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  شروح جدول األعمال املؤقت  - أوالً  
مؤمتر األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التـصحر، مبوجـب                      قرر  -١

، أن ينشئ جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بصفتها هيئة فرعية دائمـة ملـؤمتر              ٥-م أ /١مقرره  
. استعراضاً منتظماً " االستراتيجية" يف استعراض تنفيذ االتفاقية و     األطراف من أجل مساعدته   

اختصاصات جلنـة اسـتعراض تنفيـذ       ،  ٩-م أ /١١واعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      
  . مل يعد ساريا٥ً-م أ/١ أن املقرر وأعلناالتفاقية بصيغتها الواردة يف مرفق هذا املقرر، 

 عقد الدورة التاسعة للجنـة      ٩-م أ / ١٥ره  مؤمتر األطراف أيضا مبوجب مقر     قررو  -٢
/         استعراض تنفيذ االتفاقية يف مقر أمانة االتفاقيـة يف بـون، بأملانيـا، يف تـشرين الثـاين                 

، ما مل يقدم أحد األطراف عرضاً الستضافة هذه الدورة وحتمل التكـاليف             ٢٠١٠نوفمرب  
  .املالية اإلضافية

 ١٠متر األطراف يف بوينس آيرس يف الفترة من         ويف االجتماع الذي عقده مكتب مؤ       -٣
، قرر املكتب أن ُتعقد الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض تنفيـذ   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٢إىل  

االتفاقية والدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا يف الفترة بني األسبوعني الثـاين             
م املتحدة جبنيف، إذا مل يقـدم أي طـرف           يف مكتب األم   ٢٠١١فرباير  /والثالث من شباط  

كمـا قـرر املكتـب أن ُتعقـد         . عرضاً الستضافة هاتني الدورتني واملسامهة يف تكاليفهما      
اجتماعات مرفقات التنفيذ اإلقليمية لإلعداد للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة            

  .بالتزامن مع الدورة التاسعة للجنة نفسها
 ٢٤ و ٢٣متر األطراف، يف االجتماع الذي عقـده ببـون يـومي            وقرر مكتب مؤ    -٤

التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف مكتـب األمـم          يونيه، أن ُتعقد الدورة     /حزيران
  .٢٠١١فرباير / شباط٢٥ إىل ٢١املتحدة جبنيف من 

  الترتيبات اللوجستية    
رة إعالمية تبـيِّن فيهـا      سوف توزع األمانة، قبل افتتاح الدورة بستة أسابيع، مذك          -٥

          تفاصيل إجراءات التسجيل واإلجراءات األمنية وغري ذلـك مـن الترتيبـات اللوجـستية             
  .لعقد الدورة

  املشاركون    
 من االتفاقية، يبدأ نفاذ االتفاقية، بالنسبة إىل كل دولة          ٣٦ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٦

على االتفاقية أو تقبلها أو تواِفق عليها أو تنـضم          أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية ُتصدِّق       
إليها بعد إيداع الصك اخلمسني للتصديق أو القبول أو املوافَقة أو االنضمام، يف اليوم التسعني         

وبناء على ذلك، فإن األطراف وقت افتتاح       . من تاريخ إيداع الصك ذي الصلة لدى الوديع       
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 سـتكون هـي     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١فاقية يف   التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االت    الدورة  
 ٢٣الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت تكون قد أودعت صكوكها حـىت             

نوفمرب ويف  / تشرين الثاين  ٢٣أما تلك اليت توِدع صكوكها بعد       . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
وأما .  خالل الدورة   فسوف تصبح أطرافاً   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧موعد ال يتجاوز    

 فلن تصبح أطرافاً إال بعـد       ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧تلك اليت توَدع صكوكها بعد      
وتـرد يف الوثيقـة     . اختتام الدورة ولكن ميكنها أن تشارك يف الـدورة بـصفة مراقـب            

ICCD/COP(9)/16 و Add.1          قائمة باملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة 
وقد أتيحت املعلومات ذات الصلة حبالة التصديق       . دة يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     املعتَم

  ).http://www.unccd.int(على االتفاقية يف موقع األمانة الشبكي على العنوان 
تتألف جلنة استعراض تنفيـذ     ،  )٧ و ٦املرفق، الفقرتان    (٩-م أ /١١ للمقرر   ووفقاً  -٧

وجيوز قبول أي هيئة أو وكالة أخرى، سـواء كانـت           . تفاقيةاالتفاقية من مجيع أطراف اال    
وطنية أو دولية، حكومية أو غري حكومية، ترغب يف أن تكون ممثلة يف دورات اللجنة بصفة                

وترد تفاصيل إجراءات   . مراقب، ما مل يعترض على ذلك ثلث األطراف احلاضرين يف الدورة          
 يف  ١-م أ /١ي ملؤمتر األطراف كما ورد يف املقرر         من النظام الداخل   ٧قبول املراقبني يف املادة     

