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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقّت) ب(٣البند 
   املعتمدة مؤقتاًت األداء مؤشرااستناداً إىلتنفيذ التقييم 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان            
ووكاالت األمـم املتحـدة،     والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية،     ،  تقدمةاألطراف امل 

واآللية العامليـة،   وكذلك من األمانة    واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،       
   لالستراتيجية٢عن اهلدف التنفيذي 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدَّمة من البلدان األطراف              
املتأثِّرة والبلدان األطراف املتقدِّمة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات        

ـ           ة احلكومية الدولية ومرفق البيئة العاملية وكذلك من األمانـة واآللي
   لالستراتيجية٢العاملية عن اهلدف التنفيذي 

  مذكّرة مقدَّمة من األمانة    

  موجز    
تتضمَّن هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف             

 لالستراتيجية، وهو إطـار الـسياسات       ٢والكيانات املبلّغة األخرى عن اهلدف التنفيذي       
م الوثيقة معلومات حمدَّثة عن مؤشِّـرات األداء الثالثـة ذات الـصلة مـن               وتقدِّ. العامة
عاملي وإقليمي ودون إقليمي، وحتدِّد االجتاهات احملتملة حنو بلوغ األهداف احملدَّدة            منظور

  .هلذه املؤشِّرات
وتقدم الوثيقة أيضاً بعض التوصيات املتعلقة بضرورة تكييف التدابري الراميـة إىل              
  .  اهلدف وتفعيلها وتعزيزها، لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةحتقيق هذا
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 العمليـة املتكـرِّرة    اليت ترمي إىل إثـراء       ICCD/CRIC(11)/15وترد يف الوثيقة      
اعتبارات خاصة بعملية اإلبالغ، مبا يف ذلك التحسينات املمكن إدخاهلا علـى جمموعـة              

  . هبامؤشِّرات األداء واملنهجيات املرتبطة
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  مةمقدِّ  -أوالً  
هذه الوثيقة جتميٌع وحتليلٌ أويل للمعلومات املقدَّمة من األطراف واملراقبني عن اهلدف         -١

  . )١( لالستراتيجية، وهو إطار السياسات العامة٢التنفيذي 
انظر الفصول  (ولكل مؤشر من مؤشرات األداء الثالثة املتعلقة هبذا اهلدف التنفيذي             -٢

، فرع عن التحليل من منظور عاملي، يناقش احلالة فيما خيـص            )الثاين والثالث والرابع أدناه   
مات املقدَّمة من كيانـات اإلبـالغ ذات        مؤشر األداء من منظور عاملي باالستناد إىل املعلو       

ومل تقدم وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية أية تقـارير خـالل              . الصلة
ويرد يف فروع الوثيقة عند االقتضاء املزيد من املعلومـات املتعلِّقـة            . ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

ن األطراف املتـأثِّرة والبلـدان      بالتحليل الذي يتناول من منظور إقليمي ودون إقليمي البلدا        
وقد أُجري حتليلٌ إضايف مبراعـاة البيانـات        . األطراف املتقدِّمة ومرفق البيئة العاملية واألمانة     

 من أجل رصد االجتاه حنـو حتقيـق         ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨املقدَّمة عن الفترتني    
  .األهداف العاملية احملدَّدة هلذه املؤشِّرات

وثيقة استنتاجات عامة بشأن حالة األنشطة الـيت تتعلـق باهلـدف            وترد يف هناية ال     -٣
وُوضعت بعض التوصيات املتعلقة بضرورة تكييف األنشطة وتفعيلها وتعزيزها         . ٢التنفيذي  

وقد تود جلنة   . لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بغية حتقيق أهداف االستراتيجية          
م اإلطار القائم على النتائج، تقدمي توجيهات عمليـة إىل          استعراض تنفيذ االتفاقية، باستخدا   

األطراف ومؤسسات االتفاقية وهيئتيها الفرعيتني واملنظمات ذات الـصلة إلتاحـة متابعـة             
  .التوصيات احملددة اهلدف اليت سُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها

