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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا

 الدورة الرابعة عشرة
 2019 أيلول/سبتمرب 6-3 نيودهلي، اهلند،

 األعمالب( من جدول )3 البند
 تفاعل العلوم والسياسات، وتقاسم املعارف

 برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات لفرتة
 2021-2020 السنتني

بررررررررررانمج عمرررررررررل هيئرررررررررة التفاعرررررررررل برررررررررني العلررررررررروم والسياسرررررررررات لفررررررررررتة   
 2021-2020 السنتني

 مشروع مقرر مقدم من رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا  
 ،األطرافإن مؤمتر  
 ،12-م أ/19و 11-م أ/23 إىل املقررين إذ يشري 
بشريري ن ني ريريا ة ريرياة  ليفريريل الت اعريريم بريريا ال لريريوم  13-م أ/19إىل املقريريرر  وإذ يشريريري أي ريريا   

بشريريري ن الت ريريرياون مريريريو األئرتريريريل واهليفريريرياه ال لميريريريل  13-م أ/22( واملقريريريرر الت اعريريريم وال ياسريريرياه )ليفريريريل
 احلكوميل الدوليل األخرى،

مريرين أجريريم نيقيريري  الت اعريريم ابل مريريم الريريضط اتريريهل ي بريري  ليفريريل  علمريريا  مريريو التقريريديروإذ حيريريي   
 ،2019-2018ا ألدائها وتن يض أنشهل التن ي  املشمولل بربانمج عملها ل رت  ال نت

 ،ICCD/COP(14)/CST/6يف الوثيقل  وتد نظر 
، بصريريريي ت  2021-2020 ل ريريريرت  ال ريريرينتاالت اعريريريم بريريريرانمج عمريريريم ليفريريريل  ي تمريريريد -1 

 ؛ارد  يف مرئ  لضا املقرر، ويبي يف األولوايهالو 
 يلي: مبا ي هلوإىل األما التن يضط أن  يهلب -2 
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 15أن يقريريدم، أثنريرياة الريريدور  اعام ريريل عشريرير  للونريريل ال لريريم والتكنولوجيريريا )الريريدور   أ() 
املريريدريف يف  1-1للونريريل(، تقريريريرا  تولي يريريا  يت ريريمن توهريريياه موجهريريل بريريو ال ياسريرياه بشريري ن اهلريريدف 

 ؛2021-2020 ل رت  ال نتاالت اعم م ليفل برانمج عم
للونريريل، تقريريريرا  تولي يريريا  يت ريريمن توهريريياه موجهريريل بريريو  15أن يقريريدم، أثنريرياة الريريدور   ب() 

 ؛2021-2020 ل رت  ال نتاالت اعم املدريف يف برانمج عمم ليفل  2 ال ياساه بش ن اهلدف
توهريياه موجهريل بريو للونريل، تقريريرا  تولي يريا  يت ريمن  15أن يقدم، أثناة الدور   يف() 

خريريريريريريري ل ئريريريريريريريرت  الت اعريريريريريريريم منبثقريريريريريريريل مريريريريريريرين أنشريريريريريريريهل التن ريريريريريريريي  الريريريريريريري  ت ريريريريريريريهلو  ريريريريريريريا ليفريريريريريريريل  ،ال ياسريريريريريريرياه
 .2021-2020 ال نتا
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 املرفق

بررررررررررانمج عمرررررررررل هيئرررررررررة التفاعرررررررررل برررررررررني العلررررررررروم والسياسرررررررررات لفررررررررررتة   
 2021-2020 السنتني
  1 اجلدول

 2021-2020ة والسياسات للفرت أهداف ونواتج برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم 
 الناتج اهلدف

تقريريريريريدة أدلريريريريريل تاعمريريريريريل علريريريريري  ال لريريريريريم تريريريريريربلن علريريريريريري   -1
إمكانيريريل إسريريهام الت هريريي  املتكامريريم  سريريت دام 
األراتي واإلدار  املتكاملل للمنريارر الهبي يريل يف 

