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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦-١٧ويندهوك، ناميبيا، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  يم العمل إقرار جدول األعمال وتنظ

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  :استعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية  -٢

  تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا احلادية عشرة؛  )أ(  
  وات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية؛خطط العمل املتعددة السن  )ب(  
  .أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  )ج(  

  :األطراف حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر  -٣
  النظر يف التقرير الشامل عن عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعة؛  )أ(  
  :مارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف أفضل امل  )ب(  
  تعزيز حتليل ونشر أفضل املمارسات؛ '١'
  .الوصول إىل أفضل املمارسات '٢'
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تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخـرى ذات الـصلة ومـع املنظمـات         -٤
  :واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

  :التعاون مع مرفق البيئة العاملية  -٥
يئة العاملية بشأن استراتيجياته وبراجمه ومـشاريعه لتمويـل         تقرير مرفق الب    )أ(  

  ؛التكاليف الزائدة املتفق عليها لألنشطة املتعلقة بالتصحر
  .مذكرة التفاهم بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية  )ب(  

  .ة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيالثالثة عشرةبرنامج عمل الدورة   -٦
  .اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٧
  .انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها  -٨

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
 من االتفاقية على أن يستعرض مـؤمتر األطـراف          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(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             

  .، يف ضوء االختصاصات احملددة يف مرفق املقرراستعراضاً منتظماً) ستراتيجيةاال(
  مكان عقد الدورة

، سُتعقد الـدورة    ٩-م أ /١١ من مرفق املقرر     ١٩عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة        -٣
 ملـؤمتر األطـراف يف   احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أثناء الدورة        الثانية عشرة 

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ١٧ يف الفترة من ندهوك، بناميبيا،وي
  املشاركون

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

 يف دورة من دورات اللجنة بصفة مراقب، ما مل يعتـرض علـى      أن ُتمثَّل  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 العاشرة رئيس        )٢-م أ /٢٠ املعدَّل باملقرر    ١-أ م/١ املقرر(

وانتخبت اللجنة يف دورهتا العاشرة أربعة نواب لرئيسها، ُعـّين          . استعراض تنفيذ االتفاقية  جلنة  
  .ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس. منهم نائب مقرراً يف الدورة احلادية عشرة

  جدول األعمال
فاقيـة  يعّد األمني التنفيذي لالت   ، قرر مؤمتر األطراف أيضاً أن       ٩- م أ /١١يف املقرر     -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

  :بالتالزم مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، مبساعدة املؤمتر األطراف فيما يلي
السنوات للمؤسـسات واهليئــات     استعراض خطط العمـل املتعـددة       )أ(  

  الفرعية التابعة لالتفاقية، بوسائل تشمل مقارنتها مبؤشرات األداء؛
ـ  دورات  الاستعراض تقرير اللجنة يف الدورات اليت تعقد بني           )ب(   ؤمتر العادية مل

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

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

مـن  ) د(٢استعراض أداء اللجنة وفعاليتها على النحو املشار إليه يف الفقرة             )د(  
  عد آخر قد حيدده مؤمتر األطراف؛ ويف أي مو٢٠١٣ 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؛

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

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

طرائق ومعايري واختصاصات تقييم منتصف املدة للخطة        (١٠-م أ /١٢ووفقاً للمقرر     -٨
 )٢٠١٨-٢٠٠٨ (وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة          

تيجية، وتقييم أداء اللجنة وفعاليتها وتقييم      ، سينظر مؤمتر األطراف يف االسترا     ))االستراتيجية(
من ) ج(٧استعراض األداء وتقييم نظام التنفيذ يف الدورة احلادية عشرة للمؤمتر يف إطار البند              

  .جدول األعمال
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املشورة املقدمة بشأن أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز         (١٠-م أ /١٩للمقرر  اً  ووفق  -٩
، ستنظر جلنة العلم والتكنولوجيا، ) من االستراتيجية٣ و٢ و١يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 

 من جدول أعماهلا، يف املشورة املقدمـة بـشأن   ٣أثناء دورهتا احلادية عشرة ويف إطار البند        
 من االستراتيجية، ٣ و٢ و١أفضل الطرق لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية   

