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(A)     GE.06-65787    100107    110107 

                           جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
              الدورة اخلامسة
     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢١-  ١٢            بوينس آيرس، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 

                           ً             اقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرة                         استعراض تنفيذ االتف  
                 من االتفاقية     ٢٦              وباملـادة      ٢٢               مـن املـادة       )  ب ( و  )  أ ( ٢

  ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                ً                وكذلك عمالً بالفقرة 
                                                              استعراض للتقارير املقدمة بشأن التنفيذ من البلدان األطراف        
                                                                 املـتأثرة يف مـناطق غـري أفريقيا، مبا يف ذلك بشأن العملية             

                                                   عـلى املشاركة وبشأن اخلربات املتكسبة والنتائج                القائمـة 
                                                             املتحققة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

                                                                                اسـتعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة بشأن تنفيذ           
                                                                               االتفاقـية مبـا يف ذلـك بشأن العملية القائمة على املشاركة وبشأن اخلربات             

                                                 بة والنتائج املتحققة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها                           املتكس

 مذكرة مقدمة من األمانة

 ملخص

                                                                                                                        تـورد هذه الوثيقة اخللفية اليت يستند إليها استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف اآلسيوية املتأثرة بشأن                  
ّ         ويقّدم يف ال    .                              ً                               تنفـيذ االتفاقـية وتقدم استعراضاً لعملية تقدمي التقارير                            العرض التوليفي   ICCD/CRIC(5)/2/Add.1       وثيقة     
                              وصف للتقدم احملرز يف عملية إعداد  ICCD/CRIC(5)/2/Add.2                                                       والتحلـيل األويل للـتقارير املقدمة؛ بينما يرد يف الوثيقة  

            يف الوثيقتني               ؛ كما يرد     )            املرفق الثاين  (                                                                                         وتنفـيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف إطار موفق التنفيذ اإلقليمي آلسيا              
ICCD/CRIC(5)/Misc.1 و    Add.1     ويرد يف الوثيقة   .                              جتمـيع مللخصـات التقارير               ICCD/CRIC(5)/2/Add.3 تقرير عن           

ُ                                                      االجـتماع اإلقلـيمي للبلدان اآلسيوية األطراف املتأثرة والذي ُعقد كاجتماع حتضريي للدورة اخلامسة للجنة استعراض                                                              
  .              تنفيذ االتفاقية

Distr. 
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 احملتويات

      لصفحة ا     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٧- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 

  ٤   ١٢- ٨ ........................................                                استعراض عام لعملية تقدمي التقارير -     ً  ثانياً 

 املرفق

                                                                                                       قائمة بالبلدان األطراف املتأثرة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت قدمت تقارير إىل الدورة اخلامسة               
  ٦ ......................................................................                            للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
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  مقدمة-   ً أوال  

                                                  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يقوم مؤمتر   ٢٦          وللمادة   ٢٢         من املادة   )  ب ( و  )  أ ( ٢    ً         وفقاً للفقرة  - ١
                    ، إنشاء جلنة استعراض  ٥-   م أ / ١                       وقد قرر املؤمتر، يف مقرره   .                                                 األطراف باستعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية

  .                    ً       ً  يذ االتفاقية استعراضاً منتظماً                                                                  تنفيذ االتفاقية بوصفها هيئة فرعية ملؤمتر األطراف ملساعدته يف استعراض تنف

                                      ً     ً                                     املتعلق بإجراءات تبليغ املعلومات، ووفقاً أيضاً لربنامج عمل الدورة اخلامسة            ١-    م أ  /  ١١     ً          ووفقاً للمقرر    - ٢
                                                                                                                      للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ستقوم هذه اللجنة يف دورهتا اخلامسة باستعراض التقارير املتعلقة بالتنفيذ املقدمة               

  .                                                                 طراف املتأثرة من مناطق غري أفريقيا، مبا يف ذلك بلدان آسيا واحمليط اهلادئ             من البلدان األ

                                                       ، أعدت األمانة الوثائق التالية لكي جيري استعراضها         ٥-    م أ  / ١           واملقرر    ١-    م أ  /  ١١     ً                ووفقاً ألحكام املقرر     - ٣
  :                                            يف الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

                                                         للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان اآلسيوية                                   العـرض التولـيفي والتحليل األويل      ) أ ( 
  ؛ )ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 (                                                                   األطراف املتأثرة، واللذان حيددان االجتاهات الناشئة يف جمال تنفيذ االتفاقية 

  ق                                                                                                           وثـيقة مقدمـة عن التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف إطار مرف                   ) ب ( 
  ؛ )ICCD/CRIC(5)/2/Add.2 (                     التنفيذ اإلقليمي آلسيا 

                                                                                          جتمــيع مللخصــات الــتقارير الوطنــية املقدمــة مــن الــبلدان األطــراف اآلســيوية املــتأثرة  ) ج ( 
) ICCD/CRIC(5)/Misc.1و   Add.1.(   

