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 املعارف: تبادلو  ،ت اعل العلوس والسياسا  -3
الت اقية األمم املتحد   املعريف والقطب ،الت اعل  ن العلوس والسياسا   ي ة )أ( 

 ؛الوصول إليهاسبل وتيسري  حتليل أفضل املمارسا  ونشر ا، و ملكافحة التصحر
 ؛2021-2020 رئم  عمل  ي ة الت اعل  ن العلوس والسياسا  ل    السنتن  )ب( 
 .إطار رصد اهلدف االس اتيجي  شأن اجل اف )ج( 
 .عشر  للجنة العلم والتكنولوجيا اخلامسةم  عمل الدور   رئ :املسائل اإلجرائية -4
 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا. -5

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 مواعيد ومكان عقد الدور   

مون االت اقيووة علو  أن  تمو  جلنووة العلوم والتكنولوجيووا  24موون املواد   1تون  ال قور   -1
علم  الرا عةم  الدورا  العادية ملؤمتر األطراف. و ناءً عليه، تُعقد الدور   ابالق ان عشر  للجنة ال

عشر  ملؤمتر األطراف. ومن املقرر أن  الرا عة، أثناء انعقاد الدور  اهلند، نيودهليوالتكنولوجيا يف 
يلول/ 6يف الصباح ويوس  أيلول/سبتمرب 5 إىل 3 تم  جلنة العلم والتكنولوجيا يف ال    من   أ

  . عد الظهر 2019 سبتمرب

 املشاركون  
من االت اقية عل  أن جلنة العلم والتكنولوجيا  ي ة متعدد   24من املاد   1تن  ال قر   -2

من  22من املاد   7عل  مشاركة مجي  األطراف. وعمالً أبحكاس ال قر   م توحةالتخصصا  و 
للجنة العلم والتكنولوجيا م توحةً أيضاً  عشر  الرا عةجتماعا  الدور  االت اقية، يُنتظر أن تكون ا

 أماس املراقبن، وفقاً للنظاس الداخلي.

 افتتاح الدور   
 جلنة العلم والتكنولوجيارئيُس للجنة العلم والتكنولوجيا  عشر  الرا عةالدور  وسَي تِتح  -3

ال ي  ،10-س أ/25من املقرر  1وفقاً لل قر  و  .(1)عشر  ملؤمتر األطراف الثالثةالدور  املنتخب يف 
الدور  اخلامسة  (، يُنَتخب رئيس1-س أ/1من النظاس الداخلي )الوارد يف املقرر  22عّدل املاد  

 ال ور. عل  وىّل مهامهلجنة العلم والتكنولوجيا يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر األطراف ويتل عشر 

 املسائل التنظيمية -1 
 عمال وتنظيم العملجدول األ ارإقر  (أ) 

واملقررا  األخرى ذا  الصلة، أعد   13-س أ/23ابملقرر  : عمالً معلوما  أساسية -4
ويرد يف لدور  اللجنة. أعمال مؤقت جدول األمانة، ابلتشاور م  رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا، 

 املرفق هب ه الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدور .
__________ 

(1) ICCD/COP(13)/21  13، ال قر. 
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 ف من الدور الغر   
أن جلنوة العلوم والتكنولوجيوا  يتعون علو من االت اقيوة،  24من املاد   1عماًل ابل قر   -5

تُقدس إىل مؤمتر األطراف معلوما  ومشور   شأن املسائل العلمية والتكنولوجية املتعلقة مبكافحة 
 التصحر وخت يف آاثر اجل اف.

متديد ، و 11-س أ/23والسياسا  مبوجب املقرر وعقب إنشاء  ي ة الت اعل  ن العلوس  -6
دور  جلنوووة العلوووم  سووو ُّكز، 13-س أ/23للمقووورر ًا ووفقووو ،12-س أ/19ملقووورر واليتهووا مبقتضووو  ا

 ي ووة  و ه علو  مسوائل منهوا األ ووداف وأنشوطة التنسويق املبّينوة يف  ورئم  عمول والتكنولوجيوا 
عل  حنو يتيح تيسري م الدور  نظتُ سو . 2019-2018الت اعل  ن العلوس والسياسا  ل    السنتن 

نوات    ي ة الت اعل  ن العلوس والسياسا احلوار املواضيعي  ن األطراف و خبصوص انعكاسا  ال
والتمكون مون صوياغة توصويا  تركوز علو  السياسوا  العاموة.  السياسوا عل  صعيد  العلمية