 ٣-٢ و٢-٢و ١-٢ املتعلق بالنتائج CONS-O-5مؤشِّر األداء   -ثانياً  

أهنـت  عدد البلدان األطراف املتأثِّرة والكيانات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة الـيت              
برامج العمل اإلقليمية املتوائمة    /برامج العمل دون اإلقليمية   /تنقيح برامج العمل الوطنية   /صياغة

طـط  مع االستراتيجية، مبراعاة املعلومات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية، واخل          
  .والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

 ــــــــــــ

  .ICCD/COP(8)/16/Add.1 الوارد يف الوثيقة ٨-م أ/٣انظر املقّرر  )١(
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  التحليل من منظور عاملي  -ألف  
تنقيح برامج العمل الوطنية املتوائمة مـع االسـتراتيجية،         /أهنت صياغة عدد البلدان اليت      -١  

مبراعاة املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية، واخلطط والسياسات الوطنيـة،         
  )١انظر املرفق، اجلدول  (يف أطر االستثماروإدراجها 

بلد واحد من أفريقيا وآخر من آسيا وثالث        (أفادت البلدان األطراف الثالثة املتأثرة        -٤
بأهنا عملت على مواءمة برامج عملـها الوطنيـة مـع    ) من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  

واحد من آسيا وآخر من أوروبا الوسطى       (االستراتيجية يف دورة اإلبالغ احلالية، وأفاد َبلدان        
وميثـل ذلـك    . بأهنما قاما بصياغة برنامج عمل وطين يف دورة اإلبالغ احلاليـة          ) والشرقية

نسبته مثانية يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة اليت ردت على هذا الـسؤال ومل يكـن                  ما
 ثالثة بلدان بأهنا قامت مبواءمـة       وأفادت).  بلداً ٦٠(لديها بالفعل برنامج عمل وطين متوائم       

برامج عملها الوطنية لكنها مل تقدم تاريخ املواءمة أو قدمت تارخياً يسبق اعتماد االستراتيجية              
وحىت بعد إزالة هذه الشكوك، من الواضح أن هناك عـدداً           . مما يعين أن التاريخ غري صحيح     

اءمـة بـرامج عملـها الوطنيـة مـع      قليالً للغاية من البلدان األطراف املتأثرة قد قامت مبو    
  .االستراتيجية يف فترة اإلبالغ احلالية

وهناك مثانية وأربعون بلداً لديها برامج عمل وطنية لكنها مل تعمل على مواءمتها مع                -٥
ويعين ذلك أن هنـاك  . االستراتيجية، وسبعة بلدان أخرى مل تعتمد بعد برامج عملها الوطنية        

من البلدان األطراف املتأثرة املبلغة ليس لـديها برنـامج عمـل             يف املائة    ١٠ما يزيد على    
  . واحد وطين
وطلب إىل البلدان اخلمسة اليت قامت بصياغة برامج عملها الوطنية أو مبواءمتها مع               -٦

وردت . االستراتيجية أثناء فترة اإلبالغ أن ترد على أسئلة حول مسات برامج عملها الوطنية            
وكان رد مجيع البلدان األربعة بأهنـا أدرجـت يف          . ى هذه األسئلة  أربعة بلدان من بينها عل    

برامج عملها الوطنية املتوائمة مع االتفاقية معلومات أساسية بيوفيزيائية واجتماعية اقتـصادية            
وأجرى َبلدان مـن بينـها      . وتقييماً للعوامل املؤثرة يف التصحر وتدهور األراضي واجلفاف       

. إلدارة املستدامة لألراضي وقدما توصيات إلزالة هذه احلـواجز        تقييماً للحواجز اليت تعوق ا    
 وأدرج بلد واحد فقط برنامج عمله الوطين املتوائم مع االسـتراتيجية يف إطـار االسـتثمار     

