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

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٣      البند 

  )  أ ( ٢         ً            سسية، عمالً بالفقرة                                            استعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤ    
                        ً       من االتفاقية، وكذلك عمالً       ٢٦            ، وباملادة     ٢٢           من املادة     )  ب ( و

  ٥-   م أ / ١           من املقرر   ١٠                                          بالفقرة 

                                                                    استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من املناطق         
                                                                  خـالف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، وكذلك عن العملية القائمة          

                                                     ملشـاركة، وعـن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف                عـلى ا  
                                                                   إعداد برامج العمل وتنفيذها

                                                                                  استعراض للتقارير املقدمة بشأن تنفيذ االتفاقية من البلدان األطراف املتأثرة يف           
                                                                         أمريكا الالتينية والكارييب، وكذلك بشأن العملية القائمة على املشاركة، وبشأن 

                          َّ                                خلربات املكتسبة والنتائج احملقَّقة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها           ا

 مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل اإلقليمية 
 ودون اإلقليمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 

 

Distr. 
GENERAL 

ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 
19 December 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 
Page 2 

 

 موجز

                                          والبحر الكارييب خالل السنوات اخلمس عشرة                                                               واجهـت الـبلدان األطراف من منطقة أمريكا الالتينية           - ١
         ُّ                                                                                                  األخـرية تغيُّرات اجتماعية واقتصادية أفضت إىل ظهور اجتاهات متضاربة عديدة وأحلقت خسائر فادحة باملوارد              

                                                                                           ومل تظهر اآلثار االقتصادية السلبية النامجة عن حترير االقتصاد واإلصالحات اهليكلية يف أمناط               .                    الطبيعية يف املنطقة  
                                                              وباإلضافة إىل ذلك، ما فتئ التدهور البيئي يتفاقم يف عديد            .                                           االقتصادي مثلما ظهرت يف مؤشرات الفقر             الـنمو 

  .                                                      البلدان نتيجة تكرر وقوع الكوارث الطبيعية بصورة متزايدة

ِ                                                  ويف إطار عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، اتُِّخذت يف املنطقة مبادرات عدة ترمي إىل                 - ٢ ُّ                                                         
            ً    إال أن بلداناً     .                                                      وتسعى البلدان إىل اختاذ تدابري مالئمة يف هذا االجتاه          .                                        اجلة أسباب ونتائج تدهور األراضي فيها       مع

                         وحتول هذه القيود دون حتقيق   .                  ً                                                               عديدة تواجه قيوداً شديدة، منها عدم توفر التكنولوجيا املناسبة وقلة املوارد املالية   
  .              ملشاريع الوطنية                                  األهداف احملددة يف السياسات والربامج وا

ّ   ً                                 وأعـدت األمانة اقتراحاً مؤّوناً لربنامج العمل اإلقليمي،          - ٣          ، والذي      ١٩٩٧                                     الذي اعتمد أول ما اعتمد يف عام                            ً   
                                                                                                                افقت عليه البلدان األطراف يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خالل االجتماع اإلقليمي التاسع لبلدان                و

ِ                             ، الذي ُعِقد يف كولومبيا يف عام                                           أمـريكا الالتينية والبحر الكارييب      ُ ّ                    ويراعي الربنامج املؤّون التقدم الذي       .     ٢٠٠٣                          
     ِّ                                    ، وحيلِّل خمتلف اخليارات املتعلقة مبواصلة          ٢٠٠٢-    ١٩٩٨                                                          أحـرزته بلدان املنطقة يف تنفيذ االتفاقية خالل الفترة          

 ً              اً يتضمن حماور                ً     ً         ، ويقترح هيكالً عاماً جديد     )    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣ (                                                تطويـر الـربنامج خالل السنوات اخلمس املقبلة         
          ُ    ً                                                                                                  مواضيعية وُنهجاً لتحقيق التآزر يف مجلة من املواضيع واألدوات الرئيسية املختارة على املستوى الوطين واإلقليمي               

ّ                            ودون اإلقليمي، ويعّزز يف الوقت ذاته فرص التعاون                  .  

     تركة                                                                                                   واهلـدف مـن ذلـك، هـو إبراز السمات اخلاصة ببلدان املنطقة بغية التغلب على املعوقات املش                  - ٤
                                                   وبناء عليه، مت إدماج وتنسيق األموال املؤسسية والتقنية   .                                                 واالستفادة من أوجه التشابه على املستوى دون اإلقليمي

                                                                                                                 القائمـة واملـتاحة يف خمـتلف البلدان والنواحي دون اإلقليمية هبدف االعتماد على القدرات القائمة مبا يسمح                  
                                             ِّ             تكنولوجيا، وحيقق منافع إضافية ووفورات حجم، وميكِّن من                                                        للمؤسسـات الوطنية بتبادل اخلربات واملعارف وال      

  .                                                                بلوغ األهداف اإلقليمية ودون اإلقليمية املشتركة من منظور الربط الشبكي

                                ً    ُّ  ً                                                                   وشـهدت السـنوات األربع املاضية تقدماً وحتسُّناً يف تنفيذ االتفاقية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر                 - ٥
                        ُ      ُ  ِّ                                                   راز املزيد من التقدم لو أُنشئت وُنفِّذت شراكة قوية على املستوى الوطين ودون                            ً       غري أنه كان ممكناً إح      .        الكارييب

                                                                                فمن ناحية أوىل، ال يزال اهتمام البلدان األطراف املتقدمة بدعم أنشطة تنفيذ              .                                اإلقلـيمي واإلقلـيمي والـدويل     
                              املنطقة كمنطقة غري متأثرة                                                          ً            ُ                           االتفاقـية يف بلـدان أمـريكا الالتينية والبحر الكارييب حمدوداً، إذ ال يزال ُينظر إىل               

                        وجيب على بلدان أمريكا      .                        غري أن هذا تصور خاطئ      .                                                       بالتصـحر واجلفاف كغريها من املناطق األخرى من العامل        
                            ً             ً       ً                                                         الالتينـية والـبحر الكارييب أيضاً أن تبذل جهداً إضافياً إلدراج قضايا تدهور األراضي، واجلفاف، والتصحر يف           

  .                                لك يف خططها واستراتيجياهتا الوطنية                           براجمها اإلمنائية الوطنية، وكذ
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 احملتويات

       الصفحة    رات ق   الف 

  ٤  ١ ......................................................................     مقدمة -   ً  أوالً 
َ                                   التقدم احملَرز يف إطار برامج العمل دون اإلقليمية -     ً  ثانياً           ............................ ٤   ٢٩-   ٢  

                                                                      برنامج العمل دون اإلقليمي للتنمية املستدامة يف منطقة غران تشاكو           -   ألف
  ٤   ١٠-   ٢ ............................................................        أمريكانو

  ٥   ١٧-  ١١                                                  ون اإلقليمي للتنمية املستدامة يف منطقة بونا أمريكانو              برنامج العمل د -    باء 
  ٧   ٢١-  ١٨ .................                                           برنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة ميسوأمريكا -    جيم 
  ٨   ٢٥-  ٢٢ ...............                                              برنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة البحر الكارييب -    دال 
  ٨   ٢٩-  ٢٦ ...................                                        برنامج العمل عرب احلدودي يف منطقة هيسبانيوال -    هاء 

  ٩   ٥٩-  ٣٠ .......................................                                   إعداد برامج العمل اإلقليمية وتنفيذها -     ً  ثالثاً 
                                                       الشـبكة الـربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن معايري          :  ١          الشـبكة    -   ألف

  ٩   ٥٩-  ٣١ ........................................                     ومؤشرات التصحر واجلفاف
  :                                                      الشبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن املعلومات       :  ٢          الشـبكة    -    باء 

                     طقة أمريكا الالتينية                                               شـبكة املعلومات بشأن اجلفاف والتصحر يف من       
   ١١   ٤٠-  ٣٧ ....................................................              والبحر الكارييب

   ١١   ٤٤-  ٤١ ........                                             الشبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن املياه  :  ٣       الشبكة  -    جيم 
   ١٢   ٤٧-  ٤٥ ......                                              الشبكة الربناجمية املواضيعية بشأن احلراجة الزراعية  :  ٤       الشبكة  -    دال 
          شأن أفضل                                             الشـبكة الـربناجمية املواضعية اإلقليمية ب        :  ٥          الشـبكة    -    هاء 

   ١٣   ٥٣-  ٤٨ ......................................                          املمارسات واملعارف التقليدية
   ١٤   ٥٥-  ٥٤ ....                                              الشبكة الربناجمية املواضيعية بشأن الطاقات املتجددة  :  ٦       الشبكة  -    واو 
                                                                        خطـة التعاون اإلقليمية بني أفريقيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر           -    زاي 

   ١٤   ٥٩-  ٥٦ ............................................................       الكارييب
   ١٥   ٦٨-  ٦٠ ................................................................          االستنتاجات -     ً  رابعاً 
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 مقدمة -   ً أوال  

