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املسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول األعمال املؤقت وشروحه
مذكرة من األمانة

أولا -جدول األعمال املؤقت
-1

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

(ب)

انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا غري رئيسها.

البن و ووود املنبثق و ووة ع و وون و وورئم عم و وول ي و ووة الت اع و وول و وون العل و وووس والسياس و ووا ل و و و
السنتن :2019- 2018
(أ)
(ب)
(ج)
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مطور لتحقيق حتييد أثر تد ور األراضي ،يف إطار اهلدف 1؛
إرشادا
َّ
إرش و ووادا ل و وودعم اعتم و وواد وتن يو و و تو و ودخال ري و ووة ألغو و وراف إدار اجل و وواف
والتخ يف من آاثره ،يف إطار اهلدف 2؛
أنشطة التنسيق يف إطار ورئم عمول ي وة الت اعول ون العلووس والسياسوا
ل السنتن .2019- 2018
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ت اعل العلوس والسياسا  ،وتبادل املعارف:
(أ)

ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا  ،والقطب املعريف الت اقية األمم املتحد
ملكافحة التصحر ،وحتليل أفضل املمارسا ونشر ا وتيسري سبل الوصول إليها؛

(ب)

رئم عمل ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا ل

(ج)

إطار رصد اهلدف االس اتيجي شأن اجل اف.

السنتن 2021- 2020؛

-4

املسائل اإلجرائية :رئم عمل الدور اخلامسة عشر للجنة العلم والتكنولوجيا.

-5

اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا.

اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
مواعيد ومكان عقد الدور
 - 1تون ال قور  1موون املواد  24مون االت اقيووة علو أن تمو جلنووة العلوم والتكنولوجيووا
ناء عليه ،تُعقد الدور الرا عة عشر للجنة العلم
ابالق ان م الدورا العادية ملؤمتر األطراف .و ً
والتكنولوجيا يف نيودهلي ،اهلند ،أثناء انعقاد الدور الرا عة عشر ملؤمتر األطراف .ومن املقرر أن
تم جلنة العلم والتكنولوجيا يف ال من  3إىل  5أيلول/سبتمرب يف الصباح ويوس  6أيلول/
سبتمرب  2019عد الظهر.

املشاركون
 - 2تن ال قر  1من املاد  24من االت اقية عل أن جلنة العلم والتكنولوجيا ي ة متعدد
ال أبحكاس ال قر  7من املاد  22من
التخصصا وم توحة عل مشاركة مجي األطراف .وعم ً
االت اقية ،يُنتظر أن تكون اجتماعا الدور الرا عة عشر للجنة العلم والتكنولوجيا م توح ًة أيضاً
أماس املراقبن ،وفقاً للنظاس الداخلي.

افتتاح الدور

ِ
رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا
-3
َ
وسي تتح الدور الرا عة عشر للجنة( )العلم والتكنولوجيا ُ
1
املنتخب يف الدور الثالثة عشر ملؤمتر األطراف  .ووفقاً لل قر  1من املقرر /25س أ  ، 10-ال ي
عدل املاد  22من النظاس الداخلي (الوارد يف املقرر /1س أ  ،)1-يُ َنتخب رئيس الدور اخلامسة
ّ
وىل مهامه عل ال ور.
عشر ل لجنة العلم والتكنولوجيا يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر األطراف ويت ّ

 - 1املسائل التنظيمية
(أ) إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 - 4معلوما أساسية :عمالً ابملقرر /23س أ  13-واملقررا األخرى ذا الصلة ،أعد
األمانة ،ابلتشاور م رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا ،جدول أعمال مؤقت لدور اللجنة .ويرد يف
املرفق هب ه الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدور .

