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  استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
  الدورة السابعة

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤- ٣اسطنبول، 
  ‘٤‘)ب(٣البند 

   للسنوات العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيةاخلطة وإطار العمل االستراتيجيان
  النظر يف خطط عمل هيئات االتفاقية

  خطة العمل املتعددة السنوات للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

  اخلطة وإطار العمل االستراتيجيان للسنوات العشر
  من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية

  مقدمة من األمانةمذكرة 

  إضافة

  امج عمل فترة السنتني احملدد التكاليف للجنةالنظر يف مشروع برن
  )٢٠٠٩- ٢٠٠٨(استعراض تنفيذ االتفاقية 

  موجز

 االستراتيجيني للسنوات    اخلطة وإطار العمل   مبوجبه  مؤمتر األطراف  اعتمدالذي   ٨- م أ /٣يطلب املقرر     
، خطة استعراض تنفيذ االتفاقيةإىل جلنة أن تقدم  ، يطلب إىل األمانة)االستراتيجية(العشر من أجل تعزيز االتفاقية 

  .وبرنامج عمل لفترة سنتني يكون حمدد التكاليف) أربع سنوات(عمل متعددة السنوات 

للجنـة  ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٨( هذه الوثيقة مشروع برنامج عمل فترة السنتني احملدد التكـاليف            وتتضمن  
 جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة يف        استعراض تنفيذ االتفاقية بالصيغة اليت وضعتها األمانة، واستعرضها مكتب        

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٦االجتماع الذي عقده يف بون، بأملانيا يف 
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  :وُتربز الوثيقة العناصر التالية  

احملدد وفقاً ملنهجية اإلدارة    ) ٥صفحة  (قّر األطراف جمال النتائج     ُتال تزال احلاجة قائمة إىل أن         )أ(  
  .ات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطرافالقائمة على حتقيق النتائج، واملقرر

ملساس تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية يف املستقبل، دون االستعراض جرى حتديد الوسائل الالزمة   )ب(  
املناقـشات والقـرارات    لتوجيه  اليت تتعلق باالختصاصات اجلديدة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،         باملداوالت  

  .ألطراف يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف بشأن الوالية اجلديدة للجنة وطرائق عملهاالنهائية اليت ستتخذها ا

بينما ُعني مكتب اللجنة على أنه بتنفيذ األنشطة املقررة يف فترة ما بني الدورتني، األمانة كُلفت   )ج(  
جنة وذلك من أجـل زيـادة       اجلهة الرئيسية للتغيري فيما يتعلق بعمليات التشاور بشأن القضايا ذات الصلة بالل           

  .التنفيذالتحكم بعملية 

تنفيـذ  ألن جلنـة اسـتعراض   ، )أربع سنوات(لقد تعذر إعداد خطة العمل املتعددة السنوات    )د(  
مبوجب اختصاصاهتا اجلديدة بعد انعقاد الدورة التاسعة       ، بتنفيذ مهامها    ٨- م أ /٧ستقوم، وفقاً للمقرر     االتفاقية

  ).٢٠٠٩(ملؤمتر األطراف 

وقد ترغب األطراف يف أن تعرب عن وجهات نظرها بشأن مشروع برنامج العمل احلايل، فيما يتعلق                  
بالنهج املنهجي الذي اُتبع يف صياغته، وفيما يتعلق كذلك ببعض القضايا املوضوعية الواردة يف الوثيقة، بغيـة                 

  .الزمين احملدداستخالص السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق اإلجنازات املتوقعة يف اإلطار 

  



ICCD/CRIC(7)/2/Add.6 
Page 3 

  احملتويات

  الصفحة  الفقـرات  

  ٤  ١٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 

  ٦    . . . . . . . . . . . . . . . . النواتج واألنشطة واالفتراضات اهلامة: املتوقعة اإلجنازات  - ثانياً 

  ١١  ١٥- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً 
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   مقدمة- أوالً 
لنواتج الرئيسية اليت وضـعتها جلنـة   العمل احلايل لفترة السنتني، معلومات عن ا    يتضمن مشروع برنامج    - ١

