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 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٩-٦ أوردوس، الصني،

 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 
 تفاعل العلوم والسياسات، وتقاسم المعارف

 2019-2018برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات لفترة السنتين 

 (2019-2018برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات )  
 مذكرة من األمانة  

 موجز
 ١١-أ /ع٢3رين متشييًام مييي وهييي  لًفيي  التااعييم وييني الالييوع وال ًاسييا  املا   يي    امل يي   
، على اهلًف  أن تو ّ  للجن  الالم والتكنولوجًا اإلرشياد املواييًاا الواييا وا يدد ١٢-أ /ع١٩و

و/أو أدليي   وشيي ن املتبلبييا  ميين املاييارة الالمًيي  )ماييم الت ًًمييا  املوايييًاً  والدراسييا  الالمًيي 
 امل تخدع( ألغ اض تناًذ اتااقً  األمم املتحدة ملكا ح  التصح  )اهتااقً (.

ووغًيي  اااليي  م اميي  ال ًاسييا  واهسييتاادة اييا سييتنجز  اهلًفيي  ميين عمييم   امل ييت بم،  
، دعييييوة األ يييي اة ٢٠١٦أيلول/سييييبتمرب  ٢٠و ١٩قيييي ر  اهلًفيييي ،   اجتماعدييييا املا ييييود يييييوما 

واهتااقًي  ىل  ت يدا اقحاتيا  واملوايييًي الين يتاينّي الن ي   ًديا وغًي  ىلدراجدييا   واجلديا  املانًي  
 .٢٠١٩-٢٠١٨ج عمم اهلًف  لاحة ال نتني و نام
واستنادام ىل  ما ورد من م حتا ، وَيي مكتب جلن  الالم والتكنولوجًا مش وع و نامج  

اردة   ليييذ  الوةً ييي ، و لييي  ، وصيييًغتل اليييو ٢٠١٩-٢٠١٨لًفييي  التااعيييم لايييحة ال ييينتني عميييم 
 والتااون مادا.

ورّّبا ت غب جلن  الالم والتكنولوجًا   ت دا توصًا  ىل  مؤمت  األ  اة وشي ن و نيامج  
 .٢٠١٩-٢٠١٨عمم لًف  التااعم وني الالوع وال ًاسا  امل حح لاحة ال نتني 
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 معلومات أساسية -أولا 
 ١١-أ /ع٢3متشييًام مييي وهييي  لًفيي  التااعييم وييني الالييوع وال ًاسييا  املا   يي    امل يي رين  -١
وا يدد ، على اهلًف  أن تو ّ  للجن  الالم والتكنولوجًيا اإلرشياد املواييًاا الواييا ١٢-أ /ع١٩و

وشيي ن املتبلبييا  ميين املاييارة الالمًيي  )ماييم الت ًًمييا  املوايييًاً  والدراسييا  الالمًيي  و/أو أدليي  
 امل تخدع( ألغ اض تناًذ اتااقً  األمم املتحدة ملكا ح  التصح  )اهتااقً (.

، اتا ييت اهلًفيي  (١)٢٠١٦أيلول/سييبتمرب  ٢٠و ١٩و  اجتماعدييا ال اوييي، املا ييود يييوما  -٢
ويدعوة األ ي اة وغاليا  ‘١‘: ٢٠١٩-٢٠١٨ج عملديا لايحة ال ينتني ش وع و نيامعلى ىلعداد م

ميين أصييحاب املصييلح    اهتااقًيي  ىل  ت ييدا سراا    امل ييا م املوايييًاً  اليين  كيين تناوهلييا اييا 
اسييتا اض املييدا   الييواردة وتبًييان عييدد   ييدود ميين  ‘٢‘ ؛تااجلدييا اهلًفيي     ييحة ال يينتني امل بليي 

، اسيتنادام ىل  مموعيي  ٢٠١٩-٢٠١٨ييا  وغي ض ىلدراجديا   مشي وع و نيامج عميم اهلًفي  األولو 
 من املاايا املتاق علًدا م ب ام. 

، دعيييت ٢٠١٦ايييانون األول/دي يييمرب   ١4و  رسيييال  مييين أمانييي  اهتااقًييي ، مؤراييي     -3
  و نامج عميم األمان  األ  اة وأصحاب املصلح  ىل  اقحاح املوايًي  ا  الصل  الن سُتدرج 

،  ٢٠١٧س ار/مييارس  3٠، و ليي  وواسييب  اسييتبًان. و  تيياري  ٢٠١٩-٢٠١٨اهلًفيي  لاييحة ال يينتني 
. ICCD/COP(13)/CST/INF.2اان قد ورد ة ةون م حتام. وُُجّايت ُجًيي الورقيا  اليواردة   الوةً ي  

اهتااقًي  املواييًي الديا موجز واملوايًي امل حت    م  ق لذ  الوةً ي ؛ وُجّايت أماني   وي د جدول
ييييمن مموعيييا  مواييييًاً  ر ً يييً  و صيييد تً يييا تبًيييان عيييدد  يييدود مييين األولوييييا  تُيييدرج   

 مش وع و نامج الامم. 
          نً ييييييييان/ ٢٦ون ييييييييا مكتييييييييب جلنيييييييي  الالييييييييم والتكنولوجًييييييييا،   اجتماعييييييييل املا ييييييييود    -4

، الورقيا  ٢٠١٧نً ان/أو يم  ٢٨–٢٧، ولًف  التااعم،   اجتماعدا املا ود   ٢٠١٧أو يم 
 الواردة و حصا لذ  اجملموعا  من امل حتا  واهستناد ىل  املاايا التالً :

صل  املويوع واهتااقً  وما يضًال ىللًدا: املويوع يتصم اتصياهم مباشي ام واديم  )أ( 
 ظال يت التصح /تدلور األرايا واجلااة؛

و ولوييي   ناشييف    مييال ال ًاسييي   صييل  املويييوع وال ًاسييا : املويييوع يتصييم )ب( 
 الاام ؛

صييل  املويييوع ّبااجليي  الاغيي ا  املا  ًيي : ر يييتم التبيي ت ىل  املويييوع   ت يياري   )ج( 
 ساو   صادرة عن لًف  التااعم وه   ت اري  أعدهتا أ  ق  علمً  أا ى.

