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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 عشرة الرابعة الدورة
 ٢٠١٩ أيلول/سبتمرب ٦-٣ اهلند، نيودهلي،
  األعمال جدول من )أ(٢ البند

 والسياسات العلوم بني التفاعل هيئة عمل برانمج عن املنبثقة البنود
  ٢٠١٩-٢٠١٨ السنتني لفرتة

 ١ اهلدف إطار يف األراضي، تدهور حتييد لتحقيق مطوَّرة إرشادات

 لفةةةةةرتة والسياسةةةةةات العلةةةةةوم بةةةةةني التفاعةةةةةل هيئةةةةةة عمةةةةةل بةةةةةرانمج متابعةةةةةة  
 ١ اهلدف :٢٠١٩-٢٠١٨ السنتني

 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  
  إن مؤمتر األطراف، 
 ،١٢-م أ/١٩و ١١-م أ/٢٣مقرريه  إىل يشري إذ 
 ،١٣-م أ/٢١و ١٣-م أ/١8و ١٣-م أ/٣املقررات  إىل أيضا   يشري وإذ 
اإلطيييار ااسييييالافيقي افألامييييح األميييية املتصيييد  مل ا صييييح الت ييييصر  إىل كيييي ل   يشيييري وإذ 
، ورؤيتيييه ملبيييتقب  يقلييي  إىل أدل صيييد مييين الت يييصر وفيييد ور األرا يييي ٢٠٣٠-٢٠١8 للأليييال 

ويع س مباره وخيألف من آاثر اجلألياف   املنياطا املتية ر  عليع اييت املبيتوست، ويبيعع إىل 
، ٢٠٣٠ا يتبا مت خطيح التنمييح املبيتدامح لعيام حتقيا عامل خاٍل من ظا ر  فد ور األرا ي مب

لتصبيييا صاليييح الييينوة اإلي ولوجييييح  ١ يييمن نطييياا اافألامييييح، وا سييييما اهليييدف ااسيييالافيقي 
املتيية ر ، وم ا صييح الت ييصر وفييد ور األرا ييي، وفع ييي  اإلدار  املبييتدامح ل را ييي، واملبييا ح   

 حتييد أ ر فد ور األرا ي،
 فنألييي    والبياسييات العلييوم  يياي ا ييطلعب  ييه  يلييح التألاعيي  ابلعميي  اليي  يبييلة وإذ 
 ،٢٠١٩-٢٠١8 البنتا لألال  عملها  رانمج

 
 ICCD/COP(14)/CST/L.1 املتصد  األمة

 
 التصحر مكافحة اتفاقية

Distr.: Limited 

6 September 2019 

Arabic 

Original: English 



ICCD/COP(14)/CST/L.1 

GE.19-15217 2 

يقيييدم  (١)أبن اإلطيييار املأليييا يمي العلميييي لتصيييييد أ ييير فيييد ور األرا يييي أيضيييا   يبيييلة وإذ 
 إرشادات لتخطيط حتييد أ ر فد ور األرا ي ومتويله وفنألي ه ورصده، 

أبن اإلدار  املبتدامح ل را ي، املتبعح   سياا حتييد أ ر فد ور األرا ي مت  يبلة وإذ 
الالكييي  علييع ا أليياخم علييع ريي ون ال ر ييون العضييوي   الال ييح و/أو أسد  كميتييه،   يين أن فبييهة 

أ( الت ييدي للت يصر وفييد ور األرا يي واجلأليافع )ة( معاجلييح مبيةلح  أليييف إسيهاما  كبيريا    )
آاثر فغيري املنيياا والت ييف معييهع )ري( فييو ري أسياة للمصا وييح علييع التنيود البيولييوجيع )د( حتقيييا 

 أ داف فنميح مبتدامح متعدد ،
ي أبن هتيليح  يليح مت ينييح مين أجي  حتيييد أ ير فيد ور األرا يي أمير أساسي أيضيا   يبيلة وإذ 