   .1.(ICCD/COP(1)/11/Add)الوثيقة 

   املكتب    
، انُتخب رئيس اللجنة ونـواب رئيـسها        ٥-م أ /١وفقاً لألحكام الواردة يف املقرر        -٨

ويتوىل أحد نواب الرئيس ). ICCD/COP(9)/18(األربعة خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف     
  .قررمهام امل

  جدول األعمال    
 منها، على أن يستعرض مؤمتر األطراف  ٢٢من املادة   ) أ(٢تنص االتفاقية، يف الفقرة       -٩

أن ، ٩-م أ/١٤مبوجب مقرره ، رقّرو. بانتظام تنفيذ االتفاقية وأداء الترتيبات املؤسسية ملهامها
 املعلومات وفقاً لألحكـام     تستعرض الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية إجراءات تبليغ        

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضـافية ملـساعدة مـؤمتر           بشأن   ٩-م أ /١١املبينة يف املقرر    
 .األطراف يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماً

إدراج البنود التاليـة يف    ٩-م أ /١٤، مبوجب القرار نفسه      أيضاً مؤمتر األطراف وقرر    -١٠
  :الدورة التاسعة للجنةجدول أعمال 

  :تقييم التنفيذ على أساس مؤشرات األداء الواردة يف  )أ(  
 املتقدمة؛ التقارير املقدَّمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف '١'

 من الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية؛ التقارير املقدَّمة '٢'
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 الدولية؛ مات احلكوميةاملقدَّمة من وكاالت األمم املتحدة واملنظالتقارير  '٣'

 استعراض تقرير اآللية العاملية؛ '٤'

 استعراض تقرير مرفق البيئة العاملية؛ '٥'

 املقدمة من منظمات اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك          استعراض املعلومات  '٦'
  القطاع اخلاص؛

استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية باالستناد إىل املعلومات املقدمـة            )ب(  
  ألداء وتقييم األثر؛عن مؤشرات ا

  النظر يف أفضل املمارسات؛  )ج(  
استعراض مسامهات االجتماعات اإلقليمية املعقودة يف إطـار التحـضري            )د(  

  للدورة التاسعة للجنة؛
استعراض مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا خبصوص أفضل السبل لقيـاس            )ه(  

  ؛٣ و٢ و١التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف االستراتيجية 
استعراض مشروع طرائق ومعايري واختصاصات تقيـيم منتـصف املـدة             )و(  

  :االستراتيجية مبا يشمل، يف مجلة أمورٍ، البنود التالية
 استعراض نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ؛  '١'

 .اليتهاد أداء جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفعتقييم ورص  '٢'

وهذه املسائل، إضافة إىل املسائل الناشئة عن املقررات األخرى ملؤمتر األطراف، من              -١١
حيث صلتها هبذه الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، قد أُِخذَت يف االعتبـار يف               

  .جدول األعمال املؤقت الذي أعده األمني التنفيذي بالتشاور مع مكتب اللجنة
 . تقوم اللجنة، يف بداية الدورة، بإقرار جدول أعماهلا وتنظيم عمل الدورةوسوف  -١٢

 الوثائق    

ترد يف الفصل الثاين أدناه قائمة بالوثائق اليت أُِعّدت للدورة وغريها من الوثائق ذات                -١٣
وباإلضافة إىل التوزيع العام للوثائق، أُتيحت الوثائق الرمسية للـدورة علـى املوقـع              . الصلة
 .(http://www.unccd.int)كي لألمانة على العنوان الشب
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
سُيعَرض على جلنـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة جـدول األعمـال املؤقـت                  -١٤

)ICCD/CRIC/(9)/1 (    ويـرد يف الفـصل الثـاين مـن الوثيقـة           . للنظر فيه من أجل إقراره
ICCD/CRIC/(9)/1الدورة على النحو املفّصل يف الفروع الواردة أدناه تنظيم مؤقت ألعمال .  

  الغرض من الدورة    
، أن تركـز    )١٤املرفق، الفقـرة     (٩-م أ /١١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٥

اللجنة عملها، يف الدورات املعقودة يف الفترات بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، علـى              
  :ية بوسائل تشمل ما يلياستعراض تنفيذ األطراف لالتفاق

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

  نشر أفضل املمارسات يف ما يتعلق بتنفيذ االتفاقية؛  )ب(  
  استعراض التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية؛  )ج(      

ل تقدمي تقرير هنائي إىل مؤمتر األطراف، يتضمن توصياهتا بشأن التدابري اإلضافية الالزم  من أج 
  .اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

  املشاورات اإلقليمية للبلدان املتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليمية لالتفاقية    
ملتأثرة األطراف يف مرفقات التنفيذ اإلقليميـة       سُتجرى املشاورات اإلقليمية للبلدان ا      -١٦