  ٢٠١٩–٢٠١٨وتاِ ض لذ  الوةً   مش وع و نامج عميم لًفي  التااعيم لايحة ال ينتني  -5
اميييا اعتميييد  مكتيييب جلنييي  الاليييم والتكنولوجًيييا، للن ييي   ًيييل   اليييدورة الاالاييي  عشييي ة للجنييي  الاليييم 

 والتكنولوجًا وإلتالتل هت ام ىل  مؤمت  األ  اة وغ ض ىلق ار .

__________ 

(. متييييييييياح عليييييييييى ليييييييييذا الييييييييي او : ٢٠١٦أيلول/سيييييييييبتمرب  ٢٠–١٩ت  يييييييييي  اهجتمييييييييياع ال اويييييييييي للدًفييييييييي  ) ان ييييييييي  (١)
<http://knowledge.unccd.int/sites/default/files/inline-files/Report_4th-SPI-meeting_19-

20Sept2016.pdf>. 
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 مشرررررون برنررررامج عمررررل هيئررررة التفاعررررل بررررين العلرررروم والسياسررررات لفترررررة  -ثانياا  
 2019-2018السنتين 

 نييييييييامج عمييييييييم لًفيييييييي  التااعييييييييم وييييييييني الالييييييييوع وال ًاسييييييييا  لاييييييييحة يتيييييييي لف مشيييييييي وع و -٦
و ًميا تتنياول الغاييا  مياه   وأنشيب  التن يًق. الغاييا : جيزأين مين ٢٠١٩-٢٠١٨ ال نتني

 ٢و ١ويي د   اجليدولني  أنشب  التن ًق ىل  التااون ميي الاملًيا  واهلًفيا  اجارجًي . ددة، تتب ت 
ق.عييييي ُض عييييياع لطليييييداة وألنشيييييب   وسيييييتختار اهلًفييييي  ا لًييييي  األن يييييب ل ييييييب ع واملدمييييي   التن ييييًي

ق مييييي أمانيييي  اهتااقًيييي .  لاييييحة وييييي ِد م ييييحح املًزانًيييي  ال رميييي  لتناًييييذ و نييييامج الامييييم وسييييتناذلا والتن يييًي
 .ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2 و  الوةً   3  اجلدول  ٢٠١٩-٢٠١٨ ال نتني

 الغايات -ألف 
  : توفير إرشاد محّسن بقصد تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي1الغاية    

األساس املنب ا: من يمن ألداة التنمً  امل تدام  الن اعتميدهتا اجلماًي  الاامي  لطميم  -٧
 تتاليييييق وتحًًيييييد أةييييي  تيييييدلور األراييييييا )ليييييدة التنمًييييي غايييييي    ٢٠١5املتحيييييدة   أيلول/سيييييبتمرب 

(. وتواًام لتح ًق غاي  حتًًد أة  تدلور األرايا، قي ر ميؤمت  األ ي اة،   دورتيل 3-١5امل تدام  
تتماييم غاييي م  ٢٠١٧-٢٠١٦لًفيي  التااعييم لاييحة ال يينتني ًيي  عشيي ة، أن يييدرج   و نييامج عمييم الاان

(. ١٢-أ /ع٢١  تيييو ا ىلرشيييادا  علمًييي  لتح ًيييق الغايييي  البوعًييي  لتحًًيييد أةييي  تيييدلور األراييييا )
 وويييييييييات لًفيييييييي  التااعييييييييم ىل يييييييييارام ماالًمًييييييييام علمًييييييييام ااصييييييييام وتحًًيييييييييد أةيييييييي  تييييييييدلور األراييييييييييا

(ICCD/COP(13)/CST/2) اغ  أليييييداة  ١٢-/ع.أ3، مييييي م اعييييياة امل يييي ر   وييييييي توجًدييييا  لصييييًي
 ومبادرا  و نً  ختص حتًًد تدلور األرايا.

وواهسيييتناد ىل  اإل يييار املايييالًما الالميييا اجييياه وتحًًيييد أةييي  تيييدلور األراييييا، لنيييا   -٨
  ض: تاج  ىل  ىلرشادا   ددة اهلدة  ًما خيص حت ًق حتًًد أة  تدلور األرايا و ل  وغ

ىلسيييداا املشيييورة وشييي ن اًاًييي  حتدييييد وتصيييمًم مبيييادرا  عملًييي   حتو لًييي  وسيييلًم   )أ( 
علمًييام حت ييق منييا ي وًفًيي  متاييددة وأوجييَل تييترر مييي اتااقًييا  ريييو األايي ى. وحت ييى و  ًيي  ااصيي  
ىلجيييي اااُ  الامييييم الربييييي  املتال يييي  واملنييييال وامليييي اُد ملييييا مااجليييي  التكًييييف مييييي تغييييا املنييييال وىلجيييي ااا  

تخاًف، ّبا  ًدا ت دا امل اعدة الالمً  لآللً  الااملًي  ليدعم ال ي ارا  املتال ي  واجليدوى الت نًي  ال
 للمبادرا  التحو لً  ال امً  ىل  حتًًد أة  تدلور األرايا؛ 

األدلييي  الالمًيييي  اليييين تييييربلن علييييى أن حتًًيييد أةيييي  تييييدلور املنييييال سييييًزيد   ر ييييا   )ب( 
تدلور األرايا واجلااة وسًزيد من سيبم اسيحراقدم. وسيت د ع ال كان املتض رين من التصح  و 