__________

()1
2
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GE.19-09762

ICCD/CO P(14)/CST/1

الغرف من الدور
ال ابل قر  1من املاد  24من االت اقيوة ،يتعون علو جلنوة العلوم والتكنولوجيوا أن
 - 5عم ً
تُقدس إىل مؤمتر األطراف معلوما ومشور شأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة
التصحر وخت يف آاثر اجل اف.
 - 6وعقب إنشاء ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا مبوجب املقرر /23س أ  ،11-ومتديد
واليتهووا مبقتضو و املق وورر /19س أ  ،12-ووفقو واً للمق وورر /23س أ  ،13-سو و ُ ّكز دور جلن ووة العل ووم
املبينوة يف ورئم عمول ي ووة
والتكنولوجيوا و ه علو مسوائل منهوا األ ووداف وأنشوطة التنسويق ّ
الت اعل ن العلوس والسياسا ل السنتن  .2019- 2018وستُنظم الدور عل حنو يتيح تيسري
احلوار املواضيعي ن األطراف و ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا خبصوص انعكاسا النوات
العلمية عل صعيد السياسوا والتمكون مون صوياغة توصويا تركوز علو السياسوا العاموة.
ويهدف تنظيم عمل الدور إىل تسهيل األنشطة يف ا الصدد غية صياغة مشاري مقررا ،
عند اللزوس ،لينظر فيها مؤمتر األطراف ،ويعتمد ا حسب االقتضاء.

تنظيم العمل
 - 7قود تووود جلنوة العلووم والتكنولوجيوا النظوور يف إمكانيووة األخو خبطووة سوري العموول املق حووة
التالية :يدعو رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجللسة االفتتاحية يف  3أيلول/سبتمرب  2019إىل
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل .مث تنتقل اللجنة عد ذلك إىل النظر يف البنود من  2إىل 4
من جدول األعمال.
 - 8وتعتمد اللجنة أثناء جلستها اخلتامية يف  6أيلول/سبتمرب  ،2019عد االنتهاء من
تناول نود جدول األعمال املوضوعية واإلجرائية ،تقرير ا ال ي يتضمن ،عند اللزوس ،مشاري
املقررا املقدمة إىل مؤمتر األطراف ل ينظر فيها ويعتمد ا عند االقتضاء.

مواعيد اجللسا
 - 9يرمي اجلدول الزمين املؤقت إىل االست اد عل أفضل وجه من التسهيال املتاحة يف
أثناء ساعا العمل العادية .ومتاشياً م ساعا عمل م ؤمتر األطراف ،و غية ت ادي تكاليف العمل
اإلضايفُ ،حدد ساعا العمل العادية للدور من الساعة  10/00إىل الساعة  ، 13/ 00ومن
الس وواعة  15/00إىل السو وواعة  .18/00ومل تتخو و أي ترتيبو ووا لكو ووي تُعق وود يف وقو ووت واحو وود
أكثوور موون جلسووتن موون جلسووا م وؤمتر األط وراف و ي اتووه ال رعيووة ال و تتوواح فيهمووا خ وودما
ال مجة الش وية.
 - 10اإلجوراء :سوتُدع جلنوة العلوم والتكنولوجيوا إىل اعتمواد جودول أعماهلوا واجلودول الوزمين
ألعمال الدور .
ICCD/COP(14)/CST/1
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(ب) انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا غري رئيسها
 - 11معلوموا أساسوية :قضووت ال قور  2مون املقوورر /25س أ  10-تعوديل املواد  31موون
النظاس الداخلي (الوارد يف املقرر /1س أ .)1-
 - 12اإلجوراء :س و يدعو رئوويس الوودور الرا عووة عشور للجنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل انتخوواب
أعضاء املكتب يف اجللسة اخلتامية للدور الرا عة عشر للجنة .ويتوىل نوواب الورئيس املنتخبوون
مهامهم فوراً ،ويضطل أحد م دور املقرر.

 - 2البن ووومل املنب ع ووة ع وون ب وور مل عم وول يل ووة التفاع وول بو و العل ووو والسيا ووا لفو و ة
السنت 2019- 2018
 - 13معلوم ووا أساس ووية :اعتم وود مو وؤمتر األطو وراف ،يف دورت ووه الثالث ووة عش وور  ،وورئم عمو وول
ي و ووة الت اعو وول و وون العلو وووس والسياسو ووا لل و و  ،2019- 2018صو وويغته ال و ووارد يف مرفو ووق
املقرر /21س أ  .13-وتضمن رئم العمل دفن رئيسين وستة أنشطة متعلقة ابل تنسيق.
 - 14ويف املقرر ن سه ،طلب مؤمتر األطراف إىل اهلي ة أن قدس ،يف الدور الرا عة عشر للجنة
منصبة عل السياسا  ،لكل دف مدرج
العلم والتكنولوجيا ،تقارير تولي ية تتضمن توصيا
ّ
يف رئم عملها ،وتقريراً عن أنشطة التنسيق ال اضطُل هلا أثناء ف السنتن .2019- 2018

 - 15اإلجراء :س تُدع اللجنة ،يف إطار البنود ال رعيوة التاليوة جلودول األعموال ،إىل مناقشوة
اآلاثر السياسواتية للنووات العلميوة املنبثقوة عون ورئم عمول اهلي وة ،وتقودي توصويا إىل م وؤمتر
األطراف ،حسب االقتضاء.