        تفيد من   ُ                    ، ُيطلب إىل األمانة أن تس ٥-   م أ / ١                                                                وحبسـب اختصاصات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املرفقة باملقرر         - ٤
                                                                   أو دون اإلقليمي لنشر املعلومات املستمدة من عملها التحليلي األويل للحصول  /                                      أنشطتها اجلارية على الصعيدين اإلقليمي و 

                  نتائج االجتماع   ICCD/CRIC(5)/2/Add.3 ُ                  وُتعرض يف الوثيقة      .                                                             على تغذية إقليمية مرتدة بقصد إثراءه قاعدة عمل اللجنة        
ُ                                                       تأثرة يف آسيا واحمليط اهلادئ والذي ُعقد كاجتماع حتضريي للدورة اخلامسة للجنة تنفيذ                                             اإلقلـيمي للـبلدان األطراف امل                                     

  .                  يف بانكوك بتايلند    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١١     إىل  ٧                          االتفاقية وذلك يف الفترة من 

       ً                                                                                                   وإدراكاً من األمانة للمالحظات اليت أعربت عنها يف املاضي األطراف من البلدان النامية املتأثرة ومفادها                - ٥
                                                                                       ً                             نـه ميكـن حتسني نوعية التقارير الوطنية إذا كان التمويل املتاح ألنشطة تقدمي التقارير أكثر اتساقاً ومن أجل                    أ

                                                              ً                                   االسـتجابة للطلبات املقدمة من تلك األطراف، فإهنا التمست وتلقت أمواالً ملساعدة األطراف املؤهلة للمساعدة   
                                                         واإلقليمية اليت تقدم إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض                                                                     مـن مناطق غري أفريقيا من أجل إعداد التقارير الوطنية           

  .                                                                     تنفيذ االتفاقية عن طريق مشروعني متوسطي احلجم ممولني من مرفق البيئة العاملية

     احمليط  /    آسيا (                            دعم بناء القدرات الشامل      "                                                           وهدف هذين املشروعني املتوسطي احلجم، اللذين يطلق عليهما          - ٦
                                                                               تقدمي التقارير الوطنية الثالثة إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                        خبصـوص عملية    )                    اهلـادئ والكـارييب   

                   دعم بناء القدرات    "                                                     وهو املشروع التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، و         "                              الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    /          االتفاقـية 
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                            خبصوص عملية تقدمي التقارير      )  ى                                                   وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا وآسيا الوسط                   احمليط اهلادئ،  /    آسيا (        الشامل  
            وهو املشروع    "                              الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    /                                                                       الوطنـية الثالثة إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية         

                                          ، هو دعم األطراف من البلدان املتأثرة املؤهلة     ٢٠٠٦     مارس  /                                                   الـتابع للبنك الدويل، واللذين ووفق عليهما يف آذار    
                                                       أو صياغة تقاريرها الوطنية بغية الوفاء بالتزاماهتا        /                                                 جهودها الرامية إىل حتسني قدرهتا على إعداد و                       غري األفريقية يف  

                                                                                                                  مبوجب اتفاقية مكافحة التصحر والقيام يف الوقت نفسه ببناء قدرة البلدان وتعزيز عملية تشاور متعددة أصحاب                
   .                                  املصلحة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

                                                                              ان على املشروعني املتوسطي احلجم مها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي خصص                              والوكالتان املشرفت  - ٧
ّ                                                 بصـورة مباشـرة أمواالً للبلدان املؤهلة، والبنك الدويل، الذي حّول األموال عن طريق الصندوق الدويل للتنمية                                             ً                  

ُ  ِّ             ويف هذا الصدد، ُوقِّع يف أي       .                                   الذي يعمل بوصفه الوكالة املنفذة      )       اإليفاد (           الـزراعي                 على خطاب       ٢٠٠٦      مايو   /  ار              
ّ                    وحّول إىل األمانة يف آذار  .                                                                 اتفـاق بـني البنك الدويل واإليفاد وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر           مايو  /          مارس وأيار /  

ِ                                        وحّولت ِمنح إىل األطراف من البلدان املؤهلة         .                                                                 متويل مشترك من اإليفاد ومرفق البيئة العاملية، على التوايل             ٢٠٠٦     ّ   
  .                املنح من اإليفاد                     املتأثرة مبجرد تلقي هذه

  استعراض عام لعملية تقدمي التقارير-     ً ثانيا  

                             ، يتعني على كل طرف أن يرسل إىل  ١-   م أ /  ١١                                        من اتفاقية مكافحة التصحر وللمقرر        ٢٦    ً            وفقـاً للمادة     - ٨
  .                                                                                             مؤمتر األطراف تقارير بشأن ما اختذه من تدابري لتنفيذ االتفاقية لكي ينظر فيها املؤمتر يف دوراته العادية

                                                                                                 وملساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف إعداد تقاريرها الوطنية الثالثة، كيفت األمانة دليل املساعدة املوجود  - ٩
     ً                                                                 ووفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف، أعدت األمانة            .  )١ (   ً                            فعـالً وأصدرت نسخة منقحة منه     

