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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  .تعيني مقرر للجنة  -٢
  : املعتمدة مؤقتاً مؤشرات األداءاستناداً إىلتنفيذ التقييم   -٣

بلـدان األطـراف    أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من ال       حتليل    )أ(
والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة،     ،  تقدمةملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية١عن اهلدف التنفيذي وكذلك من األمانة واآللية العاملية، 

واردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف         أويل للمعلومات ال  حتليل    )ب(
والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة،     ،  تقدمةملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ية لالستراتيج٢اهلدف التنفيذي عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، 
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أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف           حتليل    )ج(
والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة،     ،  تقدمةملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية٣عن اهلدف التنفيذي  وكذلك من األمانة واآللية العاملية،

أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف           حتليل    )د(
والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة،     ،  تقدمةملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

 عاملية،ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة ال
  . لالستراتيجية٤اهلدف التنفيذي عن 

  :األثر املعتمدة مؤقتاً مؤشرات استناداً إىلتنفيذ التقييم   -٤
أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف           حتليل    )أ(

   لالستراتيجية؛١االستراتيجي عن اهلدف ملتأثرة ا
قدمة من البلدان األطراف    أويل للمعلومات الواردة يف التقارير امل     حتليل    )ب(

   لالستراتيجية؛٢االستراتيجي عن اهلدف ملتأثرة ا
أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف         حتليل    )ج(

  . لالستراتيجية٣االستراتيجي عن اهلدف ملتأثرة ا
  :استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  -٥

مات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف        أويل للمعلو حتليل    )أ(
والكيانـات اإلقليميـة ودون     ،  تقدمـة ملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،        اإلقليمية،  
عن اهلـدف   وكذلك من األمانة واآللية العاملية،      ومرفق البيئة العاملية،    

  ؛الستراتيجية ل٤ ستراتيجياال
أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف         حتليل    )ب(

والكيانـات اإلقليميـة ودون     ،  تقدمـة ملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،        اإلقليمية،  

عن اهلـدف   العاملية،  وكذلك من األمانة واآللية     ومرفق البيئة العاملية،    
  ؛ لالستراتيجية٥ التنفيذي

أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف         حتليل    )ج(
ووكـاالت األمـم املتحـدة،       ،تقدمـة ملتأثرة والبلدان األطراف امل   ا

التدفقات املالية عن  واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،
  .تفاقيةلتنفيذ اال
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  .تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية  -٦
  .النظر يف أفضل املمارسات  -٧
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر               -٨

  .األطراف
يف مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس التقـدم احملـرز            -٩

تنقـيح  التقـدم احملـرز يف      :  لالستراتيجية ٣ و ٢ و ١تنفيذ األهداف االستراتيجية    
  .٣ و٢ و١مؤشرات األثر بالنسبة لألهداف االستراتيجية 

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكاالت الدولية           -١٠
  .األخرى ذات الصلة

  .١٠-م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   -١١
  .استعراض املعلومات املتعلقة بتقييم منتصف املدة لالستراتيجية  -١٢
إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمل الرمسي للجنة استعراض تنفيذ              -١٣

  .جلسة احلوار املفتوح: االتفاقية
 متر األطـراف، اعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم إىل مـؤ       -١٤

  .يف ذلك االستنتاجات والتوصيات مبا

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياًَ  
عقد الدورة احلادية عـشرة     ، أن تُ  ١٠-م أ /١٧قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

 أمانة االتفاقية يف بون، بأملانيا، ملدة مخسة أيام        يف مقر ) اللجنة( استعراض تنفيذ االتفاقية     للجنة
 تلـك ف عرضاً الستضافة    يقدم أحد األطرا   مل  ما ،٢٠١٣مارس  / موعد أقصاه آذار   عمل يف 

  .الدورة وحتمل التكاليف املالية اإلضافية
، تأجيل  ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول ١٨ و ١٧واقترح مكتب اللجنة، يف اجتماعه املعقود يف          -٢

وأوصى بـأن ينظـر   ، ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥املوعد النهائي لتقدمي التقارير إىل غاية     
، ٢٠١٣أبريل  /عقد الدورة احلادية عشرة للجنة يف نيسان      الدعوة إىل   مكتب مؤمتر األطراف يف     

من أجل كفالة أن ترِد املعلومات بالكمية والنوعية املطلوبتني من األطراف والكيانات املبلغـة              
ينظر فيها مؤمتر   األخرى، وأن يؤدي تقييم التنفيذ إىل وضع توصيات مستنرية حمددة اهلدف كي             

  .األطراف يف دورته احلادية عشرة
 تشرين  ٦ و ٥وطلب مكتب مؤمتر األطراف، يف اجتماعه املعقود يف بون، بأملانيا، يف              -٣

، إىل األمانة واآللية العاملية أن تنظـرا، لـدى إجـراء التحليـل األويل               ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
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 األخرى، يف مجيع التقارير الواردة عن طريق        للمعلومات املقدمة من األطراف والكيانات املبلغة     
، ٢٠١٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٣٠البوابة اخلاصة بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ حىت      

 ١٩ إىل   ١٥وقرر أن ُتعقد الدورة احلادية عشرة للجنة يف بـون، بأملانيـا، يف الفتـرة مـن                  
مرفقـات  املندرجة يف إطـار     ماعات  جتاالأن ُتعقد   وقرر املكتب أيضاً    . ٢٠١٣أبريل  /نيسان

لجنـة  لمـع دورة ا   باالقتران   للجنة   ادية عشرة للدورة احل والرامية إىل اإلعداد    التنفيذ اإلقليمية   
   .نفسها

  املشاركون    
وجيوز . )٢(من مجيع أطراف االتفاقية   لجنة  ال، تتألف   )١(٩-م أ /١١ملقرر  رفق ا وفقاً مل   -٤