 فيما يتعلق بكل إجناز     ٢٠٠٩- ٢٠٠٨استعراض تنفيذ االتفاقية، وعن األنشطة اليت سُيضطلع هبا يف فترة السنتني            
  .من اإلجنازات املتوقعة

  :ر األطرافوقد أُعد مشروع برنامج العمل احلايل لفترة السنتني، وفقاً لألحكام الواردة يف املقررات التالية ملؤمت  -٢

  ، الذي حيتوي يف مرفقه على اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛٥- م أ/١املقرر   )أ(  

أن تكون الدورة السابعة للجنة اسـتعراض       ، الذي قرر مؤمتر األطراف مبوجبه       ٨- م أ /٣املقرر    )ب(  
 االستراتيجيني للسنوات   ة وإطار العمل  اخلطتنفيذ االتفاقية دورة استثنائية تعىن بالنظر يف أساليب املضي يف تنفيذ            

  ؛)االستراتيجية(العشر من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية 

أن تعمل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبوجب       ، الذي قرر مؤمتر األطراف مبوجبه       ٨- م أ /٧املقرر    )ج(  
قيـام  ا خيص دورهتا الثامنة وإىل حني       ، أي فيم  ، عند االقتضاء  ٥-م أ /١اختصاصاهتا احلالية على النحو املبني يف املقرر        

  مؤمتر األطراف بتنقيح اختصاصاهتا؛ 

، الذي قرر مؤمتر األطراف مبوجبه برنامج عمل الدورة السابعة للجنة استعراض            ٨- م أ /٩املقرر    )د(  
  .تنفيذ االتفاقية

 اللجنة ودورها مباشـرة     ، ُوجه االهتمام الواجب لربط والية     العمل احلايل لفترة السنتني    مشروع برنامج ويف    -٣
وامتثاالً ملنهجية اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج،       . أو األهداف االستراتيجية الواردة يف االستراتيجية     /باألهداف العملية و  

، ويف  ٨- م أ /٣مع األحكام الـواردة يف املقـرر        يتمشى  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،     حتتم من مث حتديد جمال نتائج       
اتيجية، مع مراعاة الوالية اخلاصة اليت تضطلع هبا اللجنة يف دورهتا السابعة إضافة إىل الوالية اليت ستضطلع                 االستر

  .هبا يف املستقبل على النحو املبني يف االستراتيجية

اض وعمالً مبنهجية اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج، جرى على ذلك حتديد جمال النتائج الرئيسي للجنة استعر                 -٤
األطـراف برصـد    "تنفيذ االتفاقية خالل فترة السنتني احلالية وكذلك خالل الفترة يف املستقبل بأنه اجملال الذي تقوم فيه                 

األطراف، كجزء مـن     يتطلب إقرار جمال النتائج ذاك من جانب         ألمروا". وتقييم آثار االتفاقية ومدى فعالية االستراتيجية     
ام املقـرر   ـوبينما ُحددت اإلجنازات املتوقعة يف هذه الوثيقة عمالً بأحك        . جلديدة للجنة املناقشة املتعلقة باالختصاصات ا   

عن طريق األنشطة اليت     توفري نواتج إضافية     السابعة والثامنة للجنة  سيتعني على الدورتني     غدا واضحاً أنه     متاماً، ٨- م أ /٣
اللجنة ومتكني   االتفاقية واالستراتيجية    نفيذستعراض ت المنهجي  لتحديد هنج   يوجهها مكتب اللجنة واألطراف ككل،      

  .من حتقيق أهدافها يف املستقبل

 االتفاقية بواليتها بفعالية، مستخدمة كأداة اإلدارة القائمة على حتقيق          استعراض تنفيذ ولكي تضطلع جلنة      - ٥
ط رصد إضافية من أجل     النتائج، يتعني أن ُتعرض على الدورة الثامنة للجنة والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف خط            

. جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وهيئات االتفاقية األخرى، جنباً إىل جانب مع اقتراح باالختصاصات املنقحة للجنة
  .وستتضمن خطط الرصد هذه معلومات عن االحتياجات على املستوى التنظيمي وعلى مستويي املوظفني وامليزانية



