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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة الثامنة

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠- ٢٣بوينس آيرس، 

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
  يم العملإقرار جدول األعمال وتنظ

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة من األمانة

   جدول األعمال املؤقت- أوالً 
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ١

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                  - ٢
)٢٠١٨- ٢٠٠٨:(  

  ؛فيذ االتفاقية عن دورهتا السابعةالنظر يف تقرير جلنة استعراض تن  )أ(
  النظر يف خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛   )ب(
استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل الوكاالت واملؤسسات             )ج(  

  .املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية

  اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف االستعراض املنتِظم لتنفيذ االتفاقيةاملؤسساتية إلجراءات أو اآلليات ا  - ٣

استعراض أداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل   - 
  ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(تعزيز تنفيذ االتفاقية 
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 النظـر يف   - ومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطـراف            حتسني إجراءات تبليغ املعل     - ٤
  .٨- م أ/٨مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ املعدة لكيانات اإلبالغ على النحو املشار إليه يف املقرر 

ـ           )أ(   ز املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزي
  ؛)٢٠١٨- ٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 

  اإلطار املشترك لتحديد واختيار أفضل املمارسات؛  )ب(  
النظر يف إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا املتعلقة بأفضل طريقة لقياس التقدم احملـَرز               )ج(  

 من  من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر       ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   صوب بلوغ   
  ؛)٢٠١٨- ٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 احملـدد يف    ٤النظر يف أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي              )د(  
  ).٢٠١٨- ٢٠٠٨(اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

  .ض تنفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة التاسعة للجنة استعرا  - ٥

  .اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  - ٦

  . عدا رئيسهاجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةانتخاب أعضاء مكتب   - ٧

   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
ـ           ٢٢من املادة   ) أ(٢تنص الفقرة     - ١ ة  من االتفاقية على أن يستعرض مؤمتر األطراف بانتظام تنفيذ االتفاقي

  . املؤسساتيةوعمل ترتيباهتا

، أنشأ مؤمتر األطراف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بصفتها هيئة فرعية تابعة            ٥- م أ /١ومبوجب املقرر     - ٢
لـه، من أجل مساعدته على استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، يف ضوء اخلربات املكتسبة على الصُُّعد الـوطين                 

دويل، ومن أجل تيسري تبادل املعلومات بشأن التدابري اليت تعتمدها األطراف، عمالً            ودون اإلقليمي واإلقليمي وال   
ما يتعني اختاذه   واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف بشأن        استخالص نتائج    من االتفاقية، بغية     ٢٦باملادة  

  .يف جمال تنفيذ االتفاقيةمن خطوات إضافية 

إطار اختـصاصاهتا  يف أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   ر األطراف   ، قرر مؤمت  ٨- م أ /٧ومبوجب املقرر     - ٣
  .، عند االقتضاء٨-م أ/١ يف املقرراحملدَّدة 

  مكان عقد الدورة

، سُتعقد الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيـذ        ٥- م أ /١ من مرفق املقرر     ٥عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة        - ٤
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٣ورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بوينس آيرس، يف الفترة من االتفاقية أثناء انعقاد الد
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  املشاركون

وجيوز قبول . ، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع األطراف يف االتفاقية٥- م أ/١وفقاً للمقرر    - ٥
 حكومية، ترغب يف أن ُتمثَّل يف دورة من أي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غري

  .دورات اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرة يف الدورة

  املكتب

   املعـدَّل   ١- م أ /١املقـرر   ( مـن النظام الداخلي ملؤمتر األطـراف        ٣١ واملادة   ٥- م أ /١وفقاً للمقرر     - ٦
وانتخبـت  .  يف دورته الثامنة رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة         ، انتخب مؤمتر األطراف   )٢- م أ /٢٠باملقرر  

ويتكون .  وعينت يف دورهتا السابعة أحد نواب الرئيس مقرراًَ هلا         ،اللجنة يف دورهتا السادسة أربعة نواب لرئيسها      
  .مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس

  جدول األعمال

جـدول  إعداد  رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      يتوىل  أن  يضاً  ، قرر مؤمتر األطراف أ    ٨- م أ /٧يف املقرر     - ٧
  األعمال املؤقت للدورة الثامنة للجنة بالتشاور مع األمانة؛

قرر مؤمتر األطراف أن تقوم اللجنة، يف الدورات اليت تعقدها بالتزامن مع انعقـاد              ،  ٥- م أ /١ويف املقرر     - ٨
  :مؤمتر األطراف، مبا يلي

  قرير الشامل لدورهتا املعقودة يف الفترة الفاصلة بني دوريت مؤمتر األطراف؛النظر يف الت  )أ(  
  االستعراض املنتظم لسياسات اآللية العاملية وطرائق عملها وأنشطتها؛  )ب(  
  االستعراض املنتظم للتقارير اليت تعدها األمانة عن تنفيذ مهامها؛  )ج(  
  .فق البيئة العامليةالنظر يف التقارير املتعلقة بالتعاون مع مر  )د(  