غـري حكوميـة،      أو دولية، حكومية   أو انت وطنية وكالة أخرى، سواء ك     أو قبول أي هيئة  
يعترض على ذلك    مل  ما دورات اللجنة بصفة مراقب،   دورة من   ترغب يف أن تكون ممثلة يف       

 من  ٧د تفاصيل إجراءات قبول املراقبني يف املادة        وترِ. )٣(ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة    
  .)٤(١-م أ/١قرر بصيغته الواردة يف امل األطراف النظام الداخلي ملؤمتر

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
وشروحه على النحو الوارد يف هـذه        جدول األعمال املؤقت     ةلجنالسُيعَرض على     -٥

أعمال لتنظيم   ةمؤقتصيغة    الوثيقة  هلذه  الثاين املرفقد يف   رِتو.  للنظر فيه من أجل إقراره     الوثيقة
  .ردة أدناهمفّصل يف الفروع الواهو   ماوفقالدورة 

__________ 

 ).تكوين اللجنة(املرفق، الفرع الثاين  )١(
منظمـة تكامـل      أو  من االتفاقية، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولـة          ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة    )٢(

تنضم إليها بعد إيداع الصك اخلمـسني         أو تواِفق عليها   أو تقبلها  أو ادي إقليمية ُتصدِّق على االتفاقية    اقتص
االنضمام، يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الـصك ذي الـصلة لـدى           أو املوافَقة  أو القبول  أو للتصديق
 للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة      ةادية عشر  على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح الدورة احل        وبناًء. الوديع

 ستكون هي الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تكـون قـد             ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٥ يف
 كـانون   ١٥أما تلك اليت توِدع صكوكها بعـد        . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٥أودعت صكوكها حىت    

 فسوف تـصبح أطرافـاً خـالل        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٩يتجاوز    ال  ويف موعد  ٢٠١٣يناير  /الثاين
بعد اختتام    إال  فلن تصبح أطرافاً   ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٩وأما تلك اليت تودع صكوكها بعد       . الدورة

 .الدورة ولكن ميكنها أن تشارك يف الدورة بصفة مراقب
أمـا  . دى مؤمتر األطراف   قائمة باملنظمات احلكومية الدولية املعتَمدة ل      ICCD/COP(10)/28ترد يف الوثيقة     )٣(

فيها املنظمات غري احلكومية، فهي املنظمات الـيت          مبا ، املعتمدة لدى مؤمتر األطراف    منظمات اجملتمع املدين  
املعلومات ذات الصلة حبالة التـصديق وباملنظمـات        وتتاح  . ١٠-م أ /٥امتثلت لألحكام احملددة يف املقرر      

 .<http://www.unccd.int>نة اإللكتروين على العنوان املعتمدة لدى مؤمتر األطراف يف موقع األما
 .ICCD/COP(1)/11/Add.1انظر الوثيقة  )٤(
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  الغرض من الدورة    
، أن تركز اللجنـة عملـها، يف        )٥(٩-م أ /١١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٦

ض بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، على اسـتعرا       الفاصلة  الدورات املعقودة يف الفترات     
  :يلي  ما بوسائل تشملالتفاقيةتنفيذ ا

ىل مؤشرات األداء مرة كل سنتني واستناداً إىل        إجراء تقييم للتنفيذ استناداً إ      )أ(  
  مؤشرات األثر مرةً كل أربع سنوات؛

  يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛ مانشر أفضل املمارسات في  )ب(  
  ؛استعراض التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية  )ج(  
اف، يتـضمن توصـياهتا بـشأن      من أجل تقدمي تقرير هنائي إىل مؤمتر األطر       وذلك    

  . اإلضافية الالزم اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالًطواتاخل

  جدول األعمال    
، أن تستعرض اللجنة يف دورهتـا       ١٠-م أ /١٦قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٧

  .٩-م أ/١١احلادية عشرة تبليغ املعلومات يف ضوء األحكام الواردة يف املقرر 
، أن يدرج عدداً من البنود      ١٠-م أ /١٦ مبوجب املقرر    وقرر مؤمتر األطراف أيضاً،     -٨

يف جـدول األعمـال      هذه املسائل روعيت  و. يف جدول أعمال الدورة احلادية عشرة للجنة      
إضافة إىل مسائل ناشئة عن     ،  ه األمني التنفيذي بالتشاور مع مكتب اللجنة      املؤقت الذي أعدّ  
  .اللجنة يف دورهتا احلادية عشرةربنامج عمل بذات صلة ؤمتر األطراف مقررات أخرى مل

  رفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقيةاملشمولة مباألطراف املتأثرة املشاورات اإلقليمية للبلدان     
رفقـات التنفيـذ    املشمولة مب األطراف  املتأثرة  سُتجرى املشاورات اإلقليمية للبلدان       -٩

بون، بأملانيا،  يف  ،   للجنة ادية عشرة سائل املعروضة على الدورة احل    اإلقليمي لالتفاقية بشأن امل   
  .قبل بدء الدورة احلادية عشرة للجنة ،٢٠١٣أبريل /نيسان ١٣ إىل ١٢الفترة من يف 

  تنظيم العمل    
عمالً بتوجيهات مكتـب اللجنـة ووفقـاً لواليتـها، سـتركز اللجنـة علـى                  -١٠

يـذ االتفاقيـة    تـرتبط مباشـرة بتقيـيم تنف        ال وسُتتناول البنود الـيت   . التنفيذ استعراض
، بعد النظر يف بنود جدول األعمال اليت ُيتوقع         ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩يف   )٦(واالستراتيجية

  .من اللجنة أن ختلص إىل استنتاجات وتضع توصيات حمددة اهلدف بشأهنا
__________ 

 .١٤ الفقرة ،)نطاق عملية االستعراض( الفرع الرابع املرفق، )٥(
وآخـر  )  من جدول األعمال  ١١البند   (١٠-م أ /٦ال سيما املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر           )٦(