مطورة لتحعيق حتييد أثر تد ور األراضي ،يف إطار اهلدف 1
(أ) إرشاملا
َّ

 - 16معلوم ووا أساس ووية :كو ووان اهلو وودف  1مو وون وورئم عمو وول ي و ووة الت اعو وول و وون العلو وووس
مطور لتحقيق حتييد أثر
والسياسا ل السنتن  2019- 2018يرمي إىل تقدي إرشادا
َّ
توود ور األراضووي موون خووالل اهلوودف ال رع ووي  :1- 1املشووور شووأن تصووميم وتن ي و سياس ووا
ومبادرا يف جمال حتييد أثر تد ور األراضي ُحت ِّقق مناف ي ية وإمنائية متعدد وأوجه آتزر م
تغري املناخ والتخ يف من آاثره؛
ات اقيا ريو األخرى ،خاصة ابلنسبة إلجراءا
التكيف م ّ
ّ
واهلدف ال رعي  :2- 1أدلة علمية ترب ن عل ما لتحييد أثر تد ور األراضي من دور حمتمل يف
تعزيز رفاه األشخاص املتضررين من التصحر/تد ور األراضي واجل اف ويف حتسن سبل عيشهم
وظروفهم البي ية.

يمي ن ابلتعواون مو علمواء مون ذوي اخلورب يعملوون حتوت
 - 17وأجر اهلي ة تقييمن م وا َ
إشراف اهلي ة .واستناداً إىل ين التقييمن ،أعد اهلي ة تقريرين فنين’’ :حتقيق فوائد ممارسا
اإلدار املستدامة لألراضي من حيث الكر ون :مبادئ توجيهية لتقييم الكر ون العضوي يف ال ة
يف سياق التخطيط ألنشطة حتييد أثر تد ور األراضي ورصد ا‘‘ و’’ هتي ة ي ة مواتية لتحييد أثر
تد ور األراضي واملسامهة املمكنوة لو لك يف حتسون الرفواه وسوبل العويي والبي وة‘‘ .ويورد تقريور
تولي ي لك يف الوثيقة .ICCD/COP(14)/CST/2
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 - 18اإلجوراء :سوتُدع جلنوة العلوم والتكنولوجيووا إىل مناقشوة اآلاثر السياسواتية امل تبوة عل و
املطور لتحقيق حتييد أثر تد ور األراضي ،وإىل تقدي توصيا إىل مؤمتر األطراف،
اإلرشادا
ّ
حسب االقتضاء.
املطور لتحقيق حتييد
 - ICCD/COP(14)/CST/2التوصيا السياساتية امل تبة عل اإلرشادا
ّ
أثر تد ور األراضي ،يف إطار اهلدفن ال رعين  1- 1و 2- 1من رئم عمل ي ة الت اعل ن
العلوس والسياسا ل السنتن  .2019- 2018تقرير تولي ي لألمن التن ي ي
(ب) إرشاملا لدعم اعتمامل وتنفيذ تدخال برية ألغراض إملارة اجلفاف والتخفيف من آاثره،
يف إطار اهلدف 2
 - 19معلوما أساسية :كان اهلدف  2لربئم عمل اهلي ة ل السنتن 2019 - 2018
يرمي إىل تقدي إرشادا لدعم اعتماد وتن ي تدخال رية ألغراف إدار اجل اف والتخ يف