لالتفاقية بشأن املسائل املعروضة على الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة الـيت              
 بالتوازي مع الدورة االستثنائية الثانية      ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨ إىل   ١٦ستعقد يف الفترة من     

  .للجنة العلم والتكنولوجيا

  تنظيم العمل    
ُيقتَرح أن ُيلقي األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر، يف بيانـه      -١٧

 للجنة اسـتعراض تنفيـذ      التاسعةاالستهاليل، نظرة عامة على املسائل املعروضة على الدورة         
  االتفاقية 

 ملؤمتر األطراف ورئيس جلنة اسـتعراض تنفيـذ         التاسعةكما سُيديل رئيس الدورة       -١٨
  .ني استهاللينيببيانفاقية االت
اجملموعـات  وسُتخَتَتم اجللسة االفتتاحية ببيانات ُيديل هبا ممثلو اجملموعات اإلقليمية و           -١٩

  .صاحبة املصلحة
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، سيدعو  ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١وبالنسبة إىل هيكل اجللسة األوىل اليت سُتعقد يف           -٢٠
األعمال وتنظيم العمل، ويلـي ذلـك       رئيس جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية إىل إقرار جدول         

  .تعيني مقرر اللجنة
مث ستتنـاول اللجنة بنود جدول األعمال وفقاً لتنظيم عمل الدورة علـى النحـو                -٢١

  .ICCD/CRIC/(9)/1  املفصل يف الفرع الثاين من الوثيقة
 التاسـعة ويشتمل التنظيم املؤقت ألعمال الدورة على صياغة التقرير الشامل للدورة    -٢٢

 مبـا يف ذلـك االسـتنتاجات        ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥ يف   للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   
وخالل اجللسة اخلتامية ). ٥املرفق، الفقرة  (٩-م أ/١١والتوصيات، كما يقضي بذلك املقرر  

  .نفسها، سيقدَّم تقرير الدورة من أجل اعتماده

    التقاريراجللسات املواضيعية التفاعلية بشأن نتائج عملية تقدمي    
 اليت جرت أثناء اجتماعه املعقود      جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   وفقا ملداوالت مكتب      -٢٣

 مواضـيعية  جلـسات ، سُتعقَد ثـالث  )بون، أملانيا (٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢ و ٢١يومي  
 من أجل تيـسري تفاعـل اآلراء        استعراض تنفيذ االتفاقية   أثناء الدورة التاسعة للجنة      تفاعلية

 موضـوعات   تفاعليةالواضيعية  امل اجللساتوستتناول  . بادهلا يف ما بني األطراف واملراقبني     وت
  :حمددة ضمن الفئات العامة التالية

  األهداف التنفيذية لالستراتيجية؛  )أ(  
  ؛التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  )ب(  
راضي، مبا يف   أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لأل         )ج(  

  .ذلك التكيف
 الفئات السالفة الذكر أثناء     يف إطار كل فئة من     موضوع   حتديدوُتدعى األطراف إىل      -٢٤

 قبـل بـدء     بتلك املواضيع  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   اجتماعاهتا اإلقليمية وإبالغ رئيس     
ميـة، ثالثـة    مرفقـات التنفيـذ اإلقلي    وسيحدد رئيس اللجنة، بالتشاور مع ممثلي       . الدورة

سات التفاعليـة يف جلـسات عامـة،    وستعقد اجلل. موضوعات من هذه املواضيع للمناقشة   
  . ، يتوىل ميسرون تيسريهاعاًباخصَّص لكل موضوع ساعة واحدة توست

  تبادل أويل لوجهات النظر حول معايري وطرق تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة    
 اليت جرت أثناء اجتماعه املعقود      ض تنفيذ االتفاقية  جلنة استعرا وفقا ملداوالت مكتب      -٢٥
تبـادل أويل   إلجـراء    لألطراف أيضا فرصة     ، ستتاح ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١مي  يو

وُيقتَرح أن تركـز    . ق تقييم االستراتيجية يف منتصف املدة     ائ معايري وطر  بشأنلوجهات النظر   
ومات اليت ميكـن اللجـوء إليهـا،        املناقشات على نطاق تقييم منتصف املدة، ومصادر املعل       

والعملية االستشارية الالزمة الضطالع األطراف بالتقييم قبل عقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر            
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األطراف أو أثناءها، ومشروع اختصاصات التقييم للمساعدة الالزمة، وعلـى تقـدير أويل             
ICCD/CRIC/(9)/INF.10بصيغتها الواردة يف الوثيقة لتكلفة العملية بأكملها، 

)١(.  
تقييم  ويهدف تبادل اآلراء بشأن املوضوع إىل متكني األطراف من فرصة حتديد اجتاه             -٢٦