 باإلضافة إىل ،، ُوضعت يف احلسبان هذه املسائل املدرج يف هذه الوثيقةولدى إعداد جدول األعمال املؤقت    - ٩
  .٨- م أ/٣ وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، والسيما املقرر ٥- م أ/١مسائل أخرى ناشئة عن املقرر 

  الوثائق

وباإلضافة إىل  .  الوثيقة قائمة بوثائق الدورة ووثائق أخرى ذات صلة باملوضوع         ترد يف املرفق األول هبذه      - ١٠
  .<www.unccd.int>التوزيع االعتيادي، ستتاح الوثائق الرمسية للدورة على موقع االتفاقية الشبكي 

  افتتاح الدورة

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٣يف بافتتاح الدورة الثامنة للجنة رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية سيقوم   ١١
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   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل- ١

سُيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت الوارد يف هذه الوثيقة لتنظر فيه بغـرض                   - ١٢
  .الفروع التاليةويتضمن املرفق الثاين هبذه الوثيقة جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال الدورة سيتم تناوله بالتفصيل يف . إقراره

  الغرض من الدورة
من اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ستنظر اللجنة، يف دورهتا الثامنة، يف جدول ) ب(١وفقاً للفقرة   - ١٣

  .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، عند االقتضاءصياغة مشاريع مقررات، عند الضرورة، بغرض أعماهلا 

  تنظيم العمل
 ٢٣يدعو رئيس اللجنة، أثناء افتتاح الدورة يف        : التايلاملخطط االفتراضي   رغب اللجنة يف النظر يف      قد ت   - ١٤

 من جدول األعمال ٤ و٢مث يتم النظر يف البندين . ، إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
 ة العامة ملؤمتر األطراف، اليت ستعقد يف اليومويف اجللس. سبتمرب/ أيلول٢٥حىت انعقاد جلستها اخلامسة يوم اجلمعة 

  .مشاريع املقررات املتعلقة هبذين البندين للنظر فيها ورّبما اعتمادهاإىل مؤمتر األطراف ، تقدَّم ذاته

 مـن   ٣ ملواصلة النظر يف البند      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠ومن املقترح أن تستأنف اللجنة عملها يف يوم           - ١٥
اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف االستعراض املنتِظم لتنفيذ        املؤسساتية  راءات أو اآلليات    اإلج(جدول األعمال   

  .، حاملا يفرغ مؤمتر األطراف من النظر يف اختصاصات اللجنة)االتفاقية

سيسمح اجلدول الزمين املؤقت املقترح لألعمال بإعداد       وبعد الفروغ من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال،            - ١٦
صياغة مشاريع املقررات، عند الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، عند  التقرير عن الدورة، مبا يف ذلك

، بالنظر يف برنامج عمل ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠يف املقرر انعقادها وستقوم اللجنة، يف أثناء اجللسة اخلتامية    . االقتضاء
  . األخري، سيدعو رئيس اللجنة إىل انتخاب أعضاء املكتب عدا رئيس اللجنةويف. دورهتا التاسعة وباعتماد تقريرها

  اجللساتانعقاد أوقات 
يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من التسهيالت املتاحة يف أثناء ساعات العمل   - ١٧

امليزانية لعقد جلسات مسائية أو أثناء عطلة ومل ُتوضع أي ترتيبات يف اجلدول الزمين وال أي اعتمادات يف . العادية
ومتاشياً مع ساعات عمل مؤمتر األطراف وتفادياً لتكبد تكاليف العمل اإلضايف، ستكون ساعات             . هناية األسبوع 

ومل . ٠٠/١٨ إىل الـساعة  ٠٠/١٥، ومن الساعة  ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠العمل العادية للدورة من الساعة      
  . ُتعقد يف أي وقت من األوقات أكثر من جلسة واحدة مزودة خبدمات الترمجة الشفويةُتتخذ أي ترتيبات لكي

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات         - ٢
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

، يتعّين على مـؤمتر     منها ٢٦وباملادة  من االتفاقية    ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢عمالً بالفقرتني الفرعيتني      - ١٨
  . املؤسساتيةاألطراف أن يستعرض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا
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، قرر مؤمتر األطراف أن ُينشئ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة              ٥-م أ /١ومبوجب املقرر     -١٩
  . املذكور هذه اللجنة كما وردت يف مرفق املقررله ملساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وأن يعتمد اختصاصات

اعتمد مؤمتر األطراف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل           ،  ٨- م أ /٣ويف املقرر     - ٢٠
وقرر أن تكون جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مسؤولة عن استعراض تنفيـذ            ) االستراتيجية(تعزيز تنفيذ االتفاقية    

  .ة من ِقبل األطراف يف االتفاقية ومؤسساهتا وهيئاهتااالستراتيجي

  النظر يف تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا السابعة  )أ(  

، يتعني على اللجنة أن تقوم، يف الدورات اليت ُتعقد أثناء الفترات الفاصلة بـني               ٥- م أ /١وفقاً للمقرر     - ٢١
واقتراح توصيات حمددة على مؤمتر األطراف      استخالص نتائج    منها   ،أمورالدورات العادية ملؤمتر األطراف، جبملة      