مون آاثره ،اسووتناداً إىل اسوتعراف التقووارير التولي يووة احلاليوة والعووود  ،إذا لوزس األموور ،إىل املراج و
األساسية.
كلَّ ت ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا شركة UNIQUE forestry and land use Gmb H
 - 20وَ
ابستعراف التقارير التولي ية احلالية وك لك املراج األساسية ووض تقرير فين عن املوضوع  .وقامت
اهلي وة مبراجعووة وتنقوويح التقريوور املعنووون ’’ العالقووة وون توود ور األراضووي واجل وواف :حتسوون دور
التدخال الربية يف التخ يف من آاثر اجل اف وإدار املخاطر‘‘ .ويرد تقرير تولي ي يف الوثيقة
.ICCD/COP(13)/CST/3
 - 21اإلجراء :ستُدع جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مناقشة اآلاثر السياساتية العتماد وتن ي
توودخال ري ووة ألغ وراف إدار اجل وواف والتخ يووف م وون آاثره ،وإىل تقوودي توص وويا إىل مو وؤمتر
األطراف ،حسب االقتضاء.
 - ICCD/COP(14)/CST/3التوصوويا السياس وواتية امل تب ووة علو و اإلرش ووادا العتم وواد وتن يو و
تدخال رية ألغراف إدار اجل اف والتخ يف من آاثره ،يف إطار اهلدف  2لربئم عمل ي ة
الت اعل ن العلوس والسياسا ل السنتن  .2019- 2018تقرير تولي ي لألمن التن ي ي
(ج) أنش و و ووطة التنس و و وويق يف إط و و ووار ب و و وور مل يلو و و ووة التفاع و و وول بو و و و العل و و ووو والسيا و و ووا لف و و و و ة
السنت 2019- 2018
 - 22معلوما أساسية :مبوجب املقرر /23س أ َّ ،11-
كلف مؤمتر األطراف اهلي ة ابلت اعل
م اآلليا العلمية القائمة املتعدد  ،وطلب إىل اهلي وة ،مبوجوب مقورره /19س أ  ،13-مواصولة
مسامهتها يف األفرقة واهلي ا العلمية الدولية األخرى ال تعىن مبسائل التصحر/تد ور األراضي
واجل اف والتعاون معها .ويف رئم عمل اهلي ة ل السنتن  ، 2019 - 2018جرى حتديد
ستة أنشطة تنسيق متعلقة أبفرق و ي ا علمية حكومية دولية أخرى.
 - 23ويرد يف الوثيقة  ICCD/COP(14)/CST/4تقرير عن أنشطة التنسيق أجنزته ي ة الت اعل
ن العلوس والسياسا .
GE.19-09762
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 - 24اإلجراء :س تُدع جلنة العلم والتكنولوجيا إىل مراجعة التقرير وتقدي توصيا إىل مؤمتر
األطراف ،حسب االقتضاء.
 - ICCD/COP(14)/CST/4التوصوويا السياسوواتية املنبثقووة عوون التعوواون م و األفرقووة واهلي ووا
العلمية احلكومية الدولية األخرى  .تقرير لألمن التن ي ي