صياغة مشاري  مقررا ،   غية يف   ا الصددويهدف تنظيم عمل الدور  إىل تسهيل األنشطة 
 . عند اللزوس، لينظر فيها مؤمتر األطراف، ويعتمد ا حسب االقتضاء

  العمل تنظيم  
 النظوور يف إمكانيووة األخو  خبطووة سوري العموول املق حووةجلنوة العلووم والتكنولوجيوا  قود تووود -7

إىل  2019أيلول/سبتمرب  3: يدعو رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا يف اجللسة االفتتاحية يف ةالتالي
 4إىل  2 من النظر يف البنودإىل ذلك  مث تنتقل اللجنة  عدالعمل.  جدول األعمال وتنظيم إقرار

 من جدول األعمال.
،  عد االنتهاء من 2019أيلول/سبتمرب  6جلستها اخلتامية يف  أثناءوتعتمد اللجنة  -8

ير ا ال ي يتضمن، عند اللزوس، مشاري  تناول  نود جدول األعمال املوضوعية واإلجرائية، تقر 
  ينظر فيها ويعتمد ا عند االقتضاء.لاملقررا  املقدمة إىل مؤمتر األطراف 

 مواعيد اجللسا   
تاحة يف  -9 يرمي اجلدول الزمين املؤقت إىل االست اد  عل  أفضل وجه من التسهيال  امل

ؤمتر األطراف، و غية ت ادي تكاليف العمل م  ساعا  عمل ماً ومتاشي أثناء ساعا  العمل العادية.
ومن  ،00/13 الساعةإىل  00/10اإلضايف، ُحدد  ساعا  العمل العادية للدور  من الساعة 

 واحوووود وقووووت يف عقووودتُ  لكوووويأي ترتيبووووا   تتخووو  . ومل00/18 إىل السوووواعة 00/15 السووواعة
فيهمووا خووودما  تتوواح الوو  و ي اتووه ال رعيووة األطووراف مووؤمتر  موون جلسووا  جلسووتن موون أكثوور
 .الش وية ال مجة
اجلودول الوزمين إىل اعتمواد جودول أعماهلوا و  جلنوة العلوم والتكنولوجيوا: سوتُدع  اإلجوراء -10

 .ألعمال الدور 
ICCD/COP(14)/CST/1 - م كر  من األمانةجدول األعمال املؤقت وشروحه . 
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 رئيسها غريانتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  )ب( 
موون  31ملواد  ا  تعوديل 10-س أ/25مون املقوورر  2ل قور  : قضووت امعلوموا  أساسوية -11

  .(1-س أ/1اخلي )الوارد يف املقرر النظاس الد
عشور  للجنووة العلووم والتكنولوجيووا إىل انتخوواب  الرا عووةيدعو رئوويس الوودور  : سوواإلجوراء -12

نوواب الورئيس املنتخبوون  ىليتو عشر  للجنة. و  الرا عةلدور  لأعضاء املكتب يف اجللسة اخلتامية 
 فوراً، ويضطل  أحد م  دور املقرر. مهامهم

البنوووومل املنب عوووة عووون بووور مل عمووول  يلوووة التفاعووول بووو  العلوووو  والسيا وووا  لفووو ة  -2 
 2019-2018السنت  

م  عموووول  ووورئ ،عشووور  الثالثوووة توووهيف دور  ،: اعتمووود موووؤمتر األطووورافمعلوموووا  أساسوووية -13
 صوووويغته الوووووارد  يف مرفووووق  ،2019-2018 وووون العلوووووس والسياسووووا  لل وووو    الت اعوووول  ي ووووة
 .تنسيقابل متعلقة أنشطة ستةو  نرئيسي  دفن. وتضمن  رئم  العمل 13-س أ/21 املقرر
عشر  للجنة  الرا عةالدور   يف ،قدسأن طلب مؤمتر األطراف إىل اهلي ة يف املقرر ن سه، و  -14

 جكل  دف مدر ل ،سياسا ال منصّبة عل توصيا  تتضمن  ةتولي يرير االعلم والتكنولوجيا، تق
 .2019-2018 ف   السنتن أثناء اضطُل  هلا ال عن أنشطة التنسيق اً يف  رئم  عملها، وتقرير 

تُدع  اللجنة، يف إطار البنود ال رعيوة التاليوة جلودول األعموال، إىل مناقشوة س: اإلجراء -15
عون  ورئم  عمول اهلي وة، وتقودي توصويا  إىل مووؤمتر  املنبثقوةاآلاثر السياسواتية للنووات  العلميوة 

 األطراف، حسب االقتضاء.