                                                     ً       ً           ، جيوز ألي جمموعة من البلدان األطراف املتأثرة أن تقدم بالغاً مشتركاً بشأن ما  ١-   م أ /  ١١    ً         وفقاً للمقرر  - ١
                                وأعدت األمانة هذا التقرير عن       .                  ً            أو اإلقليمي تنفيذاً لالتفاقية    /                                                  تـتخذه مـن تدابري على املستوى دون اإلقليمي و         
                                                            ك الوثائق واملعلومات املتاحة، وال سيما تقارير االجتماعات                                                          األنشـطة اإلقليمية ودون اإلقليمية مستخدمة يف ذل       

  .                                                                                      اإلقليمية الثالثة األخرية، والدورة السابعة ملؤمتر األطراف، وغريها من الوثائق الواردة من املنطقة

َ                                   التقدم احملر ز يف إطار برامج العمل دون اإلقليمية-     ً ثانيا              

 تدامة يف منطقة غران تشاكو أمريكانوبرنامج العمل دون اإلقليمي للتنمية املس -ألف 

                                                                                                       تـبلغ مسـاحة منطقة غران تشاكو أمريكانو مليون كيلومتر مربع يف النواحي الشمالية والوسطى من                 - ٢
        ، وتشكل  )         مقاطعات ٣ (                ، وجنوب بوليفيا  )         مقاطعات ٣ (                             ، واجلزء الغريب من باراغواي     )          مقاطعات   ١٠ (         األرجنتني  

  .                                       اجلافة يف املنطقة، وفيها تتنوع بيولوجي هام                                أحد أكرب النظم اإليكولوجية لألراضي 

                                                                                                        ومنذ إطالق برنامج العمل دون اإلقليمي، الذي يهدف إىل اختاذ مبادرات للقضاء على الفقر يف املنطقة،                 - ٣
                                                                                                    ً                وحفظ النظام اإليكولوجي ووقف التدهور الشديد ملواردها الطبيعية، ما فتئت البلدان املعنية الثالثة تبذل جهوداً               

                                                                                       تطويـر إطار مؤسسي للتعاون، وضعته يف صدارة أولويات إجراءاهتا على الصعيد احمللي والوطين ودون             لتهيـئة و  
  .       اإلقليمي

                                                                                                        ويسـعى الربنامج بوجه خاص إىل إدراج اإلدارة املستدامة لألراضي يف إطار برنامج العمل العام املتعلق                 - ٤
       ُ  ُ                                      وتنفيذ ُنظُم متكاملة للتخطيط الستخدام األراضي عرب                                                        بالتنمية املستدامة ويف األطر الوطنية للسياسة العامة؛ ووضع 

                                                                                                             احلـدود؛ وبـناء قدرات أفراد اجملتمعات احمللية، مبن فيهم مجاعات السكان األصليني، يف جمال اإلدارة املستدامة                 
  .                                           لألراضي، وذلك عن طريق آليات تقوم على املشاركة

         التقنيات  /ِ                                    ِتجني، وزيادة استخدام التكنولوجيات    ُ  ِّ                                                       وُنفِّـذت مـبادرات هتدف إىل تعزيز املعرفة التقنية للمن          - ٥
                                                                                                    التقليدية املستدامة واملمارسات املالئمة، وتعزيز الوصول إىل األسواق وفرص التمويل، مبا يكفل زيادة األرباح اليت 

  .                                        ميكن جنيها من نظم اإلنتاج البديلة املستدامة

                         ُ  ّ َ          ته منظمة الدول األمريكية، ُنفّذَ مشروع                                                           وبدعـم مـن امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية، الذي وضع     - ٦
                                                                                                               التنمـية املستدامة واإلدارة املتكاملة من أجل مكافحة التدهور االجتماعي واالقتصادي والبيئي يف منطقة غران                "

  .                                                                   ، مما مسح بإنشاء آلية مؤسسية وتشغيلية لتنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي "     تشاكو

ُ  ِ   ، ُعقِ     ٢٠٠٣       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين   - ٧                                                                دت حلقة عمل لتبادل اخلربات والدروس املستقاة يف جمال احلراجة            
                                                                                                               الزراعـية بـني البلدان اليت تتقاسم النظامني اإليكولوجيني ملنطقيت تشاكو وبونا، وحضر هذه احللقة ممثلون عن                 

        فنـزويال                                                    ً                                               األرجنتني وإكوادور وباراغواي وبوليفيا وبريو وشيلي، فضالً عن بلدان أخرى من منطقة األنديز، مثل            
                                                  واهلدف من حلقة العمل، هو إنشاء حمفل للمناقشة          .                                                        وكولومبـيا، وبلدان من املخروط اجلنويب، مثل أوروغواي       
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                                                                                                          وتـبادل املعلومات حول احلراجة الزراعية على املستوى احمللي مبشاركة أصحاب املصلحة احملليني الذين يعيشون               
                                                       شركاء يف جمال التعاون املعنيني بأنشطة مكافحة عمليات                                                           داخـل النظامني اإليكولوجيني، والسلطات احمللية، وال      

ُ  ِّ                                                       وُوزِّعت خالل االجتماع دراسات حالة إفرادية عن املواضيع التالية  .                التصحر يف املنطقة  :  

                              االقتصادية للحراجة الزراعية؛-                                    اجلوانب البيئية والثقافية واالجتماعية   �

              ُ  ُ                       لناجحة يف جماالت ُنظُم اإلنتاج وإدارة                                                            إقامة حوار تفاعلي بشأن أفضل املمارسات والتجارب ا         �
                                   ُ                                                               املياه، والتحريج وإعادة التحريج يف الُنظم اإليكولوجية اجلافة، وتربية املاشية، وجتهيز األغذية،            

            وما إىل ذلك؛

                                                                                                 إعداد حافظات املشاريع املتعلقة باحلراجة الزراعية بغية تنفيذها على الصعيد احمللي، وذلك دون               �
                   ً                                               ين ودون اإلقليمي، فضالً عن حبث فرص واستراتيجيات التعاون التقين                                  إمهـال الصـعيدين الوط    

  .                                                           واملايل، مبا يف ذلك إمكانية التمويل عن طريق مرفق البيئة العاملية

                                                                                     حتديـد معـايري ومؤشـرات خاصة باحلراجة الزراعية، تشري بوضوح إىل األهداف وأصحاب                �
  .      التصحر                                              املصلحة، مبا يف ذلك إنشاء نظام إلدارة ورصد عمليات 

ُ  ِّ                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، ُصنِّفت املمارسات اجلارية يف جمال احلراجة الزراعية باالستناد إىل اجلوانب املؤسسية   - ٨                  
          ، والضعف   )                                                        أي العالقة بني املعرفة التقليدية والتكنولوجيات احلديثة       (                                             واملـتعلقة بـاإلدارة، والتقنيات املستخدمة       

             األسواق احمللية  (                       ، واالعتبارات االقتصادية  )                    ألراضي، واألمن الغذائي                             مبـا يف ذلك التعليم، وحيازة ا   (            االجـتماعي   
   ).                                                                         مقابل األسواق الدولية، والسياحة الزراعية واإليكولوجية، والعمالة، وما إىل ذلك

ُ  ِّ                                                                               وعالوة على ذلك، ُشدِّد على أمهية زيادة وتعزيز التآزر بني اتفاقيات التنمية املستدامة على الصعيد احمللي،  - ٩                
                                     ُ ِّ                                                                      كن تطوير أنشطة احلراجة الزراعية، كما أُكِّدت احلاجة إىل تعزيز الروابط الفعالة بني الشبكات الربناجمية                     حيث مي 

َ             املواضيعية املعتَمدة يف املنطقة               .  