 - ٣تفاعل العلو والسيا ا  ،وتباملل املعارف
(أ) يلوة التفاعول بو العلوو والسيا وا  ،والعطوب املعوريف لتفاقيوة األموم املتحودة ملكافحوة
التصحر ،وحتليل أفضل املمار ا ونشر ا وتيسري بل الوصول إليها
 - 25معلوموا أساسووية :قورر م وؤمتر األطوراف ،مبوجووب مقورره /19س أ  ،13-اإل قوواء عل و
ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا ومتديد واليتها ،عل النحو احملدد يف املقرر  / 23س أ 11 -
واملقرر /19س أ  ،12-حىت هناية الدور السادسة عشر ملؤمتر األطراف .وعالو عل ذلك ،قرر
مؤمتر األطراف مبوجب ال قر  2من املقرر ن سه أن يطلب إىل مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا
أن حيدد ،مبساعد األمانة ،عملية التجديد املتدرج لعضوية اهلي ة وأن ينقح اختصاصاهتا ومعايري
اختيار أعضائها تبعاً ل لك.
 - 26وفضوالً عوون ذلووك ،طلووب م وؤمتر األط وراف ،مبوجووب مقوورره /20س أ  ،13-إىل األمانووة
مواصلة تسهيل نشر املعارف واملمارسا ال ضل ذا الصلة عرب القطب املعريف لالت اقية.
 - 27وتتضمن الوثيقة  ICCD/COP(14)/CST/5تقريراً عن ديد عضوية ي ة الت اعول ون
العلوس والسياسا  ،والطرائق العامة للهي ة ،ومواصلة تطوير القطب املعوريف لالت اقيوة ،وتيسوري
سبل الوصول إىل املمارسا ال ضل يف جمال اإلدار املستدامة لألراضي.
 - 28اإلجوراء :سوتُدع جلنوة العلوم والتكنولوجيووا إىل النظور يف املعلوموا الووارد يف الوثيقووة
 ،ICCD/COP(14)/CST/5وتقدي توصيا إىل مؤمتر األطراف ،حسب االقتضاء.
 - ICCD/COP(14)/CST/5ي ة الت اعل ن العلوس والسياسوا  ،والقطوب املعوريف لالت اقيوة،
وحتليل املمارسا ال ضل يف جمال اإلدار املسوتدامة لألراضوي ونشور ا وتيسوري سوبل الوصوول
إليها .م كر من األمانة
(ب) بر مل عمل يلة التفاعل ب العلو والسيا ا لف ة السنت 2021- 2020
 - 29معلوما أساسية :طلب مؤمتر األطراف ،مبوجب ال قر  5من مقرره /19س أ ،13-
إىل ي وة الت اعول ون العلووس والسياسوا أن تقودس ،عون طريوق األمانوة ،مق حواً شوأن ورئم
عملهوا يف كول دور عاديووة للجنوة العلوم والتكنولوجيووا ،مو ال كيوز عل و موضووع أو موضوووعن
وامن مو وون املواضو ووي ذا األولوي ووة ال و و تكتسو ووي أمهي ووة عل و و الصو ووعيد الع وواملي فيمو ووا يتص و ول
عو ّ
ابلتصحر/تد ور األراضي واجل اف.
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 - 30وئقشت اهلي ة طائ ة من املق حا شأن املواضي ال ميكن النظر فيها إلدراجها يف
وورئم عموول اهلي ووة ل و الس وونتن  .2021- 2020و عوود ذل ووك ،وض و مكت ووب جلنووة العل ووم
والتكنولوجيا ،ابلتعاون م اهلي ة ،مشروع رئم عمل يرد يف الوثيقة .ICCD/COP(14)/CST/6
 - 31اإلجراء :ستُدع جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدي توصيا إىل مؤمتر األطراف شأن
رئم العمل املق ح هلي ة الت اعل ن العلوس والسياسا ل السنتن .2021- 2020
 - ICCD/COP(14)/CST/6رئم عمل ي ة الت اعل ن العلوس والسياسا (.)2021- 2020
م كر من األمانة
(ج) إطار رصد اهلدف ال اتيجي بشأن اجلفاف
 - 32معلوما أساسية :أقر مؤمتر األطراف ،يف ال قر  8من املقرر /15س أ  ، 13 -ضرور
إجيواد مؤشور حموودد خواص ابهلودف االس و اتيجي شوأن اجل واف ال ووارد يف اإلطوار االس و اتيجي
لالت اقية لل  2030- 2018ال ي اعتمدته األطراف يف الدور الثالثة عشر للمؤمتر.
 - 33وابلنظر إىل أن جلنة العلم والتكنولوجيا ساعد يف تعريف وحتديد أُطُر الرصد اخلاصة
ابأل داف االس اتيجية األخرى ،مبوا يف ذلوك املؤشورا  ،طلوب موؤمتر األطوراف إىل جلنوة العلوم
والتكنولوجيا املساعد يف العمل املتعلق إبجياد إطار رصد اهلدف االس اتيجي شأن اجل اف.
 - 34وملووا كانووت و و ه املسووألة متصوولة عملي ووة اإل ووال يف إطووار ات اقي ووة مكافحووة التص ووحر
وابعتبوارا علم يوة ،فهووي تكتسوي أمهيووة ابلنسوبة للجنوة اسووتعراف تن يو االت اقيووة وجلنوة العلووم
والتكنولوجيا معاً .ول لك ،ستُناقَي الوثيقة يف جلسا عامة للجنتن كليهما.
 - 35اإلجراء :اق ُح أن تتوىل اللجنتان معاً استعراف التقرير شأن ه املسألة وتقدي أي
توصيا قد ترغبان يف توجيهها إىل مؤمتر األطراف الختاذ اإلجراء ال ي يراه مناسباً.
 ICCD/COP(14)/CST/7و - ICCD/CRIC(18)/4نتووائ عموول جلنووة العلووم والتكنولوجيووا شووأن
إجياد إطار رصد اهلدف االس اتيجي شأن اجل اف .م كر من األمانة

 - ٤املسائل اإلجرائية
بر مل عمل الدورة اخلامسة عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا
ال ابملواد  33مون النظواس الوداخلي،
تقدس ،عمو ً
 - 36يتعن عل جلنة العلم والتكنولوجيا أن ّ
رئم عمل مؤقت لدورهتا اخلامسة عشر لكي يعتمده مؤمتر األطراف.

