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 مؤمتر األطراف
 نة العلم والتكنولوجياجل
 لدورة الرابعة عشرةا
 2019أيلول/سبتمرب  6-3يودهلي، اهلند، ن
 )أ( من جدول األعمال3لبند ا
 فاعل العلوم والسياسات، وتبادل املعارفت
 األمم التفاقية املعريف والقطب يئة التفاعل بني العلوم والسياسات،ه

 وتيسري ونشرها املمارسات أفضل وحتليل التصحر، ملكافحة املتحدة
 إليها الوصول سبل

 املعارففاعل العلوم والسياسات، وتبادل ت  
 شروع مقرر مقدم من رئيس جلنة العلم والتكنولوجيام  

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،13-أم /19، واملقرر 12-أم /19، واملقرر 11-أم /23إىل املقرر  إذ يشري 
، 12-أم /20، واملقريريريريريريرر 11-أم /24، واملقريريريريريريرر 10-أم /21إىل املقريريريريريريرر  وإذ يشريريريريريريري أي ريريريريريريا   
 ،13-أم /20واملقرر 

ىل األداء اجليد هليئري  التااعريب بريل الملريوم والاياسريان ي  نايريج برير م  إ وإذ يشري بتقدير 
الريج  أررت ريا اهليئري   ريوي  قيريد األاريداف الري  ام وإىل التقدم اهل 2019-2018عملها للارتة 
 ُرد ِّدن هلا،
إىل الممريريريب الريريريج  أألم ريريريا األمانريريري  بشريريريخن  تريريريوير و مهريريريد  ريريريدمان  أي ريريريا   بتقريريريديروإذ يشريريريري  

طريريار ا ااةيريري  األمريريا املتاريريدة ملتاحاريري  التسريريار، والتوسريرير ي  قاسريريا املمريريارف  قاسريريا املمريريارف ي إ
الملميريري  والتقنيريري ، وإتريرياد  ااعريريب بريريل الملريريوم والاياسريريان مريرين  ريريهل إلريري  أمريريور مريرين بينهريريا إ رريري  

موا ريل  مرين  ريهل الو ول امليار إىل املمارف ال   بلوراا ايئ  التااعب بل الملوم والاياسان و 
 ،التسارمتاحا  مري ال ااةي   توير القتب امل

ابجلهود املتوا ل  ال   بجهلا األمان  والشبت  الماملي  لنريُه  و تنولوجيان راري   وإذ يقر 
 املوارد ي التشجيع على  ليب أح ب ممارسان اإلدارة املاتدام  لألراضي ونشراا وإ رتها،
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 و يان الواردة حيها،واالستنتاجان والت ICCD/COP (14)/CST/5ي الوثيق   ةد نظرو  
متتريريريب جلنريريري  الملريريريا والتتنولوجيريريريا  اريريريل إجريريريراءان  ديريريريد ع ريريريوي   إىل يتلريريريب -1 

لبون ايئ  التااعب بل الملوم والاياسان حبيث يتون ابإلمتان النظر ي إيع املرشال الجين ي
النتقريرياء أع رياء جريريدد ضريمن عمليريري  اختشرياف وا تيريريار علمرياء ماريريتقلل علريى السريريميد  ا  وارريد نريداء  
مريرياملي وخريريجا ضريريمن الممليريريان اإلةليميريري  الختشريرياف و رشريرييث عريريا  وارريريد لتم يريريب خريريب منتقريري  علريريى ال

 ردة؛
األمان  أن  وا ب  مبئ  املوارد الهتمري  ألداء ايئري  التااعريب بريل إىل  يتلب أي ا   -2 

 الملوم والاياسان مهامها بامالي ؛
متاحاريريري  موا ريريريل   وسريريرييع القتريريريب املمريريريري ال ااةيريريري   خريريريجل إىل األمانريريري   يتلريريريب -3 

مريرين أجريريب  ياريريري واسريريتجاب  ألولوة ريريا التسريريار وتةدة  مميريريمب  لبيريري  الرتياجريريان البلريريدان األطريريراف 
  مميا املمارف ذان السل  على إيع أ ااي املسلا ؛

أن  ممريريريريب ابلتناريريريرييد مريريريع ا ااةيريريريريان ريريريريريو األ ريريريرير  والشريريريريرخاء  إىل األمانريريريري  يتلريريريب -4 
ايئريريريان الملريريريوم والاياسريريريان سريريرينا  ريريريا   علريريريى خاالريريري  اال اريريريام والتريريريوا م ي التريقريريري  الريريري  املمنيريريريل

التتيريا القريائا علريى اب ااةي  متاحا  التسار والقتب املمري ال ااةي  متاحا  التسار ماائب 
النظا اإليتولوجي ، واحلد من خماطر التوارث القريائا علريى الرينظا اإليتولوجيري ، واحللريول املاريتمدة 

 تبيمي ، واإلدارة املاتدام  لألراضي؛من ال
األطريريراف علريريى موا ريريل   قاسريريا اململومريريان بشريريخن نظريريا  قاسريريا املمريريارف،  يُشريريج ع -5 

واملنشريريريريوران احلدي ريريريري ، وارياريريريريا مريريريرين اململومريريريريان ذان السريريريريل  ابلتسريريريريار/ داور األراضريريريريي واجلاريريريرياف 
عو اخلريرباء املرشريال واإلدارة املاتدام  لألراضي من  هل القتب املمري ال ااةيري  التسريار، ويريد

 من البلدان األطراف وأ ااي املسلا  اآل رين إىل الشيء نااا؛
على موا ل  عرض ررياالن أح ريب املمارسريان الوجيهري   ا  أي األطراف  يشجع -6 

إىل اآل ريرين املسريلا   أ رياايلتمميم ةاعدة املمارف اخلا   ابإلدارة املاتدام  لألراضريي ويريدعو 
 القيام بجل ؛

لبلريريريدان األطريريراف املتقدمريريري  والبلريريريدان األ ريرير  القريريريادرة علريريى دعريريريا أنشريريريت  ا يريريدعو -7 
إىل األمانريري  وايئريري  التااعريريب بريريل الملريريوم  ويتلريريبالتااعريريب بريريل الملريريوم والاياسريريان إىل حمريريب ذلريري ، 

 والاياسان موا ل  ضمان استخدام اجا الدعا على حنو حمال؛
ريريد عمريريب القتريريب األطريريراف واملؤساريريان املاليريري  والتقنيري  إىل دعريري أي ريريا   يريدعو -8  ا  مه 

 التسار و وسيما وتةدة  اينا و تويرب؛متاحا  املمري ال ااةي  
األمانريريريري  أن  مريريريريد  قريريريريريرا  ي الريريريريدورة اخلاماريريريري  عشريريريريرة ملريريريريؤمتر األطريريريريراف  إىل يتلريريريريب -9 

والتااعريريب ‘ 2‘رف؛ وا بريريادل املمريري‘ 1‘)أ(  نايريريج اريريجا املقريريرر؛ و)ي( التريريدابري املتخريريجة لتياريريري  عريرين
  اياسان.بل الملوم وال

    


