشاء فريـق     ١٠-م أ /١٩ من املقـرر     ٣وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٩

تسند إليه مهمة احلفاظ علـى اسـتمرار اإلسـهام          نيني و يضم خرباء تق  استشاري خمصص   
لألوساط العلمية، وجهات التنسيق الوطنية، واملراسلني املعنـيني مبجـال          واملتواتر  التشاركي  

  .العلم والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات األثر ورصد اآلثار وتقييمها
إنشاء الفريق  صوب    معلومات عن التقدم احملرز    ICCD/CST(S-3)/5يف الوثيقة    وترد  -٣٠

من الـدورة العاشـرة ملـؤمتر       ابتداًء  تنقيح جمموعة مؤشرات األثر     واالستشاري املخصص   
  . ٢٠١٢أكتوبر /األطراف إىل منتصف تشرين األول

إىل جلنة العلم والتكنولوجيا خالل دورهتا      وسيقدم رئيس الفريق االستشاري املخصص        -٣١
من أجل أي توصيات قـد تـود        مستجدات التقدم احملرز     االستثنائية الثالثة عرضاً شفوياً بشأن    

  .اللجنة تقدميها بشأن عملية تنقيح مؤشرات األثر حتضرياً للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانـات املبلغـة             -٤  
ثـر املتـصلة باألهـداف      سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األ      وال األخرى،

 الواردة يف اخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجيني           ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، إنشاء  ٩-م أ /١٢ من املقرر    ١قرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة، مبوجب الفقرة           -٣٢
 لالختصاصات املعتمدة للجنة اسـتعراض      وفقاًقرر أيضاً    و نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ،    

تنفيذ االتفاقية، أن تساعد هذه اللجنة مؤمتر األطراف يف االستعراض املنتظم لتنفيـذ االتفاقيـة               
، ٩-م أ /١٢ من املقرر    ٢وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب الفقرة       ). ٩-م أ /١١انظر املقرر   (

يا يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض          أن تساهم جلنة العلم والتكنولوج    
سيما املعلومـات    والوتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات املبلغة األخرى،    

  .  الواردة يف االستراتيجية٣ و٢ و١املتعلقة مبؤشرات األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية 
 تنفيذ االتفاقية، يف دورهتا احلادية عـشرة، التقيـيم األول           وستجري جلنة استعراض    -٣٣

جلنـة  أن تـستعرض  ونتيجة لذلك، يتوقع . للتنفيذ على أساس مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً  
املعلومـات املتـصلة باألهـداف     وتقـّيم   العلم والتكنولوجيا يف دورهتا االستثنائية الثالثـة        
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 توصيات أولية بشأن كيفية تعزيز تنفيذ االتفاقية      مشروع  وأن تصوغ    ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 أن تقدم اسـتنتاجاهتا     ئذويتوقع من جلنة العلم والتكنولوجيا عند     . يتصل هبذه األهداف   فيما

 يسمح للدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالنظر فيهـا            وقت )١(وتوصياهتا
  . ووضعها يف صيغتها النهائية

 حتليـل أويل للمعلومـات      ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6وثيقة  ويرد يف ال    -٣٤
 الـواردة يف  ٣ و٢ و١الواردة من البلدان األطراف املتضررة عن األهـداف االسـتراتيجية           

  .االستراتيجية
  للجنـة العلـم والتكنولوجيـا   الوقت املتاح للدورة االستثنائية الثالثةضيق  وبسبب    -٣٥

ها، ُيقترح على جلنـة      وبرنامج عمل  اجدول أعماهل إىل عبء   راً  الستعراض هذه املعلومات نظ   
  .العلم والتكنولوجيا النظر يف الدعوة إىل اجتماع لفريق اتصال لتناول هذه املسألة

  اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  -٥  
 إىلسُيعد مشروع تقرير الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا وسيقدم             -٣٦

، للنظر فيه واعتمـاده، حـسب       ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٢ اجللسة اخلتامية لدورة اللجنة يف    
  . ر بعد الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه رئيس اللجنةاالقتضاء، على أساس أن يستكمله املقرِّ

__________ 

مـسامهة  "، املعنونة   ICCD/CRIC(11)/9ستدرج استنتاجات وتوصيات جلنة العلم والتكنولوجيا يف الوثيقة          )١(
نة العلم والتكنولوجيا يف استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة من األطـراف والكيانـات املبلغـة     جل

 الـواردة يف  ٣ و٢ و١األخرى، وال سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية       
 ".االستراتيجية
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  املرفق األول