منتصف املدة بصورة واضحة والدعم الالزم له، مبا يف ذلك األطر الزمنية لتنفيذه حىت يتمكن               
  .جنة من إعداد الوثائق الالزمة للدورة العاشرة للجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمكتب 

  أوقات اجللسات    
سوف تكون ساعات العمل الرمسية للدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة       -٢٧

ويهدف . ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥ ومن الساعة ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠من الساعة   
اجلدول الزمين املؤقت للجلسات إىل االستفادة على أفضل وجه من التسهيالت املتاحة أثناء             

ومل توَضع ترتيبات يف اجلدول الزمين ومل ُترَصـد اعتمـادات يف            . ساعات العمل االعتيادية  
ومل توَضع أي ترتيبات لكي ُتعقَـد  . امليزانية لعقد جلسات مسائية أو يف عطلة هناية األسبوع      

  .خدمات الترمجة الشفوية الرمسيةتتاح هلا يف أي وقت من األوقات أكثر من جلسة واحدة 

   مقرر للجنةتعيني  -٢  
سيدعو الرئيس إىل اختيار مقرر للجنة      ) ٨املرفق، الفقرة    (٩-م أ /١١عمالً باملقرر     -٢٨

  .من بني النواب األربعة لرئيس اللجنة

 تقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات األداء  -٣  

املتـأثرة  التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف               )أ(  
والبلدان األطراف النامية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق          

   لالستراتيجية١البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة                )ب(  
وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،        والبلدان األطراف املتقدمة، و   

   لالستراتيجية٢ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

 الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة            للمعلوماتالتحليل األويل     )ج(  
وميـة الدوليـة،    والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلك       

    لالستراتيجية٣ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 
__________ 

ق ومعايري واختصاصات تقييم االسـتراتيجية يف منتـصف         ائطرمعلومات عن استعراض مشروع     : املعنونة  )١(
  .املدة
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 الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة            للمعلوماتالتحليل األويل     )د(  
 املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،          األطرافوالبلدان  

   لالستراتيجية٤، عن اهلدف التنفيذي ومرفق البيئة العاملية
 على أن جتري جلنة استعراض تنفيذ       ٩-م أ /١١من مرفق املقرر     )أ(٢وتنص الفقرة     -٢٩

االتفاقية تقييما لتنفيذ االتفاقية واالستراتيجية عن طريق استعراض املعلومات الـيت تقـدمها             
  .األطراف وغريها من اهليئات املبلغة

 ٢ و ١راض تنفيذ االتفاقية، أثناء اجتماعه املعقـود يـومي          واتفق مكتب جلنة استع     -٣٠
، على أن استعراض املعلومات الواردة يف تقارير البلدان األطراف وغريها           ٢٠١٠مارس  /آذار

من اهليئات املبلّغة سيجري أثناء الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وفقا لألهداف             
  .التنفيذية لالستراتيجية

 ICCD/CRIC(9)/6 إىل   ICCD/CRIC(9)/3اء على ذلك، تتضمن الوثـائق مـن         وبن  -٣١
البلـدان األطـراف املتـأثرة والبلـدان        التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير من        

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدوليـة، ومرفـق البيئـة            املتقدمة األطراف
 لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة         الستراتيجية ل ٤ و ٣ و ٢ و ١ية  ن األهداف التنفيذ  العاملية، بشأ 
  . وتستعرضها

الـدور   معلومات عن حالة تنفيذ االتفاقيـة، و       ICCD/CRIC(9)/12وتتضمن الوثيقة     -٣٢
اتساقها مـع   احملتمل لربامج العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية يف مكافحة التصحر واحلاجة إىل            

اإلقليميـة ودون   ملعلومات بالتشاور مـع املنظمـات       االستراتيجية؛ وستجّمع األمانة هذه ا    
  . حسبما يقتضيه احلالاإلقليمية

 باملـصطلحات   علمـاً حييط مؤمتر األطـراف      ٩-م أ /١٣ من املقرر    ٨ويف الفقرة     -٣٣
بشأن مسرد مؤشرات األداء اخلاصة ( ICCD/CRIC(8)/5/Add.3والتعاريف املقترحة يف الوثيقة  

 األطراف وغريها مـن كيانـات      ويدعو ،)ة وأفضل املمارسات  باستعراض تنفيذ االستراتيجي  
 عند تقدمي تقاريرهـا      الواردة يف هذه الوثيقة    املصطلحات والتعاريف  إىل الرجوع إىل     اإلبالغ

  .إىل مؤمتر األطراف
نـشر  إىل األمانة   مؤمتر األطراف    يطلب ٩-م أ /١٣ من املقرر نفسه     ٩ويف الفقرة     -٣٤

عنـدما   وحتديثه بانتظـام      ملكافحة التصحر  التفاقية األمم املتحدة   املسرد على املوقع الشبكي   
  .تدعو احلاجة إىل تنقيحه