لتصقييييا املبيييا ح املم نيييح لتصيييييد أ ييير فيييد ور األرا يييي   فع يييي  ر ييياه وسيييب  عيييي  األشيييخا  
 املتة رين ابلت صر وفد ور األرا ي واجلألاف،

ميييين اافألاميييييح اليييي  فيييينل علييييع أن جلنييييح العليييية والت نولوجيييييا  ٢4امليييياد   إىل يشييييري وإذ 
جييح املتعلقيح مب ا صيح الت يصر و ألييف املعلومات واملشيور   شيةن املبياا  العلمييح والت نولو  فُقدم

 آاثر اجلألاف،
أبن األطراف أتخ    ه املعلومات واملشور  وفبتخدمها علع النصو املناسب  يبلة وإذ 

   إطار سيامها الوطين،
 و  ااستنتاجات والتوصيات الوارد   يها، ICCD/COP(14)/CST/2   الو يقح ومد نور 
 األطراف علع ما يلي: يشقت -١ 
 فبييهة اليي  واليينهج واملمارسييات ل را ييي املبييتدامح اإلدار  ف نولوجيييات فع ييي  )أ( 

  متعدد ع  وااد أج  من كميته  من ف يد أو الال ح   العضوي ال ر ون ر ون علع ا ألاخم  
 اإلدار  فيييدخ ت لرصيييد كمؤشييير  الال يييح   العضيييوي ال ر يييون رييي ون اسيييتخدام )ة( 
  األرا يع فد ور أ ر حتييد  دف حتقيا دعة أج  من ل را ي املبتدامح
 أ يير لتصييييد الييوطين الرصييد مييت الال ييح   العضييوي ال ر ييون ريي ون رصييد مواءمييح )ري( 
 األرا يع فد ور

 ميييديري ميييت ICCD/COP(14)/CST/2 الو يقيييح   اليييوارد  اإلرشيييادات فقاسييية )د( 
 الوطينع ودون الوطين ال عيدين علع األرا ي
الشركاء التقنيا املتخ  ا   اإلدار  املبتدامح ل را ي، ابلتعاون مت  يدعو -٢ 

اهليليييات العلمييييح والتقنييييح ذات ال يييلح )متييي  الألرييييا التقيييين ا  يييومي اليييدو  املعيييين ابلال يييح التيييا ت 
 ييا العلييوم والبياسييات متشيييا  مييت  للشييراكح العامليييح ميين أجيي  الال ييح( وابامييالان مييت  يلييح التألاعيي 

، إىل و ت إطار إلدار  ر ون ال ر يون العضيوي   ٢٠١٩-٢٠١8 رانمج عملها لألال  البنتا 
 الال ح من أج  حتييد أ ر فد ور األرا ي  غيح دعة القرارات ااستتماريحع 

 الشييركاء التقنيييا املعنيييا إىل املبيياعد  علييع و ييت/فطوير أدوات/ أيضييا   يييدعو -٣ 
مناذري فقدير ر ون ال ر ون العضوي   الال ح لتطبيقها   فقييمات حتييد أ ر فد ور األرا يي   
املوامت ال  ا فُتاح  يها مياسيات مأل ليلح ملخي ون ال ر يون العضيوي   الال يح أو ف يون  يهيا  ي ه 

 تاصح أو غري  عالح من صيث الت لألحع القياسات غري م
__________ 

  .١٣-م أ/١8املقرر  (١)
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البليييدان األطيييراف إىل إماميييح شيييراكات ميييت املعنييييا مييين الشيييركاء  كييي ل  ييييدعو -4 
التقنييييا واملييياليا مييين أجييي  فع يييي  التنبييييا عليييع ال يييعيد اليييوطين وأسد  القيييدرات لقيييياة رييي ون 

 ال ر ون العضوي   الال ح ورصده  بب  منها ما يلي:
املؤسبيات التقنيييح وامليوارد البشيريح  تقييدا إرشيادات  شيةن فقييدير فع يي  ميدرات  )أ( 

رييي ون ال ر يييون العضيييوي   الال يييح ورصيييده ميييدف  طييييط اسيييتخدام األرا يييي ورصيييد حتيييييد أ ييير 
 فد ور األرا ي وغري ذل  من التطبيقاتع