 مـن   ٨ملية تقييم منتصف املدة لالستراتيجية على النحو املنصوص عليـه يف الفقـرة              املستجدات بشأن ع  
الدورة احلاديـة عـشرة     ُتقدَّم تقارير مرحلية أثناء     أن   اليت قرر مبوجبها مؤمتر األطراف       ١٠-م أ /١٢ املقرر
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 ،نة للجادية عشرةغة التقرير الشامل للدورة احلصيابألعمال ل التنظيم املؤقت    ويسمح  -١١
يقـضي بـذلك      كما ،٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩يف  ستنتاجات والتوصيات،   يف ذلك اال   مبا

  .وخالل اجللسة اخلتامية نفسها، سيقدَّم تقرير الدورة من أجل اعتماده. )٧(٩-م أ/١١ املقرر

  تعيني مقرر للجنة  -٢  
انُتخب رئيس اللجنة وأربعة نواب له خالل الـدورة          ،)٨(٩-م أ /١١عمالً باملقرر     -١٢

وعمالً هبـذا احلكـم،     . ويضطلع أحد نواب الرئيس بدور املقرر     . )٩(ر األطراف العاشرة ملؤمت 
  .سيدعو الرئيس إىل اختيار املقرر من بني نواب رئيس اللجنة األربعة

   املعتمدة مؤقتاً مؤشرات األداءاستناداً إىلتنفيذ التقييم   -٣  

ان األطراف املتأثرة والبلـدان     حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلد          )أ(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية١اهلدف التنفيذي 

ردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان          حتليل أويل للمعلومات الوا     )ب(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية٢اهلدف التنفيذي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان               )ج(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية٣اهلدف التنفيذي 

__________ 

ليت ينبغي أن   املعلومات وتيسري عمليات التشاور ذات الصلة هبدف حتديد اإلجراءات ا         تقاسم  من أجل   للجنة  
 .يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 .٥، الفقرة )الوالية واملهام(املرفق، الفرع األول  )٧(
 .٨، الفقرة )تكوين اللجنة(املرفق، الفرع الثاين  )٨(
املـداوالت، بالـصيغة الـواردة يف الوثيقـة         : اجلزء األول . انظر تقرير مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة       )٩(

ICCD/COP(10)/31. 
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حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان               )د(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

  . لالستراتيجية٤اهلدف التنفيذي عن  واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،
 لتنفيذ االتفاقية واالسـتراتيجية     لجنة تقييماً ال على أن جتري     )١٠(٩-أ م/١١نص املقرر   ي  -١٣

  .وغريها من الكيانات املبلغةعن طريق استعراض املعلومات اليت تقدمها األطراف 
 ،٢٠١٢اير  فرب/ شباط ١٨ و ١٧، أثناء اجتماعه املعقود يومي      لجنةال مكتب   قترحوا  -١٤
البلدان األطراف وغريهـا مـن   املقدمة من تقارير الاستعراض املعلومات الواردة يف جيرى أن  

اخلمسة واألهداف   لألهداف التنفيذية     وفقاً ، للجنة ادية عشرة بلّغة أثناء الدورة احل    امل الكيانات
  .فقات املالية، وكذلك وفقاً للمعلومات املقدمة عن التدلالستراتيجيةاالستراتيجية األربعة 

 ICCD/CRIC(11)/3 و ICCD/CRIC(11)/2وبناًء علـى ذلـك، تتـضمن الوثـائق            -١٥
  املقدمة للمعلومات الواردة يف التقارير    حتليالً أولياً    ICCD/CRIC(11)/5 و ICCD/CRIC(11)/4و

 ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات     ،من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة      
بشأن األهداف  واألمانة واآللية العاملية عند االقتضاء،      احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،      

  .كي تنظر فيها اللجنة وتستعرضها ، لالستراتيجية٤إىل  ١من التنفيذية 
، ستنظر األطراف أيضاً، أثناء الدورة احلادية عـشرة         )١١(٩-م أ /١١ووفقاً للمقرر     -١٦

ت املقدمة من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية املكلفة بإعداد التقارير عن           للجنة، يف املعلوما  
، على  ٤ إىل   ١يتعلق باألهداف التنفيذية من       فيما ،)١٢(اإلقليميةدون  برامج العمل اإلقليمية و   
  .ICCD/CRIC(11)/7النحو الوارد يف الوثيقة 

املـصطلحات والتعـاريف    ب )١٣(٩-م أ /١٣، يف املقرر    علماًمؤمتر األطراف   حييط  و  -١٧
ICCD/CRIC(8)/5/Add.3املقترحة يف الوثيقة    

كيانـات  الويدعو األطراف وغريها مـن       ،)١٤(
 إىل الرجوع إىل املصطلحات والتعاريف الواردة يف هذه الوثيقة عند تقدمي تقاريرها إىل              بلغةامل

نشر املسرد مانة أيضاً إىل األ )١٥(٩-م أ/١٣ويطلب مؤمتر األطراف يف املقرر   . مؤمتر األطراف 
على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وحتديثه بانتظام عنـدما تـدعو              

تتضمن املسرد   صيغة حمّدثة من     ICCD/CRIC(11)/INF.3وتتضمن الوثيقة   . احلاجة إىل تنقيحه  
املوقـع  يف  املسرد منـشور    و. تعاريف مؤشرات األثر، والتدفقات املالية، وأفضل املمارسات      

__________ 

 ).أ(٢املرفق، الفقرة  )١٠(
 ).أصحاب املصلحة الذين ُتستعرض تقاريرهم(املرفق، الفرع الثالث  )١١(
 . واملرفق٧ و٦، الفقرتني ١٠-م أ/٣انظر املقرر  )١٢(
 .٨الفقرة  )١٣(
 .مسرد مؤشرات األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ االستراتيجية وأفضل املمارسات )١٤(
 .٩الفقرة  )١٥(
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-http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review> العنـوان يف  الشبكي لالتفاقية   

and-assessment/Pages/defaultnew.aspx>.  

