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 جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

ـذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقـرة استعـراض تنفي
 من االتفاقية، وكذلك ٢٦ وباملادة ٢٢مـن املادة ) ب(و) أ(٢

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠عمالً بالفقرة 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق 
لية القائمة غري أفريقيا بشأن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك بشأن العم

على املشاركة، واخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج 
 العمل وتنفيذها

 استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف اآلسيوية املتأخرة عن
 تنفيـذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن العملية القائمة على املشاركة، ومن

 يف إعداد برامج العمل وتنفيذهااخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة 

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف آسيا

 موجز

لقـد شـرعت الـبلدان األطراف املتأثرة يف آسيا، وفقاً ملا جاء يف املرفق املتعلق بالتنفيذ على الصعيد                    -١
، كانت املنطقة ٢٠٠٦يوليه /وحىت متوز. رامج عمل دون إقليمية وبرنامج عمل إقليمياإلقليمي، يف وضع وتنفيذ ب

قـد وضعت أربعة برامج عمل دون إقليمية ملناطق غرب آسيا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا                  
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ياً ضمن وقد شرعت منطقة مشال شرق آسيا، وإن مل تكن تعمل رمس        . بلغـت مراحل متفاوتة من التنفيذ واإلجناز      
أما . إطار برنامج عمل دون إقليمي، يف تعاون عرب احلدود يركز باألساس على مكافحة العواصف الرملية والترابية

مـنطقة احملـيط اهلادي الفرعية فهي مهتمة باألنشطة اليت تقام يف إطار برنامج عمل دون إقليمي وقد شرعت يف       
 .مشاورات متهيدية بشأن األولويات واألهداف

ا فتئت املنطقة تتابع بثبات تطوير وإطالق شبكات برامج مواضيعية هي مبثابة العمود الفقري لربنامج               وم -٢
 .العمل اإلقليمي اخلاص ببلدان آسيا واحمليط اهلادي

وتشكل معلومات  . وهـذه الوثـيقة عبارة عن تقييم لإلجنازات اليت حتققت يف خمتلف الشبكات املنشأة              -٣
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١١ إىل ٧راقيل واإلمكانات أثناء االجتماع اإلقليمي يف الفترة من أساسية للنقاش بشأن الع

يف بانكوك، تايلند، مبا يسمح لبلدان املنطقة األطراف يف االتفاقية تقارع األفكار وتكوين آراء إقليمية بشأن تنفيذ 
رة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ     برنامج العمل اإلقليمي ُترسل بعد ذلك إىل الدو       /بـرامج العمل دون اإلقليمية    

 .االتفاقية

 على العموم   وقـد كـان تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي اخلاص بآسيا بطيئاً               -٤
ويبدو أن عوامل متنوعة حتول دون إجناز برامج العمل تلك    . ل للتعاون سببالرغم من أطر العمل القائمة اليت تتيح        

 ضوء ذلك، ستمكن هذه الوثيقة البلدان األطراف من استعراض العملية أثناء انعقاد االجتماع              وعلى. بشكل تام 
 .اإلقليمي وصياغة مشروع توصيات للمزيد من التداول يف الدورة اخلامسة ملؤمتر استعراض تنفيذ االتفاقية
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢ - ١ ....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٤ ٥ - ٣ ............................................................مبادرة أبو ظيب -ثانياً 

 ٥ ٢٠- ٦ .............................تقرير مرحلي عن برامج العمل دون اإلقليمية -ثالثاً 

 ٥ ٨ - ٦ .........................................................غرب آسيا -ألف 

 ٥ ١٤- ٩ ......................................................آسيا الوسطى -باء  

 ٦ ١٦-١٥ ........................................................جنوب آسيا -جيم 

 ٧ ١٧    ...................................................مشال شرق آسيا -دال  

 ٧ ١٩-١٨ .................................................جنوب شرق آسيا -هاء  

 ٧ ٢٠    .......................................................احمليط اهلادي -واو  

 ٧ ٣٦-٢١ ..................................ي عن برنامج العمل اإلقليميتقرير مرحل -رابعاً 

 ٨ ٢٦-٢٢ ...........رصد التصحر وتقييمه: الشبكة األوىل للربامج املواضيعية -ألف 

 احلراجة الزراعية وحفظ التربة يف     : الشبكة الثانية للربامج املواضيعية    -باء  
 ٨ ٢٨-٢٧ ..........املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة  

 إدارة املراعي يف املناطق القاحلة،     : بكة الثالثة للربامج املواضيعية   الش -جيم 
 ٩ ٣١-٢٩ ...................................مبا يف ذلك تثبيت الكثبان الرملية  