وأدرجت البلدان األربعة مجيعها برامج عملها الوطنية املتوائمة يف خططها اإلمنائية           . املتكامل  
وهناك ثالثة بلدان أدرجت    . قطاعية واالستثمارية ذات الصلة   الوطنية وخططها وسياساهتا ال   

واستخدمت ثالثة بلدان املبادئ    . برامج العمل املتوائمة يف ورقتها الستراتيجية احلد من الفقر        
التوجيهية املتعلقـة مبواءمـة بـرامج العمـل مـع االسـتراتيجية الـواردة يف الوثيقـة                  

ICCD/COP(9)/2/Add.1.  
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  نية يف حتقيق اهلدفاملسامهة الوط  -٢  

 يف املائة من البلدان األطـراف       ٨٠ جيب أن يكون ماال يقل عن        ٢٠١٤حبلول عام     
تنقـيح برنـامج عمـل      /املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامـت بـصياغة         

  . برنامج عمل إقليمي متوائم مع االستراتيجية/برنامج عمل دون إقليمي/وطين

 )٢( جمتمعة ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨الردود املتعلقة بالفترتني    لدى النظر يف      -٧
 ١١، كان لـدى  ٢٠١١من أجل تقييم احلالة الراهنة لتحقيق اهلدف، تبني أنه يف أواخر عام  

ومن الواضـح أن اهلـدف      . )٣(بلداً من البلدان األطراف املتأثرة برامج عمل وطنية متوائمة        
 بلداً طرفاً متأثراً من البلدان األطراف يف االتفاقيـة،          ١٦٨ويوجد حالياً   . يزال بعيد املنال   ال

 بلداً بـرامج    ١٣٥ يف املائة، ال بد أن يضع        ٨٠ولكي يتحقق اهلدف املتمثل يف بلوغ نسبة        
وال يزال اهلدف بعيد املنال للغاية حىت إذا افترضنا أن . ٢٠١٤عمل وطنية متوائمة حبلول عام 

 اليت مل تقـدم تقريـراً       ٥١    ل من بني البلدان ا    )٤(ة متوائمة هناك بلداناً لديها برامج عمل وطني     
وعلى الرغم من أن أغلبية البلدان قد أعلنت عن إعداد خطط لوضع            . ٢٠٠٨وطنياً منذ عام    

، فمما ال شك فيه أن      )٥(برنامج عمل وطين متوائم مع االستراتيجية يف فتريت السنتني املقبلتني         
 أمام البلدان األطراف املتأثرة وكـذلك أمـام مؤسـسات           عملية املواءمة تطرح حتدياً هاماً    

  .ع أن تقدم الدعم يف هذا اخلصوصاالتفاقية اليت من املتوق
  )٢ و١، والشكالن ٢انظر املرفق، اجلدول (التقييم النوعي   -٣  

 
أو مواءمته بالدعم عن طريق املـساعدة       /هل حظيت صياغة برنامج العمل الوطين و        

جابة بنعم فهل حصلت على املساعدة من إحدى املؤسسات التاليـة           اخلارجية؟ ويف حال اإل   
األمانة واآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات الثنائية واملتعددة األطـراف           (أكثر   أو
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدوليـة ومـا إىل             (

الـدعم الـتقين    ( بنعم ما هو نوع املساعدة اليت حصلت عليهـا           ؛ ويف حال اإلجابة   ))ذلك
 ).الدعم املايل أو الدعم يف جمال بناء القدرات أو

 ــــــــــــ 

 بلداً من البلـدان     ١٧، بينما قدم    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقاريرها الوطنية للفترة     قدم مائة وأحد عشر بلداً متأثراً      )٢(
 بلداً من البلدان املتأثرة مرة واحدة على األقـل          ١١٧، ورد   ٢٠١١-٢٠١٠املتأثرة تقاريرها الوطنية للفترة     

  .على هذا السؤال خالل فتريت السنتني
 عمل وطنياً متوائماً مع االستراتيجية لكنها مل        مل تراع يف هذا احلساب البلدان اليت أفادت بأن لديها برنامج           )٣(

