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 تنظيم العملإقرار جدول األعمال و 
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 مكان انع اد الدورا

العلننننم ، سننننت ع د النننندورا اةسننننتعنائية الرابعننننة لل نننننة 22-/  أ12عمننننأح ب  كننننا  امل ننننرر  -2
 .1122آذار/مارس  21إىل  9والتكنولوجيا يف كانكون باملكسيك، يف الفرتا من 

 الرتتيبات اللوجستية
قبننل افتتنناد النندورا اةسننتعنائية الرابعننة لل نننة العلننم والتكنولوجيننا ببعننعة أسننابي ، سننتو ع  -1

واإلجنراءات  ( ت فصل إجراءات التسن يلICCD/CST(S-4)/INF.1األمانة مذكرا إعأمية )الوثي ة 
 األمنية، فعأح عن الرتتيبات اللوجستية األخرى املتعل ة بالدورا.

     املشاركون 
من اةتفاقية علنى أن تكنون جلننة العلنم والتكنولوجينا هي نة  14من املادا  2تنص الف را  -3

  متعددا التخصصات وأن يكون باب املشاركة فيها مفتو اح أما  مجي  األأنراف. وعمنأح ب  كنا
من اةتفاقية، ي نتظنر أن تكنون دورات الل ننة مفتو نةح أيعناح أمنا  املنراقب   11من املادا  7الف را 

 وف اح للنظا  الداخلي.

 الوثائ 
تننرد يف املرفنن  األول أدننناة قائمننة بالوثننائ  النند أ عانندثت للنندورا اةسننتعنائية الرابعننة لل نننة.  -4

لعادا، ستتاد الوثائ  أيعناح علنى املوقن  الشنبكي التنايل وباإلضافة إىل تو ي  النسخ املطبوعة وف  ا
 .<http://www.unccd.int>اخلاص باتفاقية األمم املتحدا ملكافحة التصحر: 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1 
سي عَرض على الل نة جدول األعمال املؤقت وشرو ه على النحو الوارد يف هذة الوثي ة  -2

 قرارة. ويرد يف املرف  العاين جدول  مين مؤقت لتنظيم أعمال هذة الدورا.للنظر فيه من أجل إ
 الغرض من الدورا

منننن  11و 29، والف نننرت  2-/  أ23)أ( منننن امل نننرر 2عمنننأح باأل كنننا  النننواردا يف الف نننرا  -6
 ، قننرر مننؤألر األأننراف أن ت نننظم الل نننة كننل دورا م بلننة تع نندها يف الفننرتا الفاصننلة22-/  أ12امل ننرر 

ب  الدورات يف شكل يغلن  علينه أناب  املنؤألر العلمني والت نين، وأن يركنز جندول أعما نا  صنراح علنى 
تار للمؤألر العلمي لأتفاقية وعلى استعراض نتائ ه األولية.  املواضي  األساسية احملددا الد ُت 

قيننة العلمنني العالنن ، ولننذلك سننتع د الل نننة دورتننا اةسننتعنائية الرابعننة بننالتزامن منن  مننؤألر اةتفا -7
مننن  23وسننرتكز جنندول أعما ننا علننى املوضننوع األساسنني للمننؤألر علننى النحننو املتفنن  عليننه يف الف ننرا 

: "مكافحنننة التصنننحر/تدهور األراضننني واجلفننناف منننن أجنننل التخفينننف منننن وأننن ا 21-/  أ22امل نننرر 
 رسات الت ليدية".الف ر وق ي  التنمية املستدامة: مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملما
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 جدول األعمال
، أن يندرج عندداح منن البننود يف جندول 22-/  أ17قرر مؤألر األأراف، مبوجن  م نررة  -2

أعمنننال الننندورا اةسنننتعنائية الرابعنننة لل ننننة. وقننند روعينننت هنننذة البننننود يف جننندول األعمنننال املؤقنننت 
 بالصيغة الد أعدتا األمينة التنفيذية بالتشاور م  مكت  الل نة.

