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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠-١١تشانغ وون، مجهورية كوريا، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  مال وتنظيم العمل إقرار جدول األع

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن        استعراض تنفيذ االتفاقية و     -٢

  :)٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
   جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا التاسعة؛تقرير  )أ(  
  حلقات العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛  )ب(  
  .أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  )ج(  

  :تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء  -٣
قرير املقدم من األمانـة عـن        الت التحليل األويل للمعلومات الواردة يف     •

للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن        األهداف التنفيذية   
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
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  :األطراف حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر  -٤
ييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشـرات       استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتق       )أ(

  :األداء واألثر، واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ
تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات      : اإلجراء املتكرر  '١'

  الصلة؛
مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل السبل لقياس التقدم          '٢'

 من اخلطـة    ٣ و ٢ و ١احملَرز صوب بلوغ األهداف االستراتيجية      
وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ         

  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 
 ٤ لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي         السبلأفضل   '٣'

احملدد يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن          
  ؛)٢٠١٨-٢٠٠٨(أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

ملبادئ التوجيهية املنهجية لتقـارير منظمـات       الشكل املقترح وا   '٤'
  ؛)٢٠١٣-٢٠١٢(اجملتمع املدين 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحليل األويل للمعلومات الـواردة يف          '٥'
  .تقارير األطراف وغريها من الكيانات املبلغة

  :النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية  )ب(
نهجيات استعراض أفضل املمارسـات     تنقيح م : اإلجراء املتكرر  '١'

وجتميعها، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املنهجية املتعلقة بأفـضل          
املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا        

  يف ذلك التكيف؛
مشروع الشكل واملبادئ التوجيهية املنهجية لإلبالغ عن أفـضل          '٢'

  .بئة املوارداملمارسات يف جمال التمويل وتع
اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف على اسـتعراض             -٥

  :تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً
وإطار العمل مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة       •

  .االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
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 وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخـرى ذات الـصلة ومـع املنظمـات       تشجيع  -٦
  :واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

  ؛٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
  مشروع أطر سياسات الدعوة؛  )ب(  
  .أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو  )ج(  

  :التعاون مع مرفق البيئة العاملية  -٧
تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن استراتيجياته وبراجمه ومـشاريعه لتمويـل             )أ(  

  ؛التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر
تيسري احلصول على التمويل يف إطار خمصصات ومدخرات مرفـق البيئـة              )ب(  

  .العاملية جملال التركيز املتعلق بتردي األراضي
   للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةاحلادية عشرةلدورة برنامج عمل ا  -٨
  اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٩

  انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها  -١٠

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً   
األطـراف   من االتفاقية على أن يستعرض مـؤمتر         ٢٢من املادة   ) أ(٢تنص الفقرة     -١

  . املؤسساتيةبانتظام تنفيذ االتفاقية وعمل ترتيباهتا
، بصفتها  )اللجنة ( جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    ئت، أنش ٩-م أ /١١ومبوجب املقرر     -٢

من أجل مساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية وخطة وإطار   ،  ملؤمتر األطراف هيئة فرعية تابعة    
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(ر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة          العمل االستراتيجيني للسنوات العش   

  .، يف ضوء االختصاصات احملددة يف مرفق املقرراستعراضاً منتظماً) االستراتيجية(
  مكان انعقاد الدورة

، سُتعقد الـدورة    ٩-م أ /١١ من مرفق املقرر     ١٩عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة        -٣
تـشانغ   ملؤمتر األطراف يف العاشرةناء انعقاد الدورة    للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أث     التاسعة

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠ إىل ١١ يف الفترة من يوونغ جبمهورية كوريا،
  املشاركون

، تتألف جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من مجيع األطـراف          ٩- م أ /١١ وفقاً للمقرر   -٤
واء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو  وجيوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، س       . يف االتفاقية 

 أن ُتمثَّل يف دورة من دورات اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعتـرض علـى       تودغري حكومية،   
  .ذلك ثلث األطراف احلاضرة يف الدورة
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  املكتب
 مــن النظـام الـداخلي ملـؤمتر األطـراف           ٣١ واملادة   ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٥
، انتخب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة رئـيس         )٢-م أ /٢٠رر   املعدَّل باملق  ١-أ م/١ املقرر(

وانتخبت اللجنة يف دورهتا الثامنة أربعة نواب لرئيسها، وعينت يف . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  .ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس. دورهتا التاسعة أحد نواب الرئيس مقرراًَ هلا

  جدول األعمال
يعّد األمني التنفيذي لالتفاقيـة     ، قرر مؤمتر األطراف أيضاً أن       ٩- م أ /١١قرر  يف امل   -٦

  اللجنة بالتشاور مع مكتب اللجنة؛  جدول األعمال املؤقت لدورات
يف الدورات املعقـودة    قرر مؤمتر األطراف أن تقوم اللجنة،       ،  ٩- م أ /١١ويف املقرر     -٧

  :ساعدة املؤمتر األطراف على ما يليبالتالزم مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، مب
استعراض خطط العمـل املتعـددة السنوات للمؤسـسات واهليئــات           )أ(  

  الفرعية التابعة لالتفاقية، بوسائل تشمل مقارنتها مبؤشرات األداء؛
استعراض تقرير اللجنة يف الدورات اليت تعقد يف الفترات بني دورات مؤمتر              )ب(  

ملتعلق باستعراض األداء وتقييم التنفيذ، واملستند إىل املعلومات املقدمة         األطراف، وهو التقرير ا   
  ؛ اآلخرينأصحاب املصلحةومن األطراف 

إجراء استعراض ألداء املؤسسات واهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية، بوسائل           )ج(  
  تشمل مقارنتها مبؤشرات األداء؛

مـن  ) د(٢ املشار إليه يف الفقرة      استعراض أداء اللجنة وفعاليتها على النحو       )د(  
   ويف أي موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛٢٠١٣ يف عام ،٩- م أ/١١ املقرر

 ويف  ٢٠١٣استعراض التعاون مع مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك يف عـام               )ه(  
  أي موعد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛

نة العلم والتكنولوجيا بنـاًء     إسداء املشورة بشأن القضايا املطروحة على جل        )و(  
  على طلبها؛

 .٩-م أ/١١من املقرر ) ه(٢تقييم االستراتيجية، على النحو املشار إليه يف الفقرة   )ز(  

