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(A)     GE.06-65729    110107    110107 

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

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

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

 ٥-م أ/١ من املقرر ١٠وكذلك عمالً بالفقرة  

اسـتعراض التقارير املقدمة بشأن تنفيذ االتفاقية من البلدان      
األطـراف املتأثرة من مناطق غري أفريقيا، مبا يف ذلك بشأن           

 ائمـة على املشاركة وبشأن اخلربات املكتسبة       العملـية الق  
 والنتائج املتحققة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها 

اسـتعراض للتقارير املقدمة بشأن التنفيذ من البلدان األطراف املتأثرة يف           
أمريكا الالتينية والكارييب، مبا يف ذلك بشأن العملية القائمة على املشاركة،     

  والنتائج املتحققة يف إعداد برامج العمل وتنفيذهاوبشأن اخلربات املكتسبة

 مذكرة من األمانة

 ملخص

تورد هذه الوثيقة اخللفية اليت يستند إليها استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف أمريكا  
 ويقدَّم يف الوثيقة    .الالتينـية والكـارييب بشـأن تنفـيذ االتفاقـية وتقـدم استعراضـاً لعملية تقدمي التقارير                

ICCD/CRIC(5)/3/Add.1                 العـرض التولـيفي والتحلـيل األويل للـتقارير املقدمـة؛ بيـنما يرد يف الوثيقة 
ICCD/CRIC(5)/3/Add.2              وصف للتقدم احملرز يف عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف 

؛ كما يرد يف الوثيقتني     )املـرفق الثالث  ( والكـارييب    إطـار موفـق التنفـيذ اإلقلـيمي ألمـريكا الالتينـية           
ICCD/CRIC(5)/Misc.2 و Add.1   ويرد يف الوثيقة    .  جتميع مللخصات التقاريرICCD/CRIC(5)/3/Add.3  تقرير 

عـن االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية والكارييب والذي ُعقد كاجتماع حتضريي               
 .مسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةللدورة اخلا
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

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

 ٤ ١١-٨ ........................................استعراض عام لعملية تقدمي التقارير -ثانياً 

 املرفق

قائمة بالبلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية والكارييب اليت قدمت تقارير إىل الدورة اخلامسة              
 ٥ ......................................................................فيذ االتفاقيةللجنة استعراض تن
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  مقدمة-أوالً 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، يقوم مؤمتر ٢٦ وللمادة ٢٢من املادة ) ب(و) أ(٢وفقاً للفقرة  -١

، إنشاء جلنة استعراض ٥-م أ/١وقد قرر املؤمتر، يف مقرره . األطراف باستعراض تنفيذ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية
 .ة بوصفها هيئة فرعية ملؤمتر األطراف ملساعدته يف استعراض تنفيذ االتفاقية استعراضاً منتظماًتنفيذ االتفاقي

 املتعلق بربنامج   ٧-م أ /٩ املتعلق بإجراءات تبليغ املعلومات، ووفقاً أيضاً للمقرر         ١-م أ /١١ووفقـاً للمقرر     -٢
لجنة يف دورهتا اخلامسة باستعراض التقارير املتعلقة       عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ستقوم هذه ال         

 .بالتنفيذ املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق غري أفريقيا، مبا يف ذلك بلدان أمريكا الالتينية والكارييب

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

العرض التوليفي والتحليل األويل للتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية  )أ( 
 ؛)ICCD/CRIC(5)/3/Add.1(والكارييب، واللذان حيددان االجتاهات الناشئة يف جمال تنفيذ االتفاقية 

 مقدمة عن التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية واإلقليمية يف إطار               وثـيقة  )ب( 
 ؛)ICCD/CRIC(5)/3/Add.2(مرفق التنفيذ اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكارييب 

جتمـيع مللخصـات الـتقارير الوطنية املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية                )ج( 
 ).Add.1 وICCD/CRIC(5)/Misc.2(رييب والكا

، ُيطلب إىل األمانة أن     ٥-م أ /١وحبسـب اختصاصـات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، املرفقة باملقرر            -٤
أو دون اإلقليمي لنشر املعلومات املستمدة من عملها        /تسـتفيد مـن أنشطتها اجلارية على الصعيدين اإلقليمي و         

وُتعرض يف الوثيقة   . غذيـة إقليمية مرتدة بقصد إثراءه قاعدة عمل اللجنة        التحليـلي األويل للحصـول عـلى ت       
ICCD/CRIC(5)/3/Add.3             نـتائج االجـتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية والكارييب 

 ٢١ إىل   ١٧والذي ُعقد كاجتماع حتضريي للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وذلك يف الفترة من               
 .  يف مدينة بنما، ببنما٢٠٠٦يوليه /متوز

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

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

 .ولني من مرفق البيئة العامليةتنفيذ االتفاقية عن طريق مشروعني متوسطي احلجم مم

احمليط /آسيا(دعم بناء القدرات الشامل     "وهـدف هذيـن املشروعني املتوسطي احلجم، اللذين يطلق عليهما            -٦
خبصـوص عملـية تقـدمي الـتقارير الوطنية الثالثة إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ                ) اهلـادئ والكـارييب   