يف جمال تنفيذ االتفاقية، عن طريق تقدمي تقرير شامل إىل مؤمتر األطراف إضافية  من خطوات هاختاذما يتعني بشأن 
  .يف ضوء برنامج عمله

جنة استعراض تنفيذ االتفاقية دورة     ، قرر مؤمتر األطراف أن تكون الدورة السابعة لل        ٨- م أ /٣ويف املقرر     - ٢٢
  .٨- م أ/٩تنفيذ االستراتيجية، وفقاً للمقرر زيادة تعزيز استثنائية للنظر يف املسائل املنهجية من أجل 

يف صيغته وأوعزت إىل املقرر بأن يضعه واعتمدت اللجنة، يف هناية دورهتا السابعة، مشروع تقرير الدورة   - ٢٣
  . حسب االقتضاءالنهائية، مبساعدة األمانة،

إطـار العمـل    ) أ: (ا بـشأن   استنتاجات اللجنة وتوصياهت   )١(السابعةاللجنة عن دورهتا    ويتضمن تقرير     - ٢٤
االعتبار أثنـاء إعـداد     املسائل يف   هذه  ُوضعت  وقد  . عملية االستعراض ) ج(وعملية اإلبالغ؛   ) ب(والربناجمي؛  

  .الوثائق املتعلقة بالدورة الثامنة للجنة

  ر يف خطط عمل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيةالنظ  )ب(  

طلب مؤمتر األطراف إىل خمتلف هيئات االتفاقية أن تضع كل منها خطة ، ٨- م أ/٣ من املقرر ٣يف الفقرة   - ٢٥
ج اإلدارة القائمة على النتائج، وذلك على حنـو         ُهاخلاصة هبا استناداً إىل نُ    )  سنوات ٤(العمل املتعددة السنوات    

  .مع االستراتيجية، كما طلب إليها إبالغ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بالتقدم احملرز يف تنفيذهاينسجم 

امليزنة اخلاصة هبيئات االتفاقية،    حدد مؤمتر األطراف دورات التخطيط و     ،   ذاته  من املقرر  ٣٨ويف الفقرة     - ٢٦
وىل، مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات ، خالل دورة التخطيط األ إىل الدورة السابعة للجنة    نه ستقدَّم وذكر أ 

مع املشاريع املقدمة يف إطار الدورة األوىل للميزانية يف الدورة التاسعة           بالتالزم  وسيتم النظر فيها    ) أربع سنوات (
م برامج عمل بأن تقدِّ ، أوصت األطراُفاللجنة عن دورهتا السابعة من تقرير ١٢٥الفقرة وكذلك . ملؤمتر األطراف

 األطراف  مؤمتَرأوصت   بينما   ،ات االتفاقية واهليئات التابعة هلا إىل اللجنة للنظر فيها وتقدمي املشورة بشأهنا           مؤسس
  .مبسائل امليزانيةاملتعلقة تدابري الباختاذ 

                                                      

 .ICCD/CRIC(7)/5الوثيقة  )١(
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ملؤسسات االتفاقية ) أربع سنوات(مشاريع خطط العمل املتعددة السنوات فإن تقدم من أحكام، ونظراً ملا   - ٢٧
، Add.4 و Add.3و ICCD/CRC(8)/2/Add.1 و ICCD/CRC(8)/2الوثـائق   ترد مدرجةً يف    التابعة هلا   واهليئات  

  .لجنةاللكي تنظر فيها 

يف الوثيقـة   مـدرجاً   ) ٢٠١١- ٢٠١٠(برنامج العمل املشترك بني األمانة واآللية العاملية        ويرد مشروع     - ٢٨
ICCD/CRIC(8)/2/Add.2 . وات اخلاصة بلجنة العلم والتكنولوجيا، بصيغته مشروع خطة العمل املتعددة السنأما

إىل الدورة التاسعة للجنة العلم والتكنولوجيا للنظر فيه فيقدَّم ، ICCD/COP(9)/CST/3/Add.1املدرجة يف الوثيقة 
اً النظر أوليبشأن عملية وسيقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا إسهامات إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية . أولياً

  .يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات اخلاصة بلجنة العلم والتكنولوجيا

بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة         املتاحة  استعراض املعلومات     )ج(
  األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية

تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث ضرورة  من االتفاقية ٢٠املادة من ) ب(٢تتناول الفقرة   - ٢٩
وقرر مؤمتر األطراف، يف    . التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك تقدمي متويل جديد وإضايف من مرفق البيئة العاملية              

ت املتاحة بشأن متويل تنفيـذ  ، أن يدرج، كبند دائم يف جدول أعماله، مسألة استعراض املعلوما         ١- م أ /٩مقرره  
االتفاقية من قبل الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة العاملية               

  . من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢املتعلقة بالتصحر، على النحو احملدد يف الفقرة 

أن تنظر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية كـذلك يف التقـارير           ، قرر مؤمتر األطراف     ٥- م أ /١ويف املقرر     - ٣٠
وينص املقرر  . املتعلقة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية أثناء الدورات اليت ُتعقد بالتزامن مع انعقاد مؤمتر األطراف              