 إدارة املوارد املائية ألغراض    : الشـبكة الـرابعة للربامج املواضيعية      -دال  
 ٩ ٣٣-٣٢ ......الزراعة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة وشبه الرطبة  

 تعزيز القدرات الالزمة للتخفيف : الشبكة اخلامسة للربامج املواضيعية -اء ه 
 ٩ ٣٤    ................................من حدة اجلفاف ومكافحة التصحُّر  

 تقدمي املساعدة الالزمة لتنفيذ    : الشـبكة السادسة للربامج املواضيعية     -واو  
 ١٠ ٣٦-٣٥ .................املبادرات الربناجمية للتنمية املتكاملة للمناطق احمللية  

 ١١ ٤٠-٣٧ ............................................................. االستنتاجات -ساًخام
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  مقدمة-أوالً 

 بشأن برنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية أن اللجنة قررت ٧-م أ/٩جـاء يف املقرر     -١
 الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق غري أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك عن            أن تسـتعرض  

ويشمل ذلك،  . عملـية القائمة على املشاركة وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها              ال
 .ضمنياً وطبقاً للوالية املنوطة باللجنة، استعراض برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي

، وهو الوقت ٢٠٠٢نوفمرب / الوثيقة من تشرين الثاينوميتد اإلطار الزمين للملخص التوليفي املقدم يف هذه -٢
الـذي التأمت فيه الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر لعقد الدورة األوىل ملؤمتر استعراض                 

، مع مراعاة متطلبات البلدان األطراف من آسيا واحمليط اهلادي املتعلقة           ٢٠٠٦مايو  /تنفـيذ االتفاقـية، إىل أيار     
ـ  يقدم الفصل الثاين تعليقات عامة     : أما بنية الوثيقة فهي كالتايل    . اإلبالغ بالنسبة لدورة اإلبالغ الوطنية الثالثة     ب

وُيعرِّف مببادرة أبو ظيب، وهي مبادرة إقليمية قرر اعتمادها املؤمتر الوزاري الثاين للدول األطراف من آسيا واحمليط 
؛ ويقدم الفصل الثالث فكرة عامة عن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية؛ ٢٠٠٣اهلادي املعقود يف أبو ظيب يف عام 

بينما يعرض الفصل الرابع األنشطة اليت قام هبا برنامج العمل اإلقليمي اخلاص بآسيا واحمليط اهلادي والتقدم الذي                 
 املداوالت ويف أحـرزه فـيها؛ ويقدم الفصل اخلامس بعض االستنتاجات غري النهائية اليت ستستكملها من خالل         

 التحضريي النعقاد الدورة اخلامسة ملؤمتر استعراض ٢٠٠٦أغسطس /التقرير النهائي لالجتماع اإلقليمي لشهر آب
، سُترَسل نتائج االجتماع اإلقليمي إىل الدورة اخلامسة ملؤمتر االستعراض          ٥-م أ /١وطبقاً للمقرر   . تنفيذ االتفاقية 

وقد وضع االجتماع . نة من استعراض التنفيذ على الصعيد اإلقليمي بشكل معمقبوصفها عنصراً إضافياً ميكِّن اللج
اإلقلـيمي التحضـريي للدورة اخلامسة ملؤمتر االستعراض يف اعتباره املعلومات الواردة يف التقارير الوطنية بشأن                

أو فرص  /لرمسية و التنفـيذ عـلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي بغية ضمان استنفاد مجيع وسائل اإلبالغ ا              
 .االجتماع قبل اخللوص إىل أية استنتاجات وتوصيات ملموسة

 مبادرة أبو ظيب -ثانياً 

 أثناء املؤمتر الوزاري بشأن التعاون      ١٩٩٧مت اعتماد برنامج العمل اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادي يف عام            -٣
 وعقد ذلك املؤمتر يف بيجني بالصني، وحدد ست         .اإلقليمي من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        

وكانت . شبكات للربامج املواضيعية متثل اجملاالت ذات األولوية فيما خيص تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف آسيا              
 .مخُس سنوات هي املدة الزمنية احملددة أول األمر اليت كان ُيفترض أن تنفذ األنشطة اإلقليمية ضمنها

 أثناء املؤمتر الوزاري اآلسيوي الثاين املعين بتنفيذ اتفاقية مكافحة          ٢٠٠٣درة أبو ظيب يف عام      وأُطلقت مبا  -٤
وأُطلق نداء من أجل اإلسراع يف تنفيذ االتفاقية متت ترمجته إىل           ). أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة    (التصـحر   