ICCD/CRIC(7)/2/Add.6 
Page 5 

ومـن  . عتماد االستراتيجية تبني بوضوح أكرب با   مؤشرات، وهو ما    وسيقتضي تنفيذ خطط الرصد نظام        - ٦
سـيما، جلنـة العلـم       املصلحة، وال اجلهات صاحبة   الضروري بدء املشاورات بني البلدان األطراف وغريها من         

باستخدام بـارامترات قابلـة     أداء مهامها بفعالية وذلك     والتكنولوجيا لتمكني جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية من        
  .قياس حتددها األطرافلل

الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ وسيكون العمل املتعلق بوضع املؤشرات قد بدأ بتحليل موعد انعقاد   - ٧
لكن صقل جمموعة أساسية من املؤشرات، ووضع نظـام مؤشـرات متماسـك لتنفيـذ االتفاقيـة                 و ،االتفاقية

ويؤدي ذلك بطبيعة احلال إىل ضـرورة  . مع مرور الوقتت  يف حد ذاهتا، قد يتطلب إجراء تعديال      االستراتيجية  و
من عمليات بعد احلصول على معلومات شاملة مراجعة املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير كجزء من عملية متكررة 

ا ومل. ٨- م أ/٣، والعمليات اليت ُشرع فيها على املستوى اإلقليمي وفقاً للمقرر جلنة العلم والتكنولوجيا ذات الصلة
الستعراض التنفيذ بشكل فعال، فينبغي األساس الذي تستند إليه اللجنة الوطنية تشكل كانت عملية تقدمي التقارير 

لألطراف تقييم احلاجة إىل استيفاء املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير بأحدث املعلومات مع مراعاة املقررات 
  .تاليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن املؤشرا

واستعرض مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مشروع برنامج العمل احلايل يف اجتماعه الذي عقده يف                 - ٨
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٦بون، بأملانيا يف 

حهة هامة لتحقيق املهام األساسية خالل ويف ذلك االجتماع، اعُترب مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية          - ٩
ولذلك، تقترح الوثيقة أن يكون هذا املكتب كياناً قانونياً يف إطار عملية اتفاقيـة              . رتنيالفترة الفاصلة بني الدو   

، وأن يستفيدوا    يف عملهم  ، قضايا موضوعية  املتناوبوناألمم املتحدة ملكافحة التصحر، وأن يتناول أعضاء املكتب         
دعم عنصر يعزز ومن املتوقع أن . ضدول األعمال وعملية االستعراجب ومن خدمات األمانة للمضي قدماً ةمن اخلرب

يؤدي يف هناية املطـاف إىل اسـتعراض االتفاقيـة    التحكم يف العملية وأن مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية،    
  .واالستراتيجية مبزيد من الفعالية

لتقدمي ملكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ،       جرى التخطيط لعقد االجتماعني السنويني      وهلذا الغرض،     - ١٠
الفاصلة بني الدورتني وكذلك لتوفري     املشورة والتوجيه إىل األمانة اليت ستتوىل تنفيذ األنشطة املقررة خالل الفترة            

  .املدخالت من الوثائق اليت سيستعرضها مكتب اللجنة وتستعرضها اللجنة يف دورتيها السابعة والثامنة

 األنشطة الواردة يف مشروع برنامج العمـل احلـايل         لذلك أويل االهتمام الواجب لدى تقدير تكاليف      و  - ١١
العمل لفترة السنتني احملددة التكاليف لألمانة،  برامجلتحقيق املواءمة بني املخصصات الواردة يف امليزانية ومشاريع      

وامليزانية . عامليةبربنامج العمل املشترك بني األمانة واآللية اللكوهنا ترتبط آللية العاملية اوجلنة العلم والتكنولوجيا، و
ومـع  .  هي اليت تغطي اجلزء األكرب من االحتياجات من املوارد         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لألمانة لفترة السنتني    األساسية  

  .مليزانيةاإلمجالية عن طريق التمويل من خارج ايتعني تغطية مبلغ حمدد من امليزانية ذلك، 

