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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

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

 )أ( من جدول األعمال3البند 
 تفاعل العلوم والسياسات وتقاسم المعارف 

 استعراض عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات وإنجازاتها

 تعزيز كفاءة هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات  
 نولوجيامشروع مقرر مقّدم من رئيس لجنة العلم والتك  

 إن مؤمتر األطراف، 
املتعلذذذذن اء هذذذاا تفاذذذذني التلاعذذذل اذذذذني العلذذذوم وال فاسذذذذا ،  ١١-/م أ٢3مبقذذذرر   إذ يذذذر  ر 

 مهامهذذامنذذا الذذص عذذنأ علذذي أن عذذؤدف تفاذذني التلاعذذل اذذني العلذذوم وال فاسذذا   ٢سذذفما اللقذذر   ال
رى حفنار أن حىت هنايني الدور  الثالثني عهر  ملؤمتر األطراف، و    استعراض لعملها،ُيج

 ،١٢-/م أ٢3و ١٢-/م أ١٩مبقرريا  وإذ ير  ر أيضا   
إىل األداا اجلفد هلفاذني التلاعذل اذني العلذوم وال فاسذا  ي عنلفذر ار ذام   وإذ يهري اتقدير 

وإىل التقذدم امللمذذوس الذرف أحراعذا اهلفاذذني قذوأل دقفذن األتذذداف  ٢٠١٧-٢٠١٦عملهذا لللذ   
 الص حجدِّد  هلا، 

االستنتاجا  والتوقفا  املنبثقني عذن التقفذفا ارذارجل للتلاعذل اذني  ضع ي اعتبار وإذ ي 
 العلوم وال فاسا ،

  ،ICCD/COP13/CST/6ي الوثفقني  وقد  ظر 
اسذذذتمرار تفاذذذني التلاعذذذل اذذذني العلذذذوم وال فاسذذذا  ي عملهذذذا ومتديذذذد واليتهذذذا  يقذذذرر -١ 

، إىل هنايذذذني الذذذدور  ال ادسذذذني عهذذذر  ملذذذؤمتر ١٢-/م أ١٩و ١١-/م أ٢3احلالفذذذني، اةذذذدد  ي املقذذذررين 
 (، وأن يجقدَّم حفنار استعراض آخر لعمل تفاني التلاعل اني العلوم وال فاسا ؛ ٢٠٢3األطراف )
ذذدِّد عضذذوينيئ تفاذذني التلاعذذل اذذني العلذذوم وال فاسذذا  ااالعتمذذاد  ضذذا  يجقذذرِّر أي -٢  أن ُيج

إىل مكتذ  جلنذني العلذا والتكنولوجفذا  ويطلذ علي  ظام عناويب لكلالني االستمراريني ي عمل اهلفاني، 
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أن يتوىل، مب اعد  من األما ني، دديد عملفني التجديد املتدرج لعضويني اهلفاني وعنقفح اختصاقذااا 
 لرلك؛ فار أعضائها وفقا  ومعايري اخت

ذذدَّد اسذذتثنائفا  ٢٠١٩-٢٠١8، ففمذذا يتصذذل الذذ   ال ذذنتني يقذذرر  ذذرلك -3  ، أن متج
عضذذويني مذذا ال يعيذذد علذذي  ا فذذني مذذن أعضذذاا تفاذذني التلاعذذل اذذني العلذذوم والتكنولوجفذذا احلذذالفني ملذذد  

 سنتني لالستلاد  من معايا  ظام عناويب لتجديد العضويني؛ 
يعذذذعا عهذذذكفلني تفاذذذني التلاعذذذل اذذذني العلذذذوم والتكنولوجفذذذا مبقعذذذدين أن  يقذذذرر أيضذذذا   -٤ 

 إضاففني خمصصني للمراقبني؛
إىل تفاذذني التلاعذذل اذذني العلذذوم وال فاسذذا  أن عجقذذد م عذذن طريذذن األما ذذني  يطلذذ  -٥ 