أمال  لبًان اًف أن التيدا   الربيي ، مين قبًيم تنيب تيدلور جدييد واعيد منيل عين   ييق اتبياع 
ىلدارة م يتدام  لطرايييا أو عيين   ييق عكييد م ييار تييدلور األراييا وتييداوا استصيي ح وتيي مًم، 

 حرات ملدة تشجًي استخداع لذ  التدا  .تزيد   ر ا  الناس وتزيد من سبم اهس
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: تقرررديم اارشررراد مرررن أجرررل دعرررم اعتمررراد وتنفيرررذ ترررد  ت بريرررة أل ررررا  إدارة 2الغايرررة   
 الجفاف والتخفيف من آثاره

األسيياس املنب ييا: ميين شيي ن ىل ييار عمييم للت لييب للجايياة يييربر ىلمكانييا  التييدا    -٩
راييييا، أن ي يييدع اإلرشييياد لاملًيييا  متشييياوك  الربيييي ، ه سيييًما عييين   ييييق اإلدارة امل يييتدام  لط

ومتايددة امل اتيم والنباقيا  ألغي اض اعتمياد وتناًيذ التيدا   الربيي  إلدارة اجلاياة والتخاًييف 
من سةار ، مي ىلي ا اهعتبار أيضام للاواصف ال ملً  والحاوًي . وسيوة ي اعيا ىل يار الاميم امل اتيم 

   الربييي  ول صييد  االًتدييا. ويُتوقييي أن تنييتج عيين واألدوا  واهتتًاجييا  ال رميي  لتناًييذ التييدا
 ل  منا ي مشحا  تتمام   ريادة ال درة على الصمود و  اعد مين يياف الين م اإليكولوجًي  

 وال كان.
 ١اجلدول 

 والنتراجج 2019–2018 ايات برنامج عمل هيئة التفاعل بين العلوم والسياسات للفتررة 
 منه المتو اة
 املتوااةالنتًج   الغاي 
تييو ا ىلرشيياد  ّ يين و صييد حت ًييق حتًًييد  -١

 أة  تدلور األرايا
 

ىلسيييداا املشيييورة وشييي ن تصيييمًم وتناًيييذ  ١-١
مبييادرا  حتو لًيي  لتحًًييد أةيي  تييدلور األرايييا 
حت ييييق منييييا ي وًفًيييي  متاييييددة وأوجييييل تييييترر مييييي 
اتااقًييييييا  ريييييييو األايييييي ى، وااصيييييي  والن ييييييب  
 للتكًف مي تغا املنال وىلج ااا  التخاًف 

مييييييييذا ة ىلرشييييييييادي  وشيييييييي ن اًاًيييييييي  حتديييييييييد    )أ(
ميييييال حتًًيييييد أةييييي  وتصيييييمًم مبيييييادرا  حتو لًييييي    

 تدلور األرايا تكون عملً  وسلًم  علمًام.
ت ييدا امل يياعدة الالمًيي  ىل  ا لًيي  الااملًيي     )ب(

دعميييييام لل ييييي ارا  املتال ييييي  واجليييييدوى الت نًييييي  مييييين 
تال يييي  وتحًًييييد أةيييي  تييييدلور املبييييادرا  التحو لًيييي  امل

 األرايا
ت دا أدل  علمً  تربلن على أن حتًًد  ٢-١

أةيييي  تييييدلور األرايييييا ي ييييالم   ريييييادة ر ييييا  
ال ييييييييكان املتضيييييييي رين ميييييييين التصييييييييح /تدلور 

 واجلااة و  ريادة سبم اهسحراتاألرايا 

ت يدا ت  ييي  يايي ض أدليي  علمًيي  تبييني اًييف  كيين 
للتيييدا   الربيييي  أن تزييييد   ر يييا  النييياس وتزييييد 

ّ ييين   الوقيييت نا يييل وحتمييين أسيييباب اهسيييحرات 
 األمن البًفا

ت ييييدا اإلرشيييياد ميييين أجييييم دعييييم اعتميييياد  -٢
ىلدارة اجلايياة  وتناًييذ تييدا   و ييي  ألغيي اض

 والتخاًف من سةار 

ىل يييييار عميييييم الت ليييييب للجاييييياة ييييييربر ىلمكانيييييا  
التييدا   الربييي    التخاًييف ميين سةييار اجلايياة 
عييييييين   ييييييييق رييييييييادة م ونييييييي  الييييييين م اإليكولوجًييييييي  

 وال كان
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 أنشطة التنسيق -باء 
، سييييت وع لًفييي  التااعييييم أيضيييام و نشييييب  التن ييييًق ٢٠١٩–٢٠١٨اييي ل  ييييحة ال ييينتني  -١٠

 التالً :

: متابعرررة تقيررريم تررردهور األراضررري واستصررر الا الرررذ  أجرررراه المنترررد  1نشرررال التنسررريق   
و ررردمات الرررن م الحكرررومي الررردولي للعلرررم والسياسرررات العامرررة المعنررري برررالتنون ال يولررروجي 

اايكولوجيرة )المنتررد (، والمسرراهمة فيلمررا، واسررتعرا  التقيرريم العررالمي للتنررون ال يولرروجي 
م ذ  الصرررلة و ررردمات الرررن م اايكولوجيرررة الرررذ  أجرررراه المنترررد  المرررذكور ومررروج  التقيررري

 الخاص بصنان السياسات
  اهتااقًييييي  األسيييياس املنب ييييا:   اهجتمييييياع الاالييييي للمنتييييدى وكاميييييم لًفتييييل، اعتُييييرب  -١١
أليييييم م يييييتخِدما ت ًيييييًم تيييييدلور األراييييييا واستصييييي تدا اليييييذ  أجييييي ا  املنتيييييدى وم ييييياِ ام  مييييين
. ويتضيمن و نيامج عميم لًفي  ٢٠١٨و ٢٠١5 ًل، ولو ت ًًم جي   ىلجنار  ما وني عياما  ر ً ًام 

أنشييييب  لييييدعم ت ًييييًم تييييدلور األرايييييا واستصيييي تدا  ٢٠١٧–٢٠١٦ال يييينتني  التااعييييم لاييييحة
(ICCD/COP(13)/CST/5). 