لعاملية بشأن جمـال   على عدد من التدابري اليت يتعني اختاذها فيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه مرفق البيئة ا           ٨- م أ /٦
، يرد تقرير األمني ٨- م أ/٦ووفقاً للمقرر . االهتمام املتمثل يف تدهور األراضي والتعاون مع األمانة واآللية العاملية

  .ICCD/CRIC(8)/3التنفيذي يف الوثيقة 

التعاون بينهما تعزيز بشأن بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية    املربمة  وتنص مذكرة التفاهم      - ٣١
، على أن يقدم مرفق البيئة العاملية تقريراً إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر               ٧- م أ /٦واملعتمدة مبوجب املقرر    

األطراف من خالل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر بشأن استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه لتمويل ما اتُّفق عليه من                
كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق     ، طُلب أيضاً إىل     ٨- م أ /٦ ويف املقرر    .التصحرتكاليف زائدة لألنشطة املتعلقة ب    

  .رئيس املرفق أن يقدم إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف تقريراً عن تنفيذ ذلك املقرر/البيئة العاملية

 املية إىل تقدمي تقارير إىلواقترحت جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، يف دورهتا السابعة، دعوة مرفق البيئة الع  - ٣٢
، بالتزامن مع استالم التقـارير مـن    مؤمتر األطراف دورات  الدورات اليت تعقدها اللجنة يف الفترات الفاصلة بني         

ومع أن مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة قد يتخذ قراراً هنائياً يف هذا الشأن، يرد يف الوثيقة                 . األطراف واملراقبني 
ICCD/CRIC(8)/3/Add.1 التكاليف  تقرير مرفق البيئة العاملية الذي يعرض استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه لتمويل

  .الزائدة املتفق عليها الناشئة عن أنشطة تتعلق بالتصحر
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مؤمتر  اإلضافية ملساعدةاملؤسساتية اإلجراءات أو اآلليات      - ٣
  األطراف يف االستعراض املنتِظم لتنفيذ االتفاقية

  داء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني استعراض األ
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إمتام وضـع           ،  ٨- م أ /٣ من املقرر    ١٦يف الفقرة     - ٣٣
نفيذ االتفاقية، وخباصة االستراتيجية، مبا يف ذلك التوصيات الصادرة         املقترحات املتعلقة باستعراض األداء وتقييم ت     

  . بغرض مناقشتها يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف،عن جلنة العلم والتكنولوجيا

 املؤسسات والشركاء وأصحاب املصلحة مختلفما ِل) إطار التنفيذ(فرع سادساً من االستراتيجية  الحيددو  - ٣٤
االستراتيجية والعملية لالستراتيجية، ويبّين الطريقة اليت يف حتقيق األهداف من أدوار ومسؤوليات ية االتفاقب املعنيني

  .ينبغي أن يعاد هبا تشكيل اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطراف

يف اختصاصات جلنة اسـتعراض     ، أن ينظر يف دورته التاسعة       ٨- م أ /٧، يف مقرره    مؤمتر األطراف وقرر    - ٣٥
، مع مراعاة اخلطة والدور االستراتيجيني للجنة على النحو املنصوص عليه يف املقررات             ينقحها االتفاقية وأن    تنفيذ

ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، وكذلك يف توصيات الدورتني السابعة والثامنة للجنـة     
  .استعراض تنفيذ االتفاقية

إجراء اسـتعراض عـاملي لتنفيـذ    لسابعة، عدداً من التوصيات بشأن كيفية وقدمت اللجنة، يف دورهتا ا     - ٣٦
بني اهليئات الفرعية التابعة ملـؤمتر األطـراف، ودور جلنـة العلـم     التواصل ، مبا يف ذلك  االستراتيجية واالتفاقية 

السابعة، بأن  ت اللجنة كذلك، يف دورهتا      وصوأ. والتكنولوجيا يف مساعدة اللجنة على استعراض تنفيذ االتفاقية       
اليت الشكل املقترح للدورات املقبلة ووثيقة بشأن االختصاصات املنقحة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية األمانة  تِعدَّ

  .٨- م أ/٩ و٨- م أ/٣ن يلمقرروفقاً ل لكي ينظر فيها مؤمتر األطرافلجنة، ستعقدها ال

 العام الستعراض وتقيـيم األداء اخلـاص         مقترحات تتعلق بالنظام   ICCD/CRIC(8)/4وتتضمن الوثيقة     - ٣٧
املتعلق بنظامي املؤسسايت  عرضاً عاماً لإلطار ICCD/CRIC(8)/INF.1وتتضمن الوثيقة . باتفاقية مكافحة التصحر

 االختصاصات املقترحة ICCD/CRIC(9)/7وتتضمن الوثيقة . االستعراض والتقييم اخلاصني باتفاقييت ريو األخريني
وتقدَّم إىل مؤمتر األطراف لكي     . يذ االتفاقية، مبا فيها شكل اجتماعاهتا املقبلة وجدوهلا الزمين        للجنة استعراض تنف  