                                                                                                          ويف اخلتام، وبدعم من برنامج األمم املتحدة للبيئة واآللية العاملية، أمكن تنفيذ مشروع كامل يف منطقة                 -  ١٠
ِ                          َّ                                   أُدِرج املشروع ضمن املشاريع املموَّلة يف إطار مرفق البيئة              ٢٠٠٥       أبريل   /            ويف نيسان                            غـران تشـاكو أمريكانو؛      ُ  

     ً                                                                                                         وتتمةً ملبادرة مرفق البيئة العاملية، أسهمت اآللية العاملية يف التمويل املشترك لربنامج العمل دون اإلقليمي                 .        العاملية
  .                           ن األمريكية للتعاون والتنمية                                                         اخلاص مبنطقة تشاكو من مصادر متويل أخرى، مبا فيها وكالة البلدا

 برنامج العمل دون اإلقليمي للتنمية املستدامة يف منطقة بونا أمريكانا -باء 

                            مليون نسمة؛ وهي منطقة       ١٢                                كيلومتر مربع، وعدد سكاهنا         ٧٠٠     ٠٠٠                                 تـبلغ مسـاحة بونا أمريكانا        -  ١١
                                        اإليكولوجية للمرتفعات املتوسطة والعالية            وتشمل النظم  .                                                 تتقامسها األرجنتني، وإكوادور، وبوليفيا، وبريو، وشيلي

   .               يف منطقة األنديز
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َ                                                                                                         ُوِضـَع برنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة بونا أمريكانا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                 -  ١٢  ِ  ُ
             ني حماور عمل                   وجيمع الربنامج ب    .                                                                                 هبدف القضاء على الفقر وتعزيز التنمية احمللية يف هذه النظم اإليكولوجية اهلشة           

                           َّ                                                  تنمية السياحة؛ واألنشطة املدرَّة للدخل؛ وإنعاش الزراعة والرعي وإدارهتما؛ واألراضي   :                         عدة، ومنها احملاور التالية
                                                                                                               الرطـبة والسـكك احلديدية؛ واإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه؛ وإعادة التحريج؛ وحتويل أنشطة التعدين إىل               

  .                          ً أدوات مستدامة وسليمة بيئياً

                                            خالل الدورة األوىل للجنة استعراض تنفيذ           ٢٠٠٢                       ً                                  وبدأ تنفيذ الربنامج رمسياً بتوقيع اتفاق روما يف عام           -  ١٣
  .                                                                             االتفاقية، وذلك بدعم من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العاملية

                                   ا أمريكانا وأمانة اتفاقية األمم                                                                                 وانتهزت مراكز التنسيق التابعة لربنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة بون           -  ١٤
                     يف غواتيماال سييت، يف      "  ٤                                           اجتماع تدشني الشبكة الربناجمية املواضيعية       "                                        املـتحدة ملكافحة التصحر فرصة انعقاد       

  .                                                                                ، إلحراز تقدم يف حتديد اخلطوط الرئيسية للدعم املقدم من األمانة إىل الربنامج                ٢٠٠٤       نوفمرب   /                تشـرين الـثاين   
                                                                                    لربط بني منطقيت بونا وتشاكو فيما يتعلق بقضايا احلراجة الزراعية، وبالتايل إقامة ربط بني                ُ         وكخطوة أوىل اقُترح ا   

         ويف كانون   .                                                              كما تقرر التماس الدعم املايل من مرفق البيئة العاملية ووكاالت أخرى  .                          برناجمي العمل دون اإلقليميني
ُ                                          ، ُحددت استراتيجية عمل لتنمية وربط أنشطة احلر    ٢٠٠٥      يناير  /     الثاين                                          اجة الزراعية يف كل من منطقة بونا أمريكانا   

                                       تنمية األنشطة احلرجية الرعوية وتربية       :                                                  وتقوم االستراتيجية على أربعة عناصر رئيسية هي        .                    ومنطقة غران تشاكو  
  .                                                                                                     اجلمال؛ وتعزيز تنمية الزراعة وتسويق املنتجات األصلية؛ واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ والرصد والتقييم

                                                                              ، مت بشكل هنائي حتديد املكونات الرئيسية لربنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة بونا، مبا     ٢٠٠٤       ويف عام  -  ١٥
ُ                                      وبوجه خاص، ُحددت ثالث وصالت حدودية دولية هي التالية  .                                   يف ذلك األولويات املواضيعية واجلغرافية        الوصلة   :            

  ؛  )Parinacota   ، وUchusuma   ، وCoipasa و  ، Poopo   ، وDesaguadero   ، وTiticaca (       شيلي -      بريو -          ، بوليفيا  ١
  ، San Pedro de Atacama   ، وSud Lipez   ، وCatamarca   ، وSalta   ، وJujuy (       شيلي -          بوليفيا -          ، األرجنتني  ٢        والوصلة 

      دون                            ومت التصديق على برنامج العمل   ). Piura   ، وChimborazo   ، وLoja (      بريو -          ، إكوادور  ٣            ؛ والوصـلة   )Alto Loa و
                                                                                      كز التنسيق، واخلرباء الوطنيني، والسلطات الوطنية، واحلكومات احمللية، واجملتمعات احمللية                                اإلقليمي من جانب مرا   

ُ           وباإلضافة إىل ذلك، ُوضع مشروع   .        ً        ً   برناجماً ومشروعاً  ٣٧                                        ويشمل تنفيذ برنامج العمل حافظة تتكون من   .        املتأثرة                  
                                   اإلقليمي، ومشروع متوسط احلجم يتعلق                                                            كامل لدعم خنبة من اجملاالت ذات األولوية احملددة يف برنامج العمل دون

                                                                                                                     مبـبادرة قطاع التعدين اجلاري تنفيذها يف الوقت الراهن بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة                
                                                                                                                    الـبحر الكارييب التابعة لألمم املتحدة يف إطار استراتيجية متويل برنامج العمل دون اإلقليمي اخلاص مبنطقة بونا،                 

ُ     وُعرض    .    ٢٠٠٥                                       املشروعان على مرفق البيئة العاملية يف عام  

 ُ                                                                                                          وُيقدم الدعم لوضع اتفاق إطاري دويل بني البلدان اخلمسة املعنية بتنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي يف                 -  ١٦
  ُ                              واُتفق على نص هذا اإلطار من        .                                                                               منطقة بونا أمريكانا، وذلك هبدف االرتقاء بالربنامج إىل مستوى معاهدة دولية          

ُ                                            عملية تشاركية كاملة توِّجت باجتماع ُعقد يف جوجوي، باألرجنتني، يف أيلول                خـالل         ، ومجع      ٢٠٠٤       سبتمرب   /                       ِّ           
                                                                                                                مراكز التنسيق التابعة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وممثلني من وزارات الشؤون اخلارجية، وأعضاء يف               

        ويف هذا    .                                ن األصليني، وقطاع اإلنتاج اخلاص                                                                    الـربملان، وممـثلني مـن اجملتمع املدين، مبا يف ذلك مجاعات السكا            
                                                                                                              السـياق، دعمت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مبادرة هتدف إىل إشراك الشركات               
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                                                                                                               اخلاصة لقطاع التعدين اليت تنشط يف هذه البلدان يف عملية تشاورية مع أصحاب املصلحة املعنيني بربنامج العمل                 
                                                                                           ي يف مـنطقة بونـا أمـريكانا، وذلك بغية حتديد فرص االستثمار املمكنة اليت من شأهنا أن تدعم                      دون اإلقلـيم  

ُ                          وُعقدت حلقة دراسية أوىل حول   .                                          األولويـات احملـددة يف إطار برنامج العمل                                   مسامهة قطاع التعدين يف التنمية  " 
                                      التينية ومنطقة البحر الكارييب يف شيلي، يف                                   ، يف مقر اللجنة االقتصادية ألمريكا ال "                              املستدامة يف منطقة بونا أمريكانا

                                                                                   ، وهي حلقة أتاحت فرصة لتبادل اآلراء بشأن الدور الذي ميكن أن تؤديه شركات                  ٢٠٠٥       ديسمرب   /           كانون األول 
                                                                                                                    الـتعدين، عـن طـريق زيادة االستثمار، يف احلد من اآلثار االجتماعية والبيئية النامجة عن أنشطتها، مع تعزيز                   

  .          ي يف املنطقة                االستقرار االقتصاد

     ً   ُ                                                                                          وأخـرياً، قُـدم اقتراح إىل وكالة البلدان األمريكية للتعاون والتنمية حول إنقاذ وإقرار وإدماج املعارف     -  ١٧
                                                                                                                 واملمارسـات التقلـيدية ملكافحـة التصحر والتخفيف من حدة الفقر يف اجملتمعات احمللية الريفية يف منطقة بونا                  

  .                                    مصادر التمويل املمكنة لتمويل املشروع                           وجيري يف الوقت الراهن استكشاف  .         أمريكانا

 برنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة ميسوأمريكا -جيم 

     وهلذا   .                                                                                              هـناك حاجة ملحة لوضع برنامج عمل دون إقليمي شامل يف منطقة ميسوأمريكا دون اإلقليمية               -  ١٨
                             من السلفادور ونيكاراغوا                                                                                        الغـرض، ميكـن أن تشكل املبادرة الثالثية يف خليج فونسيكا، اليت يشترك فيها كل              

  .                                 وهندوراس، النواة األوىل هلذا الربنامج

                                                                                    ً      وتتسـم اإلدارة املستدامة لألراضي يف مستجمعات املياه اليت تصب يف خليج فونسيكا بأمهية كبرية نظراً     -  ١٩
       ساحلية                                                                 ويؤثر الترسب والتلوث النامجان عن تآكل التربة يف البيئة ال           .                                          ألثـر هـذه املسـتجمعات يف اخلليج ذاته        

                                                                                                              والـبحرية يف خليج فونسيكا، الذي ميثل إحدى أغىن مناطق أمريكا الوسطى من حيث التنوع البيولوجي ويوفر                 
  .                                                                                       مناطق تفريخ وغذاء لتشكيلة واسعة من األنواع، كالسالحف والسمك وسرطان البحر واجلمربي والرخويات