: تقويرة التعراوم مرل الفريرق الحكرومي الردولي المعنري بتغيرر المنرا  ضرمن 2نشال التنسريق   
إطررار وليترره، ل سرريما فيمررا يتعلررق بتقريررره الخرراص المعنرروم رتغيررر المنررا  واألراضررير )وهررو 
تقريررر  رراص عررن تغيررر المنررا  والتصررحر وترردهور األراضرري واادارة المسررتدامة ل راضرري، 

الغذاجي، وتدفقات  ازات الدفيئة فري الرن م اايكولوجيرة األرضرية( وبتقريرر التقيريم  واألمن
 ومي الدولي المعني بتغير المنا السادس الصادر عن الفريق الحك

األسييياس املنب يييا: ااييياام ميييا تناوليييت ت ييياري  الا ييييق اعكيييوما اليييدو  املاييي  وتغيييا املنيييال  -١٢
ملتال ييي  و اولًيييي  التيييي ة . ومنيييذ وقييييت ق ييييب، قيييي ر الا يييييق تيييدلور األرايييييا والتصيييح     صييييوهلا ا

، يتنيياول حتديييدام "تغييا املنييال واألرايييا"اعكييوما املايي  وتغييا املنييال ىلعييداد ت  ييي  ايياه وانييوان 
وستواصم لًف  التااعم تازييز تااوايا ميي الا ييق اعكيوما اليدو  املاي  وتغيا  .(٢)ظال ة التصح 

 .(ICCD/COP(13)/CST/5) املنال وش ن لذ  املوايًي
: متابعرررة أنشرررطة التعررراوم الجاريرررة واستكشررراف سررر ل  للتعررراوم ومواضررريل  3نشرررال التنسررريق   

 للتعاوم بشأنلا مستق  ا مل الفريق التقني الحكومي الدولي المعني بالتربة
عمييييييم لًفيييييي  التااعييييييم لاييييييحة  جاألسيييييياس املنب ييييييا: ُأجنييييييز  األنشييييييب    ىل ييييييار و نييييييام -١3

 والحوي  وغً  ريادة تازيز التااون مي الا يق الت   اعكوما الدو  املاي  ٢٠١٧-٢٠١٦ ال نتني
(ICCD/COP(13)/CST/5). 

وا ل  حة ال نتني ال ادم ، سًتواصيم التاياون وشي ن املواييًي الين سيتتاق علًديا لًفي   -١4
شييب  متاوايي  تنباييق عندييا التااعييم والا يييق الت يي  اعكييوما الييدو  املايي  والحويي ،  ضيي م عيين أ  أن

 استنتاجاُ  الندوة الااملً  وش ن ا وون الحو  الاضو .
__________ 

(٢)<www.ipcc.ch/meetings/session45/Decision_Outline_SR_LandUse.pdf>

.<http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/43/090320170624-INF.7-SRLandUse.pdf>و
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: التعرراوم مررل فريررق المرروارد الرردولي التررابل ل رنررامج األمررم المتحرردة لل يئررة ٤نشررال التنسرريق   
علررررد إعررررداد تقريررررر  عررررن استصرررر   األراضرررري وقرررردرة الررررن م اايكولوجيررررة علررررد الصررررمود 

تقريرررر وفررري لفقررررس وستسررراهم هيئرررة التفاعرررل فررري إعرررداد الومسررراهمتلا فررري القىررراء علرررد ا
 استعراضه

سييوة  .(3)األسياس املنب ييا: ياتييرب   ييق املييوارد الييدو  أن األرايييا تشيّكم رأ ييال  ييني -١5
يبييدأ التايياون ايي ل  ييحة ال يينتني ال ادميي  ّب ييا ا  ت ييّدمدا لًفيي  التايياون   ىلعييداد واسييتا اض 

وقدرة الن م اإليكولوجً  على الصمود وامل ا     ال ضاا عليى الت  ي  عن استص ح األرايا 
الا ييي . واسيييتنادام ىل  ليييذا الت  يييي ، ستضيييي لًفييي  التااعيييم اجبيييو  الا يضييي  جًيييارا   موج دييي   يييو 
ال ًاسييا  تتنيياول ال ييبم الييين  كيين ملييا هستصيي ح األراييييا أن ي ييالم   حتًًييد أةيي  تيييدلور 

 ً  امل تدام .األرايا يمن سًات ألداة التنم

 (GLO 2) العالمية : المساهمة في إعداد الط عة الثانية من توقعات األراضي5نشال التنسيق    
( منشيييورام ر ً يييًام جدييييدام OLGاألسييياس املنب يييا: سيييتكون توقايييا  األراييييا الااملًييي  ) -١٦

و نييامج عمييم نشيي  وصييورة دورييي . وتضييّمن تُ  وسييوة ل تااقًيي  عيين تاليي  األرايييا واسييتخدامدا.
مشييارا  أعضيياا لًفيي  التااعييم   اللجنيي  التوجًدًيي   ٢٠١٧-٢٠١٦لًفيي  التااعييم لاييحة ال يينتني 

ومين  (ICCD/COP(13)/CST/5) و  عملً  استا اض الببا  األو  من توقاا  األراييا الااملًي 
ألرايييا املزمييي أن يتواصييم لييذا الييدعم الت يي  واهستشييار  إلعييداد الببايي  الاانًيي  ميين توقاييا  ا

 .GLO 2الااملً 

: التعاوم مل م ادرة مؤشرات األراضي العالميرة التري اتخرذها موجرل األمرم ٦نشال التنسيق   
المتحدة علد كفالة تنسيق مؤشرات األراضي التي وضعتلا الم رادرة بغيرة قيراس أمرن ايرازة 

التقرردم  مة لقيرراساألراضري علررد الصررعيدين العرالمي والقوطررر  بواسررطة المؤشررات المسررتخد  
 ز باتجاه تحييد أثر تدهور األراضيسالمحر  
ييذ  مبييادرة مؤشيي ا  األرايييا الااملًيي  و صييد ويييي مموعيي  ميين  -١٧ األسيياس املنب ييا: اخت 

مؤشيي ا  األرايييا األساسييً  ل ًيياس يييمان تًييارة األرايييا علييى الصيياًدين الايياملا والُ بيي  . 
 ا  األرايييا املويييوع    ىل ييار وست تكشييف لًفيي  التااعييم سييبم التايياون لضييمان موااميي  مؤشيي

يَ ر مين ت يدع   حتًًيد أةي   َُ مبادرة مؤش ا  األرايا الااملً  مي املؤش ا  امل يتخَدم  ل ًياس ميا 
 تدلور األرايا.