ولدى إعداد جدول األعمال املؤقت املدرج يف هذه الوثيقة، ُوضعت يف احلـسبان               -٨
وغريه من مقـررات     ٩- م أ /١١ باإلضافة إىل مسائل أخرى ناشئة عن املقرر         ،هذه املسائل 

  .٩-م أ/١٣ و٩-م أ/١٢ و٨-م أ/٣ املقرر سيما المؤمتر األطراف ذات الصلة، و
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  الوثائق
ترد يف املرفق األول هبذه الوثيقة قائمة بوثائق الدورة ووثـائق أخـرى ذات صـلة          -٩

وباإلضافة إىل التوزيع االعتيادي، ستتاح الوثائق الرمسية للـدورة علـى موقـع             . باملوضوع
  .<www.unccd.int>فاقية الشبكي االت

  افتتاح الدورة
 ١١يف  بافتتاح الدورة العاشرة للجنـة      رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      سيقوم    -١٠

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
 هـذه   سُيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت الوارد يف            -١١

ويتضمن املرفق الثاين هبذه الوثيقة جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال         . الوثيقة لتنظر فيه بغرض إقراره    
  .الدورة سيتم تناوله بالتفصيل يف الفروع التالية

  الغرض من الدورة
، ٩-م أ /١١ من اختصاصات اللجنة، بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر          ١٧وفقاً للفقرة     -١٢

ة، يف دورهتا العاشرة، بنود جدول أعماهلا بغرض صياغة مشاريع مقررات، عند            ستتناول اللجن 
  .الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، حسب االقتضاء

  تنظيم العمل
يدعو رئيس اللجنة، أثنـاء     : التايلاملخطط االفتراضي   قد ترغب اللجنة يف النظر يف         -١٣

. ، إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل      ٢٠١١كتوبر  أ/ تشرين األول  ١١افتتاح الدورة يف    
 من جدول األعمال حىت انعقاد جلستها اخلامـسة يـوم           ٧ إىل   ٢البنود من   مث يتم النظر يف     
ويف اجللسة العامة ملؤمتر األطراف، اليت سـتعقد        . أكتوبر/ تشرين األول  ١٣اخلميس املوافق   

مشاريع املقررات املتعلقـة هبـذين      ألطراف  إىل مؤمتر ا  ، تقدَّم   أكتوبر/ تشرين األول  ١٤ يف
  .البندين للنظر فيها ورّبما اعتمادها

، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩ ُتعقد مناقشة للخرباء يوم األربعاء ومن املقترح أن  -١٤
تتناول تقييم منتصف املدة لالستراتيجية، بغرض تقدمي مسامهات إضافية إىل مكتب اللجنـة             

   .العمليات التشاورية املتعلقة هبذه املسألةحول سبل املشاركة يف 
وبعد االنتهاء من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال، سيسمح اجلدول الزمين املؤقت               -١٥

املقترح لألعمال بإعداد التقرير عن الدورة يشمل، عند الضرورة، مشاريع املقررات لعرضـها             
وسـتنظر  . مدها، حسب االقتـضاء   على مؤمتر األطراف كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعت        
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠اللجنة، أثناء اجللسة اخلتامية املقرر انعقادها يوم اخلميس         

ويف اخلتام، سيدعو رئيس اللجنـة إىل       . برنامج عمل دورهتا احلادية عشرة وستعتمد تقريرها       يف
  .انتخاب أعضاء مكتب اللجنة عدا رئيسها
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  توقيت انعقاد اجللسات
يهدف اجلدول الزمين املؤقت إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من التسهيالت املتاحة              -١٦

ومل ُتوضع أي ترتيبات يف اجلدول الزمين وال أي اعتمـادات يف            . أثناء ساعات العمل العادية   
ومتاشياً مع ساعات عمل مـؤمتر      . امليزانية لعقد جلسات مسائية أو أثناء عطلة هناية األسبوع        

 ساعات العمـل العاديـة للـدورة مـن          ستمتدتكاليف العمل اإلضايف،    لوتفادياً  األطراف  
ومل ُتتخذ  . ٠٠/١٨ إىل الساعة    ٠٠/١٥، ومن الساعة    ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠ الساعة

 يف أي وقـت مـن       خدمات الترمجة الـشفوية   جلستني تتيحان    أكثر من    لعقدأي ترتيبات   
  .يئاته الفرعيةاألوقات، سواء جللسات مؤمتر األطراف أو ه

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

، منها ٢٦وباملادة  من االتفاقية    ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢عمالً بالفقرتني الفرعيتني      -١٧
  . املؤسساتيةترتيباهتايتعّين على مؤمتر األطراف أن يستعرض تنفيذ االتفاقية و

، قرر مؤمتر األطراف أن ُينشئ جلنة اسـتعراض تنفيـذ           ٩-م أ /١١ومبوجب املقرر     -١٨
االتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة له ملساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، وأن يعتمد 

  .اختصاصات هذه اللجنة كما وردت يف مرفق املقرر املذكور
 نظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ       اعتمد مؤمتر األطراف  ،  ٩-م أ /١٣ويف املقرر     -١٩

 علـى أن    ٩-م أ /١١املقرر  كما ينص   . كي ُيرصد من خالله تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية      
يف الدورات املعقودة بالتالزم مع الدورات      تساعد اللجنة مؤمتر األطراف يف استعراض األداء        

اليت تعقد يف الفترات بني    ى أن تضطلع بتقييم التنفيذ أثناء الدورات        ، عل العادية ملؤمتر األطراف  
  .ؤمتر األطرافالدورات العادية مل

  التاسعةتقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا   )أ(  
، يف الدورات اليت ُتعقد أثناء الفتـرات        ، يتعني على اللجنة   ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٢٠

اسـتخالص  جبملـة أمـور منـها       أن تقوم   العادية ملؤمتر األطراف،    الفاصلة بني الدورات    
إضـافية   من خطـوات  هاختاذما يتعني ؤمتر األطراف بشأن االستنتاجات وتقدمي التوصيات مل  

  .لتيسري التنفيذ الفعال لالتفاقية
، اضطلعت اللجنة بأول تقييم أساسي يف       ٩-م أ /١٢ و ٩-م أ /١١وعمالً باملقررين     -٢١