  األثر املعتمدة مؤقتاً مؤشرات استناداً إىلتنفيذ التقييم   -٤  

راف املتأثرة عن اهلدف    حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األط           )أ(  
   لالستراتيجية؛١االستراتيجي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة عن اهلدف               )ب(  
   لالستراتيجية؛٢االستراتيجي 

دف حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة عن اهل              )ج(  
  . لالستراتيجية٣االستراتيجي 

أن جيرى االستعراض استناداً إىل مؤشرات األداء مـرة          )١٦(٩-م أ /١١يطلب املقرر     -١٨
وعرضت البلدان األطـراف    . األثر مرة كل أربع سنوات    مؤشرات  كل سنتني واستناداً إىل     

األهـداف   معلومـات متـصلة ب     ٢٠١٢املتأثرة اليت قدمت تقارير وطنية إىل اللجنة يف عام          
  . لالستراتيجية، للمرة األوىل٣ و٢ و١االستراتيجية 

أن تـساهم جلنـة العلـم        )١٧(٩-م أ /١٢وقرر مؤمتر األطراف مبوجب مقـرره         -١٩
والتكنولوجيا يف أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن طريق استعراض وتقييم املعلومات            

ملعلومات املتعلقة مبؤشرات   سيما ا   وال ،خرىاألاملبلغة  العلمية الواردة من األطراف والكيانات      
  .٣ و٢ و١األثر املتصلة باألهداف االستراتيجية 

ووفقاً للمقررين املذكورين أعاله، سُيقدَّم التحليل األويل للتقارير املتعلقة باألهداف            -٢٠
رة احلادية  إىل الدورة االستثنائية الثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا والدو٣ و٢ و١االستراتيجية 

مداوالت جلنة العلم والتكنولوجيا يف دورهتا      علماً أن   عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية،      
للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية       سُتتاح  االستثنائية الثالثة بشأن هذا املوضوع      

ويرد يف  .  احلادية عشرة  عشرة من خالل تقرير ُيعد بعد الدورة االستثنائية الثالثة وقبل الدورة          
 حتليل أويل للمعلومات املقدمة من البلـدان        ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6الوثيقة  

 املسامهات املقدمة من جلنـة العلـم        ICCD/CRIC(11)/9األطراف املتأثرة، وتتضمن الوثيقة     
  .والتكنولوجيا إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 يتضمن أيضاً ICCD/CRIC(11)/INF.3املسرد الوارد يف الوثيقة    اإلشارة إىل أن    وجتدر    -٢١
  .٣ و٢ و١معلومات وتعاريف متعلقة باألهداف االستراتيجية 

__________ 

 ).أ(١٤، الفقرة )ية االستعراضنطاق عمل(املرفق، الفرع الرابع  )١٦(
 .٢الفقرة  )١٧(



ICCD/CRIC(11)/1 

9 GE.13-60028 

  استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  -٥  

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان               )أ(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاملاألطراف  

عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية٤ ستراتيجياهلدف اال

 األطراف املتأثرة والبلـدان     حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان          )ب(  
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

عن وكذلك من األمانة واآللية العاملية، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 
  ؛ لالستراتيجية٥ التنفيذياهلدف 

ة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلـدان          حتليل أويل للمعلومات الوارد     )ج(  
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة          ،تقدمةاألطراف امل 

  .التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقيةعن  العاملية،
سـتعراض  اإجـراء    )١٨(استعراض التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقيـة       يشمل    -٢٢
تعبئة املوارد لدعم تنفيذ     (٤لمعلومات املقدمة من الكيانات املبلغة عن اهلدف االستراتيجي         ل

، واهلـدف  )االتفاقية عن طريق بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنيـة والدوليـة            
املرفـق  لمعلومات املقدمة عن طريق     ل، واستعراض   )التمويل ونقل التكنولوجيا   (٥التنفيذي  

  . الواردين يف مناذج اإلبالغاملايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع
وفيما يتعلق باألهداف االستراتيجية األخرى، قـدمت األطـراف للمـرة األوىل              -٢٣

  .ICCD/CRIC(11)/10 يرد حتليلها يف الوثيقة ٤معلومات أساسية عن اهلدف االستراتيجي 
الً أوليـاً للتقـارير املتعلقـة باهلـدف          حتلي ICCD/CRIC(11)/11وتتضمن الوثيقة     -٢٤

مسة مؤشرات لألداء، سُيستكمل بتحليـل      يتصل خب   فيما يف ذلك االجتاهات    مبا ،٥ التنفيذي
املاليـة املوحـدة وورقـات الـربامج واملـشاريع يـرد يف الوثيقـة            للمرفقـات   مستقل  

ICCD/CRIC(11)/12 .   واسُتخدمت الوثيقةICCD/CRIC(11)/INF.3    من أجـل    مادةً مرجعية
  .ضمان االتساق يف استعمال التعاريف واملصطلحات

__________ 

 ).ج(١٤، الفقرة )نطاق عملية االستعراض(، املرفق، الفرع الرابع ٩-م أ/١١انظر املقرر  )١٨(
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  تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية  -٦  
ــرر   -٢٥ ــتجابة للمق ــرر  )١٩(١٠-م أ/٢اس ــة )٢٠(١٠-م أ/١٣واملق ــضمن الوثيق ، تت

ICCD/CRIC(11)/6   ًعـدد  وحملدوديـة عملية مواءمة برامج العمل     يف  تنفيذ  لضعف نسبة ال   تقييما 
  .٢٠١١-٢٠١٠اتفاقات الشراكة املربمة املسجلني خالل عملية اإلبالغ واالستعراض يف الفترة 

