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 استعراض تنفيذ االتفاقيةة نجل
 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢١-١٢بوينس آيرس، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

من ) ب(٢و) أ(٢ االتفاقية وترتيباهتا املؤسسية، عمالً بالفقرتني استعراض تنفيذ
 ٥-م أ/١من املقرر  ١٠ الفقرة  من االتفاقية، وكذلك٢٦، واملادة ٢٢املادة 

استعراض التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة من مناطق         
ة خالف أفريقيا عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التقارير عن العملي

 القائمة على املشاركة، وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف        
                      إعداد برامج العمل وتنفيذها

اسـتعراض الـتقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة أمريكا الالتينية     
 ائمة على املشاركة،والكارييب عن تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التقارير عن العملية الق

        وعن اخلربات املكتسبة والنتائج احملرزة يف إعداد برامج العمل وتنفيذها

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 نتائج االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف
 منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

 موجز

الكارييب اجتماعها اإلقليمي احلادي عشر يف مدينة   عقـدت البلدان األطراف يف منطقة أمريكا الالتينية و         
، وذلك هبدف القيام باستعراض جيريه النظراء للتقارير        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٠ إىل   ١٧بـنما، بنما، يف الفترة من       

الوطنـية الـيت أعدهتـا بلـدان أمريكا الالتينية والكارييب، وتبادل اخلربات والدروس املستفادة، وإعداد بعض                 
وقد حضر االجتماع ممثلون . ات والتوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسةاالستنتاج

حكوميون عن واحد وأربعني بلداً من البلدان األطراف يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، باإلضافة إىل املمثلني      
 . قليمية ودون اإلقليمية، واملنظمات غري احلكوميةعن البلدان املتقدمة، واملنظمات الدولية واملنظمات اإل
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  الوالية-أوالً 

 املتعلق باإلجراءات واآلليات املؤسسية اإلضافية للمساعدة ٥-م أ/١طلب مؤمتر األطراف، مبقتضى مقرره  -١
أن تستفيد من أعماهلا    ) ١٥ة  املرفق، الفقر (يف استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، من األمانة           

أو دون اإلقليمي لنشر املعلومات املستمدة من حتليلها األويل والسعي          /وأنشطتها اجلارية على املستوى اإلقليمي و     
 ).ICCD/COP(5)/11/Add.1(للحصول على ردود الفعل بغية إغناء قاعدة أعمال جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

 املتعلق بربنامج عمل الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ ٧-م أ/٩كر، واملقرر ووفقاً للمقرر اآلنف الذ -٢
، نظمت األمانة اجتماعات إقليمية للبلدان األطراف املتأثرة من مناطق          )ICCD/COP(7)/16/Add.1(االتفاقـية   

قة ردود الفعل املطلوبة    وتتضمن هذه الوثي  . خالف أفريقيا حتضرياً للدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية        
 .اليت مت احلصول عليها من خالل االجتماع اإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

االجـتماع اإلقليمي للبلدان األطراف يف منطقة أمريكا         -ثانياً 
 الالتينية والكارييب

 اخللفية -ألف 

ألمم املتحدة ملكافحة التصحر، وطبقاً ملقررات مؤمتر األطراف، أبلغت بلدان  من اتفاقية ا٢٦وفقاً للمادة  -٣
منطقة أمريكا الالتينية والكارييب مؤمتر األطراف عرب تقاريرها الوطنية الثالثة، بالتدابري اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقية               

 .  وما بعده٢٠٠٢منذ عام 

يت أعّدهتا بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، ومن أجل         وللقـيام بتحليل متعّمق للتقارير الوطنية ال       -٤
تبادل اخلربات والدروس املستخلصة وأفضل املمارسات وإلعداد بعض االستنتاجات والتوصيات لتنظر فيها جلنة             