  .اء قد يود مؤمتر األطراف اختاذه يف هذا الصددقصد تقدمي توصية واقتراح أي إجر
ولدى إعداد جدول األعمال املؤقت املدرج يف هذه الوثيقة، ُوضعت يف احلـسبان               -١٠

ـ      أحكام ذات صلة   باإلضافة إىل    األحكام،هذه   ؤمتر األطـراف،   واردة يف مقررات أخرى مل
  .٩-م أ/١٣، و٩-م أ/١٢، و٨-م أ/٣ ات املقررسيما الو

  الوثائق
 قائمة بوثائق الدورة ووثـائق أخـرى ذات صـلة     يف املرفق األول هبذه الوثيقة    ترد  -١١

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

  افتتاح الدورة
 ١٧يف  الثانية عـشرة للجنـة      الدورة  رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      سيفتتح    -١٢
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
سُيعرض على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية جدول األعمال املؤقت الوارد يف هـذه               -١٣

ويتضمن املرفق الثاين هبذه الوثيقة جدوالً زمنياً مؤقتاً ألعمال         . الوثيقة لتنظر فيه بغرض إقراره    
  .بالتفصيل تناوله الفروع التاليةستة الدور

  الغرض من الدورة
 ،٩-م أ /١١ من اختصاصات اللجنة، بصيغتها الواردة يف مرفق املقرر          ١٧وفقاً للفقرة     -١٤

، بنود جدول أعماهلـا بغـرض صـياغة مـشاريع     الثانية عشرةستتناول اللجنة، يف دورهتا    
  .ف ويعتمدها، حسب االقتضاءمقررات، عند الضرورة، لكي ينظر فيها مؤمتر األطرا

  تنظيم العمل
يدعو رئيس اللجنة، أثنـاء افتتـاح       : التايلالسيناريو  قد ترغب اللجنة يف النظر يف         -١٥

مث . ، إىل إقرار جدول األعمال وتنظيم العمـل       ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٧يوم الثالثاء   الدورة  
 ١٩الثالثاء  تها اخلامسة يوم     جلس ُتعقد من جدول األعمال حىت      ٥ إىل   ٢البنود من   نظر يف   ُي

، سبتمرب/ أيلول ٢٠يوم اجلمعة   ويف اجللسة العامة ملؤمتر األطراف، اليت ستعقد        . سبتمرب/أيلول
  . للنظر فيها ورّبما اعتمادهاهبذه البنودمشاريع املقررات املتعلقة إىل مؤمتر األطراف تقدَّم 
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سبتمرب، يف برنـامج    / أيلول ٢٥ء  وستنظر اللجنة أثناء جلستها السادسة، يوم األربعا        -١٦
وبعد االنتهاء من النظر يف مجيع بنود جدول األعمال، سيـسمح           . عمل دورهتا الثالثة عشرة   

، عنـد الـضرورة،     ، مبا يف ذلك   اجلدول الزمين املؤقت املقترح لألعمال بإعداد تقرير الدورة       
.  حسب االقتـضاء   مشاريع املقررات لعرضها على مؤمتر األطراف كي ينظر فيها ويعتمدها،         

 ويف  .٢٠١٣سـبتمرب   /أيلول ٢٦ أثناء اجللسة اخلتامية يوم اخلميس        تقريرها  اللجنة وستعتمد
  .اخلتام، سيدعو رئيس اللجنة إىل انتخاب أعضاء مكتب اللجنة عدا رئيسها

   اجللساتعقدتوقيت 
الت  إىل حتقيق أفضل استفادة ممكنة من التسهي        للعمل يهدف اجلدول الزمين املؤقت     -١٧

ومل ُتوضع أي ترتيبـات يف اجلـدول الـزمين وال أي            . املتاحة أثناء ساعات العمل العادية    
ومتاشياً مع ساعات   . اعتمادات يف امليزانية لعقد جلسات مسائية أو أثناء عطلة هناية األسبوع          