، والبلدان اليت أفادت بـأن      )٢٠٠٨بيان ما إذا كان بعد عام       (تقدم تاريخ مواءمة هذا الربنامج أو صياغته        
  .٢٠٠٨تاريخ املواءمة كان قبل عام 

  .ICCD/CRIC(11)/6انظر الوثيقة  )٤(
 من مرفق البيئة العاملية مـن أجـل األنـشطة     احلصول على دعم مايل٢٠١٢ بلداً أثناء عام ٩٠طلب حنو   )٥(

  .التمكينية املضطلع هبا إلعداد التقارير وصياغة برامج عملها الوطنية ومواءمتها
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على الرغم من أن عدد البلدان اليت قامت بصياغة برامج عملها الوطنية أو مبواءمتها                -٨
ردت على  )  بلداً ٥١(ال يتجاوز مخسة بلدان يف فترة اإلبالغ احلالية، فإن هناك بلداناً كثرية             

. أو مواءمتـه  /األسئلة املتعلقة باحلصول على الدعم من أجل صياغة برنامج العمل الوطين و           
احتمال أال تكون البلدان قد أهنت بعـد  ‘ ١‘وهناك تفسريان من شأهنما توضيح ذلك أوهلما    

ن الدعم  عملية صياغة برامج عملها الوطنية أو مواءمتها لكنها ترغب مع ذلك يف اإلبالغ ع             
أن تكون البلدان قد أبلغت عن الدعم الذي تلقته         ‘ ٢‘الذي تلقته بالفعل؛ أو كبديل لذلك،       
مواءمة برامج العمـل الوطنيـة يف       / أو لصياغة  ٢٠٠٨لصياغة برامج عملها الوطنية قبل عام       

ونظراً إىل أن من املتعذر التمييـز بـني         .  أي قبل فترة اإلبالغ احلالية أو بعدها       ٢٠١٢ عام
لسببني احملتملني، ونظراً كذلك إىل أن حتليل املعلومات الواردة سيظهر عدداً مـن النتـائج               ا

  .اهلامة، فُيعَرض هنا تقييم هلذه احلالة على الرغم مما يكتنفها من غموض
 ٦٧ بلداً من البلدان األطراف اليت ردت على هذا السؤال، أفاد ما نسبته ٥١من بني   -٩

 ٣٣أو مواءمتها بينما أفـادت  /قت دعماً لصياغة برامج عملها الوطنية ويف املائة منها بأهنا تل   
  .يف املائة منها بأهنا مل تتلق دعماً

وهناك تفاوتات كبرية بني املؤسسات اليت قدمت الدعم لصياغة برامج العمل الوطنية    -١٠
دان الـيت تلقـت     فقد قدم مرفق البيئة العاملية الدعم إىل ما يقدر بثلثي عدد البل           . أو ملواءمتها 

الدعم، يف حني قدمت األمانة واآللية العاملية واملؤسسات املتعددة األطراف الدعم إىل أقـل              
بيد أن من املثري جداً لالهتمام أنه ال يوجد سوى بلد واحد قد             . بقليل من نصف هذه البلدان    

  .أبلغ عن تلقيه املساعدة الثنائية يف هذا اخلصوص
ائة من البلدان املدعومة مساعدة مالية بينما تلقى ثلثا البلدان           يف امل  ٩٠وقد تلقى حنو      -١١

  .وحصل ما يقدر بثلث البلدان على دعم يف جمال بناء القدرات. املدعومة دعماً تقنياً

  )التحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
عمل الوطنية املتوائمة مع االستراتيجية     أو تنقيح برامج ال   /عدد البلدان اليت أهنت صياغة و       -١  

مبراعاة املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية واخلطط والـسياسات الوطنيـة          
  وإدراجها يف أطر االستثمار

  )٣انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
سـط  اثنان يف و  ( بلدان ال توجد لديها برامج عمل وطنية متوائمة          ٤ال يزال هناك      -١٢