يرد يف التحليـل األويل للتقـارير املتعلقـة باألهـداف             ما وتكمل هذه املعلومات    -٢٦
 ICCD/CRIC(11)/3 وICCD/CRIC(11)/2، الـــوارد يف الوثـــائق ٤ و٢و ١ التنفيذيـــة

  .التوايل، على ICCD/CRIC(11)/5و

  النظر يف أفضل املمارسات  -٧  
لة أن تستعرض الدورات املقب   ،  )٢١(١٠-م أ /١٥قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢٧
وطُلب يف املقرر نفـسه إىل  .  إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات    للجنة

  املواضـيع  يت ُتجمع عـن    ال يتصل باملعلومات   فيما هبا بيانات يوصى    اعدوقاألمانة أن حتدد    
، لكي ُتنقل إىل قاعدة البيانات املوصى هبا املعلوماُت املتعلقة          )٢٢(٩-م أ /١٣احملددة يف املقرر    

بأفضل املمارسات املتبعة يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي، اليت ختزَّن يف البوابـة اخلاصـة               
  .بنظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

 اللجنة أن ُينظر، أثناء الدورة احلادية عشرة للجنة، يف عملية االختيار            واقترح مكتب   -٢٨
املقترحة لقواعد البيانات املوصى هبا بغية تقدمي توصيات يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطراف يف               

إطاراً مفاهيمياً حيّدد عمليـة     وطلب املكتب أيضاً إىل األمانة أن تقدم        . دورته احلادية عشرة  
، كي تقدم أيضاً توصيات إىل       اليت ترد من األطراف    إىل املعلومات والوصول  ات  البيانتقاسم  

  .مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، فيتخذ أي مقرر قد يود اختاذه بشأن هذا املوضوع
 من جزأين، يتناول أوهلما قواعد البيانات       ICCD/CRIC(11)/13ولذلك تتألف الوثيقة      -٢٩

تطرق الثاين إىل إطار سياسايت يهدف إىل جعل البيانات واملعلومات اليت احملددة املوصى هبا، وي
 ICCD/CRIC(11)/13/Add.1وتتـضمن الوثيقـة     . تقدمها األطراف متاحة للجمهور األوسع    

قائمة املؤسسات واملنظمات املهتمة بدعم اللجنة يف جتميع ونشر أفضل املمارسات لتنفيـذ             
  .االتفاقية

__________ 

 .٧الفقرة  )١٩(
 .٧ و٤الفقرتان  )٢٠(
 .٧الفقرة  )٢١(
 ).أفضل املمارسات(املرفق اخلامس  )٢٢(
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غ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقـدم إىل مـؤمتر             حتسني إجراءات تبلي    -٨  
  األطراف

واآللية العاملية أيـضاً    ، إىل األمانة    ٩-م أ /١٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣٠
 ،استخدام إجراء متكرر من أجل وضع مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته املقبلة             

األثـر  قيح جمموعـة مؤشـرات األداء و       من أجل تن   ،واحلادية عشرة بدءاً بالدورتني العاشرة    
  .واملنهجيات املرتبطة هبا

 معلومات عن عملية تنقيح مؤشـرات األداء        ICCD/CRIC(11)/15وتتضمن الوثيقة     -٣١
اقترحتها األطراف واهليئات املبلغة األخرى، فضالً عن نتائج دراسة استقـصائية             كما واألثر

 ترد حمصلتها يف الوثيقة     ٢٠١٣-٢٠١٢عملية اإلبالغ اخلاصة بالفترة      بشأنلردود األطراف   
ICCD/CRIC(11)/INF.4 .           وقد تود األطراف أيضاً، أثناء مداوالهتا بشأن هذا البند من جدول

اليت تتضمن مسامهات من جلنـة العلـم         (ICCD/CRIC(11)/14األعمال، أن تنظر يف الوثيقة      
وكذلك يف الوثيقة   ) والتكنولوجيا بشأن األسئلة املنهجية املتعلقة بعملية تنقيح مؤشرات األثر        

ICCD/CRIC(11)/INF.2)           اليت تتضمن النتائج األولية اليت خلص إليها الفريق العامل احلكومي
  .)الدويل لدى إعداد تقييم منتصف املدة لالستراتيجية

مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس التقدم احملرز يف تنفيـذ               -٩  
تنقيح مؤشرات األثـر    التقدم احملرز يف    :  لالستراتيجية ٣ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   

  ٣ و٢ و١بالنسبة لألهداف االستراتيجية 
رنامج عمل جلنـة    ، أن يتضمن ب   ١٠-م أ /١٦قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣٢

استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا احلادية عشرة بنداً من جدول األعمال يتعلق مبـسامهات              
جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس التقدم احملـرز يف تنفيـذ األهـداف               

 كـي   ICCD/CRIC(11)/14هذه املسامهات يف الوثيقة     وقد أُدرجت   . ٣ و ٢ و ١االستراتيجية  
 الـيت تقـدم     ICCD/CRIC(11)/15وينبغي حبث الوثيقة مقترنة بالوثيقة      . نظر فيها األطراف  ت

  .اإلطار الواسع لإلجراء املتكرر املتصل باإلبالغ

تشجيع وتعزيز العالقات مع االتفاقيات واملنظمات واملؤسسات والوكـاالت الدوليـة             -١٠  
  األخرى ذات الصلة

يستمر يف  ، إىل األمني التنفيذي أن      ١٠-م أ /٩ه  طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرر      -٣٣
يف ذلـك     مبا باجلفاف، لسياسات الدعوة بشأن املسألة املواضيعية املتعلقة         إضايف صوغ إطار 

ُيبلّغ عن أيـة   و لكفالة اتساق أطر سياسات الدعوة؛    موحدين  يضع هنجاً وعملية    ؛ و شح املياه 
يقدم تقارير عن هذه ؛ و لسياسات الدعوةاستراتيجية أخرى تتطلب إطاراً   مسائل ناشئة وُنُهج    