 ساعات العمل العادية للدورة     ستمتدتكاليف العمل اإلضايف،    لعمل مؤمتر األطراف وتفادياً     
. ٠٠/١٨ إىل الـساعة     ٠٠/١٥، ومـن الـساعة      ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠  الساعة من
الفورية يف أي وقـت     خدمات الترمجة   جلستني تتيحان    أكثر من    لعقدُتتخذ أي ترتيبات     ومل

  .يئاته الفرعيةهلمن األوقات، سواء جللسات مؤمتر األطراف أو 

   واالستراتيجيةاستعراض تنفيذ االتفاقية  -٢  
، منها ٢٦وباملادة  من االتفاقية    ٢٢من املادة   ) ب(و) أ(٢ بالفقرتني الفرعيتني    عمالً  -١٨

  . املؤسساتيةيتعّين على مؤمتر األطراف أن يستعرض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا
، قرر مؤمتر األطراف أن ُينشئ جلنة اسـتعراض تنفيـذ           ٩-م أ /١١ومبوجب املقرر     -١٩

عتمـد  ا له ملساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية بانتظام، و        االتفاقية بوصفها هيئة فرعية تابعة    
  .اختصاصات هذه اللجنة كما وردت يف مرفق املقرر املذكور

اعتمد مؤمتر األطراف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ        ،  ٩- م أ /١٣ويف املقرر     - ٢٠
 كذلك على   ٩- م أ /١١وينص املقرر   . كي ُيرصد من خالله تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية      

يف الدورات املعقودة بـالتالزم مـع       أن تساعد اللجنة مؤمتر األطراف يف استعراض األداء         
اليت تعقد بـني الـدورات      ، على أن تضطلع بتقييم التنفيذ أثناء الدورات         مؤمتر األطراف 

  .العادية ملؤمتر األطراف

  ةاحلادية عشرتقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا   )أ(  
، يف الدورات اليت ُتعقد بني الـدورات        ، يتعني على اللجنة   ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٢١

استخالص االستنتاجات وتقدمي التوصيات    جبملة أمور منها    أن تقوم   العادية ملؤمتر األطراف،    
  .إضافية لتيسري التنفيذ الفعال لالتفاقية من خطوات هاختاذما يتعني ؤمتر األطراف بشأن مل
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، اضطلعت اللجنة يف دورهتا احلادية عشرة   ٩-م أ /١٢ و ٩-م أ /١١مالً باملقررين   وع  -٢٢
 وبتحليـل   ٤ إىل   ١بأول تقييم أساسي ملؤشرات األثر املتعلقة باألهداف االستراتيجية مـن           

، وكذا استعراض للتدفقات    ٥ إىل   ١االجتاهات ملؤشرات األداء املتعلقة باألهداف العملية من        
تفاقية، يف إطار تقييم التنفيذ استناداً إىل املعلومات اليت أتاحتـها األطـراف             املالية لتنفيذ اال  

 ٢٠١١-٢٠١٠والكيانات املبلغة األخرى أثناء دورة اإلبالغ واالستعراض الرابعة للفتـرة           
  .٢٠١٣-٢٠١٢ والفترة
وأوعزت إىل مشروع تقرير الدورة اً، احلادية عشرة أيضواعتمدت اللجنة، يف دورهتا    -٢٣
 ويرد تقرير الدورة احلادية     .بالتشاور مع املكتب واألمانة   يف صيغته النهائية،    قرر بأن يضعه    امل

  .Add.1 وICCD/CRIC(11)/19عشرة للجنة يف الوثيقة 
:  للجنة استنتاجات اللجنـة وتوصـياهتا بـشأن        احلادية عشرة ويضم تقرير الدورة      -٢٤

تقييم التنفيـذ اسـتناداً إىل      ) ب(؛  تمدة مؤقتاً تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املع       )أ(
؛ مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً وتقييم مواءمة برامج العمل وتنفيـذها وفقـاً لالسـتراتيجية             

 واهلـدف   ٤استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك اهلدف االستراتيجي            )ج(
؛  النظر يف أفـضل املمارسـات      )د(؛  املفتوح لالستراتيجية ونتائج جلسة احلوار      ٥التنفيذي  

