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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

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

 جدول األعمال من  ٢البند 
اوووير عووور ارجوووامه عموووت ايلوووة الت اعوووت  المنبثقوووةبنوووو  ال

 2017-2016 العلوم والسياسات ل ترة السنتير

 األفرقة والهيلات العلمية الحكومية الدولية األخرىالتعاون مع   
  لجنة العلم والتكنولوجيا مشروع مقرر مقدم مر رئيس  

 إن مؤمتر األطراف، 
  ،١٢-/م أ٢١و ١١-/م أ٢3 يهقرر مإىل  إذ يشري 
 بذني العلذوم والاياسذا هيئذ  التااعذل  بالعمل الذي  اطذعلعب بذهحييط علماً مع التقدير  وإذ 

 ،٢٠١٧-٢٠١٦ لارتة الانتني )اهليئ ( تنايياً ألنشع  التنايق املشمول  بربنامج عملها
بالتقدم الي  أحرزه املنتدى احلكومي الدويل للعلذوم والاياسذا  املعذا بذالتنو  يرحب  وإذ 

 اإليكولوجي  بشأن إعداد تقييم تدهور األراطي واستصالحها، البيولوجي وخدما  النظم
 ،تقييم تدهور األراطي واستصالحهايف  مباامه  اهليئ يالم  إذو  
الاريذق التقذا احلكذومي الذدويل املعذا  اهليئ  باالشرتاك مذعباملبادرة اليت اختيهتا  يرحب إذو 
النذذدوة العامليذذ  بشذذأن الكربذذون الع ذذو   لتنظذذيم بتغذذريا املنذذا   املعنيذذ  الدوليذذ  احلكوميذذ يئذذ واهل بالرتبذذ 

بغيذذذ  اسذذذتعراإ دور إدارة الرتبذذذ  وبربذذذون الرتبذذذ  الع ذذذو  يف سذذذيا  تغذذذري املنذذذا  والتنميذذذ   يف الرتبذذذ 
 ،أثر تدهور األراطي ييدحتاملاتدام  و
ا  الذذ بذذدعم مذذن األمانذذ ، يف عمليذذ  االسذذتعال  املتصذذل  بذذالتقرير مباذذامه  اهليئذذ ، ياذذلم إذو 
بتغري املنا  بشأن تغري املنا  والتصحر، وتدهور األراطذي، واإلدارة   املعني  الدولي  احلكومي للهيئ 

 ،املاتدام  لألراطي، واألمن الغيائي، وتدفقا  غازا  الدفيئ  يف النظم اإليكولوجي  األرطي 
 يف إعداد اإلصدار األول للتوقعا  العاملي  لألراطي، بالدور الي  اطعلعب به اهليئ يقر  وإذ 
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 ،ICCD/COP(13)/CST/INF.1و ICCD/COP(13)/CST/5 يقتنييف الوث نظر إذو  
وتقذذذذوم  تقيذذذذيم تذذذذدهور األراطذذذذي واستصذذذذالحها أن تاذذذذتعرإ إىل اهليئذذذذ  علذذذذبي -١ 
كافحذذذذ  مل األمذذذم املتحذذذذدة الرسذذذذائل الرئياذذذي  املاذذذذتمدة مذذذن التقيذذذذيم فيمذذذذا يتصذذذل باتااقيذذذذ  بتحليذذذل

 ؛العلم والتكنولوجياقدم حتلياًل يف الدورة الرابع  عشرة للجن  تالتصحر، وأن 
 للهيئذذذذ  إىل اهليئذذذذ  أن تاذذذذهم يف إعذذذذداد واسذذذذتعراإ التقريذذذذر الذذذذا  يعلذذذذب أي ذذذذاً  -٢ 
بتغذذذذري املنذذذذا  بشذذذذأن تغذذذذري املنذذذذا  والتصذذذذحر، وتذذذذدهور األراطذذذذي، واإلدارة   املعنيذذذذ  الدوليذذذذ  احلكوميذذذذ

، املاذذذتدام  لألراطذذذي، واألمذذذن الغذذذيائي، وتذذذدفقا  غذذذازا  الدفيئذذذ  يف الذذذنظم اإليكولوجيذذذ  األرطذذذي 
  احلكوميذذ هليئذذ اوتقريذذر التقيذذيم الاذذادس هلذذا، وذلذذا يف الوقذذب املناسذذب ووفقذذاً ل جذذرا  الذذي  أرسذذته 

 ؛بتغري املنا   ياملعن  الدولي
احلكذذومي الذذدويل املعذذا  التقذذا يئذذ  علذذص مواصذذل  التعذذاون مذذع الاريذذقاهل يشذذجع -3 

كافحذ  التصذحر تنشذأ عذن اسذذتنتاجا  األمذذم املتحذدة ملبالرتبذ ، مبتابعذ  أيذ  أنشذع  تتعلذق باتااقيذ  
ور  لكربذون الرتبذ  ، واطذعً  يف اعتبارهذا الذدور امذالرتبذ يف  كربذون الع ذو الالندوة العامليذ  بشذأن 

 ؛الع و  يف حتييد أثر تدهور األراطي
يئذ  والذربا  املذدرجني يف قائمذ  الذربا  اهلإىل األمان  أن ختعذر األطذراف و  يعلب -4 

الذذذدعوة إىل ترشذذذي  خذذذربا  ملراجعذذذ  التقريذذذر بكافحذذذ  التصذذذحر مل األمذذذم املتحذذذدة املاذذذتقلني التااقيذذذ 
وتذذذدهور األراطذذذي، واإلدارة املاذذذتدام  لألراطذذذي، واألمذذذن بشذذذأن تغذذذري املنذذذا  والتصذذذحر،  الذذذا 

 ؛الغيائي، وتدفقا  غازا  الدفيئ  يف النظم اإليكولوجي  األرطي 

ذذذر مشذذذارب   يعلذذذب أي ذذذاً  -5   األمذذذم املتحذذذدةاتااقيذذذ   لذذذيممث ‘١‘إىل األمانذذذ  أن تيام
 التقرير الا  اليت تنظر يف بتغري املنا   املعني  الدولي  احلكومي هليئ ايف دورا   التصحر كافح مل

بشذذأن تغذذري املنذذذا  والتصذذحر، وتذذذدهور األراطذذي، واإلدارة املاذذتدام  لألراطذذذي، واألمذذن الغذذذيائي، 
رئذذيجل ةنذذ  العلذذم والتكنولوجيذذا، ‘٢‘و ؛وتذذدفقا  غذذازا  الدفيئذذ  يف الذذنظم اإليكولوجيذذ  األرطذذي 

احلكذذذذومي الذذذذدويل للعلذذذذوم  تذذذذدىنمللالتذذذذابع راقذذذذب، يف فريذذذذق الذذذذربا  املتعذذذذدد الت صصذذذذا  بصذذذذا  امل
 ؛اإليكولوجي  التنو  البيولوجي وخدما  النظمب املعاوالاياسا  
ذذر إشذذراك  يعلذذب بذذيلا -٦  اسذذتعراإ تعذذوير و يئذذ  يف توجيذذه و اهلإىل األمانذذ  أن تيام

 اإلصدار الثاين للتوقعا  العاملي  لألراطي. 
    