 املسائل إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف عن طريق الدورة احلاديـة عـشرة للجنـة      
أن  كذلك،  ١٠-م أ /٩وقرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر       . استعراض وتنفيذ االتفاقية  
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 لجنـة القرر يف برنامج عمـل دوريت        امل تنفيذ ذلك  للتقدم احملرز يف     يدرج استعراضاً وتقييماً  
  .احلادية عشرة والثانية عشرة

 هنجاً وعمليـة    ICCD/CRIC(11)/16الوثيقة  تتناول  ووفقاً لألحكام املذكورة آنفاً،       -٣٤
 ميكـن اّتباعهمـا يف صـوغ أطـر سياسـات الـدعوة؛ وتتـضمن الوثيقـة                  موحدين

ICCD/CRIC(11)/17ألة اجلفاف وشح املياه إطاراً مقترحاً لسياسات الدعوة بشأن مس.  
، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٨ و ١٧وأوصى مكتب اللجنة، يف اجتماعه املعقود يومي          -٣٥

بأن تركز اللجنة، أساساً، لدى نظرها يف هذا البند من جدول األعمال ولدى تقدمي توصيات               
  .بشأنه، على تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين

 اليت تعرض خطـة     ICCD/CRIC(11)/INF.5لعلم الوثيقة   وأخرياً، ُتحال إىل اللجنة ل      -٣٦
املنظمات واملؤسسات   وتعزيز العالقات مع     تشجيعيتعلق ب   فيما ٢٠١٨-٢٠١٢العمل للفترة   

 تقريراً عن نتائج االجتمـاع الرفيـع        ICCD/CRIC(11)/INF.6وتتضمن الوثيقة   . لوكاالتوا
  .املستوى املعين بالسياسات الوطنية ملكافحة اجلفاف

  ١٠-م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   -١١  
 بشأن إدارة اآللية العاملية وترتيباهتا      ١٠-م أ /٦طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣٧

إىل األمني التنفيذي إعداد تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر وتقدميها             ،  )٢٣(املؤسسية
  .ة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وإىل الدوررة للجنةالدورة احلادية عش إىل
  . التقرير املرحلي الذي أعّده األمني التنفيذيICCD/CRIC(11)/18وتتضمن الوثيقة   -٣٨

   منتصف املدة لالستراتيجيةبتقييماستعراض املعلومات املتعلقة   -١٢  
، إىل الفريـق العامـل بـني        ١٠-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره         -٣٩

اسـتجد مـن      مـا  لف باإلعداد لتقييم منتصف املدة لالستراتيجية، أن يقدم       الدورات، املك 
 ١٩ومن املقرر أن يقدم هذا العرض يف      . معلومات عن العملية يف الدورة احلادية عشرة للجنة       

 املعلومـات ذات الـصلة      ICCD/CRIC(11)/INF.2؛ وترد يف الوثيقـة      ٢٠١٣أبريل  /نيسان
  .باملوضوع

 اجملتمع املدين يف برنامج العمل الرمسي للجنة اسـتعراض تنفيـذ            إدراج أنشطة منظمات    -١٣  
  جلسة احلوار املفتوح: االتفاقية

 جلسة  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧من املزمع أن ُتعقد يف      ،  )٢٤(٩-م أ /١١عمالً باملقرر     -٤٠
 املعتمدة لدى مؤمتر األطراف     منظمات اجملتمع املدين  حوار مفتوح تدوم نصف يوم بني ممثلي        

__________ 

 .١٧الفقرة  )٢٣(
 .١٦، الفقرة )نطاق عملية االستعراض(املرفق، الفرع الرابع  )٢٤(
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، سـُيحدد  لجنةاللتوصيات مكتب   ووفقاً  . ي البلدان األطراف واجلهات املراقبة األخرى     وممثل
  .٩-م أ/٥موضوع اجللسة بالتشاور بني املكتب وفريق االختيار املنشأ مبوجب املقرر 

يف   مبـا  اعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم إىل مؤمتر األطراف،            -١٤  
  اجات والتوصياتذلك االستنت

، تقدم اللجنة بانتظام تقارير عن مجيع جوانب عملها إىل )٢٥(٩-م أ/١١وفقاً للمقرر    -٤١
يف ذلك عن طريق تقرير هنائي عن الدورات اليت ُتعقد يف الفترات الفاصلة      مبا مؤمتر األطراف، 

 الالزم اختاذها   بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، يتضمن توصياهتا بشأن التدابري اإلضافية         
  .لتيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

كي ينظر يف دورته احلادية عشرة إىل مؤمتر األطراف التقرير وتقدمه    اللجنة   تعتمدسو  -٤٢
  .مقررات بشأن تنفيذ االتفاقيةيود اختاذه من   ماويتخذفيه 

__________ 

 .٥فقرة ال )٢٥(
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  املرفق األول

احلادية ية يف دورهتا    الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاق          
  عشرة

  عنواهنا  رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(11)/1 مذكرة مقدمة من األمانة. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
ICCD/CRIC(11)/2           والبلدان األطراف،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة 

وكـذلكة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،        ووكاالت األمم املتحد   ،تقدمةامل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية١عن اهلدف التنفيذي من األمانة واآللية العاملية، 

ICCD/CRIC(11)/3           ف والبلدان األطرا  ،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة
وكـذلكووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،           ،تقدمةامل

  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٢عن اهلدف التنفيذي من األمانة واآللية العاملية، 
ICCD/CRIC(11)/4          والبلدان األطراف،ألطراف املتأثرة حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان ا 

وكـذلكووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،           ،تقدمةامل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣عن اهلدف التنفيذي من األمانة واآللية العاملية، 

ICCD/CRIC(11)/5      والبلدان األطراف،يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة      حتليل أويل للمعلومات الواردة 
عن اهلـدف ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية         ،تقدمةامل

  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٤التنفيذي 
ICCD/CRIC(11)/6 

 