 بلداً يف أفريقيا من البلدان اليت ردت على هذا السؤال        ٢٥من أصل   ) أفريقيا وآخران يف غرهبا   
 بلداً من البلدان املبلغة بأن لديها برنامج عمل وطنياً لكنه ٢٠وأفاد ما جمموعه . بصورة قاطعة

 يف دورة   وهناك بلد واحد قد قام مبواءمة برنامج عمله الـوطين         . غري متوائم مع االستراتيجية   
وقدم بلَدان معلومات إضافية غري متسقة عن عملية املواءمة من بني البلـدان             . اإلبالغ احلالية 

  .اليت ردت باإلجياب على السؤال املتعلق مبعرفة ما إذا كانت قد قامت باملواءمة أو بالصياغة
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  )٤انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
البلدان األطراف املتأثرة يف آسـيا الـيت        يوجد برنامج عمل وطين واحد لدى مجيع          -١٣

وأفادت ستون بلداً بأن لديها برامج عمل وطنية        . ردت على هذا السؤال ما عدا بلداً واحداً       
وقام بلد واحد مبواءمة برنامج عمله الوطين يف فترة اإلبـالغ           . غري متوائمة مع االستراتيجية   

وأفاد بلد واحـد    .  الوطين يف هذه الفترة    احلالية بينما أقدم بلد آخر على صياغة برنامج عمله        
  .بأن لديه برنامج عمل وطنياً متوائماً مع االتفاقية لكنه مل يقدم معلومات عن تاريخ املواءمة

  )٥انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
برامج عمل وطنية   أفادت تسعة بلدان من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بأن لديها             -١٤

وقام بلد . ومل يكن هناك أي بلد ليس لديه برنامج عمله الوطين. غري متوائمة مع االستراتيجية
  .واحد مبواءمة برنامج عمله الوطين يف فترة اإلبالغ احلالية

  )٦انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
توسط برناجمي عملهما الوطنيني قبل اعتمـاد       اعتمد بلَدان من مشال البحر األبيض امل        -١٥

وهناك بلد واحد مل يعتمـد      . االستراتيجية لكنهما مل يعمال على مواءمتهما مع االستراتيجية       
  .بعد برنامج عمل وطنياً

  )٧انظر املرفق، اجلدول (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
الوطين قبـل اعتمـاد     اعتمد بلد واحد من أوروبا الوسطى والشرقية برنامج عمله            -١٦

وصاغ بلد . وهناك بلد واحد ليس لديه برنامج عمل وطين. االستراتيجية لكنه مل يقم مبواءمته
  .واحد آخر برنامج عمله الوطين يف فترة اإلبالغ احلالية

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
 

ألطراف املتـأثرة،   يف املائة على األقل من البلدان ا      ٨٠، تكون نسبة    ٢٠١٤حبلول عام     
برنامج عمـل   /تنقيح برنامج عمل وطين   /والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية قد قامت بصياغة      

 .برنامج عمل إقليمي متوائم مع االستراتيجية/دون إقليمي

 
  أفريقيا  )أ(  

 كانت هناك ثالثة بلدان قد قامت مبواءمة برامج عملها الوطنية           ٢٠١١يف هناية عام      -١٧
  ).يف وسط أفريقيا وبلد يف مشال أفريقيااثنان (

  آسيا  )ب(  
، كانت هناك ثالثة بلدان آسيوية قد قامت مبواءمة برامج عملها        ٢٠١١يف هناية عام      -١٨

  ).بلد يف شرق آسيا وآخر يف جنوهبا وثالث يف جنوب شرق آسيا(الوطنية 
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  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
ن لدى َبلدين من منطقة البحر الكارييب وبلد واحـد مـن   ، كا٢٠١١يف هناية عام      -١٩

منطقة األنديز برنامج عمل وطين متوائم مع االستراتيجية، مما يشري إىل أنه ميكن اعتبـار أن                
  .البلدان الثالثة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب تسري على طريق حتقيق اهلدف