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مـؤمتر               )ه(
األطراف، مبا يف ذلك مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا يف تنقيح مؤشرات األثـر املتعلقـة             

شجيع وتعزيـز العالقـات مـع       ت )و(؛   من االستراتيجية  ٣ و ٢ و ١باألهداف االستراتيجية   
ويتضمن التقرير  . االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة       

 من جدول أعماهلا    ١٢ و ١١معلومات عن اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بشأن البندين         اً  أيض
 بتقييم منتصف املـدة      واستعراض املعلومات املتعلقة   ١٠-م أ /٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر      (

  ).لالستراتيجية، على التوايل

   العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيةخطط  )ب(  
طلب مؤمتر األطراف إىل مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة         ،  )١(٨-م أ /٣يف املقرر     -٢٥

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

، عهد مؤمتر األطراف إىل اللجنة بأن تستعرض خطط         )٢(٩-م أ /١١ويف مرفق املقرر      -٢٦
 يف دوراهتا املعقودة بالتالزم مع      العمل املتعددة السنوات ملؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية،      

  .مؤمتر األطراف

__________ 

 .٣لفقرة ا )١(
 ).أ(١٧الفقرة  )٢(
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-ICCD/CRIC(12)/2، ترِد يف الوثيقـة      )٤(١٠-م أ /١ و )٣(٨-م أ /٣وعمالً باملقررين     -٢٧

ICCD/COP(11)/CST/9         ٢٠١٧-٢٠١٤( خطة عمل شاملة متعددة السنوات لالتفاقيـة( ،
  .ما كان ذلك مناسباًإىل جلنة العلم والتكنولوجيا قصد استعراضها حيثاً ُتقدَّم أيض

  أداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية  )ج(  
، طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة أن تضطلع باستعراض أداء          )٥(٩-م أ /١١يف املقرر     -٢٨

مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية باعتماد هنج اإلدارة القائمة على النتائج وباالسـتناد إىل             
  .دة التكاليف لفترة السنتنيتقارير برامج العمل احملد

، قرر مؤمتر األطراف أن تستند استعراضات األداء الـيت          ١٠-م أ /١ومبوجب املقرر     -٢٩
ُتجريها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف املستقبل، اعتباراً من دورهتا الثانية عشرة، إىل تقارير              

ل مـن مؤسـسات االتفاقيـة       تنفيذ برامج العمل احملددة التكاليف لفترة السنتني اخلاصة بك        
وهيئاهتا الفرعية؛ وأن ُتستخَدم مؤشرات األداء واألهداف املتصلة هبا الواردة يف خطط العمل             

ويـرد التحليـل األويل     . بغية تيسري التقييم السليم ألداء مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية        
ـ    للمعلومات املقدمة من األمانة، واآللية العاملية، وجلنة العلم          تعراض والتكنولوجيا وجلنـة اس

، ICCD/CRIC(12)/3 يف الوثيقـة     ٢٠١٣-٢٠١٢ يف فترة السنتني     تنفيذ االتفاقية عن أدائها   
 معلومات إضافية عـن أداء      ICCD/CRIC(12)/INF.1وترد يف الوثيقة    . لكي تستعرضه اللجنة  

  .مؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعية
الوثـائق  املعلومات الواردة يف     اللجنة أيضاً    ، ستستعرض ٩-م أ /١٣ووفقاً للمقرر     -٣٠

ICCD/COP(11)/8)     األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية(و ؛ICCD/COP(11)/9)   البيانـات
 ٣١ حـىت    ٢٠١٣-٢٠١٢املالية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني         

البيانات املالية املراجعـة للـصناديق       (ICCD/COP(11)/10؛ و )٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 
، مبا يف ذلك    ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١تئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية يف       االس

التقرير املتعلـق حبالـة      (ICCD/COP(11)/11و ؛)تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة     
ــسنتني    ــرة ال ــة لفت ــتئمانية لالتفاقي ــصناديق االس ــسامهات يف ال ؛ )٢٠١٣-٢٠١٢امل

البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة الـسنتني          (ICCD/COP(11)/12و
قدم من  ، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات امل       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١املنتهية يف   

البيانـات املاليـة     (ICCD/COP(11)/13؛ و )آللية العامليـة  لشركة برايس ووترهاوس كوبرز     
، مبا يف ذلـك تقريـر       ٢٠١٣-٢٠١٢املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني       

 كـانون   ٣١ يف   آللية العاملية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز     مراجعة احلسابات املقدم من     
  .)٢٠١٢يسمرب د/األول

__________ 

 .‘٢‘)أ(٣٨الفقرة  )٣(
 .٨ و٧الفقرتان  )٤(
 ).ب(٢الفقرة املرفق،  )٥(
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  األطراف حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر  -٣  

  النظر يف التقرير الشامل عن عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعة  )أ(  
 أن يقدم تقريراً  ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي        ١٠-م أ /١٤للمقرر  اً  وفق  -٣١

 استعراض تنفيذ   الدورة الثانية عشرة للجنة   إىل  الرابعة  واالستعراض  اإلبالغ  ية  عمل عن   شامالً
 من املوارد البـشرية واملاليـة،      ااحتياجاهتعن  إجراءاهتا ونتائجها، و  ذلك عن   ، مبا يف    االتفاقية

مـن   غـة  الكيانات املبلِّ   من وردت من األطراف وغريها   التعليقات اليت   والدروس املستفادة و  
وقدمت األطراف يف الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة           . هاخالل تقارير 

  .عدداً من التوصيات بشأن هذه املسألة
 لكي تقـدم اللجنـة أي       ICCD/CRIC(12)/7ويرد تقرير األمني التنفيذي يف الوثيقة         -٣٢

  .توصيات قد ترغب يف تقدميها إىل مؤمتر األطراف هبذا الشأن

  ضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف أف  )ب(  

  تعزيز حتليل ونشر أفضل املمارسات  ‘١‘  
طلب مؤمتر األطراف إىل مكتيب     ،  ١٠-م أ /٢١ واملقرر   ١٠-م أ /١٥مبوجب املقرر     -٣٣

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا العمل سوياً على حتديد السبل الكفيلة             
شر أفضل املمارسات، وفقاً لوالية كل من اللجنتني، لينظـر فيهـا مـؤمتر              بتعزيز حتليل ون  

 ١٠-م أ /١٥وعالوة على ذلك، طلب املؤمتر مبوجب مقرره        . األطراف يف دورته احلادية عشرة    
  .إىل األمانة أن تيسر هذه املشاورات

 ؛٢٠١٢سبتمرب  /وتناول مكتبا اهليئتني الفرعيتني هذه املسألة أثناء اجتماع مشترك يف أيلول            -٣٤
ويرد تقرير مكتيب اللجنتني عن تعزيز حتليـل   . ٢٠١٣مايو  /وجرت مشاورات أخرى يف أيار    

 لكـي   ICCD/CRIC(12)/4-ICCD/COP(11)/CST/7ونشر أفضل املمارسـات يف الوثيقـة        
  .تستعرضه اهليئتان وتقدما أي توصيات قد ترغبان يف تقدميها إىل مؤمتر األطراف

   املمارساتالوصول إىل أفضل  ‘٢‘  
 قّرر مؤمتر األطراف أن تستعرض الدورات املقبلـة         ،)٦(١٠-م أ /١٥مبوجب املقرر     -٣٥

يف و.  املمارسـات لالوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفض   سبل  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     
ـ      قواعدإىل األمانة أن ُتحدِّد      طلب مؤمتر األطراف  املقرر ذاته،    ات  بيانات ُيوصى هبـا للمعلوم

أفضل ممارسات  هبدف نقل املعلومات املتعلقة ب    ،  )٧(٩-م أ /١٣املتعلقة باملواضيع احملددة يف املقرر      
 إىل بوابـة قاعـدة      اإلدارة املستدامة لألراضي احملفوظة يف نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ         