لتنفيذ استناداً إىل املعلومات اليت أتاحتها األطراف والكيانات املبلغة األخرى أثناء           إطار تقييم ا  
  .٢٠١١-٢٠١٠دورة اإلبالغ واالستعراض الثالثة للفترة 
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وأوعزت إىل املقرر   ، مشروع تقرير الدورة     التاسعةواعتمدت اللجنة، يف هناية دورهتا        -٢٢
 ويرد تقرير الدورة التاسـعة      .ة، حسب االقتضاء  يف صيغته النهائية، مبساعدة األمان    بأن يضعه   

  .ICCD/CRIR(9)/16للجنة يف الوثيقة 
تقيـيم   )أ: (ويضم تقرير الدورة التاسعة للجنة استنتاجات اللجنة وتوصياهتا بشأن          -٢٣

استعراض التدفقات املالية املوجهة لتنفيـذ      ) ب(تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء؛       
حتسني إجـراءات تبليـغ     ) د(؛  لنظر يف أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية      ا) ج(االتفاقية؛  

اإلجراءات أو اآلليـات  ) ه(املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف؛    
املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظمـاً؛            

االعتبار أثنـاء   املسائل يف   هذه  ُوضعت  وقد  .  جلنة العلم والتكنولوجيا   استعراض مسامهة ) و(
  . للجنةالتاسعةإعداد الوثائق املتعلقة بالدورة 

  حلقات العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  )ب(  
لفرعيـة  طلب مؤمتر األطراف إىل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا ا       ،  )١(٨-م أ /٣يف املقرر     -٢٤

اخلاصة بكل منها استناداً إىل ُنُهج اإلدارة       )  سنوات ٤(أن تضع خطط العمل املتعددة السنوات       
  .القائمة على النتائج ومبا ينسجم مع االستراتيجية، وأن تبلغ اللجنة عن التقدم احملرز يف تنفيذها

عرض خطط  ، عهد مؤمتر األطراف إىل اللجنة بأن تست       )٢(٩-م أ /١١ويف مرفق املقرر      -٢٥
العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية، يف دوراهتا املعقودة بالتالزم مع            

  .دورات مؤمتر األطراف
 ICCD/CRIC(10)/2، تـرِد يف الوثيقـة       )٤(٩-م أ /١ و )٣(٨-م أ /٣وعمالً باملقررين     -٢٦

 مشاريع خطـط    كما ترد ). ٢٠١٥-٢٠١٢(خطة عمل شاملة متعددة السنوات لالتفاقية       
 لألمانـة؛   ICCD/CRIC(10)/3يف الوثـائق    ) ٢٠١٥-٢٠١٢(عمل فردية متعددة السنوات     

 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة؛      ICCD/CRIC(10)/6 لآللية العاملية؛ و   ICCD/CRIC(10)/5و
 للجنة العلم والتكنولوجيـا، كـي تنظـر         ICCD/CRIC(10)/7–ICCD/COP(10)/CST/10و

  .اللجنة فيها
يف ) ٢٠١٣-٢٠١٢(يرد مشروع برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العامليـة          و  -٢٧

  .ICCD/CRIC(10)/4الوثيقة 

__________ 

 .٣الفقرة  )١(
 .)أ (١٧الفقرة  )٢(
 .‘٢‘) أ (٣٨الفقرة  )٣(
 .٤الفقرة  )٤(
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  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  )ج(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة أن تضطلع باستعراض أداء          )٥(٩-م أ /١١يف املقرر     -٢٨

تماد هنج اإلدارة القائمة على النتائج وباالسـتناد إىل         مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية باع    
  .تقارير برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني

ويرد التحليل األويل للمعلومات املقدمة من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم       -٢٩
ا يرد حتليل   ، كم ICCD/CRIC(10)/8 يف الوثيقة    ٢٠١١-٢٠١٠والتكنولوجيا لفترة السنتني    

  .ICCD/CRIC(10)/9املعلومات املقدمة من األمانة واآللية العاملية للفترة نفسها يف الوثيقة 
 ICCD/COP(10)/10، ستستعرض اللجنة أيضاً الوثائق      ٩-م أ /١١ووفقاً للمقرر نفسه،      -٣٠
ـ          (١٥ إىل ة وهيئاهتـا   التقارير املتعلقة بتنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف ملؤسسات االتفاقي

البيانات املالية غري املراجعة للـصناديق       (ICCD/COP(10)/16، والوثيقة   )٢٠١١-٢٠١٠ للفترة
 ICCD/COP(10)/17، والوثــائق )٢٠١١-٢٠١٠االســتئمانية لالتفاقيــة لفتــرة الــسنتني 

البيانات املالية املراجعة للـصناديق االسـتئمانية        (ICCD/COP(10)/20 و ICCD/COP(10)/19و
  .من أجل اقتراح أية توصيات تود تقدميها إىل مؤمتر األطراف يف هذا الصدد) قيةلالتفا

  تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء  -٣  

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من األمانـة عـن األهـداف                  
ر من أجـل تعزيـز تنفيـذ        للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العش     التنفيذية  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية 

، طُلـب إىل  ٩-م أ /١٣عمالً مبخطط إسناد اإلبالغ الوارد يف املرفق الثالث للمقرر            -٣١
وتـرد  . األمانة تقدمي معلومات عن مؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاً يف إطـار تقيـيم األداء             

  .نظر فيها اللجنةكي ت ICCD/CRIC(10)/10املعلومات املطلوبة يف الوثيقة 

__________ 

 .)ب (٢الفقرة  )٥(
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 إىل مـؤمتر    تقدمحتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت           -٤  
  األطراف

استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء واألثـر،                )أ(  
  واملنهجية، وإجراءات اإلبالغ

  ات األداء واملنهجيات ذات الصلةجمموعة مؤشرتنقيح : اإلجراء املتكرر  ‘١‘  
، ُيطلب إىل األمانة واآللية العامة استخدام إجراء متكـرر          ٩-م أ /١٣مبوجب املقرر     -٣٢

لوضع مقترحات ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة، بدءاً بدورتيه العاشرة واحلاديـة              
  .يات املرتبطة هباعشرة، هبدف تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم األثر واملنهج

وقد بدأ العمل باإلجراء املتكرر من خالل عملية اإلبالغ ومشاورات األطـراف يف               -٣٣
الدورة التاسعة للجنة اليت أوصت باختاذ إجراءات لتحسني مناذج أو عمليـات اإلبـالغ أو               