قريري  حي مبريريا الت يريريري اإليبريرياف امل  ريريي إىل التحريريول،
 ريريريريريا  ويلريريريريريدف نيييريريريريريد أثريريريريرير تريريريريريدلور األراتريريريريريي، 

 األراتي واجل اف. رت ااي التصحر/تدلو 

تريريريربلن أدلريريريل تاعمريريريل علريريري  ال لريريريم  تقريريريرير تقريريري  يقريريريدم
علريريري  الكي يريريريل الريريري  تكريريرين  ريريريا للت هريريريي  املتكامريريريم 
 سريريريريت دام األراتريريريريريي واإلدار  املتكاملريريريريل للمنريريريريريارر 
الهبي يريريل أن ي ريريايفا، يف سريرييال ال مريريم علريري  بلريريو  

جتريريرياو يف، يف  أو لريريريدف نيييريريريد أثريريرير تريريريدلور األراتريريريي
إحريريريريريريريريداجي ت يريريريريريريريريري إيبريريريريريريريرياف ي  ريريريريريريريريي إىل التحريريريريريريريريريول، 

ا ه الريريريري  طفبريريريري  ئيهريريريريريا ويت ريريريريمن أمثلريريريريل علريريريري  احلريريريري
 لضان النهوان.

للكي يريريريل الريريريري   ،انتريريريج عريريرين دعريريريريو  م توحريريريل ،عريريرير 
تكريريريرين  ريريريريا دمريريريريج نيييريريريريد أثريريريرير تريريريريدلور األراتريريريريي يف 
األدواه املوجريريريريريريريود  امل توحريريريريريريريل املصريريريريريريريدر لت هريريريريريريريي  

 است دام األراتي ونيليم املوا انه.
تقريريريدة امل ريريرياعد  ال لميريريريل إىل املليريريريل ال امليريريريل دعمريريريا  

اجلريريريريريريريريريريدوى التقنيريريريريريريريريريريل ن املت ريريريريريريريريريريض  بشريريريريريريريريريري للقريريريريريريريريريريراراه 
للمبريريادراه التحويليريريريل املت لقريريريل بتحييريريريد أثريريرير تريريريدلور 

 األراتي.
ريريريج تقيريريرييم  -2 تقريريريدة أدلريريريل تاعمريريريل علريريري  ال لريريريم علريريري   ف

ورهريريريريريريريريريريد تريريريريريريريريريريدر  ال فريريريريريريريريريرياه ال ريريريريريريريريريريكانيل والريريريريريريريريريرينظم 
اإليكولوجيريريريريل ال ريريريري ي ل علريريريري   ا ريريريريل اجل ريريريرياف، 
تنظريريريريرير أي ريريريريريا  يف أثريريريريرير ت ريريريريريري املنريريريريريا  علريريريريري   ريريريريرياطر 

 اجل اف.

تقريريرير تقريري  ي ريريتند إىل اسريريت را  التقريريارير التولي يريريل 
واملؤل ريرياه الرعي ريرييل املوجريريود ، مريرين يريري ن  أن يقريريدم 
ريريريريج تقيريريريريرييم  إريريريريرياداه تاعمريريريريل علريريريري  ال لريريريريريم بشريريريري ن  ف
ورهد تدر  ال فاه ال كانيل والرينظم اإليكولوجيريل 

يف ذلريريف ئهريريريم  مبريريا ال ريري ي ل علريري   ا ريريل اجل ريريرياف،
 أتثري ت ري املنا  عل   اطر اجل اف.
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  2ل اجلدو 
 أنشطة التنسيق يف إطار برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات

 2021-2020ة للفرت 
 األنشهل ال رعيل النشاط

امل ريريايفل يف أعمريريال املنتريريدى احلكريريومي  -1
الريريريريريريريدوم لل لريريريريريريريوم وال ياسريريريريريريرياه امل ريريريريريريري  
ابلتنريريريريريوي البيولريريريريريوجي وخريريريريريدماه الريريريريرينظم 