 ظيم العملتن
قننند تنننود الل ننننة النظنننر يف املخطننن  اةفرتاضننني التنننايل لننندورتا اةسنننتعنائية الرابعنننة: يننندعو  -9

، إىل إقننرار جنندول األعمننال وتنظننيم 1122آذار/مننارس  9رئننيا الل نننة، أثننناء افتتنناد النندورا يف 
لتصننحر يف العمننل. وي فننرتض أن ينطلنن  املننؤألر العلمنني العالنن  ةتفاقيننة األمننم املتحنندا ملكافحننة ا

الصننباد ويتننناول موضننوع "مكافحننة التصننحر/تدهور األراضنني واجلفنناف مننن أجننل التخفيننف مننن 
وأ ا الف ر وق ي  التنمية املستدامة: مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات الت ليدينة" 

اول منن جنندول األعمنال(. وسننتتو ع أعمنال املنؤألر علننى ثنأس جلسننات رئيسنية تتننن 1)أي البنند 
اجلوان  التالية: )أ( تشخيص ال يود؛ )ب( اإلجراءات؛ )ج( الرصد والت ييم. وستبدأ كل جلسة 
منننننن جلسنننننات املنننننؤألر العلمننننني بعنننننروض عامنننننة تليهنننننا  ل نننننات عمنننننل متوا ينننننة وجلسنننننة ختامينننننة. 

منننن  4و 3بنننالنظر يف البنننندين  1122آذار/منننارس  21وستسنننت نف الل ننننة أعما نننا بعننند  هنننر 
 جدول األعمال.

مكافحةةةةة التصةةةةحرألتدضور األرااةةةة  والجفةةةةا  مةةةةن أجةةةةل الت فيةةةة  مةةةةن و ةةةة ة  -2 
وتحقيةةةةت التنميةةةةة الممةةةةتدامةل ممةةةةاضمة العلةةةةم والتكنولوجيةةةةا والمعةةةةار   الفقةةةةر

 والممارسات التقليدية
، سنننننيتناول املنننننؤألر العلمننننني العالننننن  ةتفاقينننننة األمنننننم املتحننننندا 21-/  أ22عمنننننأح بنننننامل رر  -21

ة التصننحر/تدهور األراضنني واجلفنناف مننن أجننل التخفيننف مننن ملكافحننة التصننحر موضننوع "مكافحنن
 وأ ا الف ر وق ي  التنمية املستدامة: مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات الت ليدية".

ويتوقننن  أن تنننؤدي التغنننيات العاملينننة إىل  ينننادا التصنننحر/تدهور األراضننني واجلفننناف وإىل  -22
ون يف األراضننني اجلافنننة. ولنننذلك سنننيكز املنننؤألر العلمننني ضنننعف السنننكان، وة سنننيما النننذين يعيشننن

العالننن  لأتفاقينننة علنننى سنننبل اسنننتباق آثنننار تغننني املننننات وتننندهور األراضننني كننني يتسننن  تعزينننز  نننج 
التكيننف واإلدارا املسننتدامة ليراضنني لوضنن   نند للف ننر والتنندهور البي نني وق ينن  التنميننة املسننتدامة 

 يف الوقت ذاته.
أعنننأة، سنننتتو ع أعمنننال املنننؤألر العلمننني العالننن  لأتفاقينننة علنننى  9 الف نننرا وكمنننا أشننني إلينننه يف -21

 ثأس جلسات تتناول اجلوان  التالية: )أ( تشخيص ال يود؛ )ب( اإلجراءات؛ )ج( الرصد والت ييم.
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 تش يص القيودل اع  النظم اإليكولوجية الزراعية والمكان ف  المنا ت المت ثرة )أ( 
للمؤألر العلمي العال  لأتفاقية، ي توق  أن يناقش املشاركون أفعل خأل اجللسة األوىل  -23

السنننبل لوصنننف وفهنننم منننواأن العنننعف ومنننواأن ال ننندرا علنننى التكينننف لننندى الننننظم اإليكولوجينننة 
السننكان يف املننناأ  املتنن ثرا، مبننا فيهننا املننناأ  النند سننيما النننظم اإليكولوجيننة الزراعيننة( ولنندى  )وة

 أصبحت منذ عهد قري  تت ثر بتبعات تغي املنات.
 ا  ف  مجال  التكي  ونقل المعار اتباع النهج القائمة على األرال اإلجراءات )ب( 

خننأل اجللسننة العانيننة، ي توقنن  أن يننناقش املشنناركون سننبل اةسننتفادا الفعالننة مننن املعننارف  -24
املتا نننة والت نننارب الناجحنننة والننندروس املستخلصنننة لتعزينننز تنفينننذ رارسنننات قائمنننة علنننى املعنننارف 