                 من خالل مركز        ٢٠٠٥                    ة العاملية يف عام                             ُ                         ، متت املوافقة على مشروع قُدم إىل مرفق البيئ            ٢٠٠٦         ويف عام    -  ٢٠
                    وسيوطد هذا املشروع     .                                                                                             البحـث والتعليم العايل يف جمال الزراعة االستوائية، وذلك بدعم من أمانة اآللية العاملية             

                                 ومن النتائج املتوقعة، إصالح األراضي   .                                                                 التعاون بني البلدان الثالثة يف إدارة مستجمعات املياه اليت تصب يف اخلليج
                                                                                                    ورة، واحلفـاظ عـلى النظام اإليكولوجي عن طريق ممارسات اإلدارة املستدامة لألراضي، وتعزيز األمن                      املـتده 

                                                                                              وسيسـتند املشروع إىل إطار تعاون ثالثي يهدف إىل تنسيق السياسات واالستراتيجيات واألولويات               .          الغذائـي 
  .                                                 الوطنية يف إطار برامج العمل الوطنية للبلدان املعنية

  :                                                                                         ع إىل حتقيق أهداف برنامج العمل اإلقليمي، ال سيما من خالل براجمه املواضيعية التالية                         ويسعى املشرو  -  ٢١
                                                                                                              تعزيـز ممارسات احلراجة الزراعية من أجل احلد من الفقر، وحتسني ممارسات اإلدارة وتعزيز املعارف التقليدية،                

                             يت حددهتا جلنة بلدان أمريكا                        ً                             ويستجيب املشروع أيضاً للمجاالت ذات األولوية ال        .                            ومـوارد مسـتجمعات املياه    
                  ويف اخلتام، سيسعى     .                                                                                        الوسـطى للبيـئة والتنمية؛ وميثل خليج فونسيكا أحد اجملاالت األحد عشر ذات األولوية             

                                                                                             ً                     املشـروع إىل حتقـيق األهداف اليت حددهتا اهليئة الثالثية بالنسبة خلليج فونسيكا عن طريق تعزيز طاقاهتا عموماً                  
  .                                        سيق ما جيري تنفيذه من أنشطة ثنائية وثالثية                       والعمل من خالل اهليئة لتن
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 برنامج العمل دون اإلقليمي يف منطقة البحر الكارييب -دال 

                                                                                                     تواصل األمانة، باالشتراك مع اآللية العاملية وبعض وكاالت األمم املتحدة، تقدمي الدعم إلنشاء عمليات               -  ٢٢
                                              وب الرامية إىل حتقيق األهداف ذات األولوية احملددة يف                                                         لبناء الشراكات وعقد اتفاقات التعاون فيما بني بلدان اجلن   

                                                                                  واستجابة لنداء صدر عن حمفل وزراء البيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ألجل   .                    برامج العمل الوطنية
          يذ برنامج                   ، بتيسري مواصلة تنف )    ٢٠٠٣      نوفمرب  /                  بنما، تشرين الثاين  (                                                التنمية املستدامة، خالل اجتماعهم الرابع عشر       

                                                                                              ً                 عمل بربادوس، دعمت األمانة املشروع اجلامع الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لصاحل أقل البلدان منواً                
                                                                                                                والدول اجلزرية الصغرية النامية، والذي يوفر املساعدة ويعمل على التعجيل بإجراءات احلصول على موافقة مرفق               

                                                                      حلجم، كما دعمت األمانة مبادرة الشراكة التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة                                     البيئة العاملية على املشاريع املتوسطة ا
  .                                                بشأن إدارة األراضي املستدامة يف املنطقة دون اإلقليمية

                                                                                            وخـالل اجتماع حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن تدهور األراضي يف منطقة البحر الكارييب، املعقود يف       -  ٢٣
ِ                      اوف ِسبني، بترينيداد و    -        بـورت       ُ                      ، اُتخذ قرار بوضع برنامج     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٦     إىل  ٣                       توباغو، يف الفترة من         

                                                                                                                 العمل دون اإلقليمي كجزء ال يتجزأ من برنامج الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة البحر الكارييب، وذلك                 
                     عام لنهج متماسك إزاء                               ويتمثل اهلدف من ذلك يف وضع إطار   .     ً                                          دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                وستقدم حكومة ترينيداد وتوباغو وبرنامج األمم        .                  ُ                                             تنفـيذ االتفاقية، وُيتوقع إطالق الربنامج يف املستقبل القريب        
   .                                                                                              املتحدة للبيئة الدعم إىل هذه املبادرة اليت هتدف، يف مجلة أمور، إىل مجع املوارد، وبناء القدرات، والتوعية

                                                                        لى معاجلة القضايا املتصلة باالتفاقية يف سياق التعاون بني االحتاد األورويب وجمموعة                  ً   وتعمل األمانة أيضاً ع -  ٢٤
                                                                             ُ   َّ                 دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، عن طريق املشاركة يف خمتلف االجتماعات اليت ُتنظَّم يف هذا اإلطار، 

  .                                                        ودعم املبادرات امللموسة يف منطقة البحر الكارييب دون اإلقليمية

                       ً                                               َّ                             وباإلضـافة إىل ذلك، وتكميالً جلميع اإلجراءات اجلارية يف املنطقة دون اإلقليمية، يسَّرت األمانة إعداد             -  ٢٥
 ُ            وُتدمج آلية    .                                     محاية هذه النظم اإليكولوجية اجلزرية     /                                                             مقترح بتعزيز التعاون وتشجيع التزام الشباب يف جمال إحياء        

              ً                                      صني وفرتويال، فضالً عن بلدان عديدة من املنطقة دون                                                                   الـتعاون يف إطـار هذا املقترح اجملتمعي دعم بلدان كال          
                                                                        برنامج تأهيل البيئة مبشاركة الشباب يف دول منطقة البحر الكارييب ووضع برنامج  "                   وهذا املقترح املعنون   .         اإلقليمية

     مايو  /      أيار                             ً                           ، عرض األمانة اليت نظمت اجتماعاً ملناقشته يف هافانا، كوبا، يف "                                  عمل دون إقليمي ملنطقة البحر الكارييب
                                                                   ُ                                   واتفقت دول منطقة البحر الكارييب على االنكباب على األنشطة الوطنية اليت سُتدمج يف برنامج شامل                 .     ٢٠٠٦

  .                    للمنطقة دون اإلقليمية

 برنامج العمل عرب احلدودي يف منطقة هيسبانيوال -هاء 

                           طقة احلدودية بني اجلمهورية                                                                              قدمت األمانة الدعم التقين إىل برنامج العمل عرب احلدودي الذي يغطي املن            -  ٢٦
                                                                                                                  الدومينيكـية وهاييت، وذلك بالتعاون مع مركز االستثمار التابع ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واآللية               

                                                                                     وتشهد هذه املنطقة أعلى معدل النتشار الفقر يف جزيرة هيسبانيوال وتعاين من تدهور               .                        العاملية، وشركاء آخرين  
                                                                          وجنحت املبادرة يف إدراج األولويات احملددة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف   .    عية                   شديد يف املوارد الطبي
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      وعالوة    ).                             َّ                                    ذلك أن املشاريع عرب احلدودية متوَّل باالشتراك بني أملانيا وكندا          (                                       الدورات الربناجمية لإلجراءات الثنائية     
ٍ      على ذلك، ُتعترب هذه املشاريع أساس مشروع ثنائي كامٍل بش    .                 ُ                                أن تدهور األراضي ُينفذ يف إطار مرفق البيئة العاملية         ُ                                     

ُ                                                                                               وُصمم برنامج العمل عرب احلدودي كأداة ختطيط ملعاجلة ظاهريت تدهور األراضي واجلفاف، ويقوم على               -  ٢٧  
         وجيري يف   .                                      ً                                                              عملييت املشاركة والالمركزية القائمتني فعالً يف بلدان املنطقة هبدف تعزيز السيطرة على الصعيد احمللي             

  .                                                                        الوقت الراهن االضطالع باألنشطة ذات الصلة إلنشاء جلان ختطيط حملية على جانيب احلدود

                                                                                    ً                وبرنامج العمل عرب احلدودي، هو إطار يهدف إىل مكافحة التصحر وإنشاء آليات تفاوض تشمل فريقاً                -  ٢٨
                        رات الربناجمية للمؤسسات       ً       ً                                                                       عامالً مشتركاً بني املؤسسات، وحتقيق التآزر، والتنسيق وتقاسم املعلومات بشأن الدو          

                  ُ                                           ومن أهم النتائج املُحققة، حتديد جدول أعمال وطين، وترسيخ           .                                                   الوطنـية والدولية املعنية، ودعم املشاركة احمللية      
                                                                                                            عملية استشارية وطنية، وإنشاء حتالفات استراتيجية للتعاون، واتفاقات التعاون مع اآللية العاملية، والوكالة األملانية 