  .بشأهنايف اختاذه ينظر فيها ويتخذ أي قرار قد يرغب 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها            - ٤
ئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ     النظر يف مشروع املباد    - إىل مؤمتر األطراف    

  ٨- م أ/٨على النحو املشار إليه يف املقرر لكيانات اإلبالغ 

يقوم، واضعاً يف اعتباره آراء اآللية العاملية، ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي أن ٨- م أ/٨يف املقرر   - ٣٨
ستة من كيانات اإلبالغ، إىل جانب مبادئ توجيهية        تأخذ هبا   مشروع مبادئ توجيهية متعلقة باإلبالغ لكي       بوضع  

  .وذلك قبل انعقاد الدورة السابعة للجنةلوضع التقارير بشأن تنفيذ برامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، 
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اتفاق عام على مبادئ اإلبالغ اليت اقترحتها األمانة من  ويف الدورة السابعة للجنة، توصلت األطراف إىل          - ٣٩
 مبادئ توجيهية جديدة تتعلق     وطُلب إىل األمانة أن تعدَّ    . ا مبضمون التقارير وشكلها وبعملية اإلبالغ     حيث صلته 

  على حنو  التحضريية املناسبة املفضية إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف،         األعمال  باإلبالغ من أجل النظر فيها يف       
  .٨- م أ/٨املقرر ما ينص عليه 

فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت املنشأة هلذا الغرض، تقـدَّم          هتا األمانة، مبساعدة    ويف الوثائق اليت أعد     - ٤٠
خمتلف عناصر املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ منفصلةً لكي تنظر فيها اللجنة، على أساس أنه سيتم إعداد دليل       

 الرابعة وفق القرارات النهائية اليت ُتتخذ       واملراقبني حتديداً لكي ُيعَرض يف دورة اإلبالغ      إىل األطراف   إبالغ موجه   
  .الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافيف هذا الشأن يف 

 عرضاً عاماً للمبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ لكي تنظر فيهـا           ICCD/CRIC(8)/5وتتضمن الوثيقة     - ٤١
نة  عيِّ ICCD/CRIC(8)/INF.2قة  وترد يف الوثي  .  من توصيات   إىل مؤمتر األطراف   وما قد ترغب يف تقدميه    اللجنة  

  .من املبادئ التوجيهية للعلم

املؤشرات ورصد اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ                 )أ(
  )١٨٢٠- ٢٠٠٨ (االتفاقية

د جمموعة تركز على جتميع مؤشرات األداء هبدف حتديأن إىل األمانة يف الدورة السابعة للجنة      األطراف   تطلب  - ٤٢
إىل األمانة أن تقتـرح     كما طلبت   . تنسيق خمتلف جمموعات املؤشرات املستخدمة يف االستراتيجية       و دنيا من املؤشرات  

  . املؤشراتاً لتلك وتعريف، ومسرداً يشرح املصطلحات، يسترشد هبا األطراف يف استخدام مؤشرات األداءمنهجيةً

 الذي يتـضمن مـشورة   ،مؤشرات األداءعن قرير األمانة    ت ICCD/CRIC(8)/5/Add.1ويرد يف الوثيقة      - ٤٣
  .٣مقدمة من جلنة العلم والتكنولوجيا، ال سيما خبصوص املؤشرات املتعلقة باهلدف التنفيذي 

. املنهجية ومسرداً عن  ، على التوايل، معلومات     Add.3 و ICCD/CRIC(8)/5/Add.2وتتضمن الوثيقتان     - ٤٤
تنفيـذ  عـن    املرفق املايل املقترح امللحق بتقارير األطراف واملراقبني         ICCD/CRIC(8)/5/Add.4وتتضمن الوثيقة   

  .االتفاقية واالستراتيجية، إىل جانب ورقة الربامج واملشاريع

إىل األمني التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع اآلليـة العامليـة،           ، طلب مؤمتر األطراف     ٨- م أ /٧ويف املقرر     - ٤٥
مهية الدعم املايل املقدم إلعداد التقارير الوطنية، ال سيما من مرفق البيئة العاملية وغريه من بتوجيه انتباه املاحنني إىل أ

 ومن مث حتسني    ،حتقيق القدرة على الرصد على املستوى الوطين يف البلدان األطراف املتأثرة          بغية  املؤسسات املالية،   
  .نوعية التقارير الوطنية

 بضرورة إجراء تقييم عاملي لالحتياجات من القدرات بغية التأكد من           وأقرت أطراٌف يف الدورة السابعة      - ٤٦
وجهت نداء إىل مرفق البيئة العاملية لتقدمي مبالغ مالية إىل األطراف يف اتفاقية مكافحة              ، و مستوى املساعدة الالزم  

وتتضمن .  ريو األخرينيالتصحر لتمويل بناء القدرات يف جمال اإلبالغ، على غرار العمليات املتبعة يف إطار اتفاقييت
 معلومات عن اقتراح املشروع الكامل املقدم من مرفق البيئة العامليـة ملـساعدة              ICCD/CRIC(8)/INF.3الوثيقة  

  .البلدان األطراف املتأثرة على رصد تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية
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   واختيارهااإلطار املشترك لتحديد أفضل املمارسات  )ب(