__________ 

(3) UNEP. 2016. Unlocking the Sustainable Potential of Land Resources: Evaluation Systems, 
 Strategies and Tools. A Report of the Working Group on Land and Soils of the International 

Resource Panel. Herrick, J.E., O. Arnalds, B. Bestelmeyer, S. Bringezu, G. Han, M.V. Johnson, D. 

Kimiti, Yihe Lu, L. Montanarella, W. Pengue, G. Toth, J. Tukahirwa, M. Velayutham, and G. 

Zhang. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi.  : متييياح عليييى ليييذا الييي او
<www.resourcepanel.org/reports/unlocking-sustainable-potential-land-resources>. 
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 ٢اجلدول 
              أنشررررطة التنسرررريق فرررري إطررررار برنررررامج عمررررل هيئررررة التفاعررررل بررررين العلرررروم والسياسررررات لفترررررة

 2019–2018السنتين 
 النشا  مال التن ًق
متاواييييي  ت ًيييييًم تيييييدلور األراييييييا واستصييييي تدا اليييييذ  أجييييي ا   -١

املنتييدى اعكييوما الييدو  للالييم وال ًاسييا  الااميي  املايي  وييالتنوع 
البًوليييييوجا وايييييدما  الييييين م اإليكولوجًييييي  )املنتيييييدى(، وامل يييييا   
 ًدمييييا، واسييييتا اض الت ًييييًم الايييياملا للتنييييوع البًولييييوجا واييييدما  

نتدى املذاور وموجز الت ًًم    الن م اإليكولوجً  الذ  أج ا  امل
 الصل  اجاه وصناع ال ًاسا . 

ست يتا ض لًفي  التااعييم ت ًيًم تييدلور األراييا واستصيي تدا 
وسييييتحلم ألييييم ال سييييا م  ا  الصييييل  واتااقًيييي  األمييييم املتحييييدة 
ملكا حييي  التصيييح  )اهتااقًييي ( وغًيييي  ع ييييدا   اليييدورة ال اوايييي  

 عش ة للجن  الالم والتكنولوجًا. 
ت تا ض لًف  التااعم أيضام ألم ال سا م الن تضمندا  وسوة

الت ًًم الااملا الذ  أج ا  املنتدى  ا  الصيل  واهتااقًي   ًميا 
خيييييييص اجًييييييارا  املتاتيييييي  عماييييييي  التنييييييوع البًولييييييوجا واليييييين م 

عييين املنيييا ي الييين َ  اايييا  اإليكولوجًييي  واسيييتخدامدما،  ضييي م 
ايي  عشيي ة للجنيي  الالييم للنيياس، وغيي ض ع يييدا أةنيياا الييدورة ال او

 والتكنولوجًا.
تازيييز التايياون مييي الا يييق اعكييوما الييدو  املايي  وتغييا املنييال  -٢

  ىل ييار جييدول أعمالييل، وه سييًما  ًمييا خيييص ت  ييي   اجيياه عيين 
 تغا املنال واألرايا وت  ي   عن الت ًًم ال ادس.

متاشًام مي اإلج ااا  الن وييادا الا ييق اعكيوما املاي  وتغيا 
املنييال، سييوة ت ييالم لًفيي  التااعييم   ىلعييداد الت  ييي  اجيياه 

 عن تغا املنال وت  ي  الت ًًم ال ادس. 

متاوايييي  أنشييييب  التايييياون اجلارييييي  واستكشيييياة سييييبم  للتايييياون  -3
الت يييي  اعكييييوما وموايييييًي للتايييياون وشيييي اا م ييييت ب م مييييي الا يييييق 

 سالدو  املا  والحو 

سً يييتند التاييياون ميييي الا ييييق الت ييي  املاييي  والحوييي  ىل  املواييييًي 
 املتاق علًدا وني لًف  التااعم والا يق الت  :

وسييوة تشييار  لًفيي  التااعييم   أ  نشييا  متاوايي  ناشيي  عيين 
استنتاجا  النيدوة الااملًي  وشي ن ا ويون الحوي  الاضيو ، وتي  
  تن ييييييًم اجتميييييياع ةييييييان  كيييييين ع ييييييد ، والتايييييياون مييييييي اهلًفيييييي  

 اعكومً  الدولً  ومن ما  أا ى. 
التايياون مييي   يييق املييوارد الييدو  التيياوي لربنييامج األمييم املتحييدة  -4

للبًفييي  علييييى ىلعييييداد ت  ييييي   عيييين استصيييي ح األرايييييا وقييييدرة اليييين م 
 اإليكولوجً  على الصمود وم ا تدا   ال ضاا على الا  .