ال  فع علي ااهأن ار ام  عملها لفجنظر ففا ي  ل دور  عاديني للجنني العلا والتكنولوجفا،  مق حا  
و موضوعني عام ني من املواضفع ذا  األولويني الص عكت ل وجاتني علي الصعفد العذاملل موضوع أ

 ففما يتصل االتصحر/عدتور األراضل واجللاف؛
إىل تفاذذني التلاعذذل اذذني العلذذوم وال فاسذذا ، أن عواقذذل، االتعذذاون  يطلذذ  أيضذذا   -٦ 

ولفني األخرى الص عتنذاول م ذألني الوثفن مع األما ني، اإلسهام ي أعمال األفرقني واهلفاا  العلمفني الد
التصذذذذحر/عدتور األراضذذذذل واجللذذذذاف والتعذذذذاون معهذذذذا، ومذذذذن علذذذذك األفرقذذذذني واهلفاذذذذا  علذذذذي وجذذذذا 
ارصذذوا املنذذرب احلكذذومل الذذدو  للعلذذوم وال فاسذذا  ي لذذال التنذذوع البفولذذوجل وخذذدما  الذذنظا 

يذذن احلكذذومل الذذدو  التقذذ  املعذذ  اإليكولوجفذذني، واهلفاذذني احلكومفذذني الدولفذذني املعنفذذني اتوذذري املنذذا ، واللر 
اال اذذني، واللريذذذن الذذدو  لذذذددار  امل ذذتدامني للمذذذوارد التذذذااع لرب ذذام  األمذذذا املتحذذد  للبفاذذذني، ويطلذذذ   

ح املعايذذذا والتكذذذالفر والهذذذروا واإلجذذذرااا  اةتملذذذني إلقامذذذني عالقذذذا   ذذذرلك إىل األما ذذذني أن عوض ذذذ
م وال فاسذا  واملنذذرب احلكذومل الذذدو  للعلذذوم ذا  طذااع ريذذل أقذوى اذذني تفاذني التلاعذذل اذني العلذذو 

وال فاسذذا  ي لذذذال التنذذوع البفولذذذوجل وخذذذدما  الذذنظا اإليكولوجفذذذني، واهلفاذذني احلكومفذذذني الدولفذذذني 
املعنفني اتوري املنا ، واللرين احلكومل الدو  التق  املع  اال اني، واللريذن الذدو  لذددار  امل ذتدامني 

 أوجا التآار وعلادف اادواجفني اجلهود؛ للموارد، وذلك من أجل عطوير 
تفاني التلاعل اني العلوم وال فاسا  علي مواقلني عععيذع الهذرا ا  مذع  يهجذ ع -٧ 

اهلفاذذذذا  واملؤس ذذذذا  العلمفذذذذني واملنظمذذذذا  الدولفذذذذني ومنظمذذذذا  ا تمذذذذع املذذذذد  واجلهذذذذا  األخذذذذرى 
مذراقبني خذارجفني، عنذد قاحبني املصلحني، وعلي دعو  ممثلل تر  الكفا ا  إىل اجتماعاعا اصذلني 

 اإلمكان، هبدف عععيع التبادل والتعاون املوضوعفني؛
جلنني العلا والتكنولوجفا واألعضاا احلالفني وال ااقني للجنني التلاعذل اذني  يدعو -8 

 العلوم وال فاسا  إىل إذ اا الوعل اعمل تفاني التلاعل اني العلوم وال فاسا ؛
صال اني تفاني التلاعذل اذني العلذوم وال فاسذا  إىل األما ني أن عف  ر االع يطل  -٩ 

 ومراسلل األطراف املعنفني مبجال العلا والتكنولوجفا؛
إىل األما ني أن عواقل ععباني املوارد الالامذني ألداا تفاذني التلاعذل اذني  يطل  أيضا   -١٠ 

 العلوم وال فاسا  مهامها العالفني؛ 
البلدان املتقدمني األطراف واألطراف األخرى وغريمها من اجلها  القذادر   يدعو -١١ 

 إىل عقدمي الدعا التق  واملا  أل هطني تفاني التلاعل اني العلوم وال فاسا .
    