إطريريريريريريريريريريار )املنتريريريريريريريريريريدى( يف  اإليكولوجيريريريريريريريريريريل
 2030بريريريريرانمج عملريريريري  املتوريريريريدد حريريريري  

وئقريا  لججريراةاه الريري  وتري ها املنتريريدى 
ومريريريريضةر  الت ريريريرياون بريريريريا أمريريريريان  املنتريريريريدى 
وات اتيريريريريريريريريل األمريريريريريريريريم املتحريريريريريريريريد  ملكائحريريريريريريريريل 

 .التصحر )ا ت اتيل(

 سريريريريريريتتابو ليفريريريريريريل الت اعريريريريريريم بريريريريريريا ال لريريريريريريوم وال ياسريريريريريرياه )ليفريريريريريريل
( موتريوعا مرين املواترييو ذاه األولويريل يف بريرانمج الت اعريم

  :2030 عام مم املتودد للمنتدى ح ال 
ئهريريريريم أيفيريريريريريل التنريريريريريوي البيولريريريريوجي لتحقيريريريريري  ألريريريريريداف  أ()

 ؛2030 ل ام خهل التنميل امل تدامل
ئهريريريريريريريريم األسريريريريريريريريباب الكامنريريريريريريريريل وراة ئقريريريريريريريريدان التنريريريريريريريريوي  )ب(

البيولريريريوجي وال وامريريريم احلاغريريريل للت يريريريري امل  ريريريي إىل 
 التحريريريريريريريريريول واعيريريريريريريريريرياراه املتاحريريريريريريريريريل لتحقيريريريريريريريريري  ر يريريريريريريريريريل

ولريريريريريريوجي، وامل ريريريريريريايفل يف للتنريريريريريريوي البي 2050 عريريريريريريام
ا سريريريريت را  ال لمريريريريي للرسريريريرياعم اجلولريريريريريل ونيليلهريريريريا 
إذا تريريوائره لريريضيف التقريريارير يف وتريريي ي ريريم  للهيفريريل 

 ابستكمال ا ست را .
الت ريريريرياون مريريريريو اهليفريريريريل احلكوميريريريريل الدوليريريريريل  -2

امل نيريريريريل بت ريريريريري املنريريريريا  )ليفريريريريل املنريريريريا ( يف 
سريريريريريريريرييما  و  إطريريريريريريريريار جريريريريريريريريدول أعماهلريريريريريريريريا،

عريرين ت ريريري  بتقريرلريريا اعريريا  يت لريري  ئيمريريا
املنريريريريريريريا  واألراتريريريريريريريي وتقريرلريريريريريريريا املت لريريريريريريري  

 ابلتقييم ال ادس.

سريريريتتوىل ليفريريريل الت اعريريريم نيليريريريم الرسريريرياعم اجلولريريريريل الريريريوارد  يف 
تقرير ليفل املنا  عن ت ري املنا  واألراتي وتقريرلريا املت لري  
ابلتقيريريريريريريرييم ال ريريريريريريريادس، ذاه الصريريريريريريريلل اب ت اتيريريريريريريريل ل رتريريريريريريريها يف 

 كنولوجيا.الدور  اعام ل عشر  للونل ال لم والت
 

متاب ريريريريريريريريريريل أنشريريريريريريريريريريهل الت ريريريريريريريريريرياون اجلاريريريريريريريريريريريريل  -3
واستكشريريرياف سريريريبمض ومواتريريرييو للت ريريرياون 
م ريريتقب   مريريو ال ريريري  احلكريريومي الريريدوم 

 التق  امل   ابلرتبل )ئري  الرتبل(.