لتاسعة يف والية جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة         وأخرياً، نظراً إىل أن مؤمتر األطراف سيبت يف دورته ا           - ١٢
، إال )أربع سـنوات (وطرائق عملها يف املستقبل، فغين عن البيان أنه ال ميكن صياغة خطة عمل متعددة السنوات         

أدخلت على والية هـذه     مراعاة التغيريات اليت    وفقاً ملداوالت الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف هذا الشأن، مع           
  .الفرعية وطرائق عملها مراعاة تامةاهليئة 
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  النواتج واألنشطة واالفتراضات اهلامة:  اإلجنازات املتوقعة- ثانياً 
  االفتراضات/املخاطر  جمال النتائج

 املالية والقدرات الالزمة الستخدام نظام الرصـد        اإلمكانياتأن تتوافر لدى األطراف واملراقبني اإلرادة و        أن تقوم األطراف برصد وتقييم آثار االتفاقية ومدى فعالية االستراتيجية -٧
  الذي أنشأته جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية على حنو مناسب

  اجلهة املسؤولة  األنشطة  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
أن يوافق مؤمتر    ١-٧

األطراف يف دورتـه    
التاسعة على املبـادئ    
التوجيهية لرصد آثـار    

  ييمهااالتفاقية وتق

مقرر الدورة التاسـعة    
ملؤمتر األطراف املتعلق   
بنظام رصد االتفاقيـة    

  وتقييمها

 استعراض املبـادئ    ١-١-٧
التوجيهية املوحـدة اجلديـدة   

 املشار إليهـا يف     لتقدمي التقارير 
، يف الدورتني   ٨-م أ /٨املقرر  

ــة ــة )أ(الــسابعة والثامن  للجن
  استعراض تنفيذ االتفاقية

اء بصورة حتاورية بني األطراف يف الدورة السابعة للجنة          تبادل اآلر  ١-١-١-٧
لتقدمي التقـارير   استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن املبادئ التوجيهية املوحدة اجلديدة         

مشاورات واجتماعات إقليمية هبدف وضع الصيغة النهائية       باللجوء أيضاً إىل إجراء     
  للمبادئ التوجيهية وتقدميها إىل مؤمتر األطراف ليعتمدها يف الدورة التاسعة

ــة   ــب جلن مكت
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

التقرير النهائي للدورة     
السابعة للجنة استعراض   
تنفيذ االتفاقية، وهـو    
ــر االجتماعــات  تقري

  اإلقليمية

 استعراض مشروع   ٢- ١- ٧
املؤشرات األساسية ومشروع   
النهج املنهجي لرصد عمليات    

تــردي األراضــي /التـصحر 
واجلفاف وآثار االتفاقيـة يف     
الدورتني الـسابعة والثامنـة     
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 عرض مشروع مقرر على األطراف بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة          ٢-١-١-٧
  بتقدمي التقارير

س جلنــة رئــي
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

مشاريع مقررات الدورة     
الثامنة للجنة استعراض   

  تنفيذ االتفاقية

 إجراء مشاورات مع مرفقات التنفيذ اإلقليمية بشأن املؤشرات ذات          ١-٢-١-٧  
جتمع األمانة املعلومات وتقدم حتليالً أولياً      (الصلة على املستويني الوطين واإلقليمي      

  )ائق اليت تلقتهاعلى أساس الوث

ــة   ــب جلن مكت
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

 استعراض املدخالت الواردة من جلنة العلـم والتكنولوجيـا          ٢- ٢- ١- ٧      
وتبادل املعلومات املتعلقة بكيفية مواءمة املؤشرات احملددة على مستوى جلنة          

يف دورات جلنـة    ) ٣ و ٢ و ١األهداف االسـتراتيجية    (العلم والتكنولوجيا   
  اض تنفيذ االتفاقيةاستعر

ــة   ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
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  اجلهة املسؤولة  األنشطة  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 إعداد مشروع وثيقة بشأن النهج املنهجي املتبع ملواءمة املؤشـرات           ٣-٢-١-٧      

مبـا يف ذلـك    (الوطنية واإلقليمية اليت حتددها األطراف ومرفقات التنفيذ اإلقليمية         
  )املساعدة اخلارجية عند االقتضاء

