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 مؤمتر األطراف
 جلنة العلم والتكنولوجيا
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  6-3نيودهلي، اهلند، 
 )ب( من جدول األعمال2البند 

البنود املنبثقة عن برانمج عمل هيئة التفاعل بني العلوم والسياسات 
 2019-2018لفرتة السنتني 

إرشاااادات لاااادعم اعتمااااد وتنفيااااع تاااادضيت  ا ماااة علاااا  األرا اااا  
 2ألغراض إدارة اجلفاف والتخفيف من آاثره، يف إطار اهلدف 

ة الساانتني متابعااة باارانمج عماال هيئااة التفاعاال بااني العلااوم والسياسااات لفاارت   
 2 اهلدف: 2018-2019

 مشروع مقرر مقدم من ر يس جلنة العلم والتكنولوجيا  
 ،إن مؤمتر األطراف 

 ،12-م أ/19و 11-م أ/23إىل مقرريه  إذ يشري 
 ،13-م أ/21و 13-م أ/3و 13-م أ/18إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
تحريريريدك ملحا حريريريري  الت ريريريريحر إىل اإلطريريريار ااسريريريريالافيقي افألاميريريري  األمريريريري  املوإذ يشريريريري كريريريري ل   

، ورؤيتريريه ملقريريتقبئ مريريا   علريريل التقليريريئ إىل أدت حريريد مريرين الت ريريحر وفريريد ور 2030-2018 للألريريالك
وعحريريم مقريريارل والت أليريرياث مريرين ف ر املألريرياف مل املنريرياطى املتريريملسرك علريريل  يريري  املقريريتو ت،  األراضريريي

التنميريري   وعلريريل القريريىلي إىل  قيريريى عريريال يقريريوم علريريل  ييريريد أسريرير فريريد ور األراضريريي  ريريا يتقريريى مريري    ريري 
 الرامريريي إىل  قريرين 1، ضريريمن ن ريريات اافألاميريري ، ا سريرييما اهلريريدف ااسريريالافيقي 2030املقريريتدام  لىلريريام 

حالريري  الريرينإل  اإليحولوجيريري  املتريريملسرك، ومحا حريري  الت ريريحر وفريريد ور األراضريريي، وفىلايريريا اإلدارك املقريريتدام  
 لألراضي، واملقامه  مل  ييد أسر فد ور األراضي،

 بريرمم  فنأليري  مل والقياسريات الىللريوم برينت به  يئري  التألاعريئ ابلىلمئ ال ي اض لىل وإذ يقر 
 ،2019-2018 القنتن لألالك عملها
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 اً أساسريريي أبوجريريه الريريالابق القريريوي بريرين اسريريت دام األراضريريي واملألريرياف وأبن  ريري  فريريدا  ً وإذ يقريريل   
 بن إدارك األراضي وإدارك املألاف من   ل است دام امليال،

 ومل ااستنتاجات والتوصيات الواردك  يها، ICCD/COP(14)/CST/3مل الوسيق  ومد نإلر  
 إرشادات لدعم اعتماد وتنفيع تدضيت  ا مة علا  األرا ا  ألغاراض إدارة اجلفااف والتخفياف  

 من آاثره
األطراف إىل النإلر مل )أ( فىلايا أوجه الالابق برين القياسريات املتبىلري  مل  ريال يدعو  -1 

يشريريمئ، مل  لريري  أمريريور، وحقريريء اامتضريريام، بريريرام  عمريريئ  األراضريريي واملألريرياف علريريل ال ريريىليد الريريوط   ريريا
 ملحا ح  الت حر وفريد ور األراضريي وبريرام  إلدارك املألرياف وسياسريات منا يري  وطنيري س )ب( اسريتىلرا 
وفىلايا اعتماد   ل القياسات  ا يحألئ املراعاك الحامل  ألسر است دام األراضريي وإداراريا وفريد ور 

)ج( الريدور اإلارياا الري ي  حرين أن يؤديريه، علريل صريىليد بنريام  األراضي مل فوا ر امليال وشري  امليريالس
مدرك اجملتمىلات والنإل  البيئيري  علريل  مريئ املألرياف، األ ري ر  مارسريات اإلدارك ال كيري  لألراضريي مل 
 مواجهريري  املألريرياف، والتحيريرياث القريريا   علريريل الريرينإل  اإليحولوجيريري  وفريريدابري اإلصريري ا، وأنشريري    ريرياو  فبىلريريات

 ييد أسر فد ور األراضيساملألاف، ا سيما مل سيات  
األطراف إىل أن فت   التدابري ال  م  لحريي فحألريئ، حقريء اامتضريام، اً يدعو أيض -2 

األراضريريريي  أن فراعريريي مؤسقريريااا املحرسريري  إلدارك املألريريرياف  ريرياات اسريريت دام األراضريريريي وف يريريري اسريريت دام
ملألريرياف وطريرياطر وفريريد ور األراضريريي ابعتبار ريريا عوامريريئ فريريؤسر مل املألريرياف واارسريريات وسياسريريات إدارك ا

املألريرياف، مريري  ايفريريرو مل الومريريريت نألقريريه علريريل أن فراعريريي مؤسقريريريااا املحرسريري  اسريريت دام األراضريريريي 
وامليريال مل سياسريريااا ومبادرااريريا ذات ال ريريل  اارسريريات اإلدارك ال كيريري  لألراضريريي مل مواجهريري  املألريرياف 

 وفبدل املناخ وأتسريات ف ري املناخس 
هريريات الشريريريح  مل أنشريري   التىلريرياون إىل األطريريراف واملنإلمريريات الدوليريري  وامليريريدعو  -3 

