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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
               الدورة الثالثة

     ٢٠٠٥     مايو   /       أيار  ١١- ٢     بون، 
                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 

                                                                           الـنظر يف السـبل والوسائل الكفيلة بتعزيز نقل الدراية والتكنولوجيا           
                                        أو التخفيف من آثار اجلفاف، وكذلك يف        /                        اخلاصة مبكافحة التصحر و   

                                 تقاسم اخلربات وتبـادل املعلومـات                                     السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز     
                                                                فيما بني األطراف واملؤسسات واملنظمات املهتمة باألمر

 تصويب

   ٢٥   و  ٢٤                          ، اجلدول الوارد بني الفقرتني   ١٣   و  ١٢   و  ١١        الصفحات 

  .                           عن اجلدول باجلدول اجلديد التايل       يستعاض  
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 اآللية العاملية يف إطار برنامج العمل املشترك مع األمانةاملشاريع املمولة من  الوكالة املستفيدة/البلد املستفيد

  )    ٢٠٠٤ (                                     تعزيز القدرات والتخفيف من آثار اجلفاف         منغوليا

                                    ملنطقة آسيا بشأن إدارة املراعي       ٣                                            االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية                           مجهورية إيران اإلسالمية
  )    ٢٠٠٢ (                  الرملية املتنقلة                                        يف املناطق القاحلة مبا يف ذلك تثبيت الكثبان

  )    ٢٠٠٣ (                       ملنطقة آسيا يف منغوليا  ٥                              حلقة عمل شبكة الربامج املوضوعية         منغوليا

  )    ٢٠٠٤ (             ملنطقة آسيا  ٢                               دعم أنشطة شبكة الربامج املوضوعية      اهلند

  )    ٢٠٠٤ (             ملنطقة آسيا  ٣                                        األنشطة التنفيذية لشبكة الربامج املواضيعية           قريغيزستان

  )    ٢٠٠٢ (             ملنطقة آسيا  ٥                     شبكة الربامج املوضوعية            نشر مداوالت         منغوليا

   )     ٢٠٠٢ (             ملنطقة آسيا  ٣                                       االجتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية                      مجهورية إيران اإلسالمية

                                   ملنطقة آسيا بشأن إدارة موارد       ٤                                              االجـتماع االستهاليل لشبكة الربامج املواضيعية                                اجلمهورية العربية السورية
  )    ٢٠٠٢ (                                                األراضي القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة                املياه للزراعة يف

                                    املركـز الدويل للبحوث الزراعية يف      
                                    املـناطق اجلافة، اجلمهورية العربية     

        السورية

   ٤                                                                             إنشـاء موقع على شبكة اإلنترنت لألنشطة املتعلقة بشبكة الربامج املوضوعية            
  )    ٢٠٠٣ (           ملنطقة آسيا 

  )    ٢٠٠٢ (                         مية بشأن املعايري واملؤشرات                     حلقة العمل دون اإلقلي           سانت لوسيا

  )    ٢٠٠٣ (                                           دعم حلقة العمل بشأن احلراجة الزراعية يف آسيا      اهلند

                                      اجمللـس الوطين للبيئة من أجل تنمية       
                من خالل برنامج    (           ، النيجر          مستدامة

  )                          األمم املتحدة اإلمنائي، النيجر

  )    ٢٠٠٤ (                             املشاورة القطاعية بشأن البيئة 

  )    ٢٠٠٣ (          أن املعايري                  تنظيم حلقة عمل بش        هندوراس
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