ويف هذا الصدد، أوصت األطراف     .  يف االستراتيجية للوثائق ولنشر أفضل املمارسات      يوىل اهتمام خاص    - ٤٧
مؤمتر بأن تضع إطاراً مشتركاً لتحديد واختيار أفضل املمارسات لكي ُتعَرض على األمانة يف الدورة السابعة للجنة 

  .يف دورته التاسعةلينظر فيها األطراف 

  . املعلومات ذات الصلة هبذه املسألةICCD/CRIC(8)/5/Add.5وتتضمن الوثيقة   - ٤٨

النظر يف إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملـَرز يف تنفيـذ            )ج(
 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
  )٨٢٠١- ٢٠٠٨ (تعزيز تنفيذ االتفاقية

أن تسدي املشورة   ، طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة العلم والتكنولوجيا         ٨- م أ /٣ من املقرر    ١٠قرة  يف الف   - ٤٩
 ٣ و ٢ و ١للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية               

  . وما تتوصل إليه من نتائجالت دورهتا التاسعة مداو منها،احملددة يف االستراتيجية، وذلك باالستناد إىل مجلة أمور

وأعربت أطراف مشاركة يف الدورة السابعة للجنة عن تقديرها للجنة العلم والتكنولوجيا على إسهامها                - ٥٠
 منها تركيز اجلهود على حتديد املؤشرات والبيانات القائمة ذات الصلة على ، وأوصتها جبملة أمور،يف هذه العملية
  .ري كجزء من عملية وضع اجملموعة الدنيا من املؤشرات لقياس أثر تنفيذ االستراتيجيةالصعيد القط

ICCD/CRIC(8)/5/Add.6وستتضمن الوثيقة     - ٥١
 بشأن أفضل طريقة     إسهامات جلنة العلم والتكنولوجيا    )٢(

لك باالستناد إىل مجلة     احملددة يف االستراتيجية، وذ    ٣ و ٢ و ١ التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية        لقياس
  . منها مداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا التاسعة وما تتوصل إليه من نتائج،أمور

 احملدد يف اخلطة وإطار  ٤ التقدم احملرز يف تنفيذ اهلدف االستراتيجي        النظر يف أفضل طريقة لقياس      )د(
  )٢٠١٨- ٢٠٠٨(االتفاقية العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ 

، اعتمد مؤمتر األطراف، يف مجلة ما اعتمده، األهـداف االسـتراتيجية احملـددة يف               ٨- م أ /٣يف املقرر     - ٥٢
إىل جلنة العلم والتكنولوجيا أن تواصل تفصيل مؤشرات خاصة         وطَلَب  . االستراتيجية ومؤشرات األثر اخلاصة هبا    

وقد جعلـت  . ٤بزيادة حتديد اهلدف االستراتيجي  مل يكلِّفها صراحةً ، بيد أنه ٣ و ٢ و ١باألهداف االستراتيجية   
 جزءاً من برنـامج العمـل       ٤األمانة واآللية العاملية من زيادة حتديد مؤشرات األثر اخلاصة باهلدف االستراتيجي            

اف  بغرض تقدمي اقتراحات ذات صلة وضمان إتاحة مؤشرات األثر لألطر          ٢٠٠٩- ٢٠٠٨املشترك بينهما للفترة    
  .كي يتسىن هلا وضع تقارير بشأن مجيع األهداف االستراتيجية احملددة يف االستراتيجية

                                                      

 .الوثيقة أثناء الدورةهذه ستصدر  )٢(
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 اقتراحات من األمانة، بالتشاور مع اآللية العاملية، بـشأن          ICCD/CRIC(8)/5/Add.7وتتضمن الوثيقة     - ٥٣
  .جية من أهداف االستراتي٤أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي 

   برنامج عمل الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية- ٥

أن ُتستعرض اختـصاصات اللجنـة وعملياهتـا        ،  ٨- م أ /٧ و ٧- م أ /٧قرر مؤمتر األطراف، يف مقرريه        - ٥٤
مل ومن شأن هذا االستعراض أن يغري برنامج الع.  أثناء الدورة التاسعة ملؤمتر األطرافواجلدول الزمين الجتماعاهتا

  .والسبل اليت تساعد هبا هذه اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف على استعراض تنفيذ االتفاقية

واستناداً إىل األحكام املبينة أعاله، يتعني على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن تقدم برنامج عمل مؤقت                  - ٥٥
  .بغرض اعتمادهلدورهتا التاسعة، يتضمن تقديرات اآلثار املالية، إىل مؤمتر األطراف 

   اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية- ٦

. ، تقدم اللجنة تقريراً عن أعماهلا إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف             ٥- م أ /١فقاً للمقرر   و  - ٥٦
نظر فيه  ويقدَّم تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة، ومعه مشاريع املقررات، عند الضرورة، إىل مؤمتر األطراف لكي ي               

  .ويعتمده، حسب االقتضاء

   عدا الرئيسجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةانتخاب أعضاء مكتب  - ٧