فطيييوير/فع ي  املهيييارات ال أميييح لت يييمية ايييج ايييت عينيييات الال يييح وفنأليييي   يييرامج  )ة( 
 ة والرصد  بب  منها است شاف الت نولوجيات املتطور عالقيا

و ت/فع ي  عمليات، منها فل  املبتخدمح   املختربات و  املييدان، لضيمان  )ري( 
اجلييود  و يي ين العينييات واسييتبقاء البييياانت لييدعة اسييتصدات أدوات/منيياذري لتقييدير ريي ون ال ر ييون 

 العضوي   الال حع 
شييييةن فقييييدير ريييي ون ال ر ييييون العضييييوي   الال ييييح  ييييا فع ييييي  فبييييادل البييييياانت   )د( 

 البلدان األطرافع 
 األطراف واجلهات املعنيح األخرى علع القيام مبا يلي:  يشقت -٥ 
إدراري إجييييييراءات مراعيييييييح ل عتبييييييارات اجلنبييييييانيح للنهييييييو  ابملييييييرأ  والشييييييباة  )أ( 

وليييح لتصييييد أ يير فييد ور والألتيييات ميين خيي ل الت ييمية الشييام  للمنوييور اجلنبييا  للتقييمييات األ
 األرا ي ال  يوصي ما اإلطار املألا يمي العلمي لتصييد أ ر فد ور األرا يع 

 ف يييمية فيييدخ ت مراعييييح ل عتبيييارات اجلنبيييانيح لتصيييييد أ ييير فيييد ور األرا يييي )ة( 
 اباستناد إىل مشاركح املرأ    ا اذ القرارات من أج  إدار  األرا ي  طريقح مت ينيح فشم  اجلميتع 

مراعا  أ عاد جنبانيح فبتقيب لشواغ  النباء والشباة والألتييات    طييط  )ري( 
 استخدام األرا ي و  ف مية التدخ ت الراميح إىل حتقيا  دف حتييد أ ر فد ور األرا يع 

البليدان األطيراف، صبيب اامتضيياء، إىل إ يراأ وفعميية حتيييد أ ير فييد ور  ييدعو -٦ 
 األرا ي   جداول أعمال البياسات الوطنيحع 

البليييدان األطيييراف الييي  ليييديها أ يييداف طوعييييح فتعليييا  تصيييييد أ ييير  أيضيييا   ييييدعو -٧ 
ها لتصقييا خططهيا الوطنييح واسيالافيقياهتا و يرامج يفد ور األرا ي إىل القيام   ل    إطار سيع

 عملها عن طريا ما يلي: 
إ ييألاء الطييا ت املؤسبييي علييع التنبيييا األ قييي والعمييودي مييت مراعييا  مشيياركح  )أ( 

عييددين دعمييا  لتعمييية حتييييد أ يير فييد ور األرا ييي وفنألييي ه  يمييا وراء  ييرانمج أصييصاة امل ييلصح املت
 حتديد أ داف فتعلا  تصييد أ ر فد ور األرا يع 

فع ي /إنشيياء آليييات لييدعة فنألييي  حتييييد أ يير فييد ور األرا ييي وإنأليياذه ميين أجيي   )ة( 
 ألرا يع حتبا فنبيا اإلجراءات التناأليح والت اعديح املتعلقح  تصييد أ ر فد ور ا

 ييييمان ا يييياذ فرفيبييييات مؤسبيييييح للتم ييييا ميييين أسد  وفوسيييييت نطيييياا فطبيييييا  )ري( 
 املمارساتع أ ض 
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دعيييية  نيييياء القييييدرات ميييين أجيييي  و ييييت فييييدخ ت حتييييييد أ يييير فييييد ور األرا ييييي  )د( 
 وفنألي  ا ورصد اع

فشقيت مشاركح أصصاة امل لصح من أج  اعتماد ف نولوجيات واج اإلدار   ) ي( 
 را يع املبتدامح ل 
البلييدان األطييراف إىل إمامييح شييراكات مييت  يلات/كييياانت فقنيييح  كيي ل   يييدعو -8 