شبكات (سائل اجلوهرية اليت حددهتا املنطقة      وتدعو هذه املبادرة إىل تنفيذ مشاريع تتعلق بامل       . مـبادرة أبـو ظيب    
وينبغي، طبقاً ملبادرة أبو ظيب، أن يلقى تنفيذ مبادرة أبو ظيب دعم     ). الـربامج املواضيعية وبرنامج العمل اإلقليمي     

 . ملرفق البيئة العاملية١٥اجملتمع الدويل وال سيما من قبل الربنامج التنفيذي 

 واستضافته اإلمارات   ٢٠٠٥مارس  /ي بشأن مبادرة أبو ظيب يف آذار      وعقـد أول اجتماع تشاوري إقليم      -٥
وشارك يف االجتماع ممثلون على املستوى دون اإلقليمي عن ملحق التنفيذ اآلسيوي إىل جانب              . العربـية املتحدة  
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رفق البيئة مشاركني من املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، مبا فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وم 
. العاملـية، بقصـد استعراض املشاريع املقترحة اليت سُتعرض على اجلهات املاحنة احملتملة كمتابعة ملبادرة أبو ظيب                

 . مشروعاً مت حتديد سبعة منها بوصفها تسوِّغ مزيدا من الدعم١٦واستعرض االجتماع 

  تقرير مرحلي عن برامج العمل دون اإلقليمية-ثالثاً 

 ياغرب آس -ألف 

من بني أنشطة تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي يف غرب آسيا خالل فترة اإلبالغ إعداد عمليات اجلرد                  -٦
ومت تطوير مشروعي جرد املوارد املائية . وقواعد البيانات اإلقليمية بشأن إدارة املياه والغطاء النبايت بطريقة مستدامة

املركز   من قبل ) الشبكتان األوىل والثانية للربامج املواضيعية(تعلق هبما والغطاء النبايت ووضع قواعد بيانات إقليمية ت
، كالمها    القاحلة واألراضي   اجلافة املناطق   اتز العريب لدراس  كاملر   و  اجلافةالـدويل للـبحوث الزراعية يف املناطق        

ومراكز ) كتب اإلقليمي لغرب آسياامل/برنامج األمم املتحدة للبيئة(بالتعاون مع منسق برنامج العمل دون اإلقليمي 
. وباالقتران مع هذه األنشطة، وضعت مسودات املشاريع املقترحة       . )١(تنسيق برنامج العمل دون اإلقليمي الوطنية     

ونوقشت نتائج عملييت احلصر ومجع قواعد البيانات ومسودات املشاريع املقترحة مع الشركاء الوطنيني يف حلقة               
 .٢٠٠٣يناير /شق، سوريا، يف كانون الثاينعمل إقليمية ُعقدت يف دم

، وقع االختيار على    "تنفيذ إدارة املوارد الطبيعية املتكامل ألنشطة بدء التشغيل       "وضـمن إطار مشروع      -٧
أربعـة بلـدان للبدء يف تنفيذ مشاريع رائدة على نطاق صغري؛ فاختري لبنان واليمن عن املناطق اجلبلية وسوريا                   

 .راعيواألردن الستصالح امل

ولزيادة حجم هذه املشاريع وتوسيع نطاقها ومساحتها اجلغرافية، مت جتميع مقترح وضعه مرفق البيئة العاملية             -٨
اإلدارة املتكاملة للموارد الطبيعية    "بعنوان  " ألف" الكتلة   -مقـترح مـن أجل إنشاء آلية لتطوير وإعداد املشاريع           و

 .٢٠٠٦م بعد ذلك إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف مستهل عام مث قُد" ملكافحة تدهور األراضي يف غرب آسيا

 آسيا الوسطى -باء 

، إعداد برنامج   ٢٠٠٠قرر االجتماع الوزاري لدول آسيا الوسطى املنعقد يف بيشكك، قريغيزستان، يف عام              -٩
 .قيق هذا الغرضوقد انعقدت اجتماعات ومشاورات خمتلفة من أجل حت. العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر

، ُوضعت اللمسات األخرية على برنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة          ٢٠٠٣سبتمرب  /وحبلـول أيلـول    -١٠
وبعد أن أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم بشأن أثر التصحر واجلفاف على دول آسيا الوسطى، . التصحر ومت اعتماده

ة البنك الدويل واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري       دعـا وزراء هـذه الـبلدان اجلهات املاحنة الدولية، وخباص          

                                                      

 :قاعديت البيانات من املوقع/ميكن استرجاع بيانات عملييت اجلرد )١(

<http://www.unccd.int/actionprogrammes/asia/subregional/westasia/westasia.php>. 
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واملصرف اآلسيوي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية إىل جانب اجملموعة األوروبية والوكاالت املاحنة الثنائية، إىل              
 .املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر

 رصد وتقييم عمليات    `١`: ت األولوية يف التعاون دون اإلقليمي     ومت االتفـاق عـلى اجملاالت التالية ذا        -١١
 حتسني استعمال املياه يف الزراعة      `٢`التصحر؛ إنشاء نظام إنذار مبكر خاص باجلفاف وبتخفيف حدة اجلفاف؛           

ه؛  احلراجة الزراعية وإدارة املوارد احلرجية ومستجمعات امليا`٣`ومكافحة التحات والتملح وتكون املستنقعات؛   
 احملافظـة عـلى التـنوع البـيولوجي ومحاية الطبيعة؛ وتنمية السياحة اإليكولوجية              `٥` إدارة املـراعي؛     `٤`

 . بناء القدرات االقتصادية للمجتمعات احمللية`٦`واإلثنولوجية؛ 

فة وتتمثل هذه الوسائل، إضا   . وقد جرى أيضاً الوقوف على سبل تطوير التعاون على املستوى دون اإلقليمي            -١٢
الدورات التدريبية والتعاون العلمي وتطوير أنظمة تبادل املعلومات بشأن : إىل خمتلف املشاريع دون اإلقليمية، يف ما يلي

وقد مت التشديد على الدور اخلاص الذي تؤديه املنظمات غري  . التصـحر وتـردي األراضـي يف املنطقة دون اإلقليمية         
 . هليئات اإلدارية احمللية يف تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحراحلكومية واملنظمات العمومية إىل جانب ا

وبالرغم من نقص املوارد املالية الكافية، مت الشروع تدرجيياً يف عملية تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي                 -١٣
رنامج العمل دون اإلقليمي وعقد أول اجتماع إلطالق برنامج التدريب دون اإلقليمي يف إطار ب. ملكافحة التصحر

ونظم .  يف أشقباد، تركمانستان، مبساعدة اآللية العاملية وحكومة أملانيا        ٢٠٠٦مايو  /ملكافحـة التصـحر يف أيار     
االجتماَع املعهُد الوطين للصحارى والنباتات واحليوانات التابع لوزارة محاية الطبيعة يف تركمانستان اليت تستضيف 

 .ون اإلقليميأمانة برنامج التدريب د

، دعت اآللية العاملية، مبساعدة املصرف اآلسيوي للتنمية، إىل املشاركة يف حلقة            ٢٠٠٤فرباير  /ويف شباط  -١٤
عمـل يف أملايت، كازاخستان، وهي احللقة اليت حددت العناصر األساسية اليت تكوِّن مبادرة دول آسيا الوسطى                 

هي ضمان اتباع هنج منسق ومتكامل يف اإلدارة املستدامة لألراضي والغاية من تلك املبادرة . بشأن إدارة األراضي
 .٢٠١٥ إىل ٢٠٠٦يف دول آسيا الوسطى خالل الفترة من 

 جنوب آسيا -جيم 

جـرت مناقشـة برنامج العمل دون اإلقليمي اخلاص ببلدان جنوب آسيا األطراف يف اتفاقية مكافحة                 -١٥
وحضر هذا احلدث ممثلون من     .  يف كولومبو، سري النكا    ٢٠٠٤ليه  يو/التصحر ومت اعتماد وثيقة إطارية يف متوز      

مث ُنظمت  . مجيع بلدان جنوب آسيا واتفقوا على اخلطوط التوجيهية التنفيذية واجلوهرية لتنفيذ األنشطة يف املنطقة             
ع من  حلقة عمل للمتابعة مع ممثلني عن سري النكا هدفت إىل توضيح دور البلد املضيف وحتديد أنشطة املشاري                

 .أجل التنفيذ املشترك تركز على تكملة أنشطة برنامج العمل الوطين

إجراءات ويف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف، ناقش ممثلو البلدان األعضاء يف برنامج العمل دون اإلقليمي  -١٦
 عرب الربيد وما تزال النقاشات دائرة. أخـرى ُنفـذت يف سياق برنامج العمل دون اإلقليمي اخلاص جبنوب آسيا          

اإللكـتروين بشـأن صياغة املشاريع وتنفيذها يف جمال التنفيذ املتآزر التفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة        
 .التصحر نزوالً عند طلب أرسله أحد البلدان األعضاء يف برنامج العمل دون اإلقليمي
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 مشال شرق آسيا -دال 

العمل دون اإلقليمي اخلاص بشمال شرق آسيا باألساس مشروع         مشلت األنشطة املنفذة يف إطار برنامج        -١٧
الـتحكم يف العواصـف الرملية والترابية يف مشال شرق آسيا الذي حظي برعاية مالية من قبل املصرف اآلسيوي              