ــة   ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
 سيقدم رئيس جلنة العلم والتكنولوجيا إىل الدورة الـسابعة للجنـة            ٤-٢-١-٧      

استعراض تنفيذ االتفاقية املعلومات واملشورة بشأن أفضل طريقة ميكن هبا رصـد            
  ٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

ــيس  ــة رئ جلن
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
 إجراء مناقشات موضوعية بشأن مشروع املؤشرات األساسـية يف          ٥-٢-١-٧      

  الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
ــة   ــب جلن مكت
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
 مشروع املقـرر    ٣- ١- ٧    

 )أ(املقدم إىل الدورة التاسـعة   
  ملؤمتر األطراف

ــة    روع مقرر، وإجراء مشاورات بشأن املؤشرات إعداد مش١- ٣- ١- ٧ ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
ــة     تيسري التفاوض بفعالية بشأن مشاريع املقررات٢-٣-١-٧       ــب جلن مكت

استعراض تنفيـذ   
  االتفاقية

ــد  ٢-٧ أن ُيعتمـ
برنامج ومنهجية بشأن   
ــتعراض  ــة اس كيفي
وتقيـــيم تنفيـــذ 

  االستراتيجية

 استخدام مقرر الـدورة   
التاسعة ملؤمتر األطراف   
بشأن عملية الرصد يف     
تقييم جهود التنفيذ اليت    
يبذهلا أصحاب املصلحة   
يف اتفاقية األمم املتحدة    

  ملكافحة التصحر

 استعراض بـرامج    ١-٢-٧
عمل األمانة واآلليـة العامليـة      
وبرنامج العمل املشترك بـني     
األمانة واآللية العامليـة وجلنـة      

نـة  العلم والتكنولوجيـا وجل   
استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
الدورة السابعة للجنة استعراض    

  تنفيذ االتفاقية

 تبادل اآلراء بصورة حتاورية يف الدورة السابعة للجنـة اسـتعراض            ١-١-٢-٧
تنفيذ االتفاقية بشأن عدة برامج عمل وخطط تشغيلية وما إىل ذلك، هبدف تقيـيم     

  إمكاناهتا يف أن حتقق أهداف االستراتيجية

ــة  ر ــيس جلن ئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
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  اجلهة املسؤولة  األنشطة  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 مناقــشة الربنــامج ٢-٢-٧    

واملنهجية املـتعلقني بكيفيـة     
ــذ  ــد تنفي ــتعراض ورص اس

 )أ(االستراتيجية يف الدورة الثامنة   
  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 إقليمية وعقد الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ         تنظيم اجتماعات  ١-٢-٢-٧
االتفاقية، من أجل استعراض ورقة مفاهيمية تتضمن اقتراحات تتعلق بكيفية رصد           

مبـا يف ذلـك     (تنفيذ االستراتيجية بإتاحة عدة وسائل لألطراف وهيئات االتفاقية         
  )املساعدة اخلارجية

جلنة اسـتعراض   
تنفيـذ االتفاقيـة   

  )األطراف(

 نص مشروع مقرر    ٣-٢-٧    
 )أ(مقدم إىل الـدورة التاسـعة     

  ملؤمتر األطراف

ــة     عقد مشاورات بشأن مشاريع مقررات فيما بني الدورتني١-٣-٢-٧ ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
ــة     تيسري التفاوض بفعالية بشأن مشاريع املقررات٢-٣-٢-٧       ــيس جلن رئ

استعراض تنفيـذ   
  االتفاقية

تفاقية أن تتاح ال   ٣-٧
األمــم املتحـــدة  
االختصاصات اجلديدة  
للجنة استعراض تنفيذ   

  االتفاقية

مقرر الدورة التاسـعة    
ملؤمتر األطراف بـشأن    
ــة   ــصاصات جلن اخت
 استعراض تنفيذ االتفاقية

 استعراض الوثيقـة    ١-٣-٧
املتعلقة بشكل اجتماعات جلنة    
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة 
ــستقبل يف  ــشطتها يف امل وأن