  مذكرة مقدمة من األمانة. ا وفقاً لالستراتيجيةتقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذه

ICCD/CRIC(11)/7 

 

.حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من الكيانات املبلغة اإلقليمية ودون اإلقليميـة             
  مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(11)/8-

ICCD/CST(S-3)/6 
هـداف ملقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة عـن األ   حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير ا      

  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣ و٢ و١االستراتيجية 
ICCD/CRIC(11)/9     استعراض وتقييم املعلومات العلميـة الـواردة مـنمسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص 

املتعلقـة مبؤشـرات األثـر املتـصلةسيما املعلومات     وال األخرى،املبلغة  األطراف والكيانات   
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣ و٢ و١باألهداف االستراتيجية 

ICCD/CRIC(11)/10           والبلدان األطراف،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة 
وكـذلككومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،      ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احل     ،تقدمةامل

  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٤ ستراتيجيعن اهلدف االمن األمانة واآللية العاملية، 
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  عنواهنا  رمز الوثيقة
ICCD/CRIC(11)/11           والبلدان األطراف،حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة 

وكـذلكووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،           ،تقدمةامل
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٥ التنفيذيعن اهلدف من األمانة واآللية العاملية، 

ICCD/CRIC(11)/12           والبلدان األطراف،تأثرةحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف امل 
عـن ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة،           ،تقدمةامل

  مذكرة مقدمة من األمانة. التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية
ICCD/CRIC(11)/13    مـذكرة. املمارساتإمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفضل       : النظر يف أفضل املمارسات

  مقدمة من األمانة
ICCD/CRIC(11)/13/Add.1    إضـافة . إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات      : النظر يف أفضل املمارسات.

قائمة املؤسسات واملنظمات املهتمة بدعم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف جتميع ونشر أفـضل
  مذكرة مقدمة من األمانة. ةاملمارسات لتنفيذ االتفاقي

ICCD/CRIC(11)/14             ٢ و ١مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقياس األهداف االسـتراتيجية
  مذكرة مقدمة من األمانة.  لالستراتيجية٣و

ICCD/CRIC(11)/15              مؤمتر األطـراف  حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل.
  مذكرة مقدمة من األمانة

ICCD/CRIC(11)/16  مذكرة مقدمة من األمانة. أطر سياسات الدعوةيف تساق االلكفالة ُموحَّدان وعملية هنج  
ICCD/CRIC(11)/17   مـذكرة. يف ذلك شح املياه     مبا باجلفاف،سياسات الدعوة بشأن املسألة املواضيعية املتعلقة       إطار

  مانةمقدمة من األ
ICCD/CRIC(11)/18   مذكرة مقدمة من األمانة. ١٠-م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  

ICCD/CRIC(11)/INF.1 Information for participants. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.2 Update on the process relating to the mid-term evaluation of The Strategy. Note by the 
secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.3 Glossary for performance and impact indicators, financial flows and best practices. Note 
by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.4 Status report on the 2012–2013 reporting and review process. Note by the secretariat 

ICCD/CRIC(11)/INF.5 Action plan for 2012–2018 for promoting and strengthening relations with 
organizations, institutions and agencies in implementing recommendations emanating 
from the United Nations Environment Management Group: Global Drylands: a United 
Nations system-wide response 

ICCD/CRIC(11)/INF.6 Outcomes and recommendations of the High-Level Meeting on National Drought 
Policy 
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  املرفق الثاين

  اجلدول الزمين املؤقت ألعمال الدورة    
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٥االثنني، 

  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
افتتاح الدورة من قبل رئيس الدورة احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ           

  االتفاقية
 )ICCD/CRIC(11)/1 (إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل •

 ةتعيني مقرر للجن •

  املعتمدة مؤقتاً مؤشرات األداءاالتفاقية استناداً إىلتقييم تنفيذ  •

قدم من األمانـة    حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقرير امل        -
؛ )ICCD/CRIC(11)/2( لالسـتراتيجية    ١عن اهلدف التنفيـذي     

وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من الكيانـات          
؛ ومسرد مؤشرات   )ICCD/CRIC(11)/7(اإلقليمية ودون اإلقليمية    

ــة ــدفقات املالي ــر، والت ــات ،األداء واألث ــضل املمارس  وأف
)ICCD/CRIC(11)/INF.3(  

  املعتمدة مؤقتاً مؤشرات األداءاالتفاقية استناداً إىلتقييم تنفيذ  •

 تقييم مواءمة برامج العمل وتنفيذها وفقاً لالستراتيجية •

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من األمانة عن            -
؛ )5 و ICCD/CRIC(11)/3( لالسـتراتيجية    ٤ و ٢اهلدفني التنفيـذيني    

 بـرامج العمـل وتنفيـذها وفقـاً لالسـتراتيجية           وتقييم مواءمة 
)ICCD/CRIC(11)/6(        ؛ وحتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقـارير

؛ )ICCD/CRIC(11)/7(املقدمة من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية       
 وأفضل املمارسات   ،ومسرد مؤشرات األداء واألثر، والتدفقات املالية     

)ICCD/CRIC(11)/INF.3(  

  
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦الثاء، الث

  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
 تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً •

من البلـدان   التقرير املقدم   حتليل أويل للمعلومات الواردة يف        -
 ٣ إىل   ١األطراف املتأثرة عـن األهـداف االسـتراتيجية مـن           

ــتراتيجية  ؛ )ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6(لالســـ
 استعراض وتقيـيم    ومسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص    

 األخرى،  املبلغة املعلومات العلمية الواردة من األطراف والكيانات     
سيما املعلومات املتعلقة مبؤشرات األثر املتـصلة باألهـداف          وال

ــتراتيجية  ــتراتيجية ٣ و٢ و١االس ؛ )ICCD/CRIC(11)/9( لالس
 وأفـضل   ،والتـدفقات املاليـة    واألثر، ومسرد مؤشرات األداء  

