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 مؤتمر األطراف
 لجنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧ سبتمرب/أيلول ٩-٦ الصني، أوردوس،
 )ج( من جدول األعمال3البند 

 تفاعل العلوم والسياسات وتقاسم المعارف
التشجججيع علججل ت ليججل لممججل الممارسججات ويشججرلا وتيسججير سجج ل الو ججو  

 إليها، والقطب المعرمي التفاقية األمم المت دة لمكام ة التص ر

وتيسججير سجج ل الو ججو  التشجججيع علججل ت ليججل لممججل الممارسججات ويشججرلا   
 إليها، والقطب المعرمي التفاقية األمم المت دة لمكام ة التص ر

 مشروع مقرر مقدم من رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا  
 األطراف، مؤمتر إن 
 ،١٢-/م أ٢٠ومقرره  ١٠-/م أ١5مبقرره  إذ يذكر 
تطييوير مواميي  تبييادل مييا التقييدير مالاميي  الييذه ااميية ميين األما يي  م يي ن اً وإذ حييي ع علميي 

املايييارف الالم ييي ، الييين ماتييية اان جيييملعاً مييين القطيييا املايييرا حت اا ييي  األمييي  املت يييد  مل ا  ييي  
التصييي ر، وم ييي ن الت عييي ناا عليييق ةيييدماا ات اا ييي  األمييي  املت يييد  مل ا  ييي  التصييي ر لتبيييادل 

 املاارف مبا ي م  شىت األدواا املار    ضمن منص  واحد ،
لن تبيذاا األما ي  ومالدراسي  الاامل ي  لينهن وت نولوج ياا ح يد امليوارد ماجلهود ا وإذ ينوّه 

ا الت ييي  ا عليييق فل ييي  أ اييي  املمارسييياا ا ديييال اادار  املعيييتدام  ل راضييي  وا   ييير تلييي  
 املمارساا وإتاحتها،

 ،ICCD/COP(13)/CST/8ا الوث ق   واد  ظر 
حت اا يييي  األميييي  املت ييييد   إىل األما يييي  مواتييييل  توسيييي ا القطييييا املاييييرا يطلييييا -١ 

مل ا  ييي  التصييي ر وحتيييياد  فعييي نن، مبيييا يعيييّه  عليييق اجلهييياا ذاا املصيييل   ا احت اا ييي  تبيييادل 
الت ارب الناج   واليدروس املعتللصي  وأ اي  املمارسياا املتالقي  م   يطته  ا ديال التن  يذ، 

 
 ICCD/COP(13)/CST/L.5 األم  املت د 

 
 اتفاقية مكام ة التص ر
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   ييير املايييارف ذاا ويتيي هل اييي  الوتييول إىل مصيييادر املار ييي  اليين  يييوحت  ال ييركاع مييين أجييي  ت عيير
 الصل  علق مج ا اجلهاا ذاا املصل  ؛

األطيييراف عليييق مواتيييل  تبيييادل املالومييياا م ييي ن   ظ ييي  تبيييادل املايييارف  ي ييي ا -٢ 
تييدرور األراضيي  واجل يياف واادار  املعييتدام  /واملالوميياا األةييرت ذاا األا يي  املتالقيي  مالتصيي ر

اجلهييييياا األةيييييرت ذاا املصيييييل   إىل ل راضييييي  مييييين ةيييييلل القطيييييا املايييييرا للت اا ييييي  وييييييدعو 
 مذل ؛ الق ام

إىل األما   أن فدد موضوح خمتلف مصيادر املالومياا وخمتليف ال  ياا  يطلا -3 
 املندرج  ا إطار القطا املارا للت اا  ؛

اخليييرباع املا ّنيييني مييين اليييدول األطيييراف إىل مواتيييل  ا ييير  عليييق فييييدي   ييييدعو -٤ 
طا املايرا، ميرجراعاا ت يم  إضيا   وتيلا إىل أحيدو املن يوراا املالوماا املتالق  هب  ا الق
 واملوااا ال ب    ذاا الصل ؛

األطيراف عليق مواتييل  عيرت حياحا عيين أ اي  املمارسياا الوج هيي   ي ي ا -5 
لتامليمل ااعد  املاارف اخلات  ماادار  املعتدام  ل راض  ويدعو اجلهياا األةيرت ذاا املصيل   

 إىل الق ام مذل ؛
األطيييراف واملؤسعييياا املال ييي  إىل دعييي  تييي ا   القطيييا املايييرا للت اا ييي   ييييدعو -٦ 

 وتوس ان وحتياد  فع نن وتطويره.
    