 ست الم لًف  التااعم   ىلعداد الت  ي  و  استا ايل.
واستنادام ىل  لذا الت  ي ، ستضي لًف  التااعم اجبو  الا يض  

ال ييبم اليين  كيين ملييا  جًييارا   موج ديي   ييو ال ًاسييا  تتنيياول
هستص ح األراييا أن ي يالم   حتًًيد أةي  تيدلور األراييا 

 يمن سًات ألداة التنمً  امل تدام .
 الااملًي  امل ا     ىلعداد الببا  الاانً  من توقايا  األراييا -5
(GLO 2)س 

اا لًفيي  التااعييم أن يشيياراوا   اللجنيي  التوجًدًيي  ألعضيي ينبغييا
اسييييتا اض الببايييي  الاانًيييي  ميييين "توقاييييا  األرايييييا و  عملًيييي  
 (.GLO 2الااملً " )

التااون مي مبادرة مؤش ا  األرايا الااملً  الن اختذلا مو م  -٦
األمم املتحدة والن ت ما ىل  ااال  تن يًق مؤشي ا  األراييا الين 
وييياتدا املبييادرة وغًيي  قًيياس أميين تًييارة األرايييا علييى الصيياًدين 

يَ ر مين الااملا  َُ والُ ب   وواسب  املؤش ا  امل يتخَدم  ل ًياس ميا 
 ت دع   حتًًد أة  تدلور األرايا.

سييت دع لًفيي  التااعييم مييدا   للم ييا     مبييادرة مؤشيي ا  
األراييييا الااملًييي  وغًييي  ييييمان مواامييي  املؤشييي ا  الييين ويييياتدا 
مبييادرة مؤشييي ا  األرايييا الااملًييي  مييي مؤشييي ا  األرايييا الييين 

ا اهتااقًييي  واهسيييتناد ىل  مصيييادر البًانيييا  واملايييايا ت يييتخدمد
 املوجودة وال اول  للتحصًم وامل ارن  على النبات الااملا.
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 المي انية -جيم 
 يايييييييادل مميييييييوع املًزانًييييييي  ال رمييييييي  لتناًيييييييذ و نيييييييامج عميييييييم لًفييييييي  التااعيييييييم    يييييييحة -١٨

البًانا  املتال   والتكالًف امل يدرة وت ِد  يورو. 5١5 ٠٠٠مبلغام قدر   ٢٠١٨-٢٠١٧ ال نتني
 ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)2 و  الوةً يييي  3لربنييييامج عمييييم لًفيييي  التااعييييم   اجلييييدول 

وقييد ت تييط األ يي اة أن املًزانًيي  األساسييً  امل ييحح ختصًصييدا هلًفيي  التااعييم واملييوارد املتاتيي  ميين 
 5١5 ٠٠٠ًزانًيي  امل يّدرة البييالا قييدرلا يييورو مين ممييوع امل 3١٠ ٠٠٠ايارج املًزانًيي  ه تغبيا سييوى 

         ليييذل ، قيييد ت ييي  ر األ ييي اة ىلتاتييي  ميييوارد ىلييييا ً   ال رمييي  لتناًيييذ و نيييامج الاميييم وكامليييل. ييييورو،
  أو ىلعباا األولوي  للغايا  واألنشب  امل حت  واهستناد ىل  املوارد املتات .

  3اجلدول 
 2019–2018العلوم والسياسات للفترة مي انية برنامج عمل هيئة التفاعل بين 
 التكلا  )والًورو( مصدر التمويم الغاي /النشا 

 4٠٠ ٠٠٠ املوارد من اارج املًزانً  الغايا  وأنشب  التن ًق
اهجتماعيييا  ال ييينوي  هلًفييي  التااعيييم ويييني 

 الالم وال ًاسا 
 ١١5 ٠٠٠ املًزانً  األساسً 

 515 000  المجمون 
 ١١5 ٠٠٠  املًزانً  األساسً  امل حت 
 ١٩5 ٠٠٠  املوارد املتات  من اارج املًزانً 
 ٢٠5 ٠٠٠  وًندما الاارت

 ااتقتر مال -ثالثاا  
 ربما تود لجنة العلم والتكنولوجيا أم توصي بأم يقوم مؤتمر األطراف بما يلي: -١٩
وأم  2019-2018التفاعل لفتررة السرنتين عتمد برنامج عمل هيئة أم ي )أ( 

 يقرِّر األولويات؛
 أم يطلب من األمين التنفيذ : )ب( 

تقرررديم تقريرررر تررروليفي يتىرررمن توصررريات موجلرررة نحرررو السياسرررات بشرررأم  '1'
الررررواردة فرررري برنررررامج عمررررل هيئررررة التفاعررررل لفترررررة السررررنتين  1-1 الغايررررة
 والتكنولوجيا؛في الدورة الرابعة عشرة للجنة العلم  2018-2019

تقرررديم تقريرررر تررروليفي يتىرررمن توصررريات موجلرررة نحرررو السياسرررات بشرررأم  '2'
الررررواردة فرررري برنررررامج عمررررل هيئررررة التفاعررررل لفترررررة السررررنتين  2-1 الغايررررة
 في الدورة الرابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛ 2019–2018

تقررررررديم تقريررررررر ترررررروليفي يتىررررررمن توصرررررريات موجلررررررة نحررررررو السياسررررررات  '3'
الرررواردة فررري برنرررامج عمرررل هيئرررة التفاعرررل لفتررررة السرررنتين  2 ايرررةالغ بشرررأم
 في الدورة الرابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا؛ 2019–2018

ررر ة أثنررراء فتررررة السرررنتين  '٤' -2018تقرررديم تقريرررر عرررن أنشرررطة التنسررريق المنج 
 الدورة الرابعة عشرة للجنة العلم والتكنولوجياس إلد 2019
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 المرفق

لمواضيل المقتر  إدراجلا فري برنرامج عمرل هيئرة التفاعرل لموج  عر    
 2019–2018 لفترة السنتين بين العلوم والسياسات

تييي د املواييييًي امل حتييي  ت يييب الحتًيييب األنيييد  ملييين اقحتديييا مييين األ  اة/أصيييحاب  
املصييلح . وقييد ُجّاييت أمانيي  اهتااقًيي  املوايييًي الدييا يييمن مموعييا  موايييًاً  ر ً ييً  و صييد 