 معلومات عن سبل حتسني املنهجيات املتعلقـة        ICCD/CRIC(10)/11وتقدم الوثيقة   . كليهما
ؤشرات األداء، فيما أرجئ تنقيح مؤشرات األداء إىل تقييم منتصف املدة املقرر إجنازه حبلول      مب

  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

 لقياس التقدم احملَرز صوب بلوغ األهداف بشأن أفضل السبل جلنة العلم والتكنولوجيا مسامهة  ‘٢‘  
زيز ستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تع      من اخلطة وإطار العمل اال     ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  

  )٢٠١٨-٢٠٠٨(تنفيذ االتفاقية 
 املشورة، عن    جلنة العلم والتكنولوجيا أن تسدي     ، طُلب إىل  ٨-م أ /٣مبوجب املقرر     -٣٤

طريق جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف حول أفضل الـسبل              
 احملـددة يف االسـتراتيجية،   ٣ و٢ و١يذ األهداف االسـتراتيجية  لقياس التقدم احملرز يف تنف    

  .باالستناد يف مجلة أمور إىل مداوالت دورهتا التاسعة ونتائجها
ووفقاً للعملية املستمرة املتعلقة بتنقيح مؤشرات األداء اليت توجههـا جلنـة العلـم                -٣٥

م والتكنولوجيا بـشأن أفـضل      والتكنولوجيا، من املقرر أن تنظر اللجنة يف مسامهة جلنة العل         
 هبدف تقدمي توصيات لينظر فيها مؤمتر       ٣ و ٢ و ١السبل لرصد تنفيذ األهداف االستراتيجية      

األطراف بشأن املنهجيات ذات الصلة، وتقييم االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات والناشـئة            
مسامهة جلنـة العلـم     وسترِد  . من مجع املعلومات املتصلة مبؤشرات األداء وجتهيزها وختزينها       

ICCD/CRIC(10)/25والتكنولوجيا يف الوثيقة 
)٦(.  

__________ 

 .ذه الوثيقة أثناء انعقاد الدورةستصدر ه )٦(
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 احملدد يف اخلطـة وإطـار       ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي            ‘٣‘  
  )٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

 مؤشرات األثـر املؤقتـة املتعلقـة باهلـدف          ٩-م أ /١٣يضم املرفق الثاين للمقرر       -٣٦
 لالستراتيجية الذي يتناول تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق بنـاء             ٤االستراتيجي  

وقد ُنقحت مؤشـرات األداء املتعلقـة   . شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية  
ويف هـذا الـصدد، قُـدمت الوثيقـة     . ية بعد اعتماد االسـتراتيج    ٤باهلدف االستراتيجي   

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7            إىل الدورة الثامنة للجنة، وأّدت إىل اعتماد مؤشرات األثر املؤقتـة 
  .)٧(٤املتعلقة باهلدف االستراتيجي 

، وعمالً بتوصيات الـدورة التاسـعة       ICCD/CRIC(8)/5/Add.7واستكماالً للوثيقة     -٣٧
االعتبارات املنهجية، مبا    ICCD/CRIC(10)/12 تتناول الوثيقة للجنة خبصوص اإلجراء املتكرر،     

يف ذلك وضع مشروع لشكل التقرير وتقدمي مـشورة منهجيـة لإلبـالغ عـن اهلـدف                 
وستساعد املالحظات املرتدة مـن  . ، كي تنظر فيها اللجنة يف دورهتا العاشرة    ٤االستراتيجي  

لنهائي لنماذج اإلبالغ ومبادئه التوجيهية     األطراف األمانةَ واآللية العاملية على وضع الشكل ا       
  .٢٠١٣-٢٠١٢لدورة اإلبالغ املقبلة يف الفترة 

  )٢٠١٣-٢٠١٢(الشكل املقترح واملبادئ التوجيهية املنهجية لتقارير منظمات اجملتمع املدين   ‘٤‘  
، ُيطلب إىل األمني التنفيذي وضع مشروع مبـادئ توجيهيـة           ٩-م أ /٨يف املقرر     -٣٨

 ٩-م أ/١١ووّسـع املقـرر   . يت تقدم تقارير بشكل منتظم إىل مؤمتر األطـراف  للكيانات ال 
  .جمموعة الكيانات املبلغة لتشمل منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك القطاع اخلاص

وعمالً بتوصيات الدورة التاسعة للجنة بشأن اإلجـراء املتكـرر، تقـدم الوثيقـة                -٣٩
ICCD/CRIC(10)/13   ير منظمات اجملتمع املدين كي تنظر فيها اللجنة يف          مقاربة منهجية لتقار

وستمكّن إرشادات األطراف األمانةَ من وضع الصيغة النهائيـة للنمـاذج           . دورهتا العاشرة 
  . ٢٠١٣-٢٠١٢واملبادئ التوجيهية لدورة اإلبالغ القادمة يف الفترة 

 يف تقارير األطراف وغريها من      املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحليل األويل للمعلومات الواردة        ‘٥‘  
  الكيانات املبلغة

، يتعني على األمانة أن تعّد توليفاً ٩-م أ/١٣ من ملحق املقرر  ٢١ من   ٢١وفقاً للفقرة     -٤٠
 من املقرر نفسه على أن      ٢٢وتنص الفقرة   . وحتليالً أولياً للتقارير املقدمة من األطراف واملراقبني      

  .دفقات املالية وتقدمه إىل األمانة إلدراجه يف تقريرها إىل اللجنةتعّد اآللية العاملية حتليالً للت

__________ 

 .٩-م أ/١٣على النحو الوارد يف مرفق املقرر  )٧(
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ــوثيقتني      -٤١ ــة ال ــة العاملي ــة واآللي ــّدت األمان ــد أع  ICCD/CRIC(9)/8وق
 اللتني تتضمنان إطاراً حتليلياً يشرح الكيفية الـيت مت هبـا حتليـل              ICCD/CRIC(9)/INF.13و

وقـد أدلـت    . ٢٠١١-٢٠١٠غ يف الفتـرة     املعلومات والبيانات املقدمة أثناء دورة اإلبال     
األطراف يف الدورة التاسعة للجنة مبالحظات وأعربت عن رأيها بضرورة أن تواصل اللجنـة       

وتراعـي الوثيقـة    . استعراض هذا اإلطار التحليلـي لكـي يعتمـده مـؤمتر األطـراف            
ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14       ٨(٩-م أ /١٧ األحكام الواردة يف املقـررين( 

، والتوصيات املقدمة يف الدورة التاسعة للجنة بشأن اإلجراء املتكرر، وتتضمن           )٩(٩-م أ /٢٥و
املبادئ التوجيهية املقترحة للتحليل األويل للمعلومات اليت تبلغها األطراف والكيانات املبلغـة          
األخرى، وتشمل إسداء مشورة منهجية بشأن حتليل مؤشرات األداء لألهداف االستراتيجية           

  . احملددة يف االستراتيجية٥ إىل ١ نم
 ذات الصلة، تتضمن الوثيقة     )١١(٩-م أ /١٧ و )١٠(٩-م أ /١٣ووفقاً ألحكام املقررين      -٤٢

ICCD/COP(10)/INF.9مسرداً منقحاً الستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية .  

  رسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف أفضل املما  -باء   

تنقيح منهجيات استعراض أفضل املمارسات وجتميعها، مبا يف ذلك املبادئ          : املتكرراإلجراء    ‘١‘  
التوجيهية املنهجية املتعلقة بأفضل املمارسات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة             

  لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
، ُيطلب إىل األمانة واآللية العاملية استخدام إجراء متكرر لوضع          ٩-م أ /١٣يف املقرر     -٤٣

مقترحات ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة، بدءاً بدورتيه العاشرة واحلادية عشرة،             
ويتعلق جزء مـن    . هبدف تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم األثر واملنهجيات املرتبطة هبا         

وقدم األطراف يف الدورة    . بطريقة جتميع أفضل املمارسات واستعراضها    هذا اإلجراء املتكرر    
  .التاسعة للجنة عدداً من التوصيات هبذا الشأن

 معلومات عن اجلدول الزمين     ICCD/CRIC(10)/15وعمالً هبذه التوصيات، تقدم الوثيقة        -٤٤
ـ            ، ٩-م أ /١٣رر  املقترح الستعراض مواضيع أفضل املمارسات املدرجة يف املرفق اخلـامس للمق

أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة   باإلضافة إىل معلومات عن تصنيف     
كما تتناول الوثيقة اعتبارات منهجية تتعلـق بكيفيـة تبـسيط           . لألراضي، مبا يف ذلك التكيف    

ثق بقواعد البيانات   النموذج املستخدم حالياً وربط بوابة نظام استعراض األداء وتقييم األثر ربطاً أو           
  .القائمة املتعلقة بأفضل املمارسات

__________ 

 .٢الفقرة  )٨(
 .)أ (٦الفقرة  )٩(
 .٩ و٨الفقرتان  )١٠(
 .٢الفقرة  )١١(
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مشروع الشكل واملبادئ التوجيهية املنهجية لإلبالغ عن أفضل املمارسات يف جمال التمويـل          ‘٢‘  
  وتعبئة املوارد

، ُيطلب إىل األمني التنفيذي وضع مشروع مبـادئ توجيهيـة           ٨-م أ /٨يف املقرر     -٤٥
. الكيانات املبلغة اليت تقدم تقارير بانتظام إىل مؤمتر األطـراف         متعلقة باإلبالغ كي تأخذ هبا      

مجع أفضل املمارسـات املتعلقـة       إىل أنه ينبغي     ٩-م أ /١٣ويشري املرفق اخلامس من املقرر      
وقد قرر مكتب اللجنة    . مواضيع ختصصية سبعة   ل باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وفقاً     

 أن يكون املوضـوع     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١مي  يف االجتماع الذي عقده ببون يو     
التمويـل  "التخصصي ألفضل املمارسات الذي تستعرضه اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة هو            

مراعية مداوالت األطراف يف الـدورة      ،  ICCD/CRIC(10)/16وتقدم الوثيقة   ". وتعبئة املوارد 
جيهية املنهجية لإلبالغ عن هـذا      التاسعة للجنة، معلومات عن مشروع الشكل واملبادئ التو       

  . املوضوع من مواضيع أفضل املمارسات
وستمكّن املالحظات املرتدة من األطراف يف الدورة العاشرة للجنة األمانة واآلليـة              -٤٦

  .العاملية من إعداد مناذج إبالغ متكاملة هلذا املوضوع التخصصي

 مـؤمتر األطـراف علـى       اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة       -٥  
  استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

وإطـار العمـل   مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتـصف املـدة للخطـة              
  االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  مـستقالً  مـاً تقييقررت األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف أن جيري املؤمتر             -٤٧
، يستند إىل ُنظم رصد األداء، بعد ست سنوات من اعتمـاد            لالستراتيجية يف منتصف املدة   

  ).٢٠١٣أي حبلول الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف عام (االستراتيجية 
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عـن طريـق        ، ُعهد إىل    ٩-م أ /١١ومبوجب املقرر     -٤٨

ئق العمل واملعايري واالختصاصات املالئمة لتقييم منتصف املـدة الـذي           مكتبها، بإعداد طرا  
. سُتناقش نتائجه يف الدورة العاشرة للجنة بغية اعتماده يف الدورة العاشرة ملـؤمتر األطـراف    

  .املعلومات املطلوبة كي تنظر فيها األطراف ICCD/CRIC(10)/17وترِد يف الوثيقة 
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تفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمـات       تشجيع وتعزيز العالقات مع اال      -٦  
  واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

  ٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
، ٩-م أ /٨ من االتفاقية، وعمالً باملقرر      ٢٢من املادة   ) ط(٢ والفقرة   ٨وفقاً للمادة     -٤٩

بتشجيع وتعزيـز العالقـات     سيستعرض مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة األنشطة املتصلة         
وأوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة ومع املنظمات واملؤسـسات والوكـاالت           

تضّمن اللجنة برنامج عملها    ، س ٩-م أ /٨وعمالً باألحكام الواردة يف املقرر      . الدولية املختصة 
 تقريراً هبذا الشأن إىل  استعراضاً وتقييماً للتقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وستقدم         ٢٠١١ لعام

وترِد املعلومـات املتعلقـة هبـذه املـسألة يف الوثيقـة            . ةمؤمتر األطراف يف دورته العاشر    
ICCD/CRIC(10)/18.  