اقية للتنمـية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واتف              
ونظم املشروع بنجاح عدداً من حلقات العمل وأقام مشاريع         . ٢٠٠٤مكافحة التصحر، واكتمل تنفيذه يف عام       

وقُدم تقرير إكمال   . جتريبية يف منغوليا والصني حيث العواصف الترابية، وعزز تبادل املعلومات بني هذين البلدين            
لتنسيق اإلقليمي آلسيا التابعة التفاقية مكافحة التصحر      وأدت وحدة ا  . املشـروع إىل الوكاالت املشاركة واملاحنة     

وعرضت على الدورة الثالثة ملؤمتر استعراض      . دوراً أساسـياً بوصفها أمانة املشروع وشاركت يف خمتلف مراحله         
أن تنفيذ االتفاقية النتائج واحلقائق اليت خلصت إليها حلقة العمل، وواصلت البلدان األطراف املعنية املشاورات بش

 .أنشطة املتابعة عند االقتضاء وبالتشاور الوثيق مع وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا

 جنوب شرق آسيا -هاء 

، ُعقدت حلقة عمل بشأن تطوير برنامج عمل دون إقليمي جلنوب شرق آسيا يف         ٢٠٠٣يوليه  /يف متـوز   -١٨
العمل اخلاصة بربنامج العمل دون     وناقشت البلدان األطراف واعتمدت وثيقة إطار       . توبـان، بـايل، إندونيسيا    

 . مبا يف ذلك جماالن من جماالت الربنامج وأربع جماالت شاملة لعدة برامج)٢(اإلقليمي

، ُعقد أول اجتماع تناول برنامج العمل دون اإلقليمي اخلاص جبنوب           ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   -١٩
ى أنشطة املتابعة ومن بينها وضع ثالثة اقتراحات        ومت االتفاق عل  . شـرق آسـيا يف فان تييت سييت، بفييت نام         

وتأخذ تلك االقتراحات يف االعتبار مسائل مواضيعية تتعلق بالبلدان         . مشـاريع، ووضع اللمسات األخرية عليها     
وسيتم عالوة على ذلك وضع مقترح      . الواقعـة يف املنطقة القارية من جنوب شرق آسيا وكذلك البلدان اجلزرية           

 .ملوارد بالتعاون مع اآللية العامليةيتعلق بتعبئة ا

 احمليط اهلادي -واو 

أعربـت البلدان األطراف املطلة على حوض احمليط اهلادي عن اهتمامها بوضع برنامج عمل دون إقليمي       -٢٠
رغـم أن األولويـة قـد أُعطيت إىل وضع اللمسات األخرية على برامج العمل الوطنية وعلى املشاريع املقترحة                   

 .احلجم اليت عرضها مرفق البيئة العامليةاملتوسطة 

 تقرير مرحلي عن برنامج العمل اإلقليمي -رابعاً 

 يعـرض هـذا الفصـل بإجيـاز الـتقدم احملـرز يف إطار برنامج العمل اإلقليمي خالل فترة اإلبالغ                     -٢١
)٢٠٠٦-٢٠٠٢.( 

                                                      

)٢( >http://www.unccd.int/regional/asia/meetings/subregional/southEast/framework.pdf<. 
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 رصد التصحر وتقييمه: الشبكة األوىل للربامج املواضيعية -ألف 

 :الشبكة األوىل للربامج املواضيعية، اليت تستضيفها الصني، أمرين مهمني أثناء فترة اإلبالغ، مهاأجنزت  -٢٢

 مقاييس ومؤشرات خاص بتقييم التصحر يف آسيا؛نظام  )أ(

 .)٣()1:2,500,000: سلم (ئطة للتصحر يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي خرسودةم )ب(

 وأنشئت شبكة بريد    )٤( األوىل للربامج املواضيعية على اإلنترنت     فضالً عن ذلك، مت تطوير موقع للشبكة       -٢٣
 .إلكتروين خاصة باملؤسسات األعضاء يف الشبكة وبأهم اجملموعات املعنية غري األعضاء فيها

مقاييس  ، ُعقد اجتماع للشبكة األوىل للربامج املواضيعية بشأن تطوير          ٢٠٠٣ أكتوبر/ولويف تشرين األ   -٢٤
الندوة العاملية بشأن تطبيقات تكنولوجيا     "قييم التصحر يف آسيا ورسم خرائطه باالشتراك مع         ومؤشرات خاصة بت  