 )ICCD/CRIC(11)/INF.3(املمارسات 

 تقييم التنفيذ استناداً إىل مؤشرات األثر املعتمدة مؤقتاً •

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان            -
 ٣ إىل   ١األطراف املتـأثرة عـن األهـداف االسـتراتيجية مـن            

؛ ومـسامهات  )ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6(الستراتيجية  ل
 استعراض وتقييم املعلومات العلمية     جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص   
سيما املعلومات    وال األخرى،املبلغة  الواردة من األطراف والكيانات     

 ٣ و ٢ و ١املتعلقة مبؤشرات األثر املتصلة باألهـداف االسـتراتيجية         
؛ ومسرد مؤشرات األداء واألثر،     )ICCD/CRIC(11)/9 (لالستراتيجية

  )ICCD/CRIC(11)/INF.3( وأفضل املمارسات ،والتدفقات املالية
مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل الـسبل لقيـاس           •

 : لالستراتيجية٣ و٢ و١األهداف االستراتيجية 

مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفـضل الـسبل           -
ــتراتيجية  لق ــداف االس ــاس األه ــتراتيجية ٣ و٢ و١ي  لالس
)ICCD/CRIC(11)/14(  
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  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٧األربعاء، 
  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 :استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية •

 من البلـدان    رير املقدم حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التق       -
ووكـاالت األمـم     ،تقدمةوالبلدان األطراف امل  األطراف املتأثرة   

املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة العامليـة،          
 ٤ سـتراتيجي عن اهلـدف اال وكذلك من األمانة واآللية العاملية،   

أويل للمعلومـات   ؛ وحتليـل    )ICCD/CRIC(11)/10 (لالستراتيجية
طراف املتأثرة والبلـدان    الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األ      

احلكومية  ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات    ،تقدمةاألطراف امل 
األمانة واآللية العامليـة،     وكذلك من الدولية، ومرفق البيئة العاملية،     

؛ )ICCD/CRIC(11)/11 ( لالسـتراتيجية  ٥ تنفيـذي عن اهلدف ال  
البلـدان  حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن          و

ووكـاالت األمـم     ،تقدمةاألطراف املتأثرة والبلدان األطراف امل    
عـن   املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،      

؛ وحتليـل   )ICCD/CRIC(11)/12(التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقيـة      
التقارير املقدمة من الكيانات اإلقليمية      أويل للمعلومات الواردة يف   

ــة و ــرات )ICCD/CRIC(11)/7(دون اإلقليمي ــسرد مؤش ؛ وم
ــر، األداء ــة واألث ــدفقات املالي ــات ،والت ــضل املمارس  وأف

)ICCD/CRIC(11)/INF.3(  

إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمل الرمسي  •
 مـع   جلسة احلوار املفتوح  : للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

  منظمات اجملتمع املدين

  
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٨ميس، اخل

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

 إمكانية الوصول إىل املعلومات     :النظر يف أفضل املمارسات     -
  )Add.1 وICCD/CRIC(11)/13 (املتعلقة بأفضل املمارسات

تقييم تنفيذ االتفاقية استناداً إىل مؤشرات األداء املعتمـدة          •
 ؤقتاًم

عن األمانة  حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقرير املقدم من           -
وحتليل أويل  ؛  )ICCD/CRIC(11)/4 ( لالستراتيجية ٣اهلدف التنفيذي   

ودون  للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من الكيانات اإلقليميـة        
واألثـر،   ؛ ومسرد مؤشـرات األداء    )ICCD/CRIC(11)/7(اإلقليمية  

  )ICCD/CRIC(11)/INF.3( وأفضل املمارسات ،دفقات املاليةوالت
حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعية وشـكل          •

 التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف

حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن نوعيـة وشـكل            -
  )ICCD/CRIC(11)/15( التقارير اليت تقدم إىل مؤمتر األطراف
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  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ اجلمعة،
  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 ١٠- م أ/٦التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  •

ــرر    -  ــذ املق ــرز يف تنفي ــدم احمل  ١٠- م أ/٦التق
)ICCD/CRIC(11)/18(  

استعراض املعلومات املتعلقـة بتقيـيم منتـصف املـدة           •
 لالستراتيجية

بتقيـيم  معلومات مستجدة عن العمليـة املتعلقـة          - 
  )ICCD/CRIC(11)/INF.2(االستراتيجية يف منتصف املدة 

تشجيع وتعزيز العالقات مـع االتفاقيـات واملنظمـات          •
 واملؤسسات والوكاالت الدولية األخرى ذات الصلة

 لكفالة اتساق أطر سياسات الدعوة    ُموحَّدان  وعملية  هنج    -
)ICCD/CRIC(11)16(سياسات الدعوة بشأن املـسألة     وإطار   ؛
 يف ذلـك شـح امليـاه        مبـا  باجلفـاف، واضيعية املتعلقة   امل
)ICCD/CRIC(11)/17(      ٢٠١٨-٢٠١٢؛ وخطة عمل الفتـرة 

من أجل تشجيع وتعزيز العالقات مع املنظمات واملؤسـسات         
تنفيذ التوصيات املنبثقة عن التقرير العاملي      اق  يسوالوكاالت يف   

ملتحدة استجابة على نطاق منظومة األمم ا     : عن األراضي اجلافة  
)ICCD/CRIC(11)/INF.5(     ؛ ونتائج وتوصيات االجتماع الرفيع

املستوى املعين بالـسياسات الوطنيـة ملكافحـة اجلفـاف          
)ICCD/CRIC(11)/INF.6(  

التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم إىل صياغة 
  يف ذلك االستنتاجات والتوصيات   مبامؤمتر األطراف،

الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم      التقرير  اعتماد   •
 يف ذلك االستنتاجات والتوصيات   مباإىل مؤمتر األطراف،

  اختتام الدورة

  

        
  