سريريتت اون ليفريريل الت اعريريم مريريو ئريريري  الرتبريريل بشريري ن مواتريرييو يت قريريان 
الرتبريريريل عليهريريا، ذخريريضي ن يف ا عتبريريار أيفيريريل الكربريريون ال  ريريوط يف 

 ابلن بل إىل نيييد تدلور األراتي.
ينب ريريريي أن تشريريريار  ليفريريريل الت اعريريريم يف أط نشريريرياط متاب ريريريل انيريريري  
عريريرين اسريريريتنتاجاه النريريريدو  ال امليريريريل امل نيريريريل ابلكربريريريون ال  ريريريوط يف 

 (.2019) ( والندو  ال امليل بش ن ت ريل الرتبل2017الرتبل )
إمكانيريريريل وينب ريريي هليفريريريل الت اعريريريم أن ت تكشريريريل مريريو ئريريريري  الرتبريريريل 

يف ذلريريف  مبريريا املشريريارةل يف نريريدواه مقبلريريل ذاه هريريلل اب ت اتيريريل،
 (.2020الندو  ال امليل بش ن التنوي البيولوجي يف الرتبل )

الت ريريريريريرياون مريريريريريريو ال ريريريريريريري  الريريريريريريدوم امل ريريريريريريري   -4
ابملريريريوارد التريريريابو لريريريربانمج األمريريريم املتحريريريد  

، وئقريا  لججريراةاه )ئري  املريوارد( للبيفل
ار بريريرانمج إطريري ويف الريري  وتريري ها ال ريريري 

 .2021-2018عمل  لل رت  
 

سريريريريتتابو ليفريريريريل الت اعريريريريريم األجريريريريثاة ذاه الصريريريريلل مريريريريرين ث ثريريريريل مريريريريرين 
املواتريريريريريريريريرييو ذاه األولويريريريريريريريريريل يف بريريريريريريريريريرانمج عمريريريريريريريريريم ئريريريريريريريريريري  املريريريريريريريريريوارد 

سريريرييما تقييمريريريا مواتريريريي يا يفريريريا:  و  ،2021-2018 لل ريريريرت 
املاثر املرتتبريريل يف املريريريوارد علريريري  النثاعريرياه البيفيريريريل واهلوريريرير ، وت بفريريريل 

   ا ريل ت ريري املوارد من أجم تنميل خ ي ريل الكربريون تريادر  علري
املنريريريريريريريريا ، واملقالريريريريريريريريل التحليليريريريريريريريريل امل نونريريريريريريريريل إدار  املريريريريريريريريوارد يف تريريريريريريريريوة 
التحريو ه األساسريرييل يف نظريم اإلنتريريايف وا سريته  ، وست ريريالم 
مريريرين   يف ا سريريريت را  ال لمريريريي للرسريريرياعم اجلولريريريريل ونيليلهريريريا إذا 
تريريريريريريريريوائره لريريريريريريريريضيف التقريريريريريريريريارير يف وتريريريريريريريريي ي ريريريريريريريريم  هليفريريريريريريريريل الت اعريريريريريريريريم 

ذلريريريف، ست ريريريالم ليفريريريل ابسريريريتكمال ا سريريريت را . عريريري و  علريريري  
الت اعريريريم يف اسريريريت را  للقريريريدر  علريريري  ال مريريريم بشريريري ن إدار  املريريريوارد 
امل دنيريريريريل ب ريريريريد املوائقريريريريل علريريريري  تريريريريرار ي يريريريريل األمريريريريم املتحريريريريد  للبيفريريريريل 

4/L23  بشريريريريري ن لريريريريريضا املوتريريريريريوي، الريريريريريضط يريريريريريدعو إىل مثيريريريريريد مريريريريرين
 التشاور بش ن لياةم اإلدار  احمليهل ابست رايف املوارد.
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 األنشهل ال رعيل النشاط
الت ريريرياون مريريريريو املبريريريادر  ال امليريريريريل للمؤيريريريريراه  -5

املت لقريريريريريل ابألراتريريريريريي الريريريريري  ا ريريريريريضلا موعريريريريريم 
األمريريريريريم املتحريريريريريد  والريريريريري  ترمريريريريريي إىل ة الريريريريريل 
تن ريريي  مؤيريريراه األراتريريي الريري  وتريري تها 
املبريريريريريريريريادر  ب يريريريريريريريريل تيريريريريريريريرياس تريريريريريريريريمان حيريريريريريريريريا   
األراتريريريريريريريريريي علريريريريريريريريري  الصريريريريريريريريري يدين ال ريريريريريريريريرياملي 
والقفهريريرط، واملؤيريريراه املت لقريريل ابألراتريريي 

ريَر  مرين تقريدم يف  مريا امل ت َدمل لقياس حيف
 نيييد أثر تدلور األراتي.