، ُينتخب أربعـة نـواب   ٥- م أ/١ترد فـي املقرر  على حنو ما     من اختصاصات اللجنة،     ٤عمالً باملادة     - ٥٧
 مـن النظـام     ٣١فقاً للمادة    الذي ينتخبه مؤمتر األطراف و     ، إىل جانب الرئيس   ،للرئيس يشكلون مكتب اللجنة   

الداخلي للمؤمتر، مع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكـايف للبلـدان                
  . األطراف املتأثرة، وال سيما البلدان األفريقية، مع عدم إمهال البلدان األطراف املتأثرة الواقعة يف مناطق أخرى

قد ترغب اللجنة   ووفقاً للممارسة املتبعة،    . انتخاب هؤالء األعضاء يف اجللسة اخلتامية     ويدعو الرئيس إىل      - ٥٨
  .تزامن والياهتم مع والية الرئيسما يتيح متتاليتني، لفترتني يف انتخاب نواب الرئيس األربعة 
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض 
  تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثامنة

  عنواهنا ووصفها     الوثيقةرمز

ICCD/CRIC(8)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CRIC(7)/5    تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا السابعة، املعقودة يف اسطنبول يف

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٣الفترة من 
ICCD/CRIC(8)/2   مذكرة من األمانة.  االتفاقية واهليئات الفرعية التابعة هلاخطط عمل مؤسسات  
ICCD/CRIC(8)/2/Add.1   مذكرة من األمانة. خطط عمل مؤسسات االتفاقية واهليئات الفرعية التابعة هلا .

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة الـسنوات اخلاصـة باألمانـة            . إضافة
)٢٠١٣- ٢٠١٠(  

ICCD/CRIC(8)/2/Add.2   مذكرة من األمانة. ط عمل مؤسسات االتفاقية واهليئات الفرعية التابعة هلاخط .
النظر يف مشروع برنامج العمل املشترك بني األمانة واآلليـة العامليـة            . إضافة

)٢٠١١- ٢٠١٠(  
ICCD/CRIC(8)/2/Add.3   مذكرة من األمانة. خطط عمل مؤسسات االتفاقية واهليئات الفرعية التابعة هلا .

النظر يف مشروع خطة العمل املتعددة السنوات اخلاصة باآللية العامليـة           . إضافة
)٢٠١٣- ٢٠١٠(  

ICCD/CRIC(8)/2/Add.4   مذكرة من األمانة. خطط عمل مؤسسات االتفاقية واهليئات الفرعية التابعة هلا .
) ٢٠١٣- ٢٠١٠(النظر يف مشروع خطة العمل املتعـددة الـسنوات          . إضافة

  ض تنفيذ االتفاقيةاخلاصة بلجنة استعرا
ICCD/CRIC(8)/3               استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقية من ِقبـل الوكـاالت

واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئة 
  مذكرة من األمانة. العاملية

ICCD/CRIC(8)/3/Add.1     ة بشأن متويل تنفيذ االتفاقيـة مـن ِقبـل الوكـاالت            استعراض املعلومات املتاح
واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفق البيئـة            

تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن اسـتراتيجياته       . إضافة. مذكرة من األمانة  . العاملية
   لألنشطة املتعلقة بالتصحروبراجمه ومشاريعه لتمويل التكاليف الزائدة املتفق عليها

ICCD/CRIC(8)/4             استعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات
 مذكرة من األمانة. )٢٠١٨- ٢٠٠٨(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ICCD/CRIC(8)/5          ليت يتعني تقدميها إىل    حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير ا
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو : مؤمتر األطراف

  مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر 
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  عنواهنا ووصفها     الوثيقةرمز

ICCD/CRIC(8)/5/Add.1              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو : مؤمتر األطراف

مؤشـرات األداء  . إضـافة . مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
 اصة باستعراض تنفيذ االستراتيجيةاخل

ICCD/CRIC(8)/5/Add.2            ميها إىل  حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقد
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو : مؤمتر األطراف

الدليل املنهجي بشأن . إضافة. مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر 
جية والبيانـات   استخدام مؤشرات األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ االسـتراتي       

 الوصفية ذات الصلة

ICCD/CRIC(8)/5/Add.3              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو : مؤمتر األطراف

مسرد مؤشـرات   . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
 يذ االستراتيجية وأفضل املمارساتفاألداء اخلاصة باستعراض تن

ICCD/CRIC(8)/5/Add.4              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو : مؤمتر األطراف

 املايل وورقة   املرفق. ضافةإ. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
 الربامج واملشاريع

ICCD/CRIC(8)/5/Add.5              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو . مؤمتر األطراف

ك اإلطـار املـشتر   . إضافة.  األمانة مذكرة من . ٨- م أ /٨املشار إليه يف املقرر     
 لتحديد واختيار أفضل املمارسات

ICCD/CRIC(8)/5/Add.6              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو . مؤمتر األطراف

النظر يف إسهامات   . إضافة. مذكرة من األمانة  . ٨- م أ /٨ املشار إليه يف املقرر   
جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملـرز يف حتقيـق              

