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  مؤمتر األطراف
  جلنة العلم والتكنولوجيا

  الدورة التاسعة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٢بوينس آيرس، 

  
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  عادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً للخطةوثائق إل
   للسنوات العشر من أجل تعزيزالعمل االستراتيجيني  وإطار  

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية    

  لخطة لإعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكنولوجيا وفقاً
  ن أجلـالعمل االستراتيجيني للسنوات العشر م وإطار

  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(اقية تعزيز تنفيذ االتف
  مذكرة من األمانة

، ٨-  أ م/١٣مقرره  تسليماً باحلاجة إىل تعزيز كفاءة جلنة العلم والتكنولوجيا وفعاليتها، دعا مؤمتر األطراف، يف                -١
لخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل        ل ولوجيا وفقاً إىل إعادة صياغة عمل جلنة العلم والتكن      

  ).االستراتيجية ( االتفاقيةتعزيز تنفيذ

وقرر مؤمتر األطراف أن ينظم مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا كل دورة عادية مقبلة للجنـة يف شـكل                  - ٢
احتاد رائد مؤهل من أصحاب اخلربة الفنية يف        /يغلب عليه طابع املؤمتر العلمي والتقين، بالتشاور مع مؤسسة رائدة         

  .ر األطرافاملوضوع ذي الصلة الذي خيتاره مؤمت

، نظم مكتب جلنة العلـم والتكنولوجيـا        ٨- م أ /١٣ويف ظل هذه اخللفية، ووفقاً ملقرر مؤمتر األطراف           - ٣
املؤمتر  ")علم األراضي اجلافة ألغراض التنمية(" Dryland Science for Development (DSD)باالشتراك مع احتاد 

وسيكون املؤمتر مفتوحاً للمشاركني املسجلني بـصفتهم       . حرالعلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التص      
  .الفردية، واملشاركني املعتمدين من قبل مؤمتر األطراف

Distr. 
GENERAL 

ICCD/COP(9)/CST/2 
23 June 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/COP(9)/CST/2 
Page 2 

 

 والتكنولوجياالعلم   ةـجلنة الذي يتعني أن تتصـدى لـه       ـوع ذو األولوي  ـون املوض ـوتقرر أن يك    - ٤
لى املستويني البيوفيزيائي واالجتماعي    ر وتردي األراضي ع   ـد وتقييم التصح  ـرص"هو   ٨- م أ /١٨وفقاً للمقرر   

: وُحددت ثالثة جوانب للموضوع   ". ال إدارة األراضي واملياه   ـ االقتصادي من أجل دعم اختاذ القرارات يف جم        - 
              رصد وتقيـيم     )  ب (    ، و       األراضي      تردي   /      التصحر                               العمليات والعوامل املؤثرة يف                   لرصد وتقييم   الوسائل املتكاملة   ) أ(

        جتماعية ال          قتصادية وا                                    تأثري العوامل املؤثرة وإدارة املعارف اال  )  ج ( و  ،                        واإلدارة املستدامة لألراضي       األراضي       إصالح

                   ثالثة أفرقة عاملة (DSD)   ّ         وشكّل االحتاد   .       األراضي    ردي  ت /      التصحر                           العمليات والعوامل املؤثرة يف            رصد وتقييم     على 
   . ل                وتقرير جتميعي شام   ة   توب  مك     ليالت                          ملعاجلة هذه املواضيع وإعداد حت

بيضاء الورقات الاملشاركة الفعالة للمجتمع العلمي، مبا يف ذلك استعراض  آليات إضافية لضمانوأنشئت   - ٥
والغرض من ذلك هو . لصقاتاململنافسة ولقاء جانيب أثناء املؤمتر  يةعملية التحضريالاإللكترونية يف  من خالل احلوار

  .رللمشاركة يف املؤمتللعلماء املعنيني هتيئة الفرصة 

   :          تان مبا يلي     اإلضاف       وتتعلق   .     أعاله     املبني                               ، طلبات مؤمتر األطراف على النحو        اإلضافتني     مع  ،             هذه الوثيقة     تناول  وت  -  ٦

املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم      اليت ستتضمن تقرير     ICCD/COP(9)/CST/2/Add.1الوثيقة    )أ(  
  .متروستصدر هذه الوثيقة أثناء املؤ. املتحدة ملكافحة التصحر

 اليت تصف اإلجراءات اليت يقوم هبا مكتب جلنة العلـم       ICCD/COP(9)/CST/2/Add.2الوثيقة    )ب(  
  . (DSD)      احتاد باالشتراك مع املؤمتر العلمي األول التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحروالتكنولوجيا لتنظيم 

اريع التوصيات للنظر يف الدورة العاديـة      وستناقش األوراق البيضاء والتقرير التجميعي الشامل وتعد مش         - ٧
 .للجنة العلم والتكنولوجيا ويف مؤمتر األطراف

 -  -  -  -  -  

  

 