  مشروع أطر سياسات الدعوة  )ب(  
، طلب مؤمتر األطراف من األمانة إعداد عدد من مـشاريع         ٩-م أ /٨مبوجب املقرر     -٥٠

وعمالً باألحكام الواردة يف هذا املقرر،      . دة قضايا مواضيعية  أطر سياسات الدعوة املتعلقة بع    
أعدت األمانة ثالثة مشاريع ألطر سياسات الدعوة املتعلقة بتغري املناخ ونوع اجلنس واألمـن      

 ICCD/CRIC(10)/21 وICCD/CRIC(10)/20 وICCD/CRIC(10)/19الغذائي، ترِد يف الوثـائق     
" التقرير العاملي عن األراضي اجلافـة      "ICCD/CRIC(10)/INF.1وتتضمن الوثيقة   . على التوايل 

  .كي تطلع عليه األطراف

  أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو  )ج(  
 الـذي يطلـب إىل      ٨-م أ /٨تتجلى أمهية تعزيز أوجه التآزر يف اإلبالغ يف املقرر            -٥١

أن تقدم املشورة بـشأن     األمانة أن تتشاور مع األمانات األخرى لفريق االتصال املشترك، و         
سبل زيادة كفاءة اإلبالغ، على أن تضع يف اعتبارها اإلجراءات وااللتزامات املتعلقة باإلبالغ             

 إىل اإلبالغ حتديداً عندما يطلب ٩-م أ/٨ويشري املقرر . مبوجب كل اتفاقية من اتفاقيات ريو
اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ    إىل األمانة أن تواصل التنسيق مع أمانيت اتفاقية األمم املتحدة    

واتفاقية التنوع البيولوجي عن طريق فريق االتصال املشترك لتيسري تبادل املعلومات واعتمـاد   
  .ُنُهج مشتركة من أجل مواءمة وتيسري متطلبات األطراف فيما خيص اإلبالغ

 واتفقت علـى أن تنظـر يف      ICCD/CRIC(9)/INF.9وأحاطت اللجنة علماً بالوثيقة       -٥٢
رهتا العاشرة يف أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو، من أجل تقدمي توصـيات               دو

معلومـات   ICCD/CRIC(10)/22وتقدم الوثيقة   . ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة      
  . حمدثة بشأن هذه املسألة
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  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  -٧  

ن استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه لتمويل التكاليف الزائـدة        تقرير مرفق البيئة العاملية بشأ      )أ(  
  املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر

تعزيز تعبئة مـوارد ماليـة      ضرورة   من االتفاقية    ٢٠من املادة   ) ب(٢تتناول الفقرة     -٥٣
من كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك تقدمي متويل جديد وإضايف                

، أن يدرج، كبنـد دائـم يف        ١-م أ /٩وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره      . مرفق البيئة العاملية  
جدول أعماله، مسألة استعراض املعلومات املتاحة بشأن متويل تنفيذ االتفاقيـة مـن قبـل               
الوكاالت واملؤسسات املتعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفـق البيئـة             

  . من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢ املتعلقة بالتصحر، على النحو احملدد يف الفقرة العاملية
بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفـق البيئـة العامليـة          املربمة  وتنص مذكرة التفاهم      -٥٤

، عـن طريـق أمانـة       ، على أن يقدم مرفق البيئة العاملية      ٧-م أ /٦واملعتمدة مبوجب املقرر    
إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف بشأن استراتيجياته وبراجمـه             تقريراً   االتفاقية،

  .ومشاريعه لتمويل ما اتُّفق عليه من تكاليف زائدة لألنشطة املتعلقة بالتصحر
 على أن تقوم اللجنة يف الدورات اليت تعقدها بالتالزم مـع  ٩-م أ/١١وينص املقرر     -٥٥

التعاون مع مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلـك يف          راض  الدورات العادية ملؤمتر األطراف، باستع    
وتتـضمن الوثيقـة    .  ويف أي موعد آخـر قـد حيـدده مـؤمتر األطـراف             ٢٠١٣عام  

ICCD/CRIC(10)/23            ٧-م أ /٦ التقرير املقدم من مرفق البيئة العاملية وفقاً ألحكام املقـررين 
  .٩-م أ/١١و

 ومدخرات مرفق البيئة العامليـة جملـال        تيسري احلصول على التمويل يف إطار خمصصات        )ب(  
  التركيز املتعلق بتردي األراضي

أّدى قرار اجلمعية الرابعة ملرفق البيئة العاملية باعتبار املرفق آليـة ماليـة لالتفاقيـة،                 -٥٦
وخمصصات املرفق جملال التركيز املتمثل يف تردي األراضي ومدخراته لألنشطة التمكينية، إىل            

البلدان األطراف املؤهلـة للوفـاء      على حنو يدعم مساعي     الستثمار املوارد   إتاحة إطار حمدد    
واستكماالً للتوصيات الصادرة عن الـدورة التاسـعة للجنـة          . بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية  

وللمراسالت املتبادلة بني أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة للمرفق،            
 استمارة تعريف املشروع لربنامج عاملي يهدف إىل دعم         ICCD/CRIC(10)/24 تتضمن الوثيقة 

 .مواءمة برامج العمل ومتطلبات اإلبالغ يف إطار االتفاقية
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  برنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٨  
لجنة أن تقدم   ، يتعني على ال   )١٢( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف     ٣٣وفقاً للمادة     -٥٧

  .إىل مؤمتر األطراف بغرض اعتمادهاحلادية عشرة برنامج عمل مؤقت لدورهتا 

  اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٩  
مجيع جوانـب عملـها،      عن   تقارير منتظمة تقدم اللجنة   ،  ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٥٨
لدورات اليت تعقد بالتالزم مـع      ، يف ا  عند اللزوم  ،مقررات ُتعدّ سيما عن طريق مشاريع      وال

الدورات العادية ملؤمتر األطراف، وُتقدم إىل املؤمتر كي ينظر فيها ويعتمدها؛ وهي مـشاريع              
مقررات تتضمن عناصر موضوعية لتيسري تنفيذ االتفاقية بفعالية وتبني األهداف واملسؤوليات           

قدَّم تقرير اللجنة عـن دورهتـا       وي .املسندة واآلثار املالية املتوقعة لتنفيذها، حسب الضرورة      
، ومعه مشاريع املقررات، عند الضرورة، إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده،             العاشرة

  .حسب االقتضاء

  انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها  -١٠  
، ٩-م أ /١١ترد فـي املقـرر     على حنو ما     من اختصاصات اللجنة،     ٩عمالً باملادة     -٥٩