 ٢١ إىل   ١٧اسـتعراض تنفـيذ االتفاقية يف دورهتا اخلامسة، ُعقد االجتماع اإلقليمي احلادي عشر يف الفترة من                 
 .  يف مدينة بنما، بنما٢٠٠٦يوليه /متوز

 ١٩ بلداً من بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، و        ٣٣ ممثالً حكومياً عن     ٤١وقد حضر االجتماع     -٥
 ممثلني عن املنظمات غري احلكومية، وممثلون عن أمانة         ١٠ممثالً عن املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، و       

 . م املتحدة ملكافحة التصحر واآللية العامليةاتفاقية األم

 وضع جدول أعمال االجتماع -باء 

شـكّل تقـدمي املناطق دون اإلقليمية للتقارير الوطنية قاعدة النقاش الرئيسية طيلة األيام الثالثة األوىل                 -٦
اجملاالت االستراتيجية اليت   وقد مت اإلبالغ عن اإلجنازات اليت حققتها البلدان األطراف بشأن ثالثة من             . لالجتماع

باإلضافة إىل هذا، قدم ممثل الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية املعنية ). ٤-م أ/٨املقرر (حّددها إعالن بون 
بالتصحر تقريراً عن مشاركة اجملتمع املدين يف أنشطة تندرج يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على                 

 .  إعداد التقارير الوطنية الثالثة والتصديق عليها على اخلصوصالعموم، ويف نطاق 
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وقـد كّرس االجتماع اليومني األخريين لتقدمي ومناقشة عدد من التقارير بشأن مسائل ذات صلة بتنفيذ                 -٧
 االتفاقية يف املنطقة، وعلى اخلصوص حتسني إجراءات تبليغ املعلومات فضالً عن جودة وشكل التقارير اليت يتعني               

تقدميها إىل مؤمتر األطراف؛ وتعبئة املوارد على املستويني الوطين والدويل؛ وبرنامج العمل اإلقليمي وبرامج العمل               
وقد عّين املندوبون أيضاً املمثلني عن املنطقة الذين سيشاركون يف مناقشات أفرقة اخلرباء خالل              . دون اإلقليمـية  

 . قية كما وافقوا على مقررات االجتماع واستنتاجاته وتوصياتهالدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفا

 االستنتاجات والتوصيات -جيم 

حـّدد كـل من االجتماع والتقارير الوطنية ثالثة جماالت ذات أمهية رئيسية متّس التدابري املتصلة بتنفيذ          -٨
ولوية اليت حّددهتا برامج العمل الوطنية      ضرورة معاجلة نقص املوارد املالية للقيام باألنشطة ذات األ        : االتفاقية وهي 

ولتحقـيق التنمـية املستدامة بصفة عامة؛ ونقص املوارد البشرية؛ والضعف املؤسسي الذي تتسم به القطاعات                
 .احلكومية واملنظمات غري احلكومية

 رصد تطبيق االتفاقية وتقدمي معلومات بشأن تنفيذها -١

 التقارير الوطنية

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر أن تقوم، بالتعاون مع الفريق العامل املخصص            يـتعني على أمانة      -٩
ووفقاً ملقررات مؤمتر األطراف، يتعني     . ، باستعراض املواعيد النهائية إلعداد التقارير الوطنية      )٧-م أ /٨املقـرر   (

بأداة توجيهية أكثر مشوالً وقابلة علـيها أيضـاً حتسني املذكرة التفسريية ودليل املساعدة وذلك لتزويد األطراف             
ويتعني أيضاً أن يراعي تنقيح دليل املساعدة مرحلة تنفيذ برنامج العمل الوطين،            . للمقارنة بغريها وتتسم باملرونة   

اليت دخلها العديد من البلدان، وأن يعترب اإلبالغ على املستوى الوطين عملية يتعني حتسينها يف احلني نفسه الذي                  
وعلى البلدان األطراف أن تأخذ بعني االعتبار آخر األحكام لتحسني إجراءات تبليغ املعلومات .  االتفاقيةُتنفّذ فيه 