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
،مل يكن هناك أي بلد من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط قد            ٢٠١١ية عام   يف هنا   -٢٠

  .وضع برنامج عمله الوطين املتوائم
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

،كان لدى بلدين من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية برنـامج          ٢٠١١يف هناية عام      -٢١
  .عمل وطين متوائم

  التقييم النوعي  -٣  
 

ة برنامج العمل الوطين أو مواءمته بالدعم عـن طريـق املـساعدة             هل حظيت صياغ    
اخلارجية؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم، فهل حصلت على املساعدة من إحدى املؤسسات التاليـة              

األمانة واآللية العاملية ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف             (أكثر   أو
؛ ))نظمات احلكومية الدولية واملؤسسات املالية الدولية وما إىل ذلك        وكاالت األمم املتحدة وامل   (

الدعم التقين أو الدعم املايل     (وإذا كانت اإلجابة بنعم، فما هو نوع املساعدة اليت حصلت عليها            
 ؟)أو الدعم يف جمال بناء القدرات

 
  )٤ و٣ والشكالن ٨انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  

 يف أفريقيا على املساعدة اخلارجية لصياغة برنامج عملـه الـوطين             بلداً ١٧حصل    -٢٢
  .وأفادت ثالثة بلدان بأهنا مل حتصل على أية مساعدة. ملواءمته أو/و

واملؤسسات املتعددة األطراف واآللية العاملية هي أكثر الكيانات املمثَّلـة يف تقـدمي               -٢٣
  . الدعم الذي كان مالياً يف أغلبيته

  )٦ و٥ والشكالن ٩نظر املرفق، اجلدول ا(آسيا   )ب(  
فيما يتعلق بالدعم اخلارجي الذي تلقته البلـدان األطـراف اآلسـيوية لـصياغة                -٢٤
مواءمة برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية، أفاد ما يزيد على نصف عـدد البلـدان          أو/و

  .األطراف اليت ردت على هذا السؤال بأهنا مل حتصل على مساعدة خارجية
وكان مرفق البيئة العاملية هو األكثر نشاطاً يف تقدمي الدعم الذي كان دعماً ماليـاً                 -٢٥

  .بصفة أساسية
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  )٨ و٧ والشكالن ١٠انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
أفادت البلدان التسعة مجيعها اليت ردت على هذا السؤال يف منطقة أمريكا الالتينيـة           -٢٦

  .أو مواءمة برامج عملها الوطنية/والبحر الكارييب بأهنا تلقت دعماً لصياغة و
وكانت األمانة هي املؤسسة اليت قدمت معظم الدعم الذي كـان دعمـاً تقنيـاً                 -٢٧
  .أساسية بصفة

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
 مل يبلغ أي بلد يف هذه املنطقة بأنه حـصل علـى مـساعدة خارجيـة لـصياغة                   -٢٨
مواءمة برنامج عمله الوطين مما يعين أن البلدان كانت متول األنشطة ذات الصلة مـن                أو/و

  .مواردها اخلاصة
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

أفاد بلد واحد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بأنه تلقى دعماً مالياً من مرفـق                 -٢٩
  .لوطينأو مواءمة برنامج عمله ا/البيئة العاملية لصياغة و

  ٤-٢ املتعلق بالنتيجة CONS-O-6مؤشر األداء   -ثالثاً  
 

األمم /عدد اتفاقات الشراكة اليت أبرمت يف إطار االتفاقية بني البلدان األطراف املتقدمة             
 .املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية والبلدان األطراف املتأثرة

 
م املتحدة واملنظمـات احلكوميـة      كانت البلدان األطراف املتقدمة ووكاالت األم       -٣٠

الدولية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية هي اجلهات الوحيدة اليت طلب إليها تقدمي معلومات               
وبالنظر إىل أنه مل تقدم أية وكالـة لألمـم املتحـدة            . عن هذا املؤشر من مؤشرات األداء     