 الذي ينتخبه مـؤمتر  ، إىل جانب الرئيس،ُينتخب أربعة نواب للرئيس يشكلون مكتب اللجنة  
ويوىل االعتبار الواجب لدى انتخاب     .  من النظام الداخلي للمؤمتر    ٣١األطراف وفقاً للمادة    

 الرئيس ونوابه لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكـايف للبلـدان املتـأثرة             
األطراف، وال سيما األفريقية منها، على أال ُتهمل البلدان املتأثرة األطراف يف مناطق أخرى،              

  .وال تزيد مدة خدمة الرئيس ونوابه عن واليتني متتاليتني
 يدعو الرئيس إىل انتخاب هؤالء األعضاء يف اجللسة اخلتاميـة         ووفقاً للمقرر نفسه،      -٦٠
  .ون منصبهم فوراً، ويضطلع أحدهم بدور املقررويتقلد نواب الرئيس املنتخب. للجنة

__________ 

 .١-م أ/١بصيغتها الواردة يف املقرر  )١٢(
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  املرفق األول

  العاشرةالوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا 
  عنواهنا     رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(9)/16   تقرير الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية  
ICCD/CRIC(10)/1   مذكرة من األمانة. روحهجدول األعمال املؤقت وش  
ICCD/CRIC(10)/2    مذكرة من األمانة). ٢٠١٥-٢٠١٢(خطة العمل الشاملة املتعددة السنوات لالتفاقية  
ICCD/CRIC(10)/3    مذكرة من األمانة). ٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لألمانة  
ICCD/CRIC(10)/4   مذكرة من األمانة). ٢٠١٣-٢٠١٢(لية العاملية برنامج العمل املشترك لألمانة واآل  
ICCD/CRIC(10)/5    مذكرة من األمانة). ٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات لآللية العاملية  
ICCD/CRIC(10)/6              ٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة .(

  مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(10)/7-

ICCD/COP(10)/CST/10 

مذكرة ). ٢٠١٥-٢٠١٢(مشروع خطة العمل املتعددة السنوات للجنة العلم والتكنولوجيا           
  من األمانة

ICCD/CRIC(10)/8                  حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة وجلنـة
  ألمانةمذكرة من ا. العلم والتكنولوجيا

ICCD/CRIC(10)/9   مذكرة من األمانة. حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من األمانة واآللية العاملية  
ICCD/CRIC(10)/10                  حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من األمانة بـشأن األهـداف التنفيذيـة

 مذكرة من األمانة. لالستراتيجية
ICCD/CRIC(10)/11   مذكرة من األمانة. تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة: اإلجراء املتكرر  
ICCD/CRIC(10)/12             اخلطة وإطـار العمـل      من   ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي

مذكرة من  ). ٢٠١٨-٢٠٠٨(االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية         
  األمانة

ICCD/CRIC(10)/13                 شكل التقارير املقدمة من منظمات اجملتمع املدين واملبادئ التوجيهيـة املنهجيـة إلعـدادها
 مذكرة من األمانة). ٢٠١٣-٢٠١٢(

ICCD/COP(10)/CST/4 - 

ICCD/CRIC(10)/14 

قارير األطراف والكيانات املبلغة    مبادئ توجيهية بشأن التحليل األويل للمعلومات الواردة يف ت          
 مذكرة من األمانة. األخرى

ICCD/CRIC(10)/15    تنقيح منهجيات استعراض وجتميع أفضل املمارسات، مبا يف ذلك املبـادئ           : اإلجراء املتكرر
التوجيهية املنهجية املتعلقة بأفضل املمارسات املتبعـة يف تكنولوجيـات اإلدارة املـستدامة             

 مذكرة من األمانة.  ذلك التكيفلألراضي، مبا يف
ICCD/CRIC(10)/16                مشروع الشكل واملبادئ التوجيهية املنهجية لإلبالغ عن أفضل املمارسات يف جمال التمويـل

 مذكرة من األمانة . وتعبئة املوارد
ICCD/CRIC(10)/17   ألمانةمذكرة من ا. مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة لالستراتيجية  
ICCD/CRIC(10)/18    مذكرة من األمانة. ٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  
ICCD/CRIC(10)/19   مذكرة من األمانة. مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال تغري املناخ  
ICCD/CRIC(10)/20   مذكرة من األمانة. مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال نوع اجلنس  
ICCD/CRIC(10)/21   مذكرة من األمانة . مشروع إطار سياسات الدعوة يف جمال األمن الغذائي  
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  عنواهنا     رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(10)/22   مذكرة من األمانة. أوجه التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو  
ICCD/CRIC(10)/23        تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن استراتيجياته وبراجمه ومشاريعه لتمويل التكـاليف الزائـدة 

  املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر
ICCD/CRIC(10)/24                 تيسري احلصول على التمويل يف إطار خمصصات ومدخرات مرفق البيئة العاملية جملال التركيـز

  مذكرة من األمانة. املتعلق بتردي األراضي
ICCD/CRIC(10)/25

)أ(  ٢ و ١نفيذ األهداف االستراتيجية    مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل السبل لرصد ت           
 من اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة               ٣و
  مذكرة من األمانة). ٢٠١٨-٢٠٠٨(

ICCD/CRIC(10)/INF.1   استجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل: التقرير العاملي عن األراضي اجلافة.  

  . الوثيقة أثناء الدورةستصدر هذه  )أ(

 الوثائق األخرى املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا العاشرة    

  عنواهنا    رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(9)/INF.9   مذكرة من األمانة. اخليارات املتاحة لتعزيز أوجه التآزر يف رصد اتفاقيات ريو  
ICCD/COP(10)/10   مذكرة من األمانة.  االستئمانية لالتفاقيةاألداء املايل للصناديق 
ICCD/COP(10)/11               ٢٠١١-٢٠١٠(النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج العمل املشترك لألمانة واآللية العاملية .(

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(10)/12             ٢٠١١-٢٠١٠(ة السنتني   النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل األمانة احملدد التكاليف لفتر .(

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(10)/13                 النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية احملدد التكاليف لفترة

  مذكرة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 
ICCD/COP(10)/14            العلم والتكنولوجيا احملدد التكـاليف لفتـرة       النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل جلنة

  مذكرة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(السنتني 
ICCD/COP(10)/15         النظر يف التقرير املتعلق بتنفيذ برنامج عمل اآللية العاملية احملـدد التكـاليف لفتـرة الـسنتني

  مذكرة من األمانة). ٢٠١١-٢٠١٠(
ICCD/COP(10)/16      حىت  ٢٠١١-٢٠١٠ملراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني       البيانات املالية غري ا ،

  مذكرة من األمانة. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١
ICCD/COP(10)/17              كانون األول  ٣١البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية يف / 

  مذكرة من األمانة. رير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة، مبا يف ذلك تق٢٠١٠ديسمرب 
ICCD/COP(10)/18                ٢٠١١-٢٠١٠التقرير املتعلق حبالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفتـرة الـسنتني .