ـ  ICCD/CRIC(9)/13وتتضمن الوثيقة     -٣٥ ؤشـرات األداء اخلاصـة     احملـّدث مل  سرد   امل
وتنشر هذه الوثيقة على املوقع الـشبكي       . باستعراض تنفيذ االستراتيجية وأفضل املمارسات    

  .(http://www.unccd.int/prais/#glossary)لالتفاقية على العنوان 
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   استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية  -٤  

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة                )أ(  
مة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،         والبلدان األطراف املتقد  

    لالستراتيجية٥ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة                )ب(  
ت احلكوميـة الدوليـة،     والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظما      

   ومرفق البيئة العاملية، عن التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية
بأن تركز اللجنـة عملـها، يف        ٩-م أ /١١من مرفق املقرر    ) ج(١٤تقضي الفقرة     -٣٦

الدورات املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملؤمتر األطراف، على اسـتعراض             
  .استعراض التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقيةاقية بوسائل تشمل تنفيذ األطراف لالتف

 للمعلومات الواردة يف التقـارير      األويلالتحليل   ICCD/CRIC(9)/7وتتضمن الوثيقة     -٣٧
املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمـم املتحـدة،            

  . لالستراتيجية٥التنفيذي   اهلدفة، ومرفق البيئة العاملية، عنواملنظمات احلكومية الدولي
التدفقات املاليـة     عن التحليل األويل للمعلومات   ICCD/CRIC(9)/8وتتضمن الوثيقة     -٣٨

 بالـصيغة   وورقات الربامج واملـشاريع   ،  ة املوحد ةفق املالي ااملرة، باالستناد إىل    لتنفيذ االتفاقي 
  . من الكيانات املبلّغةالواردة يف التقارير املقدمة

 اسـتعراض وجتميـع أفـضل       -النظر يف أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية          -٥  
املمارسات املتبعة يف تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبـا يف ذلـك            

    التكيف
بأن تقوم جلنة اسـتعراض تنفيـذ       )) ج(٢املرفق، الفقرة   ( ٩-م أ /١١يقضي املقرر     -٣٩

 األطرافباستعراض وجتميع أفضل املمارسات يف تنفيذ االتفاقية وإحالتها إىل مؤمتر           االتفاقية  
  .كي ينظر فيها بغية نشرها

تدعى أيضاً منظمات اجملتمـع     ) ١٢املرفق، الفقرة   (٩-م أ /١١ومبقتضى نفس املقرر      -٤٠
عمال اليت  املدين املعتمدة إىل تنظيم نفسها من أجل التعاون على إعداد تقارير تعاونية عن األ             

تضطلع هبا لتيسري تنفيذ االتفاقية، وخباصة ما يتعلق بأفضل املمارسات، من أجل إحالتها إىل              
الدورات املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملـؤمتر األطـراف وإىل مراكـز               

  .التنسيق القطرية
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فـضل املمارسـات    ينبغي مجع أ  على أنه    )املرفق اخلامس  (٩-م أ /١٣وينص املقرر     -٤١
  .)٢(مواضيع ختصصية سبعة  لاملتعلقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وفقاً

 ٢ و ١ يف اجتماعـه املعقـود يـومي         ،وقّرر مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية       -٤٢
 أن يكون موضوع استعراض أفضل املمارسات أثناء الـدورة التاسـعة            ،٢٠١٠مارس  /آذار
  ".وجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيفتكنول: " هوللجنة
منظمات اجملتمع املدين املعتمـدة إىل      ويف االجتماع نفسه، قرر مكتب اللجنة دعوة          -٤٣

تقدمي تقارير عن أفضل املمارسات إىل الدورة التاسعة للجنة، باسـتخدام نفـس الـصيغة               
  .ت املبلّغة األخرىالنموذجية واملبادئ التوجيهية اليت ُوضعت للكيانا

أفـضل املمارسـات املتعلقـة     معلومات عـن   ICCD/CRIC(9)/9وتتضمن الوثيقة     -٤٤
، الواردة يف التقارير املقدَّمة إىل      تكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف       ب

بلدان األطراف  البلدان األطراف املتأثرة وال   الدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية من        
النامية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية ومنظمات    

  .اجملتمع املدين املعتمدة لدى مؤمتر األطراف
 على بوابة نظام اسـتعراض األداء       الورقات املقدمة من األطراف واملراقبني    نشر  وسُت  -٤٥

  .http://www.unccd-prais.comعلى العنوان وتقييم التنفيذ 

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

 ٩-م أ/١١ مع املقـرر   لتوصيات مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ومتشياً      وفقاً  -٤٦
 ٢٤ عقد جلسة حوار مفتـوح يف        منظمات اجملتمع املدين  ، تزمع   )١٦، الفقرة    الرابع املرفق(