 وتكنولوجيات أكعر تكيفاح.
 فية تقييم فعالية إجراءات التكي كيل الرصد والتقييم )ج( 

ننج الرصنند والت يننيم اجلدينندا املتا ننة  -22 خننأل اجللسننة العالعننة، يتوقنن  أن يننناقش املشنناركون   
عالينننة تلنننك املمارسنننات والتكنولوجينننات، وت ننندأ رإى متعم نننة بشننن ن إمكانينننة أو سنننبل لت ينننيم ف

 توسي  نطاق تنفيذها.
 ،ICCD/CST(S-4)/2وميكننن اةأننأع علننى مزينند مننن املعلومننات عننن موضننوع املننؤألر يف الوثي ننة  -26

اةستشننارية  النند تتعننمن املننوجز التنفيننذي لت ريننر أ عنند للفننرتا السنناب ة للمننؤألر بتوجيننه مننن الل نننة
العلميننننة للمننننؤألر العلمنننني العالنننن  لأتفاقيننننة ومبسننننامهات مننننن فرينننن  خنننن اء متعنننندد التخصصننننات. 
وسننت عرض أثننناء املننؤألر العلمنني أهننم اسننتنتاجات ت ريننر الفننرتا السنناب ة للمننؤألر ملناقشننتها. وتلخننص 

 .أيعاح األنشطة املعطل  هبا خأل فرتا التحعي للمؤألر ICCD/CST(S-4)/2الوثي ة 
وسننتناَقش اسننتنتاجات املننؤألر العلمنني العالنن  لأتفاقيننة يف جلسننة عامننة ختاميننة. وعمننأح  -27

، سيسنننننتعرض مكتننننن  جلننننننة العلنننننم 22-/  أ12منننننن امل نننننرر  26باأل كنننننا  النننننواردا يف الف نننننرا 
والتكنولوجينننننا، إىل جانننننن  هي نننننة التفاعنننننل بننننن  العلنننننو  والسياسنننننات وبالتشننننناور مننننن  األأنننننراف 

ينننة، نتنننائج املنننؤألر العلمننني العالننن  لأتفاقينننة قبنننل انع ننناد الننندورا العانينننة عشنننرا واجملموعنننات اإلقليم
لل نة. وسين َعد ت رير عنن تنظنيم املنؤألر العلمني العالن  لأتفاقينة ونتائ نه، يتعنمن توصنيات تركنز 
على السياسة العامة، كي ينظر فيه مكت  جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورتا العانية عشرا، بدعم 

ةقنننناد املعننننين بتسننننخي املعننننارف العلميننننة والت ليديننننة مننننن أجننننل التنميننننة املسننننتدامة واألمانننننة، مننننن ا
 وبتشاور م  الل نة اةستشارية العلمية للمؤألر العلمي العال  لأتفاقية.
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إسداء المشورة العلمية بش ن مواوعل "استكشا  خيارات التعةادل فة  تةدضور  -3 
 ة"األراا  ف  سياق التنمية الممتدام

، أن يكننون املوضننوع 22-/  أ12مننن م ننررة  16قننرر مننؤألر األأننراف، مبوجنن  الف ننرا  -22
النننذي ينظنننر فينننه املنننؤألر العلمننني الرابنننن  لأتفاقينننة هنننو "استكشننناف خينننارات التعنننادل يف تنننندهور 

 األراضي يف سياق التنمية املستدامة".
ر  يف هننذا املوضننوع علننى صننعيد وسننت بلا الل نننة يف دورتننا اةسننتعنائية الرابعننة بالت نند  احملنن -29

الفري  العامل املفتود باب الععوية التاب  لل معية العامة املعين ب هداف التنمية املستدامة، وجلنة 
وهي ننة التفاعنننل بننن   (2)تنسنني  األنشنننطة اإل صنننائية، فعننأح عنننن الفريننن  العامننل ا كنننومي الننندويل

تنناول مسن لة إسنداء املشنورا العلمينة بشن ن . وقد تود الل نة النظنر يف سنبل (1)العلو  والسياسات
 موجزاح م تعباح للت د  احملر . ICCD/CST(S-4)/2هذا املوضوع. وتتعمن الوثي ة 

 اعتماد تقرير لجنة العلم والتكنولوجيا -4 
سنني عد مشننروع ت ريننر النندورا اةسننتعنائية الرابعننة لل نننة العلننم والتكنولوجيننا وسنني د  إىل اجللسننة  -11