 1إرشاملا  مطوَّرة لتحعيق حتييد أثر تد ور األراضي، يف إطار اهلدف  )أ( 
موووون  ووورئم  عموووول  ي ووووة الت اعوووول  وووون العلوووووس  1: كووووان اهلوووودف معلوموووا  أساسووووية -16

يد  لتحقيق مطوَّر إرشادا  تقدي إىل  يرمي 2019-2018 السنتن والسياسا  ل    ثرحتي  أ
: املشووور   شووأن تصووميم وتن يوو  سياسوووا  1-1موون خووالل اهلوودف ال رعوووي  توود ور األراضووي

ومبادرا  يف جمال حتييد أثر تد ور األراضي حُتقِّق مناف   ي ية وإمنائية متعدد  وأوجه آتزر م  
تخ يف من آاثره؛  ات اقيا  ريو األخرى، خاصة ابلنسبة إلجراءا  التكّيف م  تغرّي املناخ وال

أدلة علمية ترب ن عل  ما لتحييد أثر تد ور األراضي من دور حمتمل يف : 2-1واهلدف ال رعي 
تعزيز رفاه األشخاص املتضررين من التصحر/تد ور األراضي واجل اف ويف حتسن سبل عيشهم 

 .وظروفهم البي ية
ن ابلتعواون مو  علمواء مون ذوي اخلورب  يعملوون حتوت م وا يميَ  تقييمني ة اهل وأجر  -17

حتقيق فوائد ممارسا  ’’واستناداً إىل   ين التقييمن، أعد  اهلي ة تقريرين فنين:  إشراف اهلي ة.
اإلدار  املستدامة لألراضي من حيث الكر ون: مبادئ توجيهية لتقييم الكر ون العضوي يف ال  ة 

ثر ’’و‘‘ يف سياق التخطيط ألنشطة حتييد أثر تد ور األراضي ورصد ا هتي ة  ي ة مواتية لتحييد أ
ويورد تقريور  ‘‘. د ور األراضي واملسامهة املمكنوة لو لك يف حتسون الرفواه وسوبل العويي والبي وةت

 . ICCD/COP(14)/CST/2تولي ي    لك يف الوثيقة 
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إىل مناقشوة اآلاثر السياسواتية امل تبوة علوو  العلوم والتكنولوجيووا  جلنوةتُدع  سو: اإلجوراء -18
تقدي توصيا  إىل مؤمتر األطراف، تد ور األراضي، وإىل  أثرحتييد  لتحقيق املطّور رشادا  اإل

 حسب االقتضاء.
ICCD/COP(14)/CST/2 - يد  لتحقيق املطّور رشادا  اإلمل تبة عل  التوصيا  السياساتية ا حتي

 رئم  عمل  ي ة الت اعل  ن من  2-1و 1-1، يف إطار اهلدفن ال رعين تد ور األراضي أثر
  لألمن التن ي يتقرير تولي ي  .2019-2018 السنتن العلوس والسياسا  ل   

إرشاملا  لدعم اعتمامل وتنفيذ تدخال  برية ألغراض إملارة اجلفاف والتخفيف من آاثره،  )ب( 
 2يف إطار اهلدف 

 2019-2018 ل    السنتن لربئم  عمل اهلي ة 2: كان اهلدف معلوما  أساسية -19
تخ يف تقدي إرشادا  لدعم اعتماد وتن ي  يرمي إىل  تدخال   رية ألغراف إدار  اجل اف وال

املراجوو   والعووود ، إذا لوزس األموور، إىل إىل اسوتعراف التقووارير التولي يووة احلاليوةًا مون آاثره، اسووتناد
  األساسية.

 UNIQUE forestry and land use GmbHشركة  ت  ي ة الت اعل  ن العلوس والسياسا  لَّ كَ و  -20
. وقامت ي ية احلالية وك لك املراج  األساسية ووض  تقرير فين عن املوضوعابستعراف التقارير التول

العالقووة  وون توود ور األراضووي واجل وواف: حتسوون دور ’’اهلي وة مبراجعووة وتنقوويح التقريوور املعنووون 
قة. ‘‘التدخال  الربية يف التخ يف من آاثر اجل اف وإدار  املخاطر ي وث  ويرد تقرير تولي ي يف ال

ICCD/COP(13)/CST/3.  
ن ي  مناقشة اآلاثر السياساتية  إىل العلم والتكنولوجيا تُدع  جلنة: ساإلجراء -21 العتماد وت

تقوودي توصووويا  إىل موووؤمتر  إىل، و توودخال   ريوووة ألغووراف إدار  اجل ووواف والتخ يووف مووون آاثره
  األطراف، حسب االقتضاء.