 - ٥اعتمامل تعرير جلنة العلم والتكنولوجيا
درج يف تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرا عة عشر املعلوما ذا الصلة أبعمال
 - 37س تُ َ
اللجنوة أثنواء دورهتوا الرا عوة عشور  .ويُتوقو يف و ا الصودد أن تقودس اللجنوة إىل موؤمتر األط وراف
التقريور عون دورهتوا الرا عوة عشور  ،مبوا يف ذلووك مشواري املقوررا  ،عنود اللوزوس ،لينظور فيوه م وؤمتر
األطراف ،ويعتمده حسب االقتضاء.
GE.19-09762
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املرفق
اجل وودول ال ووؤمت املؤق ووت ألعم ووال الو وودورة الرابع ووة عش وورة للجن ووة العلو ووم
والتكنولوجيا
ال الاثء  ٣أيلول /بتمرب 2019
الساعة 1٣/00- 10/00

افتتاحُ ر ِ
ئيس جلنة العلم والتكنولوجيا الدورَ الرا عة عشر للجنة
•

الساعة 18/00- 1٥/00
•

املسائل التنظيمية
 -إق و ورار ج و وودول األعم و ووال وتنظ و وويم عم و وول ال و وودور

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

 البنود املنبثقة عن رئم عمل ي ة الت اعل نالعلوس والسياسا ل السنتن 2019- 2018
 إرشو ووادا مط و و َّوور لتحقيو ووق حتيي و وود أثو وور ت و وود وراألراضي ،يف إطار اهلدف 1

البنود املنبثقة عن رئم عمل ي ة الت اعل ن العلوس
والسياسا ل السنتن ( 2019- 2018ات )
 أنشطة التنسيق يف إطوار ورئم عمول ي وةالت اع و وول و و وون العل و وووس والسياسو و ووا ل و و و
السنتن 2019- 2018
)(ICCD/COP(14)/CST/4

)(ICCD/COP(14)/CST/2

الساعة 1٣/00- 10/00
•

األربعاء  ٤أيلول /بتمرب 2019

ت اعل العلوس والسياسا  ،وتبادل املعارف
 إطار رصد اهلدف االس اتيجي شأن اجل واف) ICCD/COP(14)/CST/7و(ICCD/CRIC(18)/4

الساعة 18/00- 1٥/00

•

البنود املنبثقة عن رئم عمل ي ة الت اعل ن العلوس
والسياسا ل السنتن ( 2019- 2018ات )
 إرشادا لدعم اعتماد وتن ي تدخال ريةألغراف إدار اجل اف والتخ يف مون آاثره،
يف إطار اهلدف 2
)(ICCD/COP(14)/CST/3
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اخلميس ٥ ،أيلول /بتمرب 2019
الساعة 1٣/00- 10/00

•

ت اعل العلوس والسياسا  ،وتبادل املعارف (ات )

 ي وة الت اعول وون العلووس والسياسوا  ،والقطووباملعريف الت اقية األمم املتحود ملكافحوة التصوحر،
وحتليوول أفضوول املمارسووا ونشوور ا وتيسووري سووبل
الوصول إليها
)(ICCD/COP(14)/CST/5

 رئم عمل ي ة الت اعل ن العلوس والسياسال السنتن 2021- 2020
)(ICCD/COP(14)/CST/6
•

املسائل اإلجرائية
 وورئم عم وول ال وودور الرا ع ووة عش وور للجن ووة العل ووموالتكنولوجيا
اجلمعة  6أيلول /بتمرب 2019
الساعة 18/00- 1٥/00
•
•

اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا
املسائل التنظيمية
 انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجياغري رئيسها

اختتاس الدور
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