 ، للنظر فيه واعتمادة،  س  اةقتعاء.1122آذار/مارس  21دورا الل نة يف اخلتامية ل

__________ 

 .22-/  أ2أنشئ مبوج  امل رر  (2) 
 .22-/  أ13أنش ت مبوج  امل رر  (1) 
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 المرفت األول

الوثةةةةةائت المعرواةةةةةةة علةةةةةى لجنةةةةةةة العلةةةةةم والتكنولوجيةةةةةةا فةةةةة  اجتماعهةةةةةةا   
 نائ  الرابع الفاصل بين الدورتيناالستث

 
 العنوان رمز الوثي ة

ICCD/CST(S-4)/1  من األمانة جدول األعمال املؤقت وشرو ه. مذكرا م دمة     
ICCD/CST(S-4)/2  ت ريننر عنننن اإلعنننداد للمنننؤألر العلمننني العالنن  ةتفاقينننة األمنننم املتحننندا ملكافحنننة التصنننحر

بش ن "مكافحة التصحر/تدهور األراضي واجلفاف من أجل التخفيف من وأ ا الف ر 
 ليدينة"، وق ي  التنمية املستدامة: مسامهة العلم والتكنولوجيا واملعارف واملمارسات الت

والت د  احملر  يف موضوع: "استكشاف خيارات التعادل يف تندهور األراضني يف سنياق 
 التنمية املستدامة". مذكرا م دمة من األمانة

ICCD/CST(S-4)/INF.1 Information for participants 
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 المرفت الثان 

 تنظيم مؤقت لألعمال  
 2112آذارألمارس  9 ،االثنين

 11أل11-12أل11 13أل11-11أل11
  افتتنننناد النننندورا اةسننننتعنائية الرابعننننة لل نننننة العلننننم

 والتكنولوجيا

 كلمة تر ي  يديل هبا رعل البلد املعيف -
بيننننان األمينننننة التنفيذيننننة ةتفاقيننننة األمننننم املتحنننندا  -

 ملكافحة التصحر
 بيان رئيا جلنة العلم والتكنولوجيا -
بياننننننات ينننننديل هبنننننا رعلنننننو اجملموعنننننات اإلقليمينننننة  -

  بة املصلحةواجملموعات صا

  إقننننننننننننرار جنننننننننننندول األعمننننننننننننال وتنظننننننننننننيم العمننننننننننننل
(ICCD/CST(S-4)/1) 

  املننننؤألر العلمنننني العالنننن  ةتفاقيننننة األمننننم املتحنننندا
ملكافحنننننننننننننننننة التصنننننننننننننننننحر بشننننننننننننننننن ن "مكافحنننننننننننننننننة 
التصننننحر/تدهور األراضنننني واجلفنننناف مننننن أجننننل 
التخفيننننننف منننننننن وأنننننن ا الف نننننننر وق ينننننن  التنمينننننننة 
املستدامة: مسامهة العلنم والتكنولوجينا واملعنارف 

 ملمارسات الت ليدية":وا
(ICCD/CST(S-4)/2) 

 تشخيص ال يود؛ -
 اإلجراءات؛ -
 الرصد والت ييم. -

  املنننننؤألر العلمنننننني العالنننننن  ةتفاقيننننننة األمننننننم املتحنننننندا
 )تاب (ملكافحة التصحر 

 
 2112آذارألمارس  11 ،الثالثاء

 11أل11-12أل11 13أل11-11أل11
 )تاب (التصحر  املؤألر العلمي العال  ةتفاقية األمم املتحدا ملكافحة
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 2112آذارألمارس  11 ،األربعاء
 11أل11-12أل11 13أل11-11أل11

 )تاب (املؤألر العلمي العال  ةتفاقية األمم املتحدا ملكافحة التصحر 
 

 2112آذارألمارس  12 ،ال ميس

 11أل11-12أل11 13أل11-11أل11

  املؤألر العلمي العال  ةتفاقية األمم املتحدا
 اب ()تملكافحة التصحر 

  :إسننننننننننننداء املشننننننننننننورا العلميننننننننننننة بشنننننننننننن ن موضننننننننننننوع
"استكشاف خينارات التعنادل يف تندهور األراضني 

 يف سياق التنمية املستدامة"

(ICCD/CST(S-4)/2) 
 اعتماد ت رير جلنة العلم والتكنولوجيا 
 اختتا  الدورا 

    