ICCD/COP(14)/CST/3 - العتمووواد وتن يووو  رشوووادا  اإللووو  مل تبوووة عالتوصوويا  السياسووواتية ا
 لربئم  عمل  ي ة 2تدخال   رية ألغراف إدار  اجل اف والتخ يف من آاثره، يف إطار اهلدف 

 لألمن التن ي يتقرير تولي ي . 2019-2018 الت اعل  ن العلوس والسياسا  ل    السنتن

لفوووووووو ة  والسيا وووووووا  يلووووووووة التفاعووووووول بووووووو  العلوووووووو  يف إطوووووووار بووووووور مل أنشوووووووطة التنسووووووويق  )ج( 
 2019-2018 السنت 

ت اعل 11-س أ/23مبوجب املقرر : معلوما  أساسية -22 هلي ة ابل ، كلَّف مؤمتر األطراف ا
، مواصولة 13-س أ/19م  اآلليا  العلمية القائمة املتعدد ، وطلب إىل اهلي وة، مبوجوب مقورره 

مسامهتها يف األفرقة واهلي ا  العلمية الدولية األخرى ال  تعىن مبسائل التصحر/تد ور األراضي 
، جرى حتديد 2019-2018ل    السنتن  اهلي ة  رئم  عمليف و  واجل اف والتعاون معها.

 متعلقة أبفرق و ي ا  علمية حكومية دولية أخرى. أنشطة تنسيق ستة
ت اعل  أنشطة التنسيق أجنزته عن تقرير ICCD/COP(14)/CST/4 قةيف الوثي ويرد -23  ي ة ال
 .علوس والسياسا  ن ال
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وتقدي توصيا  إىل مؤمتر  مراجعة التقريرلتكنولوجيا إىل تُدع  جلنة العلم واس: اإلجراء -24
 األطراف، حسب االقتضاء.

ICCD/COP(14)/CST/4 -   التوصوويا  السياسوواتية املنبثقووة عوون التعوواون موو  األفرقووة واهلي وووا
 لألمن التن ي ي. تقرير  العلمية احلكومية الدولية األخرى

 املعارف بامللوت ،تفاعل العلو  والسيا ا  -٣ 
لتفاقيوة األموم املتحودة ملكافحوة  املعوريف والعطوب ،التفاعول بو  العلوو  والسيا وا   يلوة )أ( 

  الوصول إليها بل وتيسري  حتليل أفضل املمار ا  ونشر ا، و التصحر
 اإل قوواء علوو ، 13-س أ/19 همبوجووب مقورر  ،قورر مووؤمتر األطوراف :معلوموا  أساسووية -25
 11-س أ/23ومتديد واليتها، عل  النحو احملدد يف املقرر والسياسا    ن العلوس الت اعل  ي ة

. وعالو  عل  ذلك، قرر عشر  ملؤمتر األطراف السادسةحىت هناية الدور  ، 12-س أ/19واملقرر 
تكنولوجيايطلب إىل مكتب أن ن سه  قررمن امل 2ال قر  مؤمتر األطراف مبوجب   جلنة العلم وال

عايري اختصاصاهتا وم نقحأن يالتجديد املتدرج لعضوية اهلي ة و  أن حيدد، مبساعد  األمانة، عملية
  .ل لكاً اختيار أعضائها تبع

، إىل األمانووة 13-س أ/20عوون ذلووك، طلووب مووؤمتر األطووراف، مبوجووب مقوورره  فضوالً و  -26
 .الت اقيةل ملعريفا القطبمواصلة تسهيل نشر املعارف واملمارسا  ال ضل  ذا  الصلة عرب 

 ي ة الت اعول  ون  عن  ديد عضويةًا تقرير  ICCD/COP(14)/CST/5وتتضمن الوثيقة  -27
 سورييت، والطرائق العامة للهي ة، ومواصلة تطوير القطب املعوريف لالت اقيوة، و العلوس والسياسا 