 تً ا تبًان عدد  دود من األولويا  ُتدرَج   مش وع و نامج الامم.
تن ييًا مندجًيي  اإلرشيياد اجاصيي  وتح ًييق حتًًييد أةيي  تييدلور األرايييا ي ييتددة  )أ( 
 يلا: ما

مندجًا  رصد حتًًد أة  تيدلور األراييا واإلوي ن عنيل والتح يق منيل )ميا م،  '١'
مؤش  حتًًد أة  تدلور األرايا، وحتديد األلداة، واملؤشي ا  ا لًي  والااملًي  

 ًًد أة  تدلور األرايا(؛النبات، واألسالًب املوتدة املّتبا    ت ًًم حت
مزيييد ميين اإلرشيياد  ًمييا خيييص حتديييد مشيياريي حتو لًيي  تتالييق وتحًًييد أةيي  تييدلور  '٢'

األرايا وتناًذلا وال  ي من م توى التدا   الربي  وال ًاسا  الن ت يدم 
  حت ًييييييق حتًًييييييد أةيييييي  تييييييدلور األرايييييييا )اييييييالتخبً  املتكامييييييم هسييييييتخداع 

دا   اع اجي  الزراعًي ، والزراعي  اعا  ي ، األرايا، وختزين ا ويون الحوي ، وتي
 وت وً  املواشا و سالًب م تدام (؛

اجلوانييييب اهجتماعًيييي  لتحًًييييد تييييدلور األرايييييا )مييييا م، ألييييم ن ييييا  اهلجيييي ة،  '3'
واع ييييوت   األرايييييا، واعواميييي  وال ضييييايا اجلن ييييانً ، وونيييياا قييييدرا  صييييغار 

 املزارعني(؛
اة )اياإلدارة املتكاملي  للاناصي  املغذيي    حتديد التدا   الربي  إلدارة اجلا )ب( 

 املًا ، وت ًًم الاواصف ال ملً  والحاوً (؛
 تكالًف تدلور األرايا ومنا ي ىلدارة األرايا ىلدارة م تدام . )ج( 
 اجلدول

مرروج  المواضرريل المقتررر  إدراجلررا فرري برنررامج عمررل هيئررة التفاعررل بررين العلرروم والسياسررات 
2018–2019(١) 

 اجملموع   املويوع الب ة الادد 
ومييييين ُجلتديييييا  مموعييييي  جدييييييدة مييييين املؤشييييي ا  واأل ييييي  املاالًمًييييي  واألسيييييالًب، األرجنتني ١

مؤشييي ا  عليييى الصييياًد ا ليييا م  مييي  أااييي  ل صيييد ىلجييي ااا  حتًًيييد أةييي  تيييدلور 
 األرايا

i.a

i.aa ت دي  اتتجار الك وون   املنا ق املختلا  أغبًُتدا النباتً  أرمًنًا ٢

__________ 

لييذ  امل حتييا  مدَرجيي  لنييا امييا ورد  ميين األ يي اة، ور تُييدام علًدييا سييوى تغًيياا  حت ي ييي   اًايي . امييا أن  (١)
ت ُجيَ  امل حتييا  امل دميي  ميين ووراًنيا  اسييو، وايياوو  يياد ، وتشياد، وشييًلا، واولومبًييا، واجلمدورييي  الدومًنًكًيي ، 

     الن ُقّدمت ملا غا ر ً .وسان توما وو ين ًيب، وتوغو، من اللغ
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 اجملموع   املويوع الب ة الادد 
التغييييييياا  الزمنًييييييي  واملكانًييييييي  للم يييييييا ي اجلانبًييييييي  للحوييييييي  )الاًزيا ًييييييي  والكًمًا ًييييييي   ونغ ديش 3

اإليكولوجًي  و  اهقتصياد اهجتمياعا  - والبًولوجً (   خمتلف املنا ق الزراعً 
   ونغ ديش

i.aa

املاي  ويالتنوع استا اض و نامج عمم املنتدى اعكوما الدو  للالم وال ًاسيا   ولجًكا 4
(: ت ًييييًم ١)ب()3البًولييييوجا واييييدما  الن يييياع اإليكولييييوجا، ال اوييييم ل جنييييار 

 موايًاا وش ن تدلور األرايا واستص تدا من أجم ىلجياد أوجل تترر  

* 

 -وولًاًييييييييييييييا )دوليييييييييييييي   5
 املتاددة ال ومًا (

أليم اهسحاتًجًا  والتداوا ال امً  ىل  اهنت ال وتحًًد أة  تدلور األراييا مين 
ن يييا  اهلجييي ة   املنيييا ق ال ياًييي  ىل  املنيييا ق اعضييي ي  وشيييبل اعضييي ي    املنيييا ق 

 اجلا  

i.aaa

 ج الت ًًم الو   لتكالًف تدلور األرايا ووراًنا  اسو ٦
i.a رسم ا ا   التصح  ااوو  اد  ٧

i.aa ال عا   املنا ق اجلا   تشاد ٨

i.aaa الااع من حتًًد أة  تدلور األرايا وسةار  وتكالًالأسباب الت اعد عن حت ًق اهلدة  شًلا ٩

اهسيييحاتًجًا  واإلجييي ااا  جايييل تيييدلور الحوييي  واألراييييا   الايييار وختاًايييل  اولومبًا ١٠
 ووقال

i.aa

 ب ال او  وني املًا  واألرايا   ع قتل وتدلور األرايا وعملًا  اجلااة الشديد اووا ١١
i.aa الغاوا  ومكا ح  التصح  ىلعادة رراع  جًبويت ١٢

اجلمدوري   ١3
 الدومًنًكً 

سةييييييار ت لبييييييا  املنييييييال وأة لييييييا علييييييى اإلنتاجًيييييي  واجلوانييييييب اهجتماعًيييييي   أ()
 واهقتصادي    املنا ق ال اتل  وشبل ال اتل 