 . وأن تستخدمها لتعزيز جودة تقاريرها

 املوجزات القطرية

تربز املوجزات القطرية اليت قدمت إىل جانب التقارير الوطنية الثالثة التقدم الذي أحرزته البلدان األطراف  -١٠
وجلنة العلم . يف إنشـاء قاعدة ُيستند إليها لتقييم ورصد عمليات التصحر يف تلك البلدان ويف املنطقة بصفة عامة       

 مدعوة إىل أن حتيط علماً بالصعوبات اليت تواجهها األطراف يف إعداد املوجزات، وإىل مساعدهتا               اوالتكنولوجـي 
طراف اليت مل تقدم بعد موجزاهتا القطرية فهي مدعوة إىل     أما البلدان األ  . عـلى حتسني قدراهتا لتحقيق هذه الغاية      

 . القيام بذلك يف أقرب اآلجال

 القضايا املواضيعية -٢

 العمليات القائمة على مشاركة اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية

تقارير الوطنية وبرامج العمل الوطنية تشجع األطراف على االستفادة من الدروس املستخلصة أثناء إعداد ال -١١
كما أهنا مدعوة إىل . والتصديق عليهما، وأثناء االحتفال باليوم العاملي للتصحر والسنة الدولية للصحارى والتصحر
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تعزيـز التزامها بإدماج الفاعلني احملليني، ال سيما النساء والسكان األصليني ومستخدمي األراضي، يف أنشطتهم               
 .مكافحة التصحر وجتنب عواقب املغاالة يف تبسيط احتياجاهتم احملددةالرامية إىل 

وتشجع األطراف على تطبيق واستخدام آليات ال مركزية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر               -١٢
 .يةمن خالل عقد الشراكة والتنسيق مع املؤسسات احمللية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احمللية للتنم

وتدعى األطراف إىل توطيد روابطها املؤسسية مع اجملتمع املدين عن طريق إدماج املنظمات غري احلكومية                -١٣
 .يف هيئات التنسيق الوطنية التابعة هلا وكذلك يف األنشطة الرامية إىل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 األطر أو الترتيبات التشريعية واملؤسسية

تدعـى هيـئات التنسيق الوطنية إىل أن تضع آليات تشغيلية معيارية وثابتة لتحسني قدرهتا على معاجلة                  -١٤
املسائل املعقدة اليت تتحمل مسؤوليتها، كدمج قضايا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف السياسات الوطنية           

 . ترتيبات التشريعية واملؤسسيةالعامة، والتنسيق على مستوى املؤسسات، ودعم تقييم ومواءمة ال

 تعبئة املوارد وتنسيقها، على املستويني احمللي والدويل، مبا يف ذلك عقد اتفاقات الشراكة

تقر بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب باجلهود اليت بذلتها عدة بلدان ومنظمات من أجل توفري الدعم  -١٥
غري أنه يف السنوات األربع . ت من البلدان يف إطار برنامج العمل دون اإلقليميالتقين واملايل لبلدان خمتارة وجملموعا

. األخرية، ظلت مستويات التمويل غري الكافية تشكل العائق األساسي أمام عمل البلدان األطراف، وعمل األمانة              
إقامة الشراكات بينها وبني وقد يؤدي هذا العائق أيضاً إىل تآكل اإلجنازات البارزة اليت حققتها األطراف يف جمال 

 . املؤسسات واجملتمعات احمللية

وأشارت األطراف إىل أن هناك عوائق باقية حتول دون احلصول على التمويل من مرفق البيئة العاملية تتمثل  -١٦
ويات باإلضافة إىل هذا، عّبرت بلدان املنطقة عن انشغاهلا بشأن عدم كفاية مست           . يف اإلجراءات املعقدة والطويلة   