لسابعة والثامنة للجنة   الدورتني ا 
  استعراض تنفيذ االتفاقية

 تبادل اآلراء بصورة حتاورية يف الدورة السابعة للجنـة اسـتعراض            ١-١-٣-٧
تنفيذ االتفاقية بشأن اقتراحات ستقدم إىل دورات اللجنة يف املستقبل هبدف حتسني            

  عملية تبادل اللجنة للمعلومات دون املساس بطابعها احلكومي الدويل

ــيس ــة رئ  جلن
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

ــة     إعداد مشروع مقرر٢-١-٣-٧       ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
إجراء مداوالت بـشأن      

شكل اجتماعات جلنـة    
استعراض تنفيذ االتفاقية   
يف املستقبل يف الـدورة     
السابعة للجنة استعراض   

  تنفيذ االتفاقية

 تقدمي خطة رصـد     ٢-٣-٧
االتفاقية للجنة استعراض تنفيذ    

وغريها من اهليئات املـشاركة     
 فيها كل   )أ(يف الرصد لكي ينظر   

من الـدورة الثامنـة للجنـة       
اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة 
 والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 إجراء تقييم لالحتياجات على املستوى التنظيمي ومستوى املوظفني         ١-٢-٣-٧
قية وغريها من هيئات االتفاقية املعنيـة  وامليزانية من أجل جلنة استعراض تنفيذ االتفا  

  )مبا يف ذلك املساعدة اخلارجية(بالرصد 
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  اجلهة املسؤولة  األنشطة  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
 تبادل اآلراء بصورة حتاورية بشأن التقييم يف الدورة الثامنة للجنـة            ٢-٢-٣-٧      

  استعراض تنفيذ االتفاقية 
ــة   ــيس جلن رئ

عراض تنفيـذ   است
  االتفاقية

 تقدمي تقرير إىل الدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف بـشأن حـصيلة             ٣-٢-٣-٧      
  مداوالت الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

ــة   ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
تيـــــسري  ٤-٧

التوصيات املقدمة إىل 
ــراف  ــؤمتر األط م
ــة   ــإجراء عملي ب

  مشاورات مكثفة

تماعات مكتب  عدد اج 
جلنة استعراض تنفيـذ    

  االتفاقية

 تناول مكتب جلنـة     ١-٤-٧
استعراض تنفيذ االتفاقيـة يف     
مداوالته للبنود ذات الصلة من     
جدول أعمال جلنة اسـتعراض     

  تنفيذ االتفاقية

 الدعوة إىل عقد أربعة اجتماعات على األقل ملكتب جلنة استعراض           ١-١-٤-٧
إلتاحة الفرصة  ) ٢٠٠٩ وآخران يف عام     ٢٠٠٨ام  اجتماعان يف ع  (تنفيذ االتفاقية   

تكاليف سفر أعضاء مكتـب     (لتبادل املعلومات على حنو فعال بني أعضاء املكتب         
  )اللجنة املخولني والترمجة الشفوية يف االجتماع الثاين

ــة   ــيس جلن رئ
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

ــات    ــدد االجتماع ع
  اإلقليمية

ــة ٢-٤-٧ ــع آليـ  وضـ
إحالـة  للمعلومات تـضمن    

املعلومات املتعلقة بالقضايا ذات    
الصلة بلجنة استعراض تنفيـذ     

  االتفاقية إىل املناطق املعنية

أعضاء مكتب جلنة    إنشاء نظام معلومات لوضعه حتت تصرف أعضاء مكتب اللجنة١-٢-٤-٧
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية

ة للحـصول    تقدمي معلومات مرتدة إىل األقاليم وتنظيم هذه العملي        ٢-٢-٤-٧      
  عليها منها

أعضاء مكتب جلنة 
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
 تقرير االجتماعات   ٣-٤-٧    

  )أ(اإلقليمية
 إجراء مناقشات خالل االجتماعات اإلقليمية تتناول البنـود ذات          ١-٣-٤-٧

  الصلة من جدول أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
أعضاء مكتب جلنة 
استعراض تنفيـذ   

  االتفاقية
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  . يورو٣٤٠ ٠٠٠ حنو ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وارد لتحقيق جمال النتائج يف الفترة تبلغ تقديرات االحتياجات من امل