دعم بناء القدرات الشامل "وهو املشروع التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و" ر األطرافالدورة الثامنة ملؤمت/االتفاقية
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خبصوص عملية تقدمي التقارير الوطنية الثالثة     ) احمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى       /آسيا(
وهو املشروع التابع للبنك الدويل،     " ورة الثامنة ملؤمتر األطراف   الد/إىل الـدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية       

، هو دعم األطراف من البلدان املتأثرة املؤهلة غري األفريقية يف جهودها            ٢٠٠٦مارس  /واللذيـن ووفق عليهما يف آذار     
وجب اتفاقية مكافحة التصحر أو صياغة تقاريرها الوطنية بغية الوفاء بالتزاماهتا مب/الرامية إىل حتسني قدرهتا على إعداد و    

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

والوكالـتان املشـرفتان على تنفيذ املشروعني املتوسطي احلجم مها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الذي       -٧
االً للبلدان املؤهلة، والبنك الدويل، الذي حّول األموال عن طريق الصندوق الدويل            خصـص بصورة مباشرة أمو    

 على ٢٠٠٦مايو /ويف هذا الصدد، ُوقِّع يف أيار. الذي يعمل بوصفه الوكالة املنفذة    ) اإليفاد(للتنمـية الزراعـية     
مارس /ىل األمانة يف آذار   وحّول إ . خطـاب اتفـاق بـني البنك الدويل واإليفاد وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر            

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

  استعراض عام لعملية تقدمي التقارير-ثانياً 
وقُدمت . ٢٠٠٠ة والكارييب تقاريرها الوطنية األوىل إىل مؤمتر األطراف يف عام قدمت بلدان أمريكا الالتيني -٨

 . لكي تقوم جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية باستعراضها يف دورهتا األوىل٢٠٠٢التقارير الوطنية الثانية يف عام 

ة استعراض تنفيذ االتفاقية وقد تقرر يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف أن جيري أثناء الدورة اخلامسة للجن -٩
 ،٥-م أ/١ووفقاً للمقرر ). ٧-م أ /١٠املقرر  (استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف من مناطق غري أفريقيا           

وافقت البلدان األطراف من أمريكا الالتينية والكارييب على عملية استعراض لتنفيذ االتفاقية مرتكز على املسائل               
وينبغي أيضاً أن تأخذ البلدان األطراف يف احلسبان دليل املساعدة بشأن التقارير الوطنية             . ةاملواضـيعية الرئيسـي   

والذي وضعته األمانة وهيئات أخرى تابعة      ) ICCD/COP(3)/INF.3(املقدمـة يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر        
وباإلضافة .  املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   لألمم املتحدة بغية مساعدة البلدان األطراف يف إعداد تقاريرها الوطنية األوىل          

قد حدد سبعة جماالت عمل استراتيجية ينبغي أن تأخذها البلدان يف           ) إعالن بون  (٤-م أ /١إىل ذلك، فإن املقرر     
 .احلسبان عند إعداد تقاريرها

دمي الدعم التقين ويف هـذا السـياق جرى القيام، مبساعدة من مرفق البيئة العاملية، بإطالق َنْهج من شقني لتق              -١٠
واملايل من أجل إعداد التقارير الوطنية الثالثة اليت تنطوي على دعم من البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية                  

وعملت أمانة االتفاقية كمسهِّل يف إدارة موارد       . من ناحية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من الناحية األخرى        ) اإليفاد(
اإليفاد، وإرسال املعلومات، وأنشطة التنسيق، وتقدمي املشورة إىل البلدان األطراف، وتنظيم عملية تلقي             /البنك الدويل 

 .التقارير الوطنية وتوليفها ومناقشتها على الصعيد اإلقليمي قبل تقدميها إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية

حتليالً للتقارير الوطنية الثالثة املقدمة من البلدان  عرضاً توليفياً وICCD/CRIC(5)/3/Add.1وتقدم الوثيقة  -١١
األطـراف يف أمـريكا الالتينية والكارييب واليت نوقشت يف االجتماع اإلقليمي احلادي عشر املعقود يف بنما يف                  

وهدف هذه الوثيقة هو سرد التقدم احملرز والعقبات اليت صودفت يف تنفيذ االتفاقية فيما بني               . ٢٠٠٦يوليه  /متوز
 .وترد يف املرفق قائمة بالبلدان األطراف من أمريكا الالتينية والكارييب اليت قدمت تقارير. ٢٠٠٦ و٢٠٠٢عامي 
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 املرفق

 قائمة بالبلدان األطراف املتأثرة من أمريكا الالتينية والكارييب اليت
 قدمت تقارير إىل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

 )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ١٧حسب الوضع يف (

 األرجنتني
 إكوادور

 ∗∗أنتيغوا وبربودا
 ∗∗باراغوي
 الربازيل
 ∗∗بربادوس

 بنما
 ∗∗بريو

 جزر البهاما
 ∗اجلمهورية الدومينيكية

 دومينيكا
 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سانت كيتس ونيفس
 السلفادور
 ∗سورينام
 شيلي
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا

 ∗∗فرتويال
 كوبا

 ريكاكوستا
 ∗∗كولومبيا
 املكسيك
 نيكاراغوا

 ∗∗هاييت
 هندوراس

 .وثيقة معلومات أساسية فقط=  ∗∗ ملخص فقط؛=  ∗

- - - - - 