  )أ( احملددة يف االستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 
ICCD/CRIC(8)/5/Add.7            يتعني تقدميها إىل   حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت

النظر يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ على النحو . مؤمتر األطراف
النظر يف أفضل طريقة . إضافة. مذكرة من األمانة. ٨- م أ/٨املشار إليه يف املقرر 

   احملدد يف االستراتيجية٤لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي 

  ـــــــــــــــ
  .ستصدر هذه الوثيقة أثناء الدورة  )أ(  
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  عنواهنا ووصفها     الوثيقةرمز

ICCD/CRIC(8)/INF.1                اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملـساعدة مـؤمتر األطـراف علـى
اإلطار املؤسسي لنظامي . مذكرة من األمانة. االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية

   اخلاصني باتفاقييت ريو األخرينياالستعراض والتقييم
ICCD/CRIC(8)/INF.2              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل

 ادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغشكل منوذجي للمب. مؤمتر األطراف

ICCD/CRIC(8)/INF.3              حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل
املشروع الكامل املقترح ملساعدة البلدان األطراف املتأثرة على        . طرافمؤمتر األ 

 د تنفيذ االتفاقية واالستراتيجيةرص
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  املرفق الثاين

   املؤقت لألعمالاجلدول الزمين
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣األربعاء، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  ض تنفيذ االتفاقيةمن قبل رئيس جلنة استعراافتتاح الدورة 

ــل    • ــيم العم ــال وتنظ ــدول األعم ــاد ج اعتم
)ICCD/CRIC(8)/1(  

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني         •
  للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

ــسابعة    - ــا ال ــن دورهت ــة ع ــر اللجن تقري
)ICCD/CRIC(7)/5(  

خطط عمل مؤسسات االتفاقيـة واهليئـات         -
، ICCD/CRIC(8)/2(لتابعـة هلـا     الفرعية ا 

  )Add.1 - Add.4و
تقرير رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا بـشأن         -

النظر يف مشروع خطـة العمـل املتعـددة         
اخلاصـة بلجنـة    ) أربع سـنوات  (السنوات  

  العلم والتكنولوجيا

استعراض تنفيذ اخلطة وإطار العمل االسـتراتيجيني         •
  التفاقيةللسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ ا

استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ        -
االتفاقية من ِقبل الوكـاالت واملؤسـسات       
املتعددة األطراف، مبا يف ذلـك املعلومـات        
املتعلقــة بأنــشطة مرفــق البيئــة العامليــة 

)ICCD/CRIC(8)/3و Add.1(  

  
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤اخلميس، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعيـة وشـكل          •

النظر : التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطراف      
يف مشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلبالغ علـى        

  ٨-م أ/٨النحو املشار إليه يف املقرر 
مؤشرات ورصـد اخلطـة وإطـار العمـل           -

 االستراتيجيني للسنوات العشر مـن أجـل      
، ICCD/CRIC(8)/5(تعزيز تنفيذ االتفاقيـة     

  )Add.1 - Add.4و
اإلطار املشترك لتحديـد واختيـار أفـضل          -

  )ICCD/CRIC(8)/Add.5(املمارسات 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشـكل         •
النظـر يف  : التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مـؤمتر األطـراف      

ة باإلبالغ على النحو املشار     مشروع املبادئ التوجيهية املتعلق   
  ٨-م أ/٨إليه يف املقرر 

النظر يف أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف          -
 احملـدد يف    ٤حتقيق اهلـدف االسـتراتيجي      

  )ICCD/CRIC(8)/5/Add.7(االستراتيجية 
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  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥اجلمعة، 
  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك، عند        صياغة تقرير جلنة  
الضرورة، مشاريع املقررات، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف        

  ويعتمدها، عند االقتضاء

- - -  

  
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠األربعاء، 

  ٠٠/١٨ - ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعيـة وشـكل          •

النظر :  يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطراف     التقارير اليت 
يف مشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ كما يـرد يف         

  ٨-م أ/٨املقرر 
النظر يف إسهامات جلنة العلـم والتكنولوجيـا          -

بشأن أفضل طريقة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق        
 احملـددة يف    ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   

  )ICCD/CRIC(8)/5/Add.6(االستراتيجية 
اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضـافية ملـساعدة          •

 مؤمتر األطراف على االستعراض املنتظم لتنفيذ االتفاقية 

 األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية واخلطة      استعراض  -
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر     
ــة   ــذ االتفاقي ــز تنفي ــل تعزي ــن أج م

)ICCD/CRIC(8)/4(  

ر جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك، عند         صياغة تقري 
الضرورة، مشاريع املقررات، لكي ينظر فيها مؤمتر األطـراف         

 ويعتمدها، عند االقتضاء

 عمل الـدورة التاسـعة للجنـة اسـتعراض          برنامج  •
 تنفيذ االتفاقية

، مبا يف ذلك، عنـد الـضرورة،        اعتماد تقرير اللجنة    •
ر فيها مـؤمتر األطـراف      مشاريع املقررات، لكي ينظ   

 ويعتمدها، عند االقتضاء

  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس  •
  اختتام الدورة  

 -  -  -  -  - 