  مذكرة من األمانة
ICCD/COP(10)/19          كـانون   ٣١لفترة السنتني املنتهيـة يف      البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية 

شـركة بـرايس    ، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقـدم مـن            ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
   .مذكرة من األمانة. اآللية العامليةووترهاوس كوبرز 

ICCD/COP(10)/20            مبـا يف    ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني ،
 كـانون   ٣١ حىت   شركة برايس ووترهاوس كوبرز   ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقدم من       

  )اآللية العاملية (٢٠١٠ديسمرب /األول
ICCD/COP(10)/INF.9   املسرد املنقح الستعراض األداء وتقييم تنفيذ االتفاقية  
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدورة    
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١١ء، الثالثا

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 افتتاح الدورة من قبل رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

 (ICCD/CRIC(10)/1)إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  •
اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات استعراض تنفيذ االتفاقية و •

 :)٢٠١٨-٢٠٠٨(زيز تنفيذ االتفاقية العشر من أجل تع

تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا التاسعة  •
(ICCD/CRIC(9)/16) 

حلقات العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا  •
، ICCD/CRIC(10)/6 إىل ICCD/CRIC(10)/3الفرعية 

 )ICCD/CRIC(10)/7-ICCD/COP(10)/CST/10و

 (ICCD/CRIC(10)/8 التفاقية وهيئاهتا الفرعيةأداء مؤسسات ا •
 إىل ICCD/COP(10)/10ومن  ICCD/CRIC(10)/9و

ICCD/COP(10)/20( 

 تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء •
التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من األمانة عن  •

 (ICCD/CRIC(10)/10)لالستراتيجية األهداف التنفيذية 

  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢األربعاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم      •

استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقيـيم       . األطراف إىل مؤمتر 
نهجية، وإجراءات  التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء واألثر، وامل       

  (ICCD/COP(10)/INF.9)اإلبالغ 
تنقيح جمموعة مؤشرات األداء واملنـهجيات      : اإلجراء املتكرر  •

 (ICCD/CRIC(10)/11)ذات الصلة 

مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا بشأن أفضل السبل لقياس التقدم          •
 من اخلطـة    ٣ و ٢ و ١احملَرز صوب بلوغ األهداف االستراتيجية      

أجـل تعزيـز     االستراتيجيني للسنوات العشر من   وإطار العمل   
ICCD/CRIC(10)/25() ٢٠١٨-٢٠٠٨( االتفاقية تنفيذ

  ))أ(

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملـساعدة مـؤمتر          •
 األطراف على استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة        •
ر العمل االستراتيجيني للسنوات العشر مـن       وإطاللخطة  

 (ICCD/CRIC(10)/17)أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 
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 ٤أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف االستراتيجي           •
احملدد يف اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للـسنوات العـشر          

ــن ــة   م ــذ االتفاقي ــز تنفي ــل تعزي ) ٢٠١٨-٢٠٠٨(أج
(ICCD/CRIC(10)/12) 

الشكل املقترح واملبادئ التوجيهية املنهجية لتقـارير منظمـات          •
 (ICCD/CRIC(10)/13)) ٢٠١٣-٢٠١٢(اجملتمع املدين 

املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتحليل األويل للمعلومات الواردة        •
يف تقــارير األطــراف وغريهــا مــن الكيانــات املبلغــة 

(ICCD/COP(10)/CST/4-ICCD/CRIC(10)/14) 

 :ظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالن •
تنقيح منهجيات استعراض أفضل املمارسات     : اإلجراء املتكرر  •

وجتميعها، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املنهجيـة املتعلقـة          
بأفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املـستدامة        

 (ICCD/CRIC(10)/15) لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

مشروع الشكل واملبادئ التوجيهية املنهجية لإلبـالغ عـن          •
أفضل املمارسـات يف جمـال التمويـل وتعبئـة املـوارد            

(ICCD/CRIC(10)/16)  

  

 .ستصدر هذه الوثيقة أثناء الدورة  )أ(

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣اخلميس، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة تشجيع وتعزيز العالقات •

 ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة
 ٩-م أ/٨التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  •

(ICCD/CRIC(10)/18) 
مشروع أطر سياسـات الـدعوة يف جمـال تغـري املنـاخ              •

 ICCD/CRIC(10)/19 مـن (اجلنس واألمن الغـذائي      ونوع
 )ICCD/CRIC(10)/21 إىل

التآزر يف اإلبالغ مبوجب اتفاقيات ريو أوجه  •
)ICCD/CRIC(10)/22و ICCD/CRIC(9)/INF.9( 

 التعاون مع مرفق البيئة العاملية •
تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن اسـتراتيجياته وبراجمـه          •

عليهـا   ومشاريعه لتمويل التكاليف الزائـدة املتفـق      
 (ICCD/CRIC(10)/23)لألنشطة املتعلقة بالتصحر 

 احلصول على التمويـل يف إطـار خمصـصات         تيسري •
ومدخرات مرفق البيئة العاملية جملال التركيـز املتعلـق         

 (ICCD/CRIC(10)/24)بتردي األراضي 
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 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩األربعاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
  مناقشة اخلرباء بشأن تقييم منتصف املدة لالستراتيجية  •

  
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠خلميس، ا

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
صياغة تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك، عند            

الضرورة، مشاريع املقررات، لكي ينظر فيها مـؤمتر األطـراف          
 ويعتمدها، عند االقتضاء

 نفيذ االتفاقيةبرنامج عمل الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض ت •
اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة، مشاريع  •

 املقررات، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، عند االقتضاء

  انتخاب أعضاء املكتب عدا الرئيس •
 اختتام الدورة  

  

        