                                                                                             ، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحكومة كندا، وصياغة                      للتعاون التقين 
                                                                                                             مقـترحات بتنفيذ مشاريع يف مستجمع مياه هنر آرتيبونيتو، وإدماج عدد من املبادرات على الشريط احلدودي،                

  .                                           وتصميم املشروع املتعلق بتنسيق السياسات العامة

ُ                           لـية العاملـية والوكالة األملانية للتعاون التقين واألمانة، ُعقد اجتماع من جزأين يف                        وبالـتعاون مـع اآل     -  ٢٩                                                     
                          ، يهدف إىل إدراج قضايا         ٢٠٠٤       يناير   /                وكانون الثاين      ٢٠٠٣       ديسمرب   /                                        اجلمهوريـة الدومينيكية، يف كانون األول     

                              مهورية الدومينيكية وكوبا، وإىل                                                                      احلراجة الزراعية، يف مجلة قضايا أخرى، يف برنامج التعاون األفقي بني هاييت واجل
                                                                                                                   تعزيز تبادل املعلومات على الصعيد الوطين والثنائي ودون اإلقليمي بغية تيسري تصميم برامج العمل الوطنية هلذه                

     ً                مشتالً على احلدود،      ١٤                                                                            وما فتئت اجلمهورية الدومينيكية تطور جتربة احلراجة الزراعية، حيث أنشئ             .          الـبلدان 
   .     ُ                                        اليت ُتشرك الشباب بغرس ما يزيد على مليون شجرة  "   ية            األفرقة البيئ "      وقامت 

  إعداد برامج العمل اإلقليمية وتنفيذها-     ً ثالثا  

                                                                                                        قـررت البلدان األطراف، يف أثناء االجتماع اإلقليمي التاسع ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،               -  ٣٠
                                           ملبادرات اجلارية كجزء من األنشطة التقنية                                                                          اعـتماد سـت شبكات برناجمية مواضيعية إقليمية، وإدراجها ضمن ا          

       املعايري   :  ١        الشبكة    :                                                         وتتمثل الشبكات الربناجمية املواضيعية املعتمدة فيما يلي        .                                  األساسـية لربنامج العمل اإلقليمي    
                                                                                   شبكة املعلومات بشأن اجلفاف والتصحر يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛             :  ٢                      واملؤشـرات؛ والشبكة    

                   املعارف التقليدية؛    :  ٥                            احلراجة الزراعية؛ والشبكة      :  ٤                                               اإلدارة املـتكاملة للموارد املائية؛ والشبكة         :  ٣           والشـبكة 
  .              الطاقة املتجددة  :  ٦        والشبكة 

 الشبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن معايري ومؤشرات التصحر واجلفاف: ١الشبكة  -ألف 

                                                                الكارييب خالل السنوات العشر األخرية ميزة نسبية يف القضايا                                                   اكتسـبت منطقة أمريكا الالتينية والبحر      -  ٣١
    ً  وفقاً  ( ُ                                                                      وُنفذت يف املنطقة مبادرات عدة تتعلق بتصميم هذه الشبكة الربناجمية املواضيعية   .                         املتعلقة باملعايري واملؤشرات

              ث حلقات عمل                       واستضافت املنطقة ثال     ).     ٢٠٠١                                                       لالجتماع اإلقليمي السابع، املعقود يف شيلي يف عام           ٥        للمقرر  
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ُ                                                                إقليمـية، ُعقدت احللقة األوىل يف األرجنتني حول منطقة أمريكا اجلنوبية                                          ، والثانية يف هندوراس حول      )    ٢٠٠٢ (         
   ).    ٢٠٠٢ (                                                      ، والثالثة يف سانت لوسيا حول بلدان منطقة البحر الكارييب  )    ٢٠٠٣ (                 منطقة ميسوأمريكا 

                                           وعلى سبيل املثال، وافق مصرف التنمية        .                                        من مسامهات تقدمها أطراف من املنطقة       ١                   وتسـتفيد الشبكة     -  ٣٢
                                          األرجنتني، وإكوادور، والربازيل، وبوليفيا،     (                                 ، على مشروع يشمل ستة بلدان           ٢٠٠٢                            للبلدان األمريكية، يف عام     

                         وضع املؤشرات ملنطقة أمريكا   :                                                        ، وهـو مشروع يتألف من أربعة عناصر رئيسية، وهي التالية   )                وبـريو، وشـيلي   
 ُ     وُنفذ   .                                                                                  يف خنبة من املناطق النموذجية يف كل بلد وتصميم الربجميات؛ والتدريب؛ والنشر                                     الالتينية؛ وتنفيذ املشروع  

                                   برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل كل من  /                                  بدعم مقدم من مرفق البيئة العاملية    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠                   مشروع آخر يف الفترة 
  ُ                                 وُنظم ميدانية لتقييم املؤشرات                                     َّ                   وأنشئ يف إطار هذا املشروع نظام موحَّد للمؤشرات،         .                        شيلي والربازيل واملكسيك  

  .                                                         يستخدم أدوات لرصد التصحر، مبا فيها وسائل الرسم اآليل للخرائط  )        مونيتور (         والربجميات 

                                                                                ، نظمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بدعم من اآللية العاملية، حلقة عمل     ٢٠٠٤       ويف عام  -  ٣٣
     ً          ً                                               رمسياً، وذلك بناًء على اقتراح شامل بشأن تنسيق الشبكة           ١       لشبكة           ً      ً                              دامـت يوماً واحداً، يف غواتيماال، لتدشني ا       

                                                                               َّ                       وبعد االتفاق على خطة عمل لفترة سنتني، اختارت البلدان املعنية األرجنتني كبلد منسق وعيَّنت سانت                 .      وسريها
                                                   َّ                                                           لوسـيا كمنسـق دون إقلـيمي ملـنطقة البحر الكارييب، فيما عيَّنت كوستاريكا كمنسق دون إقليمي ملنطقة                  

  .         يسوأمريكا م

ّ                                                                  ، انكّب البلد املنسق، بدعم من األمانة واملنسقني دون اإلقليميني، على               ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                وخـالل الفترة     -  ٣٤      
                                كما أنشأ املكتبة اإللكترونية بشأن   .                                                                 وضع جمموعة أساسية من املؤشرات بغية إجراء تقييم كمي للتصحر يف املنطقة

                                                         علومات بشأن اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية                                                            املعـايري واملؤشرات الواجب نشرها يف موقع شبكة امل        
ُ  ِّ                         والبحر الكارييب، حيث ميكن االطالع على النتائج األوىل، ويف شكل قرص مدمج ُوزِّع على مجيع مراكز التنسيق                                                                 .  

       ، طلب   )    ٢٠٠٥          الربازيل،   (                                                                            ويف االجـتماع اإلقلـيمي العاشر ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب             -  ٣٥
                                 على حنو يتماشى مع برنامج مكافحة  ١                                                           اف إىل البلد املنسق تشجيع تنظيم األنشطة املندرجة يف إطار الشبكة     األطر

                                                                                                                      التصحر يف أمريكا اجلنوبية، الذي ينفذه معهد البلدان األمريكية للتعاون يف امليدان الزراعي التابع ملصرف التنمية                
                                                               ا يف املنطقة بشأن تقييم تردي األراضي اجلافة، وال سيما تلك                                                              للبلدان األمريكية، ومع املبادرات اليت جيري تنفيذه      

                                                                                                           اليت تتعلق بتحديد ووضع جمموعة مشتركة من املؤشرات األساسية تسمح بتبادل املعلومات من أجل تقييم وضع                
  .                                                                   التصحر يف بلدان املنطقة، وتبادل التجارب الناجحة مع البلدان غري املشتركة

          ُ                                                                  النتائج املُحققة يف إطار املبادرات اجلارية يف املنطقة، ينبغي أن تستفيد البلدان من      ً                 ونظراً للخربة املكتسبة و -  ٣٦
                           ُ      ومما يؤسف لـه، أن النتائج املُحققة   .                                                              اإلجنازات الراهنة يف جمال استخدام املعايري واملؤشرات لتحديد خط األساس

                                    لالختيار والتنفيذ، وتنسيق آلية                                                                               من حيث وضع جمموعة من املؤشرات األساسية بشأن التصحر، واملنهجية العامة          
        ُ                                                              وميكن أن ُيعزى هذا إىل عوامل عدة، كعدم القدرة على التنبؤ باملوارد املالية   .                             الشبكة مل تستجب جلميع التوقعات

  .                                                                                            الالزمة لتنفيذ خطة العمل، والفعالية احملدودة آللية التنسيق، وقلة االهتمام من جانب البلدان املشتركة
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     شبكة   :                                                    شبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن املعلومات       ال  :  ٢          الشـبكة    -    باء 
                                                                   املعلومات بشأن اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