من خالل العملية الرابعة    ) ١٥الربنامج التشغيلي   (املوارد املخصصة للربنامج التشغيلي لإلدارة املستدامة لألراضي        
وطلب االجتماع إىل أمانيت مرفق البيئة العاملية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة           . لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية    

استكشاف واختاذ التدابري الالزمة من أجل تسريع وتبسيط إجراءات توجيه          التصـحر، القيام مع مجيع األطراف ب      
 . األموال عرب قنوات

ويطلـب إىل أمانـة اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة التصحر وأمانة اآللية العاملية توفري معلومات شاملة               -١٧
هتا بعض بلدان املنطقة والفرص األخرى ومستكملة بشأن موارد التمويل احملتملة، مبا يف ذلك الُنهج جديدة اليت نفذ

وحتضرياً للدورة الثامنة املرتقبة ملؤمتر األطراف، تدعى أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة            . اليت مل ُتستكشف بعد   
  .التصحر إىل نشر املعلومات املتعلقة بتعبئة وتوجيه املوارد املالية من قبل اآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية
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 الروابط وأوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى واستراتيجيات التنمية الوطنية

طلـب االجـتماع إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ومرفق البيئة العاملية واألطراف أن                 -١٨
ة وبرامج العمل من أجل حتقيق تواصل جهودها لتعزيز القدرات التفاوضية والتخطيطية والتنفيذية للمشاريع الوطني

وقد شجع االجتماع بوجه خاص البلدان األطراف على تعزيز بيئة مؤسسية متكينية لبناء             . أهـداف اتفاقيات ريو   
 . قدرات بشرية متينة، وعلى منح موظفيها، قدر اإلمكان، ما يكفي من الوقت واملوارد املالية للوفاء مبسؤولياهتم

 تدهورة وإلنشاء نظم اإلنذار املبكر من أجل ختفيف آثار اجلفاف تدابري إلصالح األراضي امل

يشـكّل الـتقدم املـتفاوت الذي تشهده بلدان املنطقة من حيث وضع وتنفيذ تدابري إلصالح األراضي          -١٩
املتدهورة وإلنشاء نظم اإلنذار املبكر من أجل ختفيف آثار اجلفاف، مصدراً من مصادر االنشغال الرئيسية بالنسبة 

وقد أوصى االجتماع بأن تعمد األطراف، بدعم من أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، إىل               . لألطراف
تعزيـز قدراهتـا املتبادلة وذلك من خالل تقاسم املعلومات وتنظيم حلقات عمل ثنائية ودون إقليمية وإقليمية،                     

ن اجلفاف والتصحر يف منطقة أمريكا الالتينية      وال سـيما مـن خـالل النهوض بإمكانات شبكة املعلومات بشأ           
 . املتعلقة بزراعة األحراج٤والكارييب وشبكة الربامج املواضيعية 

وقد أوصى االجتماع بقوة البلدان املتقدمة ببذل املزيد من اجلهود لتحسني الوصول إىل املعرفة والوسائل                -٢٠
لتخفيف من آثار اجلفاف يف مجيع البلدان األطراف املتأثرة         املتخصصـة والتجهيزات املتعلقة بنظم اإلنذار املبكر ل       

 . ولضمان إدارة مستدامة هلذه النظم عن طريق توفري تدريب للتقنيني الوطنيني

وحـث االجتماع األطراف على الرصد والتنظيم املَُمنهج لإلجنازات اليت حققتها بلداهنا يف جمال إصالح                -٢١
نذار املبكر يف نطاق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وعلى بذل اجلهود            األراضي املتدهورة وإنشاء نظم اإل    

 . لتعزيز التنسيق بني خمتلف املنظمات الوطنية املعنية باملسألة

 رصد وتقييم اجلفاف والتصحر

 واملؤشرات دعا االجتماع البلدان املتقدمة األطراف إىل توفري الدعم التقين واملايل الستخدام ونشر املعايري             -٢٢
ودعا أيضاً هذه األخرية إىل بذل قصارى جهودها يف         . القائمة ولرصد وتقييم التصحر يف البلدان األطراف املتأثرة       