وكان اعتماد نظام املقاييس    . يف بيجني، الصني  " الفضاء من أجل التنمية املستدامة لألراضي اجلافة ورصد التصحر        
 اخلريطة الحقاً والتخطيط هلا اهلدفني واملؤشرات الذي مت تطويره على مدى السنتني املاضيتني ومناقشة عملية رسم

 ).١:٢ ٥٠٠ ٠٠٠: سلم(ووافقت حكومة الصني على توفري املوارد لرسم خريطة أوىل . الرئيسيني لالجتماع

وُوزِّعـت أول مسـودة خلريطة التصحر يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ على البلدان األعضاء يف الشبكة            -٢٥
ؤسسات ذات العالقة للنظر فيها والتعليق عليها وُعرضت على الدورة الثالثة ملؤمتر            األوىل للـربامج املواضيعية وامل    

ومن أجل حتسني منهجية رسم اخلرائط، اقُترح مشروع للبحث عن          . اسـتعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر     
 . احملتَملةومل يقدم املقترح بعد إىل اجلهات املاحنة. متويل ألنشطة التحقق من صدق البيانات على األرض

 هبدف مراجعة وتدقيق ٢٠٠٥وكان من املقرر عقد اجتماع خلرباء االستعراض يف بيجني، الصني، يف عام  -٢٦
 .وبسبب نقص التمويل، تعذر عقد االجتماع ومل ُتستكمل اخلريطة. اخلريطة اليت ُرمست

 احلراجة الزراعية وحفظ التربة: ربامج املواضيعيةالشبكة الثانية لل -باء 
 يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واملناطق اجلافة وشبه الرطبة   

 تفاعلي على اإلنترنت خاص بالشبكة الثانية للربامج        )٥( موقع ٢٠٠٢أغسطس  /أنشـئ يف منتصف آب     -٢٧
 . ويستضيف ذلك املوقع معهد األحباث اخلاص باملنطقة القاحلة الوسطى. املواضيعية

. القاحلةلربامج املواضيعية مسودة دليلها املتعلق باحلراجة الزراعية يف األراضي الشبكة الثانية لت أكملوقد  -٢٨
وسيشكل .  من أجل استعراض املسودة واستكماهلا ٢٠٠٥يناير  /وُعقـدت حلقة عمل يف نيودهلي، اهلند، يف كانون الثاين         

 .لثانية للربامج املواضيعيةالدليل أحد األدوات التعليمية اليت ستستخدم يف بناء القدرات ضمن إطار الشبكة ا
                                                      

 : عـــلى املوقــــع ) ١:١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ســـلم (انظـــر نســـخة مضـــغوطة    )٣(
>http://www.unccd.int/science/images/asia-dmap.pdf<. 

)٤( <http://www.asia-tpn1.org>. 
)٥( <http://cazri.raj.nic.in/tpn-2.html>. 
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ــيم  ــيعية    -ج ــربامج املواض ــثة لل ــبكة الثال ــراعي : الش  إدارة امل
 يف املناطق القاحلة، مبا يف ذلك تثبيت الكثبان الرملية    

عقـدت الشـبكة الثالثة للربامج املواضيعية، اليت تستضيفها مجهورية إيران اإلسالمية، حلقة عمل بشأن      -٢٩
وقد مت إطالق املشروع الرائد األول يف البالد        .  بطهران ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  املمارسـات الفضـلى يف    

 ديالوغ فاونديشن، من بلجيكا، وشركة      -مبشاركة ودعم نشيطني من شركاء من اجملتمع املدين كمنظمة يت سي            
 .هي يوان لتطوير تقنيات محاية البيئة، من الصني

واضيعية أيضاً موقعاً على اإلنترنت بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم          الشـبكة الثالثة للربامج امل    وأنشـأت    -٣٠
 .)٦(املتحدة ملكافحة التصحر

وأقامـت الشـبكة الثالـثة للربامج املواضيعية ثاين مشاريعها امليدانية الرائدة يف قريغيزستان يف تشرين                 -٣١
وأنشئ أول موقع . على االحتفاظ بالرطوبة الختبار قدرات البوليمر ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين-أكتوبر  /األول

وحضر منظم مهام   .  مبساعدة القطاع اخلاص من بلجيكا والصني      ٢٠٠٣رائد يف مجهورية إيران اإلسالمية يف عام        
الشبكة الثالثة للربامج املواضيعية من مجهورية إيران اإلسالمية تدشني املوقع يف قريغيزستان إىل عني املكان وساعد     

وتربعت مؤسسة  . ق احمللي اخلاص بالشبكة الثالثة للربامج املواضيعية يف التحضري الفعلي للموقع          مركـز التنسـي   
 .بلجيكية مبخصِّب التربة الضروري