  . تدوم نصف يوم٢٠١٠فرباير /شباط

__________ 

  :سبعة هي التاليةلا تخصصيةالواضيع امل  )٢(
  ؛ يف ذلك التكيفتكنولوجيات اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا  )أ(
  ؛بناء القدرات وإذكاء الوعي  )ب(
  ؛البحث يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي/ األراضي واجلفاف والرصد والتقييموتدهورالتصحر   )ج(
  ؛إدارة املعارف ودعم القرار  )د(
  ؛ العامة واإلطار التشريعي واملؤسسيةإطار السياس  )ه(
  ؛تعبئة املوارد والتمويل  )و(
 .اركة والتعاون والربط الشبكياملش  )ز(
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حتسني إجراءات تبليغ املعلومات ونوعية وشكل التقارير اليت تقدم إىل مـؤمتر              -٧  
   األطراف

ـ         )أ(   ذ، مبـا يف ذلـك مؤشـرات األداء،     استخدام اإلجراء املتكرر فيما يتعلق بتقييم التنفي
  واملنهجية، وإجراءات التبليغ

 مؤمتر األطراف إىل األمانة واآللية العامليـة        يطلب) ٢الفقرة  ( ٩-م أ /١٣املقرر   يف  -٤٧
أيضاً استخدام إجراء متكرر من أجل وضع مقترحات لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراتـه               

دية عشرة من أجل تنقيح جمموعة مؤشرات األداء وتقييم         املقبلة بدءاً بالدورتني العاشرة واحلا    
  .األثر واملنهجيات املرتبطة هبا

 مؤمتر األطراف إىل جلنة اسـتعراض       يطلبنفسه  ) ٣الفقرة  ( ٩-م أ /١٣املقرر   يفو  -٤٨
تنفيذ االتفاقية أن تستعرض حالة هذا اإلجراء املتكرر خالل دوراهتا وأن توصي مبجموعة دنيا      

  .داء لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرةمن مؤشرات األ
بـالنظر إىل الطبيعـة     أيضا على أنه    ) ٢٤امللحق، الفقرة   ( ٩-م أ /١٣املقرر   وينص  -٤٩

، (...)املؤقتة اليت تتسم هبا مؤشرات األداء وتقييم األثر، وكذلك عناصر اإلبالغ واملنهجيات   
بالغ بذل كل ما يف وسعها من أجـل تقـدمي   ينبغي جلميع األطراف وغريها من كيانات اإل     

التقارير وفقا هلذه املؤشرات، وهي مدعوة إىل تقدمي توصيات إلدخال حتسينات ُتناقش كجزء 
  . اآلنف الذكر من املقرر٣ و٢من العملية املتكررة الوارد وصفها يف الفقرتني 

 اإلجراء املتكرر    جتميعا وحتليال للمعلومات عن    ICCD/CRIC(9)/10وتتضمن الوثيقة     -٥٠
تبليغ، الواردة   ال وإجراءات ،واملنهجيةفيما يتعلّق بتقييم التنفيذ، مبا يف ذلك مؤشرات األداء،          

يف التقارير املقدمة من األطراف والكيانات املبلِّغة األخرى إىل الدورة التاسعة للجنة استعراض        
  . تنفيذ االتفاقية

         منظمـات اجملتمـع    فيمـا خيـص     التقارير  تقدمي  لمشروع النموذج واملبادئ التوجيهية       )ب(  
  )٢٠١٣-٢٠١٢(املدين 
، يدعو مؤمتر األطراف منظمات اجملتمع      )١٢، الفقرة   املرفق( ٩-م أ /١٣ويف املقرر     -٥١

املدين املعتمدة إىل تنظيم نفسها من أجل التعاون على إعداد تقارير عن األعمال اليت تضطلع               
ية، وخباصة يف ما يتعلق بأفضل املمارسات، من أجـل إحالتـها إىل             هبا لتيسري تنفيذ االتفاق   

دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية املعقودة يف الفترات الفاصلة بني الدورات العادية ملؤمتر             
  .األطراف وإىل مراكز التنسيق القطرية

 ٢ و ١وطلب مكتب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف اجتماعـه املعقـود يـومي                -٥٢
 املعتمـدة،   منظمات اجملتمع املـدين    إىل األمانة، أن تقوم، بالتشاور مع        ٢٠١٠مارس  /آذار

هذه املنظمات تتسق مع املبادئ التوجيهية      فيما خيّص   بإعداد مشروع مبادئ توجيهية للتبليغ      
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اليت صيغت للكيانات املبلِّغة األخرى وتتماشى معها، لتنظر فيها الـدورة التاسـعة للجنـة               
  . للدورة العاشرة ملؤمتر األطرافوتوصيات 

