
  

   كامبينا غرانديوثيقة

  

  

  

 بقـرار االجتمـاع الـسادس لكبـار المـسؤولين           ASPA اللجنة الفرعية لمكافحة التصحر من دول        أنشئت
، استجابة القتراح من كتلة الدول الجنوب أمريكية في قمة األمم المتحدة لمكافحـة              ) 27/2/2010-26كيتو،(

الدستور لهذه اللجنـة وذلـك      ) 12/7/2009(برازيل  ناقش االجتماع الذي عقد في ساو باولو ، ال        . التصحر  
   .ASPAلوضع خطة تعاون لمكافحة التصحر في البلدان أعضاء 

وقررت الجنة الفرعية لمكافحة التصحر تنظيم ندوة دولية حول تكنولوجيا التعايش مع الجفاف في المنـاطق                
 ، لرصد وتنفيـذ جـدول       2011 مايو   27 و   25القاحلة وشبه قاحلة ، في كامبينا غراندي ، البرازيل ، بين            

  . للتعاون إحيائيةأعمال 

 لتبادل الخبرات العلميـة     ASPAتقدم هذه الحلقة الدراسية فرصة لبناء عالقات أوثق بين المؤسسات وبلدان            
  .والتكنولوجية من الذين يعيشون مع التصحر والجفاف في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 

  :ت المشاركة على المواضيع التالية واتفق الممثلون عن المؤسسا

إطار التعاون بين أمريكا الجنوبية والدول العربية على التقنيـة العلميـة            " أهمية الشروع في التوقيع على      . أ
. والتعاون التكنولوجي للتصدي ، التكيف ، والحد من مخاطر تغير المناخ وتدهور األراضـي والتـصحر                 

التأسيسي على مبادرات التعاون بـين الـدول أعـضاء    / على إضفاء الطابع الرسمي وسوف يساعد التوقيع  
ASPA.   

التي تنص على المحاور الرئيسية للتعـاون البيئـي بـين           " مصفوفة التعاون األفقي    " الحاجة الستكمال   . ب
 البيئي مـن    من قبل لجنة التعاون   ) البرازيل(وقد تم االتفاق على هذا الصك في فورتاليزا          . ASPAأعضاء  
الروابط القادمة بين المنطقتين ، والتي ستنعكس في نشاطات مثـل الحلقـة               ، وذلك لتعزيز   ASPAأعضاء  

  .الدراسية التي عقدت في كامبينا غراندي 

التصحر والجفاف ، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ ، : تشجيع التآزر في المواضيع الثالث التفاقية ريو    . ج
   .ASPAعضاء في سياق الدول أ

 في المؤتمر العاشر لألطراف في قمة األمم        ASPAتنظيم المشاركة في لجنة التعاون البيئي من أعضاء         . د
ي بين الـدول أعـضاء      ئ بما ذلك من فرصة إلظهار فوائد ونتائج آلية للتعاون البي          التصحر،المتحدة لمكافحة   

ASPA.   

ية التي عقدت في كامبينا غراندي ، كطريقة سهلة لتبـادل          تنظيم ندوة استمرارية الكترونية للقمة الدراس     . هـ
المعلومات العلمية والتكنولوجيا بشأن التجارب الناجحة في مكافحة التصحر والجفاف في المنـاطق القاحلـة               

 ) .بيرو ، ومنسق اللجنة الفرعية لمكافحة التصحر: البلد المسؤول (وشبه القاحلة 