وماليح لتقيية ااصتياجات املاليح واصتياجات فنميح القدرات من أج  هتيلح  يلح موافيح لتصييد أ ير 
 فد ور األرا ي من خ ل آليات فشم ،   الح أمور، ما يلي: 

اجييات املاليييح علييع ال ييعيد الييوطين وعلييع أصييعد  إجييراء عمليييات فقيييية ل صتي )أ( 
 أخرى لتصقيا ك   دف من أ داف حتييد أ ر فد ور األرا ي علع ال عيد الوطينع 

 نيييياء القييييدرات وااسييييتتمار  يهييييا ميييين أجيييي  رصييييد وفقيييييية حتييييييد أ يييير فييييد ور  )ة( 
 األرا ي، مت مراعا  فوا ر البياانت الوطنيح واخلربات احملليحع 

دان األطييراف علييع أن أتخيي    ااعتبييار صييياأ  األرا ييي وظييروف البليي يشييقت -٩ 
التخطيط استخدام األرا يي، صبيب اامتضياء، مين أجي  هتيليح  يليح سياسيافيح وفنويمييح مؤافييح 

للمبيييادل التوجيهييييح الطوعييييح  شيييةن ا وكميييح املبيييؤولح  يييياأ  لتصيييييد أ ييير فيييد ور األرا يييي، فبعيييا  
مين أجي  إدار  آاثر التيدا ري  ت   سيياا األمين الغي ااي اليوطيناألرا ي وم ااد األمساك والغيااب

 املتعلقح  تصييد أ ر فد ور األرا ي علع صياأ  األرا ي عن طريا الح أمور، منها: 
إدمييياري  يييمان صيييياأ  األرا يييي   ااسيييالافيقيات الوطنييييح لتصقييييا حتيييييد أ ييير  )أ( 

 فد ور األرا يع 
مييح إىل فييو ري سيندات مل ييح األرا يي الألردييح  قييط إعياد  النوير   اليربامج الرا )ة( 

 ألن   ه الربامج غالبا  ما  ألا   أسد   مان صياأ  األرا يع 
ااعييالاف ابلييينوة العر يييح إلدار  األرا يييي ولايتهييا   القيييوانا الوطنيييح لي يييون  )ري( 

 ع أصصاة ا قوا العر يح   صياأ  األرا ي شركاء   حتييد أ ر فد ور األرا ي
ااعيييالاف اب اجييييح إىل لايييييح اةتمعيييات احملليييييح ميييين التقرييييد ميييين املمتل ييييات  )د( 

و قدان  ر  ا  ول علع األرا ي عنيد فنأليي  البياسيات وااسيتتمارات الي  هتيدف إىل حتيييد 
 أ ر فد ور األرا يع 

فع ي  القدرات الوطنييح مين أجي  التنأليي  الألعيال للتخطييط املت امي  اسيتخدام  ) ي( 
ألرا ي، والعم  علع اإلدماري التام إلطار حتييد خا  مبواأنح اخلبياار املقيدلر  مب اسيب فعادهليا ا

أو فألومها، وفطبيا فرافبيح ااستقا ح لتصييد فد ور األرا يي   التيدا ري الرامييح إىل  نيب فيد ور 
 األرا ي و/أو ا د منه و/أو ع س مبارهع 

عن ميرارات اسيتخدام األرا يي  تقييية اا ا يات  فقدير اآلاثر املالاكمح النااح )و( 
   مؤشرات حتييد أ ر فد ور األرا يع 

مراعا  الألياعلا املشياركا   إدار  القطياد اخليا  ل را يي الي ين ييؤدون دورا   )أ( 
 عمت ايد األ يح   فش ي  إدار  األرا ي و  ن من مث أن يباعدوا   حتقيا حتييد أ ر فد ور األرا ي
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 - األطييراف والشييركاء املتعيياونا اليي ين يعملييون  شييةن اجلوانييب العلميييح يييدعو -١٠ 
البياسييافيح املتعلقييح ابلبيلييح التم ينيييح لتصييييد أ يير فييد ور األرا ييي علييع مواصييلح املشيياركح   أسد  