 إدارة املــوارد املائــية ألغــراض: الشــبكة الــرابعة للــربامج املواضــيعية -دال 
 الزراعة يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة وشبه الرطبة

ـ  -٣٢ ا كان تبادل املعلومات واحداً من األهداف الرئيسية لربنامج العمل اإلقليمي، فقد شرعت الشبكة الرابعة               ملّ
وجيري . للـربامج املواضـيعية يف تنفيذ أنشطتها بتحديد نطاق نظام إدارة املعلومات لديها وأساليب تشغيله وحمتوياته               

ليمية، خاصة يف غرب آسيا، ومشاركة شركاء التنمية من أجل          التركيز على حتقيق التكامل بني برامج العمل دون اإلق        
 .)٧(كما أنشأت الشبكة الرابعة للربامج املواضيعية موقعاً على اإلنترنت. تشجيع نقل التكنولوجيا واخلربة

ق املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناط  وقد أكملت الشبكة الرابعة للربامج املواضيعية، بدعم تقين من       -٣٣
، تطوير قاعدة معلومات متعلقة بتلك الشبكة، وهي ُتدخل املعلومات والبيانات اإلحصائية ذات الصلة               القاحلـة 

وقد تبني أن مجع املعلومات العامة املتعلقة باإلدارة املستدامة         . الـواردة مـن البلدان األعضاء يف الشبكة الرابعة        
 .اإلحصائية مهمة شاقة تتطلب بناء القدرات والدعم املؤسسيللموارد املائية وباملمارسات الفضلى وباملعلومات 

تعزيز القدرات الالزمة   : الشـبكة اخلامسة للربامج املواضيعية     -هـاء   
 للتخفيف من حدة اجلفاف ومكافحة التصحُّر

ن حدة للشبكة اخلامسة للربامج املواضيعية بشأن تعزيز القدرات الالزمة للتخفيف مُعقد االجتماع االستهاليل   -٣٤
.  يف أوالن باتور، منغوليا، بالتعاون مع حكومة اليابان واآللية العاملية          ٢٠٠٣يوليه  /اجلفاف ومكافحة التصحُّر يف متوز    

                                                      

)٦( >www.unccd.int/actionprogrammes/asia/tpn3/website/index.htm<. 
)٧( <www.unccd.int/actionprogrammes/asia/tpn4/website/index.htm>. 
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واعـتمدت البلدان واملؤسسات األعضاء وثيقة إطارية تبني األهداف والبنية املؤسسية وطريقة العمل وجماالت الربامج               
وباعتبار . توجيهـية واالستراتيجيات التشغيلية لتعبئة موارد الشبكة اخلامسة واألنشـطة ذات األولويـة واخلطـوط ال     

احتياجات آسيا يف جمال بناء القدرات لتيسري تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر وما تركز عليه شبكات الربامج املواضيعية                 
 : الربامجاألخرى ومواضع القوة فيها، سيجري تنفيذ أنشطة الشبكة اخلامسة يف مخسة من جماالت

 نظام إنذار مبكر باجلفاف :١جمال الربنامج 
 إدارة خطر اجلفاف :٢جمال الربنامج 
 اإلدارة املتكاملة للنظام اإليكولوجي :٣جمال الربنامج 
 ج املواضيعية األخرىالتآزر مع شبكات الربام :٤جمال الربنامج 
 تطوير شبكة لتبادل املعلومات :٥جمال الربنامج 

تقدمي املساعدة الالزمة لتنفيذ : لسادسة للربامج املواضيعيةشبكة اال -واو 
 املبادرات الربناجمية للتنمية املتكاملة للمناطق احمللية

 يف إسالم أباد،    ٢٠٠٤يونيه  /عقـد االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية السادسة يف حزيران          -٣٥
 تعرض بالتفصيل املسائل األساسية     )٨(لشبكة وثيقة إطارية  واعتمدت البلدان واملؤسسات األعضاء يف ا     . باكستان

وقد ُحددت جماالت الربامج واملواضيع املتقاطعة      . املـتعلقة بالتعاون يف إطار الشبكة السادسة للربامج املواضيعية        
 :التالية من أجل حتقيق أهداف الشبكة السادسة

  تنمية املناطق احملليةتشجيع سياسات التمكني مبا خيدم مبادرات :١جمال الربنامج 
 مبادرات التنمية احمللية اليت تقودها اجملتمعات احمللية :٢جمال الربنامج 
 بناء الشبكات والشراكات :٣جمال الربنامج 

 وخطوط األساساملقاييس واملؤشرات حتديد : ١املوضوع املتقاطع 
 بناء القدرات: ٢املوضوع املتقاطع 
 رف احملليةتعزيز املعا: ٣املوضوع املتقاطع 
 بناء الشراكات وتعبئة املوارد: ٤املوضوع املتقاطع 

