
 

(A)   GE.10-62187    260810    270810 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

  ألعمال املؤقتجدول ا    

  مذكرة من األمانة    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً   
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  تعيني مقرر للجنة  -٢
  تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء  -٣

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان             )أ(
ان األطراف النامية، ووكاالت األمم املتحدة،      األطراف املتأثرة والبلد  

واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن اهلـدف           
   لالستراتيجية١التنفيذي 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان             )ب(
تحدة، األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم امل   

واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن اهلـدف           
   لالستراتيجية٢التنفيذي 
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التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان             )ج(
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،    

فق البيئة العامليـة، عـن اهلـدف        واملنظمات احلكومية الدولية، ومر   
   لالستراتيجية٣التنفيذي 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان             )د(
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،    
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن اهلـدف           

   لالستراتيجية٤ التنفيذي
  استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  -٤

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان             )أ(
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،    
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن اهلـدف           

   لالستراتيجية ٥التنفيذي 
التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف            )ب(

املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمـات         
  احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية

 استعراض وجتميع أفضل املمارسات     - يف أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية        النظر  -٥
  املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمل الرمسي للجنة استعراض تنفيذ              -٦
  جلسة احلوار املفتوح : االتفاقية

 إجراءات تبليغ املعلومـات ونوعيـة وشـكل التقـارير الـيت تقـدم إىل                حتسني  -٧
  األطراف مؤمتر

استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشـرات              )أ(
  األداء، واملنهجية، وإجراءات التبليغ

ع مشروع النموذج واملبادئ التوجيهية اخلاصة برفع التقارير ملنظمات اجملتم          )ب(
  )٢٠١٣-٢٠١٢(املدين 

حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمـة بـرامج العمـل دون               )ج(
  اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية من أجل مكافحة التصحر
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اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض تنفيذ             -٨
 معلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات         - االتفاقية استعراضاً منتظماً  

   ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ ومن ٣ إىل ١من 
 مسامهة جلنة العلـم والتكنولوجيـا       -استعراض مسامهات جلنة العلم والتكنولوجيا        -٩

   ٣ و٢ و١يتعلق مبؤشرات التأثري بالنسبة ألهداف االستراتيجية  فيما
شامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية املقدم إىل مؤمتر األطراف، مبا          اعتماد التقرير ال    -١٠

  .يف ذلك االستنتاجات والتوصيات
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  التنظيم املؤقت للعمل  -ثانياً   

 ٢٠١١فرباير /شباط ٢١االثنني، 

 
 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 
 افتتاح الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 

 تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرال ييذبيان يديل به األمني التنف
  بيان يديل به املدير العام لآللية العاملية 
  بيان يديل به رئيس مؤمتر األطراف

  بيان يديل به رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 بيانات يديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية واجملموعات صاحبة املصلحة

 

 إقرار جدول األعمال •
 تعيني مقرر اللجنة •
 والتكنولوجيااستعراض مسامهة جلنة العلم  •
  
النظر يف مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا ومؤشرات التـأثري بالنـسبة             -

  (ICCD/CRIC(9)/15) ٣ و٢ و١ألهداف االستراتيجية 
 

 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 
 تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء •
  
ل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن          النظر يف التحلي    -

البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم           
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن األهـداف          

ــة  ــتراتيجية ل ٣ و٢ و١التنفيذي ــائق (الس  ICCD/CRIC(9)/3,4,5الوث
  )ICCD/CRIC(9)/13و
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 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٢الثالثاء، 
 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 

 )تابع(تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء  •
  
النظر يف التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن              -

 املتقدمـة، ووكـاالت األمـم        األطراف البلدان األطراف املتأثرة والبلدان   
، واملنظمات احلكومية الدوليـة، ومرفـق البيئـة العامليـة، عـن             املتحدة
 ICCD/CRIC(9)/6,7الوثـائق   (السـتراتيجية   ل ٥ و ٤التنفيـذيني    اهلدفني

 )ICCD/CRIC(9)/13و
 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
 

 استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  •
  
ير املقدمـة مـن     النظر يف التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقار         -

البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم           
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عـن اهلـدف           

  (ICCD/CRIC(9)/7) لالستراتيجية ٥التنفيذي 
 النظر يف التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن             -

البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم           
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن التـدفقات          

  (ICCD/CRIC(9)/8)املالية لتنفيذ االتفاقية 
 
 

 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٣األربعاء، 
 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 

 سات يف تنفيذ االتفاقيةالنظر يف أفضل املمار •
  
 يف تكنولوجيـات اإلدارة      املتبعـة  استعراض وجتميع أفضل املمارسات     -

 (ICCD/CRIC(9)/9)املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف 

 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 
إدراج أنشطة منظمات اجملتمع املدين يف برنامج العمل الرمسـي للجنـة              -

   احلوار املفتوح جلسة: استعراض تنفيذ االتفاقية
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 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٤اخلميس، 
 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 

 وشكل التقارير اليت تقـدم إىل  ونوعيةحتسني إجراءات تبليغ املعلومات      •
 مؤمتر األطراف 

  
ر يف استخدام اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبـا يف ذلـك             النظ -

  (ICCD/CRIC(9)/10) التقارير مؤشرات األداء، واملنهجية، وعملية تقدمي
 التقـارير  اخلاصـة برفـع  النظر يف مشروع الشكل واملبادئ التوجيهية         -

 (ICCD/CRIC(9)/11)) ٢٠١٣-٢٠١٢(ملنظمات اجملتمع املدين 
 

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  
   حول نتائج عملية تقدمي التقارير التفاعليةالدورات املواضيعية  -

  يةلالستراتيجاألهداف التنفيذية  -
 التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية -
أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة        -

 لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
 

 ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥اجلمعة، 
 

 ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 
 

 إىل اليت تقـدم  وشكل التقارير ونوعيةحتسني إجراءات تبليغ املعلومات      •
 )تابع(مؤمتر األطراف 

النظر يف حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمل             -
دون اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية من أجـل مكافحـة التـصحر            

(ICCD/CRIC(9)/12) 
 
اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطـراف يف            -

 تظماً استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً من

 ١النظر يف املعلومات املستوفاة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرات مـن               -
  (ICCD/CRIC(9)/14) ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ ومن ٣إىل 
تبادل أويل لوجهات النظر حول معايري وطرق تقييم االسـتراتيجية يف             -

  املدة منتصف

 

 
 ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

 
  دورهتا التاسعة عن تنفيذ االتفاقية  تقرير جلنة استعراضاعتماد •
  

 اختتام الدورة

     