 لتقـدمي  واملبادئ التوجيهية    النموذجمشروع   ICCD/CRIC(9)/11وتتضمن الوثيقة     -٥٣
 لتنظر فيها الدورة التاسعة للجنة وإمكانية تطبيقها        منظمات اجملتمع املدين  فيما خيّص   التقارير  

مـن  بعد إقرارها   ) ٢٠١٣-٢٠١٢ (عملية االستعراض واإلبالغ الرابعة    اجلزء الثاين من     على
  . الدورة العاشرة ملؤمتر األطرافقبل

حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية              )ج(  
  مع االستراتيجية من أجل مكافحة التصحر

ات اليت  بأن ُتستعَرض املعلوم  ) ‘٥’)أ(١٠املرفق، الفقرة    (٩-م أ / ١١يقضي املقرر     -٥٤
 كجزء من برنامج عمـل      اهليئات املبلِّغة عن تنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليمية        تقدمها  

  .جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن تقييم تنفيذ االتفاقية
 بشأن مواءمة بـرامج     ٨- أ م/٣يف املقرر     الواردة واستنادا إىل األحكام ذات الصلة      -٥٥

 تبلّـغ   الـذي مبوجبـه    ٩-م أ / ١١الستراتيجية وإىل املقرر    العمل مع األهداف التنفيذية ل    
حاجـة  هناك ، تنفيذ برامج عمل دون إقليمية وإقليميةالكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية عن     

 بشأن احملتوى والتوجه وكذلك للكيانات املبلّغة املنوط هبا اإلبالغ عـن            إلرشادمزيد من ا  لل
عرضا عامـا عـن      ICCD/CRIC(9)/12 وتقدم الوثيقة    .تنفيذ االتفاقية على هذه املستويات    

 الـدورة   األدوار احملتملة يف التبليغ، لتنظر فيها الدورة التاسعة للجنة وتقدَّم كتوصـيات إىل            
  .العاشرة ملؤمتر األطراف

اإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية ملساعدة مؤمتر األطراف يف استعراض   -٨  
 معلومات مستوفاة عن التقـدم احملـرز يف         - منتظماً   تنفيذ االتفاقية استعراضاً  

  ٩-م أ/٦ من املقرر ٨ إىل ٥ ومن ٣ إىل ١تنفيذ الفقرات من 
 معلومات مستوفاة عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ    ICCD/CRIC(9)/14تتضمن الوثيقة     -٥٦

عة ، وهي معروضة على الدورة التاس     ٩-م أ /٦ من املقرر    ٨ىل  إ ٥ ومن   ٣إىل   ١الفقرات من   
  . من توصياتتقدميه بشأهنا األطراف ما قد توّد لتقدمللجنة 
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 مـسامهة جلنـة العلـم       -ستعراض مسامهات جلنة العلـم والتكنولوجيـا        ا  -٩  
 ١ألهداف االستراتيجية   إىل ا والتكنولوجيا فيما يتعلق مبؤشرات التأثري بالنسبة       

   ٣ و٢و
سعة للجنة وتقدِّم إىل األطراف      أثناء الدورة التا   ICCD/CRIC(9)/15ستصدر الوثيقة     -٥٧

لجنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق مبؤشرات التأثري       نتائج مداوالت الدورة االستثنائية الثانية ل     
وسُتعَرض الوثيقة على الدورة التاسعة للجنـة       . ٣ و ٢ و ١ألهداف االستراتيجية   إىل ا بالنسبة  
  . من توصياتتقدميه بشأهنا األطراف ما قد تود لتقدم

اعتماد التقرير الشامل للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة املقـدم إىل مـؤمتر                -١٠  
  ا يف ذلك االستنتاجات والتوصياتاألطراف، مب

استعراض تنفيـذ االتفاقيـة     تقدم جلنة   ،  ))أ (٥الفقرة   (٩-م أ /١١للمقرر  ووفقا    -٥٨
تقرير هنائي   ن طريق بانتظام تقارير عن مجيع جوانب عملها إىل مؤمتر األطراف، وال سيما ع           

 ملؤمتر األطـراف، يتـضمن       بني الدورات العادية    اليت ُتعقد يف الفترات الفاصلة     الدوراتعن  
  .توصياهتا بشأن التدابري اإلضافية الالزم اختاذها لتيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

 بغية اختاذ ما قد      فيه ينظرويقدَّم التقرير الذي تعتمده اللجنة إىل مؤمتر األطراف كي            -٥٩
  .يود اختاذه من مقررات بشأن تنفيذ االتفاقية



ICCD/CRIC(9)/2 

GE.10-62194 14 

  التاسعةيف دورهتا  الوثائق املعروضة على جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية  - ثانياً  

  عنواهنا    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(9)/1   األمانةأعدهتامذكرة . جدول األعمال املؤقت   

ICCD/CRIC(9)/2   ملؤقتشروح جدول األعمال ا  
ICCD/CRIC(9)/3             التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن

البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت       
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         