سريريتقدم ليفريريل الت اعريريم إسريريهاماه يف املبريريادر  ال امليريريل للمؤيريريراه 
املت لقريريريريريل ابألراتريريريريريي ب يريريريريريل تريريريريريمان مواةمريريريريريل املؤيريريريريريراه املت لقريريريريريل 
ابألراتريريريريريي الريريريريري  وتريريريريري تها املبريريريريريادر  ومؤيريريريريريراه األراتريريريريريي الريريريريري  

مل ريريايري ت ريريت دمها ا ت اتيريريل اب سريريتناد إىل مصريريادر البيريرياانه وا
 املوجود  والقابلل للتحصيم واملقارنل عل  النهال ال املي.

الت ريريريريريريريريرياون مريريريريريريريريريو بريريريريريريريريريرانمج إدار  اجل ريريريريريريريريرياف  -6
املتكاملريريريريريريل، ولريريريريريريو مبريريريريريريادر  مشريريريريريريرتةل بريريريريريريا 
املنظمل ال امليل لألرهرياد اجلويريل والشريراةل 
ال امليريريريريل للميريريريريايف، بشريريريري ن الق ريريريريااي ال لميريريريريل 

 املتصلل ابجل اف.

الريريريريريريريل عملهريريريريريريريا املت لريريريريريريري  سريريريريريريريتك م ليفريريريريريريريل الت اعريريريريريريريم ات ريريريريريريريال ووج
سيما من أجريم نيقيري  الرةيريث  الثانيريل مرين بريرانمج  و  ابجل اف،

إدار  اجل ريرياف املتكاملريريل بشريري ن إدار  اجل ريرياف، الريري  ترةريريث علريري  
تقيريرييم مريريواطن ال ريري ل واألثريريرير، وسريريتت اون يف إعريريداد منشريريريورين 
مقريريريريريررين يفريريريريريا: وثيقريريريريريل إطاريريريريريريل بشريريريريري ن إدار  اجل ريريريريرياف املتكاملريريريريريل 

   امليايف.وةتيب عن اجل اف وندر 
ا تريريريريريريه ي بريريريريريريدور رعي ريريريريريريي يف تريريريريريريمان  -7

جريريريريريريريود  الهب ريريريريريريريل الثانيريريريريريريريل مريريريريريريرين توت ريريريريريريريرياه 
األراتريريي ال امليريريل، واسريريت را  الب  ريريرياه 
األخريريرى القاعمريريل علريري  األدلريريل، الريري  تف ريريد  
يف إطريريريريريريريريريريريريريار ا ت اتيريريريريريريريريريريريريريل، واإلسريريريريريريريريريريريريريهام يف 

 إعدادلا ح ب ا تت اة.
 

سريريريريريتكون ليفريريريريريل الت اعريريريريريم ع ريريريريريوا  يف اللونريريريريريل التوجيهيريريريريريل امل نيريريريريريل 
عريريريريريريريداد توت ريريريريريريرياه األراتريريريريريريريي ال امليريريريريريريريل، وست ريريريريريريريهم يف إجريريريريريريريراة إب

اسريريريت را  علمريريريي للهب ريريريل الثانيريريريل مريريرين التوت ريريرياه وييريريريو الواثعريريري  
ذاه الصريريريريلل، وست ريريريريهلو  ريريريريضا ا سريريريريت را ، وسريريريريتقر الصريريريريي  
النهاعيريريريريريريريل تبريريريريريريريم النشريريريريريريرير، وسريريريريريريريتفدع  إىل اسريريريريريريريت را  الب  ريريريريريريرياه 
األخريريريرى القاعمريريريل علريريريري  األدلريريريل، الريريري  تف ريريريريد  يف إطريريريار ا ت اتيريريريريل، 

 ىل اإلسهام يف إعدادلا ح ب ا تت اة.وإ

    