فىلايا التآ ر والتنقيى الشرياملن لىلريدك م اعريات مل سياسريااا وبرا هريا الراميري  إىل فىلايريا التريد  ت 
الضريريريروري  اعتمريريرياد اإلدارك ال كيريريري  لألراضريريريي مل مواجهريريري  املألريريرياف وفنأليريريري  ا وفوسريريريي  ن امهريريريا علريريريل 

 علريل  موعري  ةقري  عناصرير -حقريء اامتضريام  -النحو األمثئ لتشمئ املناظر ال بيىليري ، مري  الالكيريا 
 متحيني ، فشمئ ما يلي: 

 فنألي  خت يق است دام األراضي وإدارك املناظر ال بيىلي  علل حنو متحامئس  )أ( 
فىلايريريا القريريدرات الوطنيريري  والليريري  علريريل حنريريو يتريريي  ااسريريتألادك مريرين املنريريا   املتىلريريددك  )ب( 

 صريىليد شريامئ لىلريدك م اعريات وملماعريات املمارسرين لإلدارك ال كي  لألراضريي مل مواجهري  املألرياف علريل
والت   ريريات، مريري  مراعريرياك األشريري او ذوي اإلعامريري ، واإلجريريرامات املراعيريري  ل عتبريريارات املنقريرياني  

 لدور النقام والشباب والألتياتساً فىلايا 
ضمان املشارك  الألىلال  للمؤسقات اللي  وفإلا ر ذل  م  القياسريات املراعيري   )ج( 

ن القانوين مل  ريال حيريا ك األراضريي وحقريوت امليريال مرين أجريئ ضريمان أن فر ريم   للحيا املحاين واألم
التد  ت القا م  علل األراضي والرامي  إىل الت ألياث مرين ف ر املألرياف وأن فنأل ري  وفررصريد وفقريي   

 علل حنو يشمئ املمي س 
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ن إمحاني  وصول واضريىلي القياسريات  )د(  استحداث أدوات سهل  ااستىلمال  ق ِّ
واملمارسريريرين علريريريل  يريريري  املقريريريتو ت إىل التحلريريريي ت امل را يريريري  املحانيريريري  الريريري  فقريريريتند إىل  وامل   ريريرين

بيريريامت رصريريد األر ،  ريريا مل ذلريري  البيريريامت القريريافلي  واملومىليريري  لألراضريريي وامليريريال واألحريريوال املويريري ، 
من   ل است دام نإل  املىللومات امل را ي ، و و مريا مرين شريملنه أن يتريي  عمليريات متحاملري  علريل 

 رصد ورس   را ق ال  ام النبايت،  ا يشمئ الحتئ املا ي  وفد ور األراضي واملألافس صىليد
فىلبئ  التمويئ التقليدي واملبتحر علل حد سوام،  ريا مل ذلري ، حقريء اامتضريام،  ) ري( 

ومل  لري  أمريريور، مرين  ريري ل مقريتثمري الق ريرياعن الىلريام وايفريرياو، وذلري  مل شريريحئ مريد وعات مقابريريئ 
 جي، وفىلريريويع عريرين انبىلريريا ت الحربريريون، وف  يريري  أتمينيريري ، واسريريتثمارات مقريريؤول  ريريدمات النإلريريام اإليحولريريو 

مل س سريريريئ القيمريريري  املقريريريتدام  والشريريريامل  للقميريريري  والقريريريادرك علريريريل  مريريريئ املألريريرياف ومل الريريرينإل  ال  ا يريريري  
لإلدارك ال كي  لألراضي مل مواجه  املألاف، علل أن يقريالن ذلري ، مل ال ريي   املثلريل، ابلرب ري   اً فىلايا 

 وطني س اللي  وال
إىل أمانريري  افألاميريري  األمريري  املتحريريدك ملحا حريري  الت ريريحر، و يئريري  التألاعريريئ بريرين ي لريريء  -٤ 

 الىللريريوم والقياسريريات، مل سريرييات بريريرمم  إدارك املألريرياف املتحاملريري ، فيقريريري التنقريرييى والتحريرياور بريرين املهريريات
ريريريى إاريرياد املىلنيريري  بتحييريريد أسريرير فريريد ور األراضريريي واملهريريات املىلنيريري  ادارك طريرياطر املألريرياف، ا سريرييما عريرين ط

  هريريريري  مشريريريريالف لتىلريريريريارياث إدارك طريريريرياطر املألريريريرياف وإدارك األراضريريريريي ول ابىلهمريريريريا الشريريريريامئ لىلريريريريدك م اعريريريريات،
ويدعو، حقء اامتضام، منإلم  األغ ي  والاراع  لألم  املتحدك، وبريرمم  األمري  املتحريدك للبيئري ، 

وامليريريال واألرصريرياد  واملنإلمريري  الىلامليريري  لألرصريرياد املويريري ، وغري ريريا مريرين املنإلمريريات املىلنيريري  ادارك األراضريريي
 املوي  والحوارث إىل املشارك  مل ذل . 

 إىل األمانريريري  أن فريريريدعو الألريريريريى ااستشريريرياري للبحريريريوث الاراعيريريري  الدوليريريري اً ي لريريريء أيضريريري -٥ 
ومنإلم  األغ ي  والاراع  لألم  املتحريدك ونإلريام مؤشرير اإلجهرياد الاراعريي الترياب  هلريا وغري ريا مرين الوكرياات 

 .ذات ال ل  إىل فقاس  املىللومات بشملن أنواع النبااتت والق ات ايفيواني  املقاوم  للقألاف
    