ائق املعروضة على جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجتماعها االستثنائي         ثالو    
  الث الفاصل بني الدورتنيالث

  العنوان    رمز الوثيقة
ICCD/CST(S-3)/1/Rev.1 من األمانةمقدمة  مذكرة .جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CST(S-3)/2             تقرير عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة

ملستدامة لألراضـي   التقييم االقتصادي للتصحر واإلدارة ا    "التصحر بشأن   
ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شـبه الرطبـة علـى             

   من األمانة مقدمةمذكرة". التكيف
ICCD/CST(S-3)/3     حتضرياً للمؤمتر العلمي الثاين التفاقيـة       اليت أعدت    ورقات العمل نبذة عامة عن

  من األمانةمقدمة مذكرة . األمم املتحدة ملكافحة التصحر
ICCD/CST(S-3)/4             تقرير مرحلي عن اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث التفاقية األمـم املتحـدة

تدهور األراضي واجلفاف مـن     /مكافحة التصحر "ملكافحة التصحر بشأن    
مـسامهة العلـم    : أجل التخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة       

  من األمانةمقدمة مذكرة ". والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات التقليدية
ICCD/CST(S-3)/5 ر املتعلقـة باألهـداف   تقييم األثنقيح جمموعة مؤشرات بشأن ترحلي املتقرير  ال

اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر      من   ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
  مقدمةمذكرة). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  مانةاأل من
ICCD/CRIC(11)/8- 

ICCD/CST(S-3)/6 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف املتأثرة املتعلقـة           
   لالستراتيجية٣ و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

ICCD/CST(S-3)/INF.1 Information for participants  
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  املرفق الثاين

  تنظيم مؤقت لألعمال    
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٩ء، الثالثا

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
افتتاح الدورة االستثنائية الثالثـة للجنـة العلـم           •

  والتكنولوجيا
ــل    • ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــرار ج إق

)ICCD/CST(S-3)/1(  
استعراض وتقييم املعلومات العلمية الواردة مـن         •

ة مبؤشرات  سيما املعلومات املتعلق    وال األطراف،
 ٣ و ٢ و ١األثر املتصلة باألهداف االسـتراتيجية      

الواردة يف اخلطة وإطار العمـل االسـتراتيجيني        
للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة         

)٢٠١٨-٢٠٠٨ ((ICCD/CRIC(11)/8-

ICCD/CST(S-3)/6(  
إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا         •

ـ      اً  وفق تراتيجيني للخطة وإطـار العمـل االس
للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية       

)٢٠١٨-٢٠٠٨ :(  
 للمؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم      اإلعداد  -

     التصحراملتحدة ملكافحة 
)ICCD/CST(S-3)/2و ICCD/CST(S-3)/3(  

 العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة املؤمتر  •
  ملكافحة التصحر

  
  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١٠، األربعاء
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥لساعة ا  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  )ابعت(األمم املتحدة ملكافحة التصحر املؤمتر العلمي الثاين التفاقية   •
  

  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١١ ،اخلميس
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥لساعة ا  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  )بعات(مم املتحدة ملكافحة التصحر املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األ  •
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  ٢٠١٣ أبريل/ نيسان١٢ ، اجلمعة
  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

املؤمتر العلمي الثاين التفاقية األمم املتحدة        •
  )اختتام/ابعت(ملكافحة التصحر 

  

إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيـا وفقـاً           •
للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر      

  ):٢٠١٨-٢٠٠٨(ز تنفيذ االتفاقية من أجل تعزي
النتائج األولية للمؤمتر العلمـي الثـاين         -

التقيـيم االقتـصادي    "لالتفاقية بـشأن    
للتصحر واإلدارة املـستدامة لألراضـي      
ومدى قدرة املناطق القاحلة وشبه القاحلة      

  "واجلافة شبه الرطبة على التكيف
اإلعداد للمؤمتر العلمي الثالث لالتفاقيـة        -

تدهور األراضي  /مكافحة التصحر "بشأن  
واجلفاف من أجل التخفيف من وطـأة       

مـسامهة  : الفقر وحتقيق التنمية املستدامة   
العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات    

  )ICCD/CST(S-3)/4( "التقليدية
التقدم احملرز يف تنقيح مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف          •

طة وإطار العمل    الواردة يف اخل   ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ        

  )ICCD/CST(S-3)/5( )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
  اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا  •
  اختتام الدورة  •

        