   .يف جمال اإلدار  املستدامة لألراضيال ضل  املمارسا  الوصول إىل  سبل
إىل النظور يف املعلوموا  الووارد  يف الوثيقووة  جلنوة العلوم والتكنولوجيووادع  سوتُ  :اإلجوراء -28

ICCD/COP(14)/CST/5 ، تقدي توصيا  إىل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاءو.  
ICCD/COP(14)/CST/5 - القطوب املعوريف لالت اقيوة،، والعلوس والسياسوا   ن الت اعل  ي ة 

الوصوول سوبل وتيسوري   ايف جمال اإلدار  املسوتدامة لألراضوي ونشور  ال ضل  حتليل املمارسا و 
 م كر  من األمانة .إليها

 2021-2020بر مل عمل  يلة التفاعل ب  العلو  والسيا ا  لف ة السنت   )ب( 
، 13-س أ/19من مقرره  5طلب مؤمتر األطراف، مبوجب ال قر   :معلوما  أساسية -29
مق حوًا  شوأن  ورئم  أن تقودس، عون طريوق األمانوة،  عول  ون العلووس والسياسوا  ي وة الت اإىل 

ال كيوز علوو  موضووع أو موضوووعن مو  عملهوا يف كول دور  عاديووة للجنوة العلوم والتكنولوجيووا، 
ل علوووو  الصووووعيد العووواملي فيمووووا يتصوووو أمهيوووةعووواّمن موووون املواضووووي  ذا  األولويوووة الوووو  تكتسووووي 

 ابلتصحر/تد ور األراضي واجل اف. 
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 شأن املواضي  ال  ميكن النظر فيها إلدراجها يف وئقشت اهلي ة طائ ة من املق حا   -30
. و عوود ذلوووك، وضوو  مكتوووب جلنووة العلوووم 2021-2020 وورئم  عموول اهلي وووة ل وو   السووونتن 

 . ICCD/COP(14)/CST/6 والتكنولوجيا، ابلتعاون م  اهلي ة، مشروع  رئم  عمل يرد يف الوثيقة
  شأندع  جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدي توصيا  إىل مؤمتر األطراف تُ س :اإلجراء -31

  .2021-2020 رئم  العمل املق ح هلي ة الت اعل  ن العلوس والسياسا  ل    السنتن 
ICCD/COP(14)/CST/6 -  (.2021-2020العلوس والسياسا  )  ن الت اعل  ي ة رئم  عمل 

 م كر  من األمانة

 إطار رصد اهلدف ال  اتيجي بشأن اجلفاف )ج( 
 ضرور  ، 13-س أ/15املقرر  من 8يف ال قر   األطراف، أقر مؤمتر: معلوما  أساسية -32

إجيواد مؤشور حموودد خواص ابهلودف االسوو اتيجي  شوأن اجل واف الوووارد يف اإلطوار االسوو اتيجي 
 لمؤمتر. لال ي اعتمدته األطراف يف الدور  الثالثة عشر   2030-2018لالت اقية لل    

وابلنظر إىل أن جلنة العلم والتكنولوجيا ساعد  يف تعريف وحتديد أُطُر الرصد اخلاصة  -33
داف االس اتيجية األخرى، مبوا يف ذلوك املؤشورا ، طلوب موؤمتر األطوراف إىل جلنوة العلوم ابأل 

 والتكنولوجيا املساعد  يف العمل املتعلق إبجياد إطار رصد اهلدف االس اتيجي  شأن اجل اف.
وملووا كانووت  ووو ه املسووألة متصوولة  عمليوووة اإل ووال  يف إطووار ات اقيوووة مكافحووة التصوووحر  -34

وجلنوة العلووم  اسووتعراف تن يو  االت اقيووةيوة، فهووي تكتسوي أمهيووة ابلنسوبة للجنوة وابعتبوارا  علم
 ول لك، سُتناَقي الوثيقة يف جلسا  عامة للجنتن كليهما.اً. والتكنولوجيا مع

استعراف التقرير  شأن   ه املسألة وتقدي أي اً اقُ ح أن تتوىل اللجنتان مع :اإلجراء -35
 اً. اإلجراء ال ي يراه مناسب ذاإىل مؤمتر األطراف الخت توصيا  قد ترغبان يف توجيهها

ICCD/COP(14)/CST/7 وICCD/CRIC(18)/4 -  نتووائ  عموول جلنووة العلووم والتكنولوجيووا  شووأن
 . م كر  من األمانةإطار رصد اهلدف االس اتيجي  شأن اجل افإجياد 