  .البيانات املوصى هبا
__________ 

 .٧الفقرة  )٦(
 .املرفق اخلامس )٧(
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الصلة ومع املنظمـات    تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات          -٤  
  واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

 للتقـدم   وتقييماًأن يدرج استعراضاً ، قرر مؤمتر األطراف  ١٠-م أ /٩مبوجب املقرر     -٣٧
 يف برنامج عمل دوريت جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة            املقرر ذلكجاوب مع   احملرز يف الت  

نة أن تدرج النظر يف هذه املسألة يف تقريرها إىل           إىل اللج  وطلباحلادية عشرة والثانية عشرة،     
  .الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

 ICCD/CRIC(11)/19ويرد تقرير اللجنة عن دورهتا احلاديـة عـشرة يف الـوثيقتني            -٣٨
 ICCD/CRIC(12)/INF.2وترد معلومات إضافية عن هـذه املـسألة يف الـوثيقتني          . Add.1و
  .ICCD/CRIC(12)/CRP.1و

  التعاون مع مرفق البيئة العاملية  -٥  

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

تعزيز تعبئة مـوارد ماليـة      ضرورة   من االتفاقية    ٢٠من املادة   ) ب(٢تتناول الفقرة     -٣٩
ة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ هبا، مبا يف ذلك تقدمي متويل جديد وإضايف من               كافية ومناسب 

، 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               

تعددة األطراف، مبا فيها املعلومات املتعلقة بأنشطة مرفـق البيئـة           الوكاالت واملؤسسات امل  
  . من االتفاقية٢٠من املادة ) ب(٢العاملية املتعلقة بالتصحر، على النحو احملدد يف الفقرة 

بني اتفاقية مكافحة التصحر ومرفـق البيئـة العامليـة          املربمة  وتنص مذكرة التفاهم      -٤٠
، عـن طريـق أمانـة       ، على أن يقدم مرفق البيئة العاملية      ٧-م أ /٦واملعتمدة مبوجب املقرر    

 تقريراً إىل كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف بشأن استراتيجياته وبراجمـه              االتفاقية،
  .ومشاريعه لتمويل ما اتُّفق عليه من تكاليف زائدة لألنشطة املتعلقة بالتصحر

ة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف     على أن تقوم جلن   ٩-م أ /١١وينص مرفق املقرر      -٤١
التعاون مع مرفق البيئة العاملية،     الدورات اليت تعقدها بالتالزم مع مؤمتر األطراف، باستعراض         

وتتضمن الوثيقـة   .  ويف أي موعد آخر قد يقرره مؤمتر األطراف        ٢٠١٣مبا يف ذلك يف عام      
ICCD/CRIC(12)/6       ً٧-م أ /٦ ألحكـام املقـررين       التقرير املقدم من مرفق البيئة العاملية وفقا 

 وغريها من األحكام ذات الصلة الواردة يف        ١٠-م أ /١١، وكذا أحكام املقرر     ٩-م أ /١١و
  .املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة
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  مذكرة التفاهم بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية  )ب(  
األمني التنفيذي أن يتـشاور     ، طلب مؤمتر األطراف إىل      ١٠-م أ /١١مبوجب املقرر     -٤٢

إدخال تعـديالت    كان يتعني    إذاما  بشأن  مع كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق البيئة العاملية         
على مذكرة التفاهم القائمة بني االتفاقية ومرفق البيئة العاملية، وبشأن املقترحات املمكنـة يف              

 وترد  . إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة       اًريروأن يقدم تق  ،  ضوء التطورات األخرية  
 .ICCD/CRIC(12)/6معلومات بشأن هذه املسألة يف الوثيقة 

   عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةالثالثةبرنامج عمل الدورة   -٦  
 أن تقـدم    ، يتعني على اللجنة   )٨( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف     ٣٣وفقاً للمادة     -٤٣

  .إىل مؤمتر األطراف بغرض اعتمادهالثالثة عشرة  لدورهتا اًبرنامج عمل مؤقت

  اعتماد تقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  -٧  
مجيع جوانـب عملـها،      عن   تقارير منتظمة تقدم اللجنة   ،  ٩-م أ /١١وفقاً للمقرر     -٤٤
ورات اليت تعقد بالتالزم مـع      ، يف الد  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           

