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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩-٦أوردوس، الصني، 

 جدول األعمال  ٢البند 
بني العلوم  عن برانمج عمل هيئة التفاعل املنبثقةبنود ال

 2017-2016 والسياسات لفرتة السنتني

العلةةةةةوم والسياسةةةةةات لفةةةةةرتة  بةةةةةنيبةةةةةرانمج عمةةةةةل هيئةةةةةة التفاعةةةةةل متابعةةةةةة   
 2017-2016 السنتني

  جلنة العلم والتكنولوجيا مقرر مقدم من رئيس مشروع  
 إن مؤمتر األطراف، 
  ،١٢-م أ/٢١و ١٢-م أ/١٩و ١١-م أ/٢3 اتقرر املإىل  إذ يشري 
تنليللللا   )اهليئلللل   لللني العللللوم والسياسلللاتهيئلللل التلاعلللل  ابلعملللل الللللع ابللل لع   للل  سلللل ي إذو 

 ، ٢٠١٧-٢٠١٦ للرتة السنتني لربانمج العمل
 جزهمللللو  واردأثلللر تللللدهور األرابلللع، اللللل لتحييللللدامللللللاهيمع العلملللع اإلطلللار  أبنأيضللللا   سلللل ي إذو 

تحييللللد إرشللللادات ةاعمللللل عللللليف أسللللل علميللللل يف   للللي  ال ، يقللللدمICCD/COP(13)/CST/2 الوثيقللللل يف
 ،وتنليله ورصده

التصلللللدع  ميكلللللت أن تسللللاه   درجلللللل  بلللللرية يفاإلدارة املسلللللتدامل ل رابلللللع أبن قللللر ي إذو 
 العديدق ، ويف حتقيمع  والتكيفالتخليف مت تغري املناخ يف و  ،األرابع واجللاف تدهورللتصحر/

 مت أهداف التنميل املستدامل،
اهليئللللللللللل والللللللللللوارد يف الوثيقلللللللللللل  تقريللللللللللر التقيللللللللللي  الللللللللللللع أعدتلللللللللل  أبن أيضللللللللللا   يسللللللللللل  إذو 

ICCD/COP(13)/CST/3  إرشللللادات علميللللل عامللللل للبلللللدان مللللت أجللللل وبلللل  اسللللرتاتي يات يقللللدم
اإلدارة املسلللللتدامل   لضللللللاملتاحلللللل  عاوبللللللل رابلللللع حتسلللللت أوجللللل  التللللل  ر وامللللللل دارة املسلللللتدامل 
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الوسللاعل اعاليللل ارتيللار  ارسللات اإلدارة املسللتدامل ل رابللع أ ثللر حتديللد مللت أجللل و  ،ل رابللع
 ،ن اق واس عليف  اخلاصل مبناطق حمددة، ولتنليلها

لتللا   لللربانمج األملل  املتحللدة الللدوا املعللو ابملللوارد االلريللق ابلعمللل اللللع أ للزه  يرحلل  إذو 
للبيئللل  شللسن استصللاض األرابللع وةللدرة الللنة  اإليكولوجيللل عللليف التللسةل  ومسللا ا ا يف القضللا  

 ،عليف اللقر
 ICCD/COP(13)/CST/3و ICCD/COP(13)/CST/2يف الواثعلللللللللللللللللللللللللللللللللللق  نةلللللللللللللللللللللللللللللللللللر إذو  

 ،ICCD/COP(13)/CST/4و
 اإلطار املفاهيمي العلمي لتحييد أثر تدهور األراضي  

 اللللوارد ملللوجزه يف الوثيقلللل أثلللر تلللدهور األرابلللع اإلطلللار املللللاهيمع لتحييلللد قلللري -١ 
ICCD/COP(13)/CST/2 املزيد مت التوبيح امللاهيمع والتحقق العملع؛يش   و 

أن  أثلللر تلللدهور األرابلللعابألطلللراف اللللر ارتلللارت تلللورع هلللدف حتييلللد  يهيللل  -٢ 
يف  موجزهلا املبلاد  اللوارد متتثللالعلمع للتحييد و  إلرشادات الواردة يف اإلطار امللاهيمعا يف تنةر
 ؛، م  مراعاة الةروف الوطنيلICCD/COP(13)/CST/2 لالوثيق

أثلر األطراف إىل حتديد دراسات احللاات اإلاراديلل املتعلقلل  تنليلل حتييلد يدعو  -3 
دراسات احلاات جبم   تقوم، ابلتعاون م  اآلليل العامليل،إىل األمانل أن ي ل  و تدهور األرابع

 ؛عد وثيقل توليليل لعربها عليف الدورة الرا عل عشرة ملؤمتر األطرافتاإلاراديل هله، وأن 
، أثلللر تلللدهور األرابلللعيئلللل أن  لللرع حتلللليا  لت ر لللل تنليلللل حتييلللد اهلإىل  ي لللل  -4 

لدراسات احلاات اإلاراديل، وأن تقدم تقريرا  علت اللدروس املسلتلادة،  استنادا  إىل الوثيقل التوليليل
، استنادا  إىل اإلطار امللاهيمع العلمع لتحييد ورصده مبا يف ذلك إرشادات م ورة لتنليل التحييد

 ؛لاملستقبلي مج عملهاا، وذلك يف إطار  ر أثر تدهور األرابع

األراضي واجلفاف والتخفيف  تدهورصحر/التصدي للت من أجلاإلدارة املستدامة لألراضي   
 معه والتكيفمن تغري املناخ 