كما أوصاها مبالءمة . سـبيل تطبـيق املعايري واملؤشرات يف هذه العمليات القائمة على مشاركة اجملتمعات احمللية           
تبادل املعلومات والتعاون بني بلدان اجلنوب، وذلك من أجل تطوير          نظمهـا اخلاصة بالرصد والتقييم عن طريق        

 .األدوات الالزمة لرصد وتقييم التصحر واجلفاف على الصعيد اإلقليمي بشكل فعال ويف الوقت املناسب

وطلـب االجـتماع إىل البلدان األطراف، وإىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واألوساط               -٢٣
ة على املستوى الدويل، والوكاالت الدولية أن تتحري إمكانية إنشاء مرصد لرصد وتقييم عمليات التصحر               العلمي

 . يف املنطقة، وذلك باستخدام األدوات املوجودة وإدماجها يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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املتأثرة، على التكنولوجيا واملعارف والدراية     حصـول البلدان األطراف املتأثرة، ال سيما البلدان النامية األطراف           
 العملية املالئمة

أوصى االجتماع البلدان األطراف بتطوير التكنولوجيا احلديثة وتكييفها ملكافحة التصحر والتخفيف من             -٢٤
ة ودعا البلدان اليت أحرزت تقدماً كبرياً بشأن هذه املسألة إىل مواصلة وتأكيد جهودها األخري             . آثـار اجلفـاف   

املتمـثلة يف تـبادل املعلومات وتعزيز التعاون الثنائي واملتعدد األطراف ملساعدة البلدان األخرى يف املنطقة على                 
وبناء على ذلك، شجع االجتماع استخدام اآلليات اإلقليمية        . احلصول على التكنولوجيا والدراية التقنية املالئمة     
كافحة التصحر، مثل برامج العمل دون اإلقليمية وشبكة الربامج         الـيت أنشئت ضمن إطار اتفاقية األمم املتحدة مل        

 .  املتعلقة باملعارف التقليدية٥املواضيعية 

 اجملاالت االستراتيجية للعمل وفقاً إلعالن بون: القضايا العاملية -٣

 ررةاإلدارة املستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات يف املناطق املتض

سـلم االجتماع مع إبداء قلقه بالتنمية غري املتكافئة يف املنطقة من حيث القدرات التقنية، وتيسري البيئة                  -٢٥
وعالوة على ذلك، فقد اعترف     . التمكينـية، وتوافـر األمـوال، ومن حيث األولويات اليت حّددهتا احلكومات           

ات غري احلكومية فضالً عن الكيانات املسؤولة عن تنفيذ االجتماع بالتعاون احملدود بني املنظمات احلكومية واملنظم
وأوصيت البلدان األطراف بأن تبذل قصارى جهودها للمضي قدماً وبصفة مشتركة . ورصد برنامج العمل الوطين

ق حنو حتقيق إدارة مستدامة الستخدام األراضي، مبا يف ذلك املياه والتربة والنباتات مع تعزيز التعاون األفقي، وإطال
 . ودعم املبادرات يف هذا اجملال، مع إيالء األولوية لألنشطة اليت حددهتا برامج العمل الوطنية

 تطوير نظم مستدامة لإلنتاج الزراعي وتربية املواشي يف املزارع

شجع االجتماع األطراف على األخذ مببادئ التنمية املستدامة يف سياساهتا املعنية بالزراعة وتربية املواشي               -٢٦
يف املـزارع والـريف، مع إيالء عناية خاصة إلعادة هيكلة عمليات اإلنتاج وللسياسات املالئمة املعنية بتصدير                 

كما طلب إىل مراكز التنسيق وهيئات التنسيق الوطنية رصد هذه العمليات يف . إنتاجها من الزراعة وتربية املواشي
 .املناطق اجلافة والقابلة للتأثر