م تقرير اللجنة عـن دورهتـا       ويقدَّ .املسندة واآلثار املالية املتوقعة لتنفيذها، حسب الضرورة      
، ومعه مشاريع املقررات، عند الضرورة، إىل مؤمتر األطراف لكي ينظـر فيـه              الثانية عشرة 

  .ويعتمده، حسب االقتضاء

  انتخاب أعضاء مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عدا رئيسها  -٨  
، ٩-م أ/١١قرر  فـي املعلى النحو الوارد  من اختصاصات اللجنة،     ٩ بالفقرةعمالً    -٤٥

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

، وال سـيما    لضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للبلدان املتأثرة األطراف         
ال تزيد مدة خدمة    أل البلدان املتأثرة األطراف يف مناطق أخرى، و       األفريقية منها، على أال ُتهمَ    

  .الرئيس ونوابه عن واليتني متتاليتني
 يدعو الرئيس إىل انتخاب هؤالء األعضاء يف اجللـسة اخلتاميـة          ووفقاً هلذا املقرر،      -٤٦
  .بهم فوراً، ويضطلع أحدهم بدور املقررويتقلد نواب الرئيس املنتخبون منص. للجنة

__________ 

 .١-م أ/١ الواردة يف املقرر الصيغةب )٨(
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  املرفق األول

  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا الثانية عشرة    
  عنواهنا     رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(11)/19           تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ
 ١٩ىل   إ ١٥االتفاقية، املعقودة يف بون يف الفترة من        

  ٢٠١٣أبريل /نيسان
ICCD/CRIC(11)/19/ Add.1           تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيـذ

 ١٩ إىل   ١٥االتفاقية، املعقودة يف بون يف الفترة من        
  إضافة. ٢٠١٣أبريل /نيسان

ICCD/CRIC(12)/1   مذكرة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه 
ICCD/CRIC(12)/2- 

ICCD/COP(11)/CST/9 
خطة العمل الـشاملة املتعـددة الـسنوات لالتفاقيـة            

  مذكرة من األمانة). ٢٠١٧-٢٠١٤(
ICCD/CRIC(12)/3           تقرير عن أداء أمانة االتفاقية، واآللية العاملية، وجلنة

والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       العلم
  مذكرة من األمانة). ٢٠١٣- ٢٠١٢(

ICCD/CRIC(12)/4- 

ICCD/COP(11)/CST/7 
تعزيز : النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيذ االتفاقية         

حتليل ونشر أفضل املمارسات، تقرير من مكتيب جلنـة         
  استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيا

ICCD/CRIC(12)/5            النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيـذ االتفاقيـة :
  مذكرة من األمانة.  أفضل املمارساتالوصول إىل

ICCD/CRIC(12)/6          تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن استراتيجياته وبراجمه
ومشاريعه لتمويل التكاليف الزائدة املتفق عليهـا       

  لألنشطة املتعلقة بالتصحر
ICCD/CRIC(12)/7           حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعيـة وشـكل

 التقريـر   :إىل مـؤمتر األطـراف    التقارير اليت تقدم    
. عن عملية اإلبالغ واالسـتعراض الرابعـة       الشامل

  مذكرة من األمانة
ICCD/CRIC(12)/INF.1            ،تقرير عن أداء أمانة االتفاقية، واآلليـة العامليـة

والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيـذ       العلم  وجلنة
. معلومات إضـافية  ). ٢٠١٣- ٢٠١٢(االتفاقية  

  انةمذكرة من األم
ICCD/CRIC(12)/INF.2    التقرير العاملي عن األراضي اجلافةخطة عمل لتنفيذ 
ICCD/CRIC(12)/CRP.1    السياساتية احلالية التفاقية االتقدم احملرز يف تنفيذ أطر

املتعلقة بالدعوة يف جمال القضايا اجلنسانية، واألمن       
  الغذائي وتغري املناخ
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جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا      الوثائق األخرى املعروضة على         
 الثانية عشرة