عللت اإلدارة املسللتدامل ناشللئل ال عاوبلللالعلمللع ألوجلل  التلل  ر وامل لتقيللي اب رحلل ي -5 
لتصلللحر وتلللدهور األرابلللع واجلللللاف والتخليلللف ملللت تغلللري املنلللاخ سلللياق التصلللدع لل رابلللع يف 
علليف مواصللل يشل   و ،علامأن التقيي  يعكل املستوى احلاا لللهل  ال م  توبيح،  والتكيف مع

 ؛الت وير والتحقق العملع

األطلراف إىل النةلر يف اسلتخدام  ارسلات اإلدارة املسلتدامل ل رابلع اللر  يدعو -٦ 
اللر قاعملل علليف األر  الوطنيلل الهلداف األوسليلل اعاللل لتحقيلق ابعتبارهلا  م  الواةل  الللعُ ي ِّل  
هلدف حتييلد أثلر تلدهور حتقيلق و  لتصلحر وتلدهور األرابلع واجلللافل التصلدع ‘١‘ق مبلا يللع  تتعل

جلرا ات مراعاة إمكانيلل التل  ر  لني اإل ، م  تخليف مت تغري املناخ والتكيف معال ‘٢‘و؛  األرابع
 البيولوجع؛تعلقل ابتلاةيل األم  املتحدة اإلطاريل  شسن تغري املناخ واتلاةيل التنوع املوطنيل ال

التغل   يفض  وتعز  أدوات السياسل العامل الر تساعد أن تألطراف اب يهي  -٧ 
علللليف احللللواجز التكنولوجيلللل واملؤسسللليل وااةتصلللاديل وااجتماعيلللل الثقاايلللل اللللر حتلللول دون تنليلللل 

علليف  مواتيللاملمارسات الليل لل دارة املسلتدامل ل رابلع علليف ن لاق واسل  ملت رلال  يئلل  يئلل 
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 ارسللللات اإلدارة املسللللتدامل  إدمللللا ‘ ١‘  تقللللوم عللللليف مللللا يلللللعلصللللعيديت الللللوطو ودون الللللوطو ا
دعلل  تنليللل  ‘٢‘وسللتخدام األرابللع؛ اتخ للي  املتكامللل لل لسللرتاتي يات الوطنيللاايف  ل رابللع

؛ هلدف حتييلد أثلر تلدهور األرابلعاإلدارة املستدامل ل رابلع ابعتبارهلا إحلدى الوسلاعل لتحقيلق 
حتسللللني أمللللت  ‘4‘وااةتصلللاديل لتنليللللل اإلدارة املسللللتدامل ل رابلللع؛  واازير ودعلللل  احلللللت لللو  ‘3‘و

حتليلز مسلتخدمع األرابلع علليف ااسلتثمار يف اإلدارة املسلتدامل علليف ولو يكللل حيا ة األرابع 
مجيلللل   عللللليفدعلللل   نللللا  القللللدرات  شللللسن  ارسللللات اإلدارة املسللللتدامل ل رابللللع  ‘5‘ول رابللللع؛ 

 مستوايت صن  القرار ذات الصلل؛ 
صللحا  اجملديللل ألاملشللار ل األطللراف إىل إبلللا  ال للا   املؤسسللع عللليف  يللدعو -8 

 هاورصلد هاوتنليلل مراحلل   لي  اسلرتاتي يات اإلدارة املسلتدامل ل رابلعمجي  املصلحل رال 
بلللللادل املعلللللارف تقيلللللق املسلللللتوى األمثلللللل لتسلللللهيل اسلللللتخدام املعلللللارف العلميلللللل والليلللللل، وحت غيلللللل 

السياسللات، والعلمللا ، ومنةمللات اجملتملل  املللد   صللانععواملناةشللات  للني مسللتخدمع األرابللع، و 
 ل رابعدارة املستدامل ل  اعالل حمليلحلول اعتماد  و ايدة ارص   مت أصحا  املصلحل،وغريه
 ؛تنليلها حمليا  ارص ملستوى امل لو  و اب

متعلللددة التخصصلللات  للبحلللو األطلللراف إىل  لللد  ودعللل  وبللل   لللرامج  يلللدعو -٩ 
ملت  عاوبللأوجل  التل  ر وامل يشملإجرا  تقييمات متعددة األهداف، مبا  ‘١‘  ما يلع  دف إىل

حتديلللد احللللواجز والةلللروف املواتيلللل لتنليلللل  ارسلللات ‘ ٢‘وأجلللل البيئلللل ال بيعيلللل ورالللاه اإلنسلللان؛ 
 ار يل؛ااعتماد عليف أسالي  البحث التش ‘3‘ول رابع؛  لاإلدارة املستدام

علميلل علليف مسلا ل أدللل لتقيلي  لتقلد  ا  شلسنواصل العمل أن ت إىل اهليئلي ل   -١٠ 
ل شلللخاص ااجتماعيلللل وااةتصلللاديل والةلللروف العلللي  سلللبل  عزيلللزت يف اإلدارة املسلللتدامل ل رابلللع

 ؛٢٠١٩-٢٠١8 لللرتة عملها  رانمج يف إطار واجللاف، األرابع وتدهورلتصحر سثريت اباملت

 وممارسات إعادة أتهيل األراضي املتدهورة واستصالحها واستعادة خصوبتهاتدابري   
اللدوا املعلو ابمللوارد التلا   اللريلق  ت لوير التعلاون مل واصلل أن ت إىل اهليئلي ل   -١١ 

تقرير عت استصلاض األرابلع وأهلداف التنميلل املسلتدامل،   شسن إعداد لربانمج األم  املتحدة للبيئل
إليهللا أن   مللا ي للل مللت أهللداف التنميللل املسللتدامل،  3-١5عللليف الغايللل  ملل  الرت يللز  وجلل  رللاص

 .تستكشف ارصا  إباايل للتعاون تدع  احتياجات اتلاةيل األم  املتحدة ملكااحل التصحر
    