 املسائل اإلجرائية -٤ 
 عشرة للجنة العلم والتكنولوجيا اخلامسةبر مل عمل الدورة   

 مون النظواس الوداخلي، 33أن تقّدس، عمواًل ابملواد   جلنة العلم والتكنولوجيا يتعن عل  -36
  .مؤمتر األطراف لكي يعتمده عشر  اخلامسة ادورهت رئم  عمل مؤقت ل

 اعتمامل تعرير جلنة العلم والتكنولوجيا -٥ 
عشر  املعلوما  ذا  الصلة أبعمال  الرا عةعن دورته  تُدرَج يف تقرير مؤمتر األطرافس -37

أن تقودس اللجنوة إىل موؤمتر األطووراف  يف  و ا الصودد ويُتوقو  عشور . الرا عوةاللجنوة أثنواء دورهتوا 
عنود اللوزوس، لينظور فيوه مووؤمتر ، مبوا يف ذلووك مشواري  املقوررا ، عشور  الرا عوةدورهتوا التقريور عون 

  .األطراف، ويعتمده حسب االقتضاء
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 املرفق 

عشووورة للجنوووة العلووووم  الرابعوووةاجلووودول الوووؤمت املؤقوووت ألعموووال الوووودورة   
  والتكنولوجيا

 2019أيلول/ بتمرب  ٣ ال الاثء
 00/18-00/1٥ة الساع 00/1٣-00/10الساعة 

  للجنة  عشر  الرا عة جلنة العلم والتكنولوجيا الدور َ  رئيسِ  افتتاحُ 

 املسائل التنظيمية •
 األعموووووال وتنظووووويم عمووووول الووووودور  إقوووورار جووووودول -

(ICCD/COP(14)/CST/1) 
عن  رئم  عمل  ي ة الت اعل  ن  املنبثقة البنود -

 2019-2018العلوس والسياسا  ل    السنتن 
إرشووووادا  مطووووووَّر  لتحقيووووق حتييووووود أثوووور تووووود ور  -

 1األراضي، يف إطار اهلدف 
(ICCD/COP(14)/CST/2) 

 ي ة الت اعل  ن العلوس البنود املنبثقة عن  رئم  عمل  •
 )ات  ( 2019-2018والسياسا  ل    السنتن 

أنشطة التنسيق يف إطوار  ورئم  عمول  ي وة  -
الت اعووووول  وووووون العلووووووس والسياسووووووا  ل وووووو   

  2019-2018السنتن 

(ICCD/COP(14)/CST/4) 
 

 
 2019أيلول/ بتمرب  ٤ األربعاء

 00/18-00/1٥الساعة  00/1٣-00/10الساعة 
  املعارف تبادلو  ،ت اعل العلوس والسياسا  •

 إطار رصد اهلدف االس اتيجي  شأن اجل واف -
ICCD/COP(14)/CST/7) و(ICCD/CRIC(18)/4 

علوس  • البنود املنبثقة عن  رئم  عمل  ي ة الت اعل  ن ال
 )ات  ( 2019-2018والسياسا  ل    السنتن 

إرشادا  لدعم اعتماد وتن ي  تدخال   رية  -
ألغراف إدار  اجل اف والتخ يف مون آاثره، 

 2يف إطار اهلدف 

(ICCD/COP(14)/CST/3) 
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 2019 أيلول/ بتمرب ٥، اخلميس
  00/1٣-00/10الساعة 

 )ات  ( املعارف بادلوت ،ت اعل العلوس والسياسا  •
 والقطووب ،الت اعول  وون العلووس والسياسوا   ي وة -

، الت اقية األمم املتحود  ملكافحوة التصوحر املعريف
سووبل حتليوول أفضوول املمارسووا  ونشوور ا وتيسووري و 

 الوصول إليها

(ICCD/COP(14)/CST/5) 
 والسياسا  العلوس  ن الت اعل  ي ة عمل  رئم  -

 2021-2020 السنتن ل   

(ICCD/COP(14)/CST/6) 
 املسائل اإلجرائية •

عمووول الووودور  الرا عوووة عشووور  للجنوووة العلوووم   ووورئم  -
 والتكنولوجيا

 

 
 2019أيلول/ بتمرب  6 اجلمعة

 00/18-00/1٥الساعة  
 اعتماد تقرير جلنة العلم والتكنولوجيا • 

 التنظيمية املسائل •
انتخاب أعضاء مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا  -

 رئيسها غري
 اختتاس الدور 

    