ا يف عملية اإلبالغ واالستعراض     منظمة حكومية دولية، ما عدا مرفق البيئة العاملية، تقاريره         أو
احلالية، فإن حتليل هذا املؤشر من منظور عاملي هو يف الواقع حتليل الردود املقدمة من البلدان                

  .األطراف املتقدمة ومرفق البيئة العاملية

  البلدان األطراف املتقدمة  -ألف  
لدان األطـراف املتـأثرة   عدد اتفاقات الشراكة املربمة بني البلدان األطراف املتقدمة والب          -١  

  )١١انظر املرفق، اجلدول (
ردت مثانية بلدان على هذا السؤال من البلدان األطراف املتقدمة التسعة، وذكـرت               -٣١

ولذلك، فإن العملية احلسابية هلذا املؤشر تعتمـد        . ثالثة منها أهنا مل تربم أية اتفاقات شراكة       
  . املتقدمةعلى ردود مخسة بلدان فقط من البلدان األطراف
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 اتفاقـاً يف    ٤٤ و ٢٠١٠ اتفاق شراكة قد أبرمت يف عـام         ٤٦وهناك ما جمموعه      -٣٢
 بلداً، ومنطقتني، وأربـع     ٢٤ يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر مع          ٢٠١١ عام

وكانت اتفاقات الشراكة املتعلقة بأطر االستثمار املتكاملة املنشأة يف ظل          . مناطق دون إقليمية  
تراتيجيات التمويل املتكاملة األخرى غري استراتيجية التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآلليـة            اس

ويوجد اتفاق واحد   ).  اتفاقاً من هذا النوع كل عام      ٣٦(العاملية هي االتفاقات األكثر متثيالً      
ومل يربم   ٢٠١٠فقط يف إطار استراتيجية التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية العاملية يف عام             

  .٢٠١١أي اتفاق يف عام 
وطُلب أيضاً إىل البلدان املتقدمة تقدمي معلومات تبني ما إذا كانـت قـد أبرمـت                  -٣٣

وأفادت . اتفاقات شراكة يف ظل أطر أخرى غري إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر            
تفاقـاً آخـر يف      ا ٣٦ و ٢٠١٠ اتفاقاً من هذا النوع يف عـام         ٥٦هذه البلدان بأهنا أبرمت     

وذُكر اثنان ومخسون بلداً بوصفها بلداناً مستفيدة من هذا الدعم، منها اثنـان             . ٢٠١١ عام
. تلقيا الدعم من بلدين من البلدان املتقدمة وبلد واحد تلقى الدعم من ثالثة بلدان متقدمـة               

  .وقُدم الدعم على الصعيد العاملي يف حالتني
  دف املسامهة الوطنية يف حتقيق اهل  -٢  

 
 يكون قد مت تفعيل ما ال يقل عن اثنني من اتفاقات الـشراكة ذات               ٢٠١٤حبلول عام     

 .الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف كل بلد من البلدان األطراف املتأثرة

 
بيـد  . اهلدف املتعلق هبذا املؤشر من مؤشرات األداء ُمحدد للبلدان األطراف املتأثرة            -٣٤

عملية احلسابية املتعلقة به تستند إىل املعلومات اليت تقدمها البلدان األطـراف املتقدمـة              أن ال 
ومـن  . ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية           

الواضح أنه ال ميكن أن يقدم سوى تقييم حمدود بشأن حتقيق هذا اهلدف بالنظر إىل اخنفـاض   
  .الت الردود املقدمة من هذه الكياناتمعد
 جمتمعـة   ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨لدى تناول الردود املتعلقة بـالفترتني         -٣٥

 اليت ردت على هذا السؤال مرة واحدة        ١٣    لوالواردة من مرفق البيئة العاملية ومجيع البلدان ا       
، وأربع منـاطق دون      بلداً، وثالث مناطق   ٥٢، سيتبني أن    )٦(