  عنواهنا    رمز الوثيقة
ICCD/COP(11)/8   مذكرة من األمانة. األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية 
ICCD/COP(11)/9               البيانات املالية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقيـة لفتـرة الـسنتني

 مذكرة من األمانة. ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١حىت ، ٢٠١٣-٢٠١٢
ICCD/COP(11)/10             البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهيـة

، مبا يف ذلك تقرير جملـس مراجعـي         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف
 حسابات األمم املتحدة

ICCD/COP(11)/11    تعلق حبالة املسامهات يف الـصناديق االسـتئمانية لالتفاقيـة لفتـرة            التقرير امل
 مذكرة من األمانة. ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

ICCD/COP(11)/12            البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني املنتهية
بات ، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسا٢٠١١ديسمرب / كانون األول  ٣١يف  

 لآللية العامليةشركة برايس ووترهاوس كوبرز املقدم من 
ICCD/COP(11)/13              البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقيـة لفتـرة الـسنتني

شـركة  ، مبا يف ذلك تقرير مراجعة احلسابات املقدم من          ٢٠١٣-٢٠١٢
 ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ حـىت    برايس ووترهاوس كوبرز  

  العاملية لآللية
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  املرفق الثاين

اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدورة الثانية عشرة للجنة اسـتعراض              
  تنفيذ االتفاقية

 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٧الثالثاء، 

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

 (ICCD/CRIC(12)/1)ل وتنظيم العمل إقرار جدول األعما •
 استعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية •

خطة العمل الشاملة املتعـددة الـسنوات لالتفاقيـة          •
)٢٠١٧-٢٠١٤() ICCD/CRIC(12)/2-

ICCD/COP(11)/CST/9( 
ــة    • ــا الفرعي ــة وهيئاهت ــسات االتفاقي أداء مؤس

ICCD/CRIC(12)/3)   و ICCD/CRIC(12)/INF.1 
 )ICCD/COP(11)/13 إىل ICCD/COP(11)/8ومن 

  
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨األربعاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 استعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية •

تقرير اللجنة عن دورهتا احلاديـة عـشرة         •
)ICCD/CRIC(11)/19و Add.1( 

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل       •
 . األطراف قدم إىل مؤمترالتقارير اليت ت

النظر يف التقرير الشامل عن عملية اإلبالغ        •
  (ICCD/CRIC(12)/7)واالستعراض الرابعة 

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة         •
 ومع املنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية املختصة

)ICCD/CRIC(11)19و Add.1و ،ICCD/CRIC(12)/INF.2 
  )ICCD/CRIC(12)/CRP.1و
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 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩اخلميس، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
النظر يف أفضل املمارسات املتبعة يف تنفيـذ         •

 االتفاقية
تعزيز حتليل ونشر أفـضل املمارسـات        •

)ICCD/CRIC(12)/4-

ICCD/COP(11)/CST/7(  
ــات   • ــضل املمارس ــول إىل أف الوص

)ICCD/CRIC(12)/5( 

 ون مع مرفق البيئة العامليةالتعا •
تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن استراتيجياته وبراجمه        •

عليهـا   ومشاريعه لتمويل التكاليف الزائدة املتفـق     
 (ICCD/CRIC(12)/6)لألنشطة املتعلقة بالتصحر 

مذكرة تفاهم بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة         •
  (ICCD/CRIC(12)/6)التصحر ومرفق البيئة العاملية 

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

  ويعتمدها، عند االقتضاء
اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلـك، عنـد الـضرورة،           •

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

 

 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٥األربعاء، 

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
برنامج عمل الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ         • 

 االتفاقية

  
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦اخلميس، 

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

لك، عند الضرورة، مشاريع املقررات، لكي ينظر       ذ
 فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها، عند االقتضاء

اعتماد تقرير اللجنة، مبا يف ذلك، عند الضرورة،  •
مشاريع املقررات، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف 

 ويعتمدها، عند االقتضاء
  انتخاب أعضاء مكتب اللجنة عدا رئيسها •

 اختتام الدورة

  

        