    لالستراتيجية١ التنفيذي      العاملية، عن اهلدف

ICCD/CRIC(9)/4             التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن
البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت       
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         

    لالستراتيجية٢ التنفيذي  العاملية، عن اهلدف

ICCD/CRIC(9)/5     معلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن        التحليل األويل لل
البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت       
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         

   لالستراتيجية٣ التنفيذي  العاملية، عن اهلدف

ICCD/CRIC(9)/6        ارير املقدمـة مـن     التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التق
البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت       
األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         

    لالستراتيجية٤ التنفيذي  العاملية، عن اهلدف

ICCD/CRIC(9)/7             التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن
ن األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت       البلدا

األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         
   لالستراتيجية٥التنفيذي  العاملية، عن اهلدف 

ICCD/CRIC(9)/8             التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمـة مـن
لدان األطراف املتقدمة، ووكاالت    البلدان األطراف املتأثرة والب   

األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفـق البيئـة         
   العاملية، عن التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية
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  عنواهنا    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(9)/9           استعراض وجتميع أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيـات
   اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف

ICCD/CRIC(9)/10             النظر يف استخدام اإلجراء املتكرر املتعلق بتقييم التنفيذ، مبا يف
  ذلك مؤشرات األداء، واملنهجية، وإجراءات تقدمي التقارير

ICCD/CRIC(9)/11        فيما خيصّ  تقدمي التقارير لمشروع النموذج واملبادئ التوجيهية  
  )٢٠١٣-٢٠١٢(منظمات اجملتمع املدين 

ICCD/CRIC(9)/12            حالة التنفيذ، والدور احملتمل، واحلاجة إىل مواءمة برامج العمل
دون اإلقليمية واإلقليمية مع االستراتيجية من أجل مكافحـة         

   التصحر

ICCD/CRIC(9)/13          االسـتراتيجية مسرد مؤشرات األداء اخلاصة باستعراض تنفيذ 
  وأفضل املمارسات

ICCD/CRIC(9)/14      ١ دم احملرز يف تنفيذ الفقرات مـن       معلومات مستوفاة عن التق 
  ٩-م أ /٦ للمقرر ٨إىل  ٥ومن  ٣إىل 

ICCD/CRIC(9)/15            مسامهة جلنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق مبؤشرات التـأثري
  ٣ و٢ و١ألهداف االستراتيجية إىل ابالنسبة 

ICCD/CRIC(9)/INF.1         تنفيـذ  معلومات للمشاركني يف الدورة التاسعة للجنة اسـتعراض
  االتفاقية والدورة االستثنائية الثانية للجنة العلم والتكنولوجيا

ICCD/CRIC(9)/INF.2       لبلـدان   فيما خيص ا   تقدمي التقارير لالنموذج واملبادئ التوجيهية
  طراف املتأثرةألا

ICCD/CRIC(9)/INF.3       لبلـدان  ا فيما خيص    التقاريرلتقدمي  النموذج واملبادئ التوجيهية
  املتقدمةاألطراف 

ICCD/CRIC(9)/INF.4       وكاالت فيما خيّص    تقدمي التقارير لالنموذج واملبادئ التوجيهية
  األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية

ICCD/CRIC(9)/INF.5       مرفـق  فيما خيّص    تقدمي التقارير لالنموذج واملبادئ التوجيهية
  البيئة العاملية

ICCD/CRIC(9)/INF.6    أمانـة  فيما خيـّص     تقدمي التقارير لاملبادئ التوجيهية   النموذج و
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  عنواهنا    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(9)/INF.7       آلليـة  فيما خيّص ا   تقدمي التقارير لالنموذج واملبادئ التوجيهية
  العاملية

ICCD/CRIC(9)/INF.8       ت منظمافيما خيّص    تقدمي التقارير لالنموذج واملبادئ التوجيهية
اجملتمع املدين حول أفضل املمارسات املتبعة يف تكنولوجيـات         

  اإلدارة املستدامة لألراضي، مبا يف ذلك التكيف
ICCD/CRIC(9)/INF.9   معلومات عن مواطن التآزر يف رصد االتفاقيات البيئية  

ICCD/CRIC(9)/INF.10          معلومات عن استعراض مشروع طرائق ومعايري واختصاصات
   املدة لالستراتيجيةتقييم منتصف

ICCD/CRIC(9)/INF.11   علسريالدليل املرجعي ا  

      وثائق أخرى متاحة يف الدورة

  عنواهنا    رمز الوثيقة

ICCD/CRIC(7)5    السابعةتقرير جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية عن دورهتا  
ICCD/COP(9)/18/Add.1 

  
 بـوينس   تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة املعقودة يف         

 تـشرين   ٢سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢١آيرس يف الفترة مـن      
  ٢٠٠٩أكتوبر /األول

        