دعم إعداد  "ووفقاً جملاالت الربنامج واملواضيع املتقاطعة املتفق عليها، مت استنباط اقتراح ملشروع بعنوان              -٣٦
ة السادسة للربامج الوثائق ذات الصلة من أجل برنامج املنح الصغرية الذي يديره مرفق البيئة العاملية يف إطار الشبك

وبطلب من حكومة باكستان، وافقت حكومة اليابان على تأجيل         . ، مث قُدم إىل حكومة اليابان     "املواضيعية آلسيا 
 بسبب اآلثار املدمرة اليت خلفها زلزال ضرب البالد يف تشرين           ٢٠٠٦أنشـطة الشـبكة السادسـة إىل عـام          

 . وجهود التعمري املرتبطة به٢٠٠٥أكتوبر /األول

                                                      

)٨( <http://www.unccd.int/regional/asia/meetings/regional/TPN6_2004/decision.pdf>. 
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 االستنتاجات -امساً خ

،  مرحلة االنطالق    )٢٠٠٦-٢٠٠٢(لقد جتاوزت مجيع شبكات الربامج املواضيعية، خالل فترة اإلبالغ           -٣٧
وقد جرت صياغة   . وشرعت يف تنفيذ األنشطة من قبيل صياغة وتطوير املشاريع وتنفيذ املشاريع ونشر املعلومات            

تمد األعضاء يف كل برنامج عمل دون إقليمي الوثائق اإلطارية          أربعـة من برامج العمل دون اإلقليمية الستة واع        
 .املتعلقة جبميع برامج العمل دون اإلقليمية

بـيد أن تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية وبرنامج العمل اإلقليمي اخلاص مبنطقة آسيا واحمليط اهلادي مل                  -٣٨
ورغم أنه مل .  الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطرافومتت اإلشارة إىل ذلك يف    . يرق إىل توقعات البلدان األطراف    

ُتجر بعد أي مشاورات أو حتليل عميق للعراقيل اليت شهدها التنفيذ على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، مع                 
 أخذ مداوالت جمموعة البلدان اآلسيوية خالل مؤمتر األطراف السابع بعني االعتبار، فإنه من الواضح أنه ُينظر إىل                

ومت إبراز نقص الدعم املايل املتوقع للتنفيذ على        . بعض العراقيل الكربى على أهنا متنع التنفيذ على هذين املستويني         
وأقرت البلدان األطراف بضرورة وضع استراتيجية . الصـعيدين اإلقلـيمي ودون اإلقليمي بوصفه العقبة الكأداء      

إلقليمية ودون اإلقليمية بغية زيادة قدرة املنطقة على توجيه         شـاملة لتعبـئة املوارد من أجل تنفيذ برامج العمل ا          
العملية وتعزيز سلطات اختاذ القرار من خالل إنشاء جلنة توجيهية مثلما توقع القرار النهائي للمؤمتر الوزاري األول 

 .املتعلق بإنشاء برنامج عمل إقليمي ملنطقة آسيا واحمليط اهلادي

ف وحتديد األولويات فيما يتعلق باألنشطة املدرجة يف برنامج العمل دون           داتوضيح األه ذُكر  وباملـثل،    -٣٩
كما مت حتديد . اإلقليمي ويف برنامج العمل اإلقليمي باعتبارمها سبيالً من سبل ختطي العقبات اليت تعترض تنفيذمها  
ورة ملحة يف وضع بناء القدرات، ال سيما على صعيد مراكز التنسيق واملشاركني من أصحاب الشأن، بوصفه ضر

وفيما يتعلق بتبادل املعلومات العلمية، قيل إنه جيب إعادة النظر يف           . مقـترحات ملشاريع تتفق مع شروط املاحنني      
شروط تبادل املعلومات عن طريق شبكة الربامج املواضيعية، وإنه ينبغي مراعاة الدور الذي ميكن أن تقوم به جلنة                  

 .ادل العلميالعلم والتكنولوجيا يف تعزيز التب

للبلدان األطراف من املنطقة فرصة تبادل املعلومات ومواصلة النقاش بشأن تنفيذ برنامج            ولقـد أُتيحت     -٤٠
اع إقليمي حتضريي ملؤمتر استعراض تنفيذ االتفاقية ويف الدورة برنامج العمل اإلقليمي يف اجتم/العمل دون اإلقليمي

 .غية صياغة توصيات بشأن كيفية تعزيز التعاون واألنشطة يف املنطقةاخلامسة ملؤمتر استعراض تنفيذ االتفاقية ب

- - - - - 