                                           ً      ً                                                  يف االجتماع اإلقليمي التاسع، قدمت األمانة منوذجاً جديداً ملوقع شبكة املعلومات على اإلنترنت، وهو               -  ٣٧
                                                                                وأمهيتها كآلية تفاعلية للتشارك والتبادل يف جمال املعلومات التقنية والعلمية                                            منـوذج يؤكـد على سجل الشبكة        

  .                                                                                 ً  االقتصادية بني مجيع األطراف الفاعلة املعنية، مبا يسمح بإتاحة الشبكة للمناطق األخرى أيضاً-           واالجتماعية 

                    لشبكة املعلومات بشأن                        كشبكة معلومات، تابعة  ٢                                                       وقـررت البلدان اعتماد الشبكة الربناجمية املواضيعية         -  ٣٨
                                                                                                               اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وطلبت إىل األمانة وضع خطة عمل بغية االستفادة                

                    إجناز دراسات قطرية     :                                                                     وأعدت األمانة خطة العمل هذه، اليت تعد األنشطة الرئيسية التالية           .                      من هذا املوقع اجلديد   
                                                ً                      ور األراضي؛ وتنظيم حمفل بشأن املعارف التقليدية حتضرياً إلطالق الشبكة                                             موجـزة بشـأن حالة التصحر وتده      

                                                                                ؛ ونشر برامج العمل الوطنية ووثائق أخرى على شبكة اإلنترنت؛ وإجناز وتنفيذ موقع شبكة  ٥                   الربناجمية املواضيعية 
  .  نت                                                                            املعلومات بشأن اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب على اإلنتر

                                                                                                    ويف حمفـل املعـارف التقليدية الذي نظمته شبكة املعلومات بشأن اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا                 -  ٣٩
                        بشأن أفضل املمارسات     ٥     ً                                       حتضرياً إلطالق الشبكة الربناجمية املواضيعية           ٢٠٠٦                                     الالتينـية والبحر الكارييب يف عام       

                                                   من املشتركني من مجيع القارات اآلراء بشأن هذه                                                                       واملعـارف التقليدية يف أواخر السنة نفسها، تبادل عدد كبري         
                                                                                                     ويتـيح هـذا النهج االبتكاري والفعال للمحفل مناقشة قضايا عدة تتعلق بإطالق الشبكة الربناجمية                 .          القضـايا 

  . ٥          املواضيعية 

                                                                                                     إال أن شبكة املعلومات هذه مل تستجب بعد لتوقعات البلدان األطراف بشأن احلصول على أداة لإلدارة                 -  ٤٠
َ                            فالشـبكة تشوهبا عيوب كثرية، منها قلة املعلومات املتباَدلة، وتعدد اللغات املستخَدمة، وحمدودية               .          المركـزية   ال                        َ                                                 

    ً                                                      نظراً النشغاهلا بقضايا متعددة دون توفر ما يكفي من اهلياكل      (                                                الوصـول واملشـاركة من جانب مراكز التنسيق         
   إال   .                                             اخلاص بالتصحر وحتد من فائدته بالنسبة للمنطقة                   ُ   ِّ            ، وهي عيوب ما فتئت ُتعطِّل سري املوقع )               األساسية واملوظفني

                                                                                                 أنه أمكن حتقيق تقدم كبري رغم حمدودية املوارد؛ فقد أصبحت الشبكة تليب أكثر فأكثر احتياجات األطراف املعنية 
                 ُ                                                                                        مـن املعلومات، وقد ُبذلت جهود كبرية يف جمال حتسني حمتواها من املعلومات وتعزيز وصالهتا جبميع الشبكات                 

  .                               ربناجمية املواضيعية األخرى يف املنطقة  ال

 الشبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن املياه: ٣الشبكة  -جيم 

                                                                               عن استنتاجات وتوصيات حلقة العمل التقنية بشأن اإلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه،  ٣              انبثقت الشبكة  -  ٤١
                                                   الرئيسية هلذه احللقة على تعزيز املشاركة الكاملة                        وتقوم التوصيات     .     ٢٠٠١                                   املعقـودة يف فـنـزويال يف عـام         

                                                                                                       للمستعملني يف تنفيذ املبادرات املالئمة بشأن اإلدارة املستدامة للموارد املائية، واختاذ تدابري وقائية ملكافحة اجلفاف 
             نشر املعلومات                                                                                        وإنشاء نظم لإلنذار املبكر، مبا يف ذلك التنسيق على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وتعزيز التعاون و

   .                                        املتعلقة بقضايا املياه يف صفوف مجيع البلدان
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    ً                                                                                                     وبـناًء عـلى طلـب مقدم من البلدان، أعدت األمانة ورقة معلومات أساسية شاملة حول قضايا املياه                   -  ٤٢
                                                                                                                   ومسـتجمعات املياه يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وذلك بدعم من مركز املوارد املائية يف املناطق                

                     ً                                                 وقدم هذا االقتراح رمسياً إىل مراكز التنسيق الوطنية اليت ناقشته يف             .                                              اجلافـة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      
                                                    ويتعلق املبدأ األساسي هلذه الشبكة املعتمدة من قبل مراكز   .     ٢٠٠٤                                    اجتماع عقد يف كاركاس، فنـزويال، يف عام 

                                                                  على إدارة وتوزيع واستخدام املياه يف النظم اإليكولوجية املعنية                                                             التنسـيق الوطنـية، باحلاجة إىل إضفاء الشفافية         
                                                                                              باجلفاف، وإشراك مجيع أصحاب املصلحة واألطراف املؤثرة املعنية يف هذه العمليات، وذلك بتزويدهم باملعلومات 

  .                رة املياه وحفظها                                                                                     والتثقيف واملعارف اليت حيتاجوهنا للمشاركة يف عملية صنع القرار وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بإدا
َز أيضـاً دور املرأة يف إدارة املوارد املائية، كما اعُترَف بأمهية استخدام معايري ومؤشرات رصد املياه على                    َ                                                                  وأبـِر   ُ                                        ً      َ  ِ    

   .                                                                                         الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي، وبضرورة أن تكون هذه املعايري واملؤشرات متاحة جلميع أصحاب املصلحة

                                                                   ضرورة وضع املنهجيات املالئمة لتأهيل األراضي املتدهورة واستخدامها                           ً           واتفـق املشتركون أيضاً على       -  ٤٣
                                                                                                              املسـتدام، وتشجيع األنشطة اجملتمعية املدرة للدخل والرامية إىل مكافحة الفقر، واملسامهة يف وضع استراتيجيات               

                   ية الثانية لتقدمي                                            ويف اخلتام، وعلى غرار ما حصل يف العمل         .                                                     إلدارة املـياه ومسـتجمعات املياه يف األراضي اجلافة        
َ                                                               التقارير يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، أُوصَي بإحلاح باعتماد تدابري وقائية وإنشاء نظم لإلنذار                   ُ                                                    

  .                                                             املبكر تشمل مجيع األخطار املتصلة، كاجلفاف والفيضانات وتدهور األراضي

                                    باإلمجاع، ونشرت الشبكة ووزعت يف       ٣                                                             ووافقـت البلدان األطراف على الشبكة الربناجمية املواضيعية        -  ٤٤
  .               ُ                                                                                      شـكل قرص مدمج أُنتج باالشتراك مع املركز الدويل للتعليم التطبيقي والتدريب يف جمال استخدام مياه األمطار     

                                                                                                                غري أنه بالرغم من إعالن فنـزويال بشكل غري رمسي رغبتها االضطالع مبهام التنسيق بالنيابة عن املنطقة، مل يتم                  
                                            ُ   َّ                                              حتديد وتعيني املنسق اإلقليمي بصورة رمسية، كما مل ُتسوَّ مسألة التنسيق على املستوى دون                                  التوصـل بعـد إىل    

                                                                                              وباإلضافة إىل ذلك، وافقت البلدان على ترشح غواتيماال لالضطالع مبهمة املنسق دون اإلقليمي يف                .          اإلقلـيمي 
                                مت حتديدها خالل اجتماع إطالق                                                             وقد نتج عن ذلك تأخري كبري يف ربط االستراتيجيات اليت           .                  منطقة ميسوأمريكا 

                                                                                                                    الشـبكة لتحقيق األهداف املرسومة يف جمال التدريب وبناء القدرات بشأن إدارة املوارد املائية يف إطار االتفاقية،                 
   .                                      ، واستخدام التكنولوجيا املناسبة ونقلها ٣                                      وتعزيز مؤسسات القطاعات املعنية بالشبكة 

 اضيعية بشأن احلراجة الزراعيةالشبكة الربناجمية املو: ٤الشبكة  -دال 

                                                                                                       وعلى حنو ما أقره االجتماع اإلقليمي التاسع، شرعت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر يف إجراء مشاورات                -  ٤٥
                                                                                                         مع مراكز التنسيق الوطنية والبلدان املاحنة من أجل تيسري إعداد الشبكة الربناجمية املواضيعية بشأن احلراجة الزراعية 