 الوعي والألهة  يما يتعلا  تصييد أ ر فد ور األرا ي من خ ل ما يلي: 
فيبري سب  الوصول إىل املعلومات املتعلقيح  تصيييد أ ير إذكاء الوعي من خ ل  )أ( 

فد ور األرا ي خارري ال ياانت الرااد  ال  فشارك ابلألعي    حتيييد أ ير فيد ور األرا يي، مبيا   
ذليي  ال ييياانت املوجييود  علييع أعلييع املبييتوست البياسيييح واإلداريييح واألكاد يييح وأعلييع مبييتوى 

 ع و ت البياسات، واجلمهور   ألح عامح
دعة البصوت والتداريب و ناء القيدرات وفطيوير نوية إدار  األرا يي املؤدييح إىل  )ة( 

  نب فد ور األرا ي وا د منه وع س مبارهع
فولييييف و/أو و يييت أسييياليب علمييييح ليييدعة  طييييط اسيييتخدام األرا يييي، مبيييا    )ري( 

 ذل  استخدام حتلي ت البيناريو ات وفقيية التناأاتع 
ألمانيييح واآللييييح العاملييييح أن فيييدعما اجلهيييود الوطنييييح الرامييييح إىل  نييياء ا إىل يطليييب -١١ 

القدرات من أج  حتبا التقيية والرصد  يما خيل )أ( حتيييد أ ير فيد ور األرا ييع )ة( املنيا ت 
 املتعدد ع )ري( التناأات من أج  دعة التخطيط املت ام  استخدام األرا يع 

 قييا  يدف حتيييد أ ير فيد ور األرا يي الطيوعيإىل حت عاألطراف ال  فبع يدعو -١٢ 
إىل أن فواصييي  املشييياركح   حتقييييا الألواايييد البيلييييح وااجتماعييييح والتقا ييييح واامت ييياديح املتعيييدد    

 سياا حتييد أ ر فد ور األرا ي من خ ل ما يلي: 
ااسييتألاد  ميين األنشييطح املبييتدامح اسييتخدام األرا ييي وميين  طيييط اسييتخدام  )أ( 
 لتع ي  ر ون ال ر ون العضوي   الال ح وأسد  إنتاجيح األرا يع  األرا ي
هتيلييح موامييت طبيعيييح متعييدد  الوظييااف فعييام   آن واصييد مبيياا  حتييييد فييد ور  )ة( 

 األرا ي، والت يف مت فغري املناا والتخأليف من آاثره، وصألظ التنود البيولوجيع
فطبيييا األدوات واليينُهج العلميييح املتاصييح للمبيياعد  علييع  نيياء القييدرات الوطنيييح  )ري( 

 ودون الوطنيح من أج  فقيية الألوااد املشالكح والتناأات البيليح واامت اديح وااجتماعيحع 
فقيية الألوااد املتعدد  أ ناء ف يمية  يرامج ومبيادرات حتيييد أ ير فيد ور األرا يي  )د( 

 لألوااد احملتملح صيتما أم ن ذل ع وفقدير كميح فل  ا
إشييراك اةتمعييات احملليييح وأصييصاة امل ييلصح املتيية رين   ايييت مراصيي  ف ييمية  ) ي( 

وفنألي   رامج ومبادرات حتييد أ ر فد ور األرا يي لضيمان حتدييد الر ا ييح وااصتياجيات املعيشييح 
 شتها وأخ  ا   ا ببان  ع  ع  والنتااج  ض   عن التناأات احملتملح والألوااد املتعدد  ومنام

و ت وفنألي  خطط الدعة الوطنيح لتصييد أ ر فد ور األرا ي   إطيار  يرانمج  )و( 
حتديد أ داف فتعلا  تصييد أ ر فد ور األرا ي ل سد  املنيا ت املتعيدد  إىل أم يع صيد مين حتيييد 

 فد ور األرا ي وفقلي  التناأات أو اآلاثر غري املق ود . 
    