                                                                 قدمتها البلدان األطراف من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مبينة              ً        ً      ً      ً                               عرضـاً توليفـياً وحتليالً أولياً للتقارير الوطنية اليت        
   ).ICCD/CRIC(5)/2/Add.1 (                                     االجتاهات الناشئة يف جمال تنفيذ االتفاقية 

                                                                                                            واسـتجابة للطلبات املتواترة املقدمة من البلدان األطراف النامية املتأثرة من أجل تقدمي دعم أكرب لعملية               -  ١٠
                                                                          توفري التمويل مبا يف ذلك للبلدان األطراف من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، عن طريق                           تقدمي التقارير الوطنية، جرى

        وبرنامج   )       اإليفاد (                                   الصندوق الدويل للتنمية الزراعية      /                                                    مشـروعني منفصلني متوسطي احلجم ينفذمها البنك الدويل       
                                    موحد يف تنفيذ هذين املشروعني، فإن                                         وبالرغم من الرغبة يف اتباع هنج         .                      مرفق البيئة العاملية   /                    األمم املتحدة اإلمنائي  

                                         على أنه، باعتبار املداوالت اليت أجراها مكتب   .                                                   حدثت يف الواقع حاالت تأخري يف كال املشروعني يف أوقات خمتلفة
                                                                                                             مؤمتـر األطراف بشأن تاريخ ومكان انعقاد مؤمتر استعراض تنفيذ االتفاقية اخلامس، فإن األجل املضروب لتقدمي                

ُ        ُحدد يف                 التقارير الوطنية   .    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٣١ 

                                                      

  (Help Guide)                    وعلى دليل املساعدة (Explanatory Note)                                        ميكـن االطـالع عـلى املذكـرة التفسـريية        ) ١ (
(ICCD/CRIC(5)/INF.3)على املوقع            :  <http:www.unccd.int/> .   
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  )٢ (       ً      ً    تقريراً وطنياً    ٣٩  ICCD/CRIC(5)/2/Add.1                                                                ويتناول العرض التوليفي والتحليل األويل املعروضان يف الوثيقة          -  ١١

     مرفق  /     ً                                      بلداً موهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        ٢٠       ً        تقريراً من      ١٤          اإليفاد، و  /     ً                      بلداً موهلا البنك الدويل      ٢٥       ً          تقريـراً من       ٢٣ (
   ).          انظر املرفق   (    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٣٠ ُ                 قُدمت إىل األمانة حىت   )                                             ئة العاملية، وتقريران من بلدين مل حيصال على متويل    البي

                      إذ ستناقش هذه الوثيقة   .                                                                                  وال تتبع وثيقة العرض التوليفي والتحليل األويل الشكل املعتاد ملثل هذه التقارير          -  ١٢
                       وهي إدارة استخدام    -   ٤-    م أ  / ٨                                     تيجية املشار إليها يف مرفق املقرر          ً                                        بدالً من ذلك ثالثة من جماالت العمل االسترا       

                                                                                                            األراضـي بشـكل مستدام، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات يف املناطق املتأثرة؛ وتنمية نظم إنتاج مستدامة يف         
                     السبع الرئيسية املشار                               باإلضافة إىل املسائل املواضيعية -                                                     الزراعة والرعي؛ وتنمية مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة  

                 النظر يف التعديالت  "      ُ                                                           ، وهي ُتناقش بغية إدراج املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية بشأن  ٥-   م أ / ١              إليها يف املقرر 
                                                                                                                  الالزم إدخاهلا على عملية إعداد برامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك استعراض التنفيذ املعزز لاللتزامات املنصوص                

   ".                عليها يف االتفاقية

                                                      

                         ً                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، قام أيضاً بلد لديه صفة املراقب لدى هيئات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بتقدمي                   ) ٢ (
  .         تقرير وطين
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 املرفق

 قائمة بالبلدان األطراف املتأثرة من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت
 قـدمت تقارير إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 )٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧حسب الوضع يف (

          أفغانستان
                       اإلمارات العربية املتحدة

          إندونيسيا
          أوزبكستان

  )     سالمية    اإل-       مجهورية  (      إيران 
                   بابوا غينيا اجلديدة

        باكستان
     باالو

        بنغالديش
      بوتان
       تايلند

           تركمانستان
       توفالو
       ليشيت-      تيمور 

        جزر كوك
                         اجلمهورية العربية السورية

                                مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
                             مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

      ساموا
         سري النكا

     الصني
          طاجيسكتان

       الفلبني
     فيجي

         فييت نام
      زستان    قريغي

          كازاخستان
        كمبوديا
       كرييباس
      لبنان
        ماليزيا

                        اململكة العربية السعودية
        منغوليا
       ميامنار

  )        املوحدة-      واليات  (           ميكرونيزيا 
      نيبال
     نيوي
     اهلند
      اليمن

- - - - - 