   .                      التينية والبحر الكارييب                 يف منطقة أمريكا ال

     ً          ونظراً خلصوصيات   .                                                   على مستعملي املوارد الطبيعية ومشاركة أصحاب املصلحة ٤                    ويركز برنامج الشبكة  -  ٤٦
  ،  )                   ً                                    الذين يتكونون عموماً من مزارعني منخفضي الدخل ومجاعات حملية (                                     السكان املقيمني يف األراضي اجلافة املتأثرة 

                                                                  إجيايب يف حشد خمتلف اجلهات املؤثرة والقطاعات املعنية بتصميم بدائل تقوم          عن أثر  ٤ُ                           ُيتوقع أن تتمخض الشبكة     
  .                                                                                                 على االبتكار التقين واالجتماعي لنظم احلراجة الزراعية ذات الصلة ووضع استراتيجيات ملكافحة التصحر والفقر
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             ئ التوجيهية                                                                                                   ومت اختـيار هنـج تدرجـي يقـوم على مبادرات منوذجية على الصعيد دون اإلقليمي لوضع املباد                 
   .                                                              والتوصيات املتعلقة بتصميم وتنفيذ هذه الشبكة اإلقليمية يف املستقبل

      ٢٠٠٤                                                          ً                       وقدمت األمانة دعمها إلعداد ورقة معلومات أساسية ونظمت اجتماعاً عقد يف غواتيماال يف عام  -  ٤٧
                    ني، كما اتفقت على                                                                           واتفقت البلدان األطراف يف أثناء االجتماع على خطة أنشطة لفترة سنت            .  ٤              إلطالق الشبكة   

                                 وهتدف هذه االتفاقات إىل إدراج قضايا   .                                                               املؤشرات األساسية يف جمال احلراجة الزراعية، وإنشاء آلية تنسيق خاصة 
                                                                                                   احلراجة الزراعية بصورة رئيسية يف برناجمي العمل دون اإلقليميني اجلاري تنفيذمها يف منطقيت بونا وتشاكو، وتعزيز 

                                وما تزخر به املنطقة من معلومات  ٤                 ورغم أمهية الشبكة   .                             يني، وحتقيق التآزر فيما بينهما                     كال الربناجمني دون اإلقليم
  .                                                   وخربات، مل يبد أي بلد رغبته يف االضطالع مبهمة البلد املنسق

 الشبكة الربناجمية املواضيعية اإلقليمية بشأن أفضل املمارسات واملعارف التقليدية: ٥الشبكة  -هاء 

       وأعربت   .                                                                               لتقليدية قضية أساسية بالنسبة لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                            تعتـرب املعـارف ا     -  ٤٨
   .                                                                                          البلدان األطراف يف مناسبات عديدة عن تأييدها لشكل الربامج العاملية واإلقليمية املتصلة هبذه القضية

                      لتقليدية كمسألة ذات                                                            إىل ضرورة أن تعترب البلدان األطراف تعزيز املعارف ا          ٥-    م أ  /  ١٢               ويشـري املقرر     -  ٤٩
               وقررت البلدان    .                                                                                               أولويـة عـند صياغة برامج عملها الوطنية، ويوصي مبواصلة تعزيز البحوث حول هذه املسألة              

                                                                                                               األطـراف، يف أثناء االجتماع اإلقليمي الرابع ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أن تطلب وضع مشروع                
                                                                      والتكنولوجيات التقليدية القائمة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر                                                    إقلـيمي إلنقـاذ وحتديد واستخدام املعارف        

                                                                                             ويف االجتماع اإلقليمي اخلامس ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أعدت األمانة وثيقة حول هذه       .        الكارييب
                     ب التصديق عليها يف                                                               من التكنولوجيات اخلاصة مبنطقة أمريكا الالتينية اليت جي         ٢     ٠٠٠                             املسألة تعدد ما يزيد على      

ُ  ِّ                                                    على أهداف ُحدِّدت على الصعيد احمللي للتقدم بقضايا التصحر           ٥               وتقوم الشبكة     .                               إطـار بـرنامج العمل الوطين                 
  .                                                                    واجلفاف وإدراج التكنولوجيات اليت أثبتت فعاليتها يف االستراتيجيات احلكومية

                                          بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر             ، عرضت     ٢٠٠٢                                                          ويف أثـناء العملـية الثانية لتقدمي التقارير يف عام            -  ٥٠
                                                                                                    الكارييب جتارب إجيابية بشأن املعارف التقليدية واملمارسات املستدامة يف جمال حفظ التربة، ويف أثناء الدورة األوىل 
                                                                                                       للجـنة استعراض تنفيذ االتفاقية، عرضت بلدان املنطقة بعض التكنولوجيات املتعلقة بزيادة الكتلة احليوية، وعدم   

  .                                 اثة، وأمناط الزراعة اليت حتفظ التربة   احلر

                                                       ، نظمت األمانة، من خالل شبكة املعلومات بشأن اجلفاف             ٢٠٠٦      مايو   /       أيار -       أبريل   /                 ويف الفترة نيسان   -  ٥١
                                                   ً                                              والتصحر يف منقطة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، حمفالً على شبكة اإلنترنت بشأن أفضل املمارسات واملعارف 

                                                                                          لرئيسي هلذا احملفل الذي دام ستة أسابيع، هو املسامهة يف إنشاء وتعزيز شبكة هتيئ إلطالق                       واهلدف ا   .            التقلـيدية 
   .     ٢٠٠٦                  يف وقت الحق يف عام  ٥                          الشبكة الربناجمية املواضيعية 

                                                                                                    ويهـدف النهج االبتكاري املستخدم يف إطار هذه الشبكة إىل جتنب بعض القيود على اختيار إجراءات                 -  ٥٢
                                                ً     ً                                 سه، ميكن اعتبار هذا احملفل أداة إلدماج الشبكة إدماجاً كامالً مع املبادرات اجلارية،                            ويف الوقـت نف     .          التنسـيق 

  .                                                      وتأمني املوارد حلشد اخلرباء واملؤسسات إلقامة شراكات يف املستقبل
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                                                                                                      إال أن مشـاركة مراكـز التنسـيق الوطنية يف احملفل املذكور القائم على شبكة اإلنترنت كانت دون                   -  ٥٣
                                                شخص من بلدان وأقاليم تتجاوز حدود منطقة أمريكا    ٢٠٠                          ألشخاص املسجلني يف احملفل يناهز       فعدد ا  .         التوقعات

                                                                         وكما ذكر أعاله، فإن مراكز التنسيق ليست مهيأة كما ينبغي إلدراج أنشطة جديدة،   .                         الالتينية والبحر والكارييب
   .  ا                                                                      وهذه مسألة تتسم بأمهية بالغة بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر برمته

 الشبكة الربناجمية املواضيعية بشأن الطاقات املتجددة: ٦الشبكة  -واو 

        ويف عام    .                                   ُ                                                           عـلى غـرار ما حصل يف الشبكات األخرى، طُلب إىل األمانة اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذها                -  ٥٤
          أملانيا                                                                                                      ، قدمـت األمانـة إىل البلدان ورقة مفاهيمية كي تنظر فيها، مث استكملت هذه الورقة بدعم من                     ٢٠٠٤

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                والربازيل، لتكون جاهزة إلطالق الشبكة يف مطلع الفترة 

                                                                                                         وتلقـت األمانة، يف إطار مشاوراهتا مع بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب واجلهات املاحنة،                -  ٥٥
          وميكن اآلن    .      فيذها                 والتقدم يف تن    ٦       ً      ً                                                            اقـتراحاً أولـياً من الربازيل باستضافة االجتماع املخصص إلطالق الشبكة            

                                                                                                            احلصـول عـلى ورقة املعلومات األساسية بصيغتها املنقحة، وإن األمانة بصدد التشاور، باالشتراك مع حكومة                
  .              يف املوعد احملدد ٦                                                                         الربازيل، مع اجلهات املاحنة بغية حشد املوارد املالية الالزمة إلطالق وتنفيذ الشبكة 

 ا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييبخطة التعاون األقاليمية بني أفريقي -زاي 

                                                                                                                بـدأ التعاون بني البلدان األفريقية وبلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف إطار اتفاقية األمم                 -  ٥٦
           ، ملا شرع    )    ١٩٩٨        أكتوبر   /                             رسيفي، الربازيل، تشرين األول    (                                                    املـتحدة ملكافحـة التصحر بتنظيم احملفل األقاليمي         

  .                                                                                          يف حوار بشأن إمكانيات التعاون وإقامة الشراكات ملكافحة التصحر واجلفاف عن طريق تعزيز قدراهتما        اإلقليمان
                                                                                                              وينبغي أن يفضي هذا التعاون إىل تعزيز تبادل اخلربات والتكنولوجيات واملعارف والقدرات األخرى بني البلدان               