 اجلديدة واملتجددةتطوير مصادر الطاقة 

 ملكافحة التصحر واجملتمع العلمي     ةطلب االجتماع إىل مجيع البلدان األطراف وأمانة اتفاقية األمم املتحد          -٢٧
 املتعلقة باملعارف   ٥والـدويل أن يوفّـروا، يف إطار واليتهم، الدعم لإلطالق املرتقب لشبكة الربامج املواضيعية               

 املتعلقة بالطاقات املتجددة، وذلك من خالل إتاحة املعلومات وتنسيق          ٦ية  التقلـيدية وشـبكة الربامج املواضيع     
 .األعمال ومنح الدعم التقين وما يلزم من أموال وتقدمي املساعدة على رصد وتقييم األنشطة املقبلة



ICCD/CRIC(5)/3/Add.3 
Page 8 

 

 األولويات اإلقليمية -٤

 الربنامج اإلقليمي

 ملكافحة التصحر واآللية العاملية، فضالً      ةألمم املتحد طلب االجتماع إىل البلدان األطراف وأمانة اتفاقية ا        -٢٨
عن الوكاالت املعنية، اختاذ تدابري عاجلة لضمان متويل مستدام لشبكات الربامج املواضيعية الست اليت أُدجمت يف                

 من برنامج العمل اإلقليمي، دون إحلاق أي ضرر مبجاالت الربنامج األخرى، واإلسراع يف              ٣اخلـط الـربناجمي     
 ). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(فيذها قبل هناية فترة السنوات اخلمس للربنامج تن

 الربامج دون اإلقليمية

 ملكافحة التصحر على إعطاء األولوية لتنفيذ برامج العمل         ةتشـجع األطراف وأمانة اتفاقية األمم املتحد       -٢٩
املعلومات والقيام بأعمال   دون اإلقليمـية وعـدم ادخـار أي جمهود يف توفري املوارد البشرية الالزمة ويف تبادل                 

ودعيت األطراف، بوجه خاص، إىل ضمان املوارد املالية املناسبة واملالئمة عن طريق التفاوض مع صناديق . التنسيق
 . التمويل الوطنية والدولية، وإىل استخدام هذه املوارد استخداماً فّعاالً

 االستنتاج اخلتامي -دال 

 أحرزت البلدان األطراف يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب تقدماً         خـالل السـنوات األربع األخرية،      -٣٠
ملحوظاً يف جمال تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ال سيما من خالل تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي 

من برامج العمل الوطنية يف  يف املائة ٧٠اخلاّص باإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها؛ وإعداد أكثر من 
املـنطقة والتصديق عليها؛ وتطبيق تدابري استصالح األراضي املتدهورة؛ وحتديد املعايري واملؤشرات لرصد وتقييم              

بيد أن هذا التقدم احملرز وغريه حصل بشكل متفاوت يف املنطقة، وذلك رهناً             . عملـيات اجلفـاف والتصـحر     
ة واملوارد البشرية واالقتصادية اليت استثمرهتا خمتلف البلدان أثناء تنفيذها          بـالقدرات التقنـية، واإلرادة السياسي     

ويف الوقت نفسه، يؤثر تدهور األراضي واجلفاف على عدد متزايد من السكان يف . لالتفاقية على املستوى الوطين  
ويل للوفاء بالتزاماهتم اليت    ونتـيجة لذلك، وجه االجتماع طلباً عاجالً إىل البلدان املتقدمة واجملتمع الد           . املـنطقة 

تندرج يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر من أجل معاجلة قلة املوارد املالية، مما يسهم إىل حد كبري يف 
 ةافـتقاد اإلرادة السياسية وضعف القدرات املؤسسية والتقنية، ويؤّخر ويعوق حتقيق أهداف اتفاقية األمم املتحد              

 .يف املنطقةملكافحة التصحر 

 ـ ـ ـ ـ ـ