  ـــــــــــ
مع توجيه ) (ICCD/CRIC(7)/2/Add.2بصيغته الواردة يف الوثيقة ( ٢٠٠٩- ٢٠٠٨األنشطة املتصلة هبذه النواتج مبوجب برنامج عمل األمانة للفترة معظم حتدد تكاليف   )أ(  

  .رفقات التنفيذ اإلقليمي حتضرياً للدورة التاسعة ملؤمتر األطرافاهتمام خاص للمشاورات اخلاصة مب

  اجلهة املسؤولة  األنشطة  النواتج  مؤشرات األداء  اإلجنازات املتوقعة
اضطالع جلنة   ٥-٧

ــذ   ــتعراض تنفي اس
االتفاقية بواليتـها يف    
دورهتا الثامنة وفقـاً    

ــرر   ٥-م أ/١للمقـ
ــة يف  ــصيغته املعدل ب

  ٨-م أ/٧املقرر 

إجراء مداوالت بـشأن    
اســتعراض سياســات 
اآللية العاملية وطرائـق    

تها وإجراء  عملها وأنشط 
املداوالت بشأن تنفيـذ    
وظـــائف األمانـــة 
ــرى  ــداوالت أخ وم
متعلقة بالتعـاون مـع     

  مرفق البيئة العاملية

 اختاذ مقرر بـشأن     ١-٥-٧
استعراض سياسـات اآلليـة     
العاملية وطرائق عملها وأنشطتها   
ومقرر بشأن تنفيذ وظـائف      
األمانة ومقرر بشأن التعاون مع     

  )أ(مرفق البيئة العاملية

 إجراء مشاورات فيما بني األطـراف وتبـادل اآلراء بـصورة       ١- ١- ٥- ٧
حتاورية يف الدورة الثامنة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن القضايا الثالث           

  ٨- م أ/٨ و٥- م أ/١املوضوعية اليت سُتبحث وفقاً للمقررين 

أعضاء مكتب جلنـة    
ــذ  ــتعراض تنفي اس

  االتفاقية
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   االستنتاجات والتوصيات-  ثالثاً
قد ترغب األطراف يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف النظر يف مشروع برنامج العمل احلايل   - ١٣

  .ق أيضاً ببعض القضايا املوضوعية الواردة يف الوثيقةصياغته وفيما يتعللدى فيما يتعلق بالنهج املنهجي املعتمد 

يف الدورة السابعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ        علومات مرتدة   وتتعلق القضايا املوضوعية اليت حتتاج إىل م        - ١٤
  :االتفاقية مبا يلي

االتفاقية أمهية جمال النتائج احملدد يف الوثيقة ومالءمته للمسؤولية األساسية للجنة استعراض تنفيذ       )أ(  
مبوجب املقرر املتعلق باختصاصات جلنة استعراض تنفيذ اليت سيعدل هبا على النحو املبني يف االستراتيجية وبالصيغة 

  االتفاقية الذي سُيعتمد يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛

ئ التوجيهية  التفاعل مع جلنة العلم والتكنولوجيا واملدخالت اليت تقدمها من حيث صلتها باملباد             )ب(  
   واليت سُتستعرض يف الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛لتقدمي التقارير

استعراض تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية على حنـو       للمساعدة يف   النهج املتبع إلنشاء نظام رصد        )ج(  
  من جانب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية؛وضمان القيام بذلك فعال 

دور مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ودور أعضائه الذين يعترف هبم كعناصر تغيري             تعزيز    )د(  
  عملية جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ونواجتها؛التحكم يف هامة 

- ٢٠١٢استعراض تنفيذ االتفاقيـة الفتـرة       للجنة    السنوات ةخطة عمل متعدد  بتقدمي  االقتراح    )ه(  
  .األطراف إىل الدورة العاشرة ملؤمتر ٢٠١٥

إدخال املزيد من التعديالت على مشروع برنامج العمل احلايل مع مراعاة توصيات الدورة السابعة للجنة                 - ١٥
  .استعراض تنفيذ االتفاقية

 -  -  -  -  -  

  