 ج

التادي   والتحدياا    استخداع األرايا والتغبً ، ّبا  ًديا تورييي  )ب(
 دراسا  را دة لتادي   األرايا   املنا ق املتض رةالغباا اع جا. 

i.aa

 ب ن اع مالوما  ل نذار املبك  وتدلور األرايا ىلاوادور ١4
ب ع ملييييييييا للتخاًيييييييييف مييييييييين تيييييييييدة اهيييييييييي مت الييييييييين التيييييييييدا   أةيييييييي  )أ( ىلريحيا ١5

التصيييح /تدلور األراييييا واجلاييياة   ىلريحييييا وأة ليييا عليييى اهسيييتدام    امليييدى 
 البويم

i.aa

مصيييييادر الباقييييي  البديلييييي  للتخاًيييييف مييييين التصيييييح  وتيييييدلور األراييييييا  )ب(
 واجلااة لتحًًد أة  تدلور األرايا

i.aa

i.a دعم ويي تا يف  ومؤش ا   على تدلور األرايا تكون ااص  والبلد غًانا ١٦

 ويييي سلًيي  للييد ي م اوييم اجييدما  البًفًيي    مييال ىلدارة م ييتجماا  )أ( ىلندونً ًا ١٧
 املًا  الواقا  وني املنبي واملصب

 ج

التبييوي  املؤس ييا   ميييال ىلدارة م ييتجماا  املًييا  الواقاييي  وييني املنبيييي  )ب(
 واملصب

i.aa

i.aa ىلنشاا رراع  اجًزران عاط الحو  واملًا  )ج(

i.aa ىلنشاا منو ج من الزراع  اع جً  )د(

 - و نامج ىلنشاا وات  اجلغبوب لًبًا ١٨

__________ 

 يتم تناولل ووصال نشا ام تن ً ًام. *
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 اجملموع   املويوع الب ة الادد 
i.aaa اعوام  ا لً  إلدارة األرايا و سالًب م تدام  مدغش   ١٩

 - ه مويوع مالب  ٢٠
تبييوي  أسييالًب موتييدة ميين أجييم ت ًييًم وحتديييد اهتتًاجييا  الو نًيي   أ() املك ً  ٢١

من الامم واإلج ااا  و  ع  وغًي  حت يني اإلدارة امل يتدام  لطراييا الين  كين 
 تدلور األرايامشوهلا ندود حتًًد أة  

i.a

دمييج ونشيي  أسييالًب الامييم األشييد  االًيي  جلاييم األرايييا تتكًييف مييي  )ب(
تغيا املنيال، ومين ُجلتديا اتبيياع ُايج تديديي  وانتدياج اإلدارة امل يتدام  لطرايييا، 

الًب مشولً    ت وً  املواشا، وغ ض سجًا  ىلص ح اع اج  الزراعً ، وأوتكنولو 
 األرايا وىلغناا تنوعدا البًولوجا.ريادة ىلنتاجً  

i.aa

تبوي  أسيالًب ال ًياس واإلوي ن والتح يق وغي ض رصيد الت يدع الااليا  )ج(
  ىلج ااا  اإلدارة امل تدام  لطرايا تواًام لطليداة البوعًي  الو نًي  املتال ي  

 ٢٠3٠وتحًًد أة  تدلور األرايا امل اد ولوغدا حبلول عاع 

i.a

ال ًييياس واإلوييي ن والتح يييق ل صيييد التناًيييذ واهتتًاجيييا   وييييي   ا يييق )د(
املتوقايي  ميين التمويييم الييو   والييدو  لتناًييذ ىلجيي ااا  اإلدارة امل ييتدام  لطرايييا 
تواًام لطلداة البوعً  الو نً  املتال   وتحًًد أة  تدلور األرايا امل اد ولوغدا 

 ٢٠3٠حبلول عاع 

i.a

ن اع رراعا لحوً  املواشا م تداع    املدى البويم   منب    حتلًم  ك ة ىلنشاا  نامًبًا ٢٢
 اونً 

i.aa

i.a استكشاة ىلمكانً  استحداث مؤش  موتد لتدلور األرايا الالبني ٢3

الزراعييي  اعا  ييي  واسيييتخداع األنيييواع النباتًييي  ا لًييي  لبنييياا ال يييدرة عليييى حتميييم تغيييا  جنوب ال ودان ٢4
 اع ب   جنوب ال وداناملنال   م تل  ما واد 

i.aa

i.aa وناا قدرا  صغار املزارعني أ() سان توما وو ين ًيب ٢5

تدريب خمتلف م تخِدما األرايا على املمارسا  الزراعً  اجلًدة    )ب(
املنييا ق ال ياًيي  وتييوعًتدم ملييا لضييمان حت ييني مالومييا  املييزارعني وريييادة تييدريبدم 

 األراياوتوعًتدم والتصح  وتدلور 

i.aa

اإلدارة امل ييتدام  واملكاايي  ل نتيياج الزراعييا )النباتييا  واملواشييا( عيين   يييق  اييي   سلو ااًا ٢٦
 املوارد من الحو  واملًا  واستخدامدا استخدامام سلًمام   ظم تغا املنال

i.aa

اجلمدورييييييييييييي  الا وًيييييييييييي   ٢٧
 ال وري 

 ب الت ًًم املتكامم للاواصف ال ملً  والحاوً 

i.aa حتلًم تدلور األرايا   ع قتل ون م ودينامًا  استخداع األرايا توغو ٢٨

i.aa ت  ي  ماصم عن دوا ي تدلور األرايا املباش ة وغا املباش ة ت اًا ٢٩

 اجملموع  املويوع صاتب املصلح  الادد
  ييييييييييييق الن يييييييييييا  مييييييييييين  3٠

 من ما  اجملتمي املدين
أةيييييي  تييييييدلور األرايييييييا: اع ييييييوت   األرايييييييا مبيييييياده توجًدًيييييي  لتااًييييييم حتًًييييييد 

 واملمارسا  امل تدام    ىلدارة األرايا
i.aaa

    