  .                                   ون البلدان املتقدمة واملؤسسات الدولية                                    كما ينبغي أن تشترك يف تنفيذ هذا التعا  .                  املتأثرة يف املنطقتني

                                                                                                            وتركـز اخلطة على تنفيذ األنشطة املشتركة املتفق عليها والتدابري اجلديدة الرامية إىل تعزيز الشراكة بني                 -  ٥٧
  .                                                            بلدان املنطقتني يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                     ، يف تونس العاصمة،        ٢٠٠٤       نوفمرب   /                      ليمية يف تشرين الثاين                                                 وعقـد احملفل الرابع بشأن خطة التعاون األقا        -  ٥٨
                                            ومن النتائج اليت متخض عنها احملفل، االتفاق         .                                           وركز احملفل على النظم الزراعية املستدامة       .                      باجلمهوريـة التونسية  

                                                                                                              عـلى إقامة إطار تعاون لتحديد الفرص واملقترحات اليت من شأهنا أن تعزز تبادل اخلربات مع أصحاب احلدائق                  
                                                                                                        العائلية، واإلنتاج الزراعي، واألنشطة التحويلية والتجارة، وبناء القدرات، ومشاركة اجملتمعات احمللية، مع التركيز 
                                                                                                               بوجه خاص على إشراك النساء والشباب يف املشاريع اإلمنائية، وعلى السياحة اإليكولوجية واخلدمات البيئية اليت               

  .                          توفرها نظم احلراجة الزراعية

                                                                                   األمانـة، باالشتراك مع السلطات احلكومية واملؤسسات املتخصصة املعنية، تشجع إقامة                          ومـا فتئـت      -  ٥٩
                                                                                                               االتصاالت بني بلدان املنطقتني املهتمة بالتشاور والتبادل؛ واهلدف من ذلك هو إقامة شراكات أقاليمية يف سياق                

   .                                                                    خطة التعاون، مع منح األولوية للمبادرات املتعلقة بنظم الزراعة املستدامة



ICCD/CRIC(5)/3/Add.2 
Page 15 

  االستنتاجات-    ً ابعا  ر

                                                                                                  توجـد حاجـة ماسة لزيادة الوعي يف صفوف خمتلف أصحاب املصلحة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                 -  ٦٠
                ُ      ً              كما جيب حتديد ما أُجنز فعالً، وما         .                                                                            التصحر، ولفت النظر إىل أمهيتها، وحتديد التحديات الرئيسية يف هذا الصدد          

                                                              لكفيلة بتهيئة بيئة مستدامة ألنشطة االتفاقية اليت تسهل حشد املوارد                                       جيب اختاذه من إجراءات أخرى وبيان السبل ا
  .                                                                          يف خمتلف البلدان واملناطق دون اإلقليمية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

                                                                                                         وجيـب إبراز العالقة الوثيقة بني الفقر والقضايا البيئية عامة، وتدهور األراضي خاصة، كأولوية قصوى                -  ٦١
                                                                                                     دين اإلقليمي ودون اإلقليمي؛ ويتسم حتقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، ومكافحة تغري املناخ                         عـلى الصعي  

   .                                                                                                 وإزالة الغابات واجلفاف، والتصدي لفقدان التنوع البيولوجي، بأمهية بالغة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

                                                 املواضيعية مناهج لزيادة الفعالية يف تنفيذ الربامج                                                          وتوفـر بـرامج العمـل دون اإلقليمية والشبكات الربناجمية       -  ٦٢
                 وال متتلك أغلبية     .                                                                                                            اإلقليمية، إلهنا تقوم على حشد املوارد التقنية واملؤسسية واملالية باجتاه املنطقة على حنو ميكن التنبؤ به               

  .                      يذ األولويات احملددة فيها                                                                              البلدان مجيع املوارد الالزمة للمشاركة يف الربامج اإلقليمية، كما يتم وضعها عادة، وتنف

  :                                                                                              ومع ذلك، ال تزال دواعي القلق الرئيسية بشأن شروط تنفيذ االتفاقية يف املنطقة قائمة على نطاق واسع    -  ٦٣
                                                                                                                 الضعف السياسي هليئات ومراكز التنسيق الوطنية؛ وانعدام التآزر احلقيقي والفعال بني االتفاقيات على الصعيدين              

  /                                                                                          املوارد املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية                                       الوطـين واإلقليمي؛ وانعدام   
  .                    برامج العمل اإلقليمية /                        برامج العمل دون اإلقليمية

   ويف   )             تشاكو وبونا  (                                                                                    وقـد تواصـل وضـع بـرامج العمل دون اإلقليمية وتنفيذها يف أمريكا اجلنوبية                 -  ٦٤
                                                                      ً  على وضع برنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب وبدء تنفيذه، نظراً                   وميكن مواصلة العمل   .          هيسبانيوال

                         وحظي برنامج العمل دون      .                                                                                       ملا تشهده املنطقة دون اإلقليمية من مبادرات عدة، وال سيما برنامج الشباب والبيئة            
                         ً       خرى، إال أنه ال يزال متخلفاً                                                                                         اإلقليمي يف منطقة ميسوأمريكا باهتمام ودعم األمانة واآللية العاملية والوكاالت األ          

  .      ً                                              مقارنةً بربامج العمل اخلاصة باملناطق دون اإلقليمية األخرى

                 ً       ً       ً        وتؤدي األمانة دوراً أساسياً وحفازاً يف        .                                                              وميكـن إحـراز تقدم يف تنفيذ الشبكات الربناجمية املواضيعية          -  ٦٥
                                  ت املصممة لتنفيذ هذه الشبكات ولدعم                           إال أنه جيب تعزيز ودعم اآلليا  .                                   العمليات املدرجة يف إطار هذه الشبكات

   .                    الربامج دون اإلقليمية

                                                                                                          وقدمت األمانة، باالشتراك مع اآللية العاملية، الدعم إىل برامج العمل دون اإلقليمية يف املنطقة من خالل                 -  ٦٦
                مبنطقيت تشاكو                                            التابع ملرفق البيئة العاملية واملتعلق       ١٥                                                             مقـترحات متـت املوافقة عليها يف إطار الربنامج التنفيذي           

                                                    خليج فونسيكا، وبرنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة        /                                                         وبونـا، وبرنامج العمل دون اإلقليمي ملنطقة ميسوأمريكا       
  .                                                                 البحر الكارييب، مع اإلشارة إىل أن هذا الربنامج األخري يشمل قضايا الشباب
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                    هبدف إدراج القضايا         ٢٠٠٥ ُ  ِّ                                                                وُنظِّمـت حلقـتا عمل حول نوع اجلنس واجلفاف يف املكسيك يف عام               -  ٦٧
                                                   بيد أنه جيب بذل املزيد من اجلهود إلدراج املوضوع           .                                                          اجلنسانية يف أنشطة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       

  .                                    اجلنساين كإحدى أولويات الربامج واملشاريع

ُ      وُدعيت   .      الدويل                                                                                     واستمرت األمانة يف إشراك اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد احمللي والوطين و           -  ٦٨  
                                                    ُ  ِّ                                              املـنظمات غـري احلكومـية إىل حضور مجيع االجتماعات واحملافل اليت ُنظِّمت داخل إطار اتفاقية األمم املتحدة         
ُ  ِّ                               ً                                                             ملكافحة التصحر، وُشجِّعت على املشاركة يف هذه األنشطة سواًء تعلقت مبنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب                                

           وعلى سبيل    .    ً                                                      عياً إىل حتقيق التوازن من حيث التمثيل اجلغرايف واجلنساين                                              أو بشىت مناطق العامل األخرى، وذلك س      
         ُ                                                                                                     املـثال، انُتخب املمثلون دون اإلقليميني اجلدد واملنسق اإلقليمي للشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية بشأن               

               رييب املعقود يف                                                                                                  التصـحر واجلفـاف يف اجـتماع املنظمات غري احلكومية يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكا               
                                   ُ                               بدعم من األمانة ومؤسسات أخرى؛ كما قُدم الدعم إلنشاء هذه               ٢٠٠٤       نوفمرب   /                             غواتـيماال يف تشـرين الثاين     

                     ً                       ومع ذلك، من املهم أيضاً التشديد على أن          .                                                              الشـبكة الدولية بشأن التصحر واجلفاف يف فنـزويال وهندوراس        
                                             ً               ية والبحر الكارييب داخل االتفاقية ال يزال متدنياً، حيث                                                              حضور املنظمات غري احلكومية من منطقة أمريكا الالتين       

  .                                                                يف املائة فقط من جمموع املنظمات غري احلكومية املعتمدة لدى مؤمتر األطراف  ١٣                   إن هذه املنظمات متثل 

- - - - - 

 

 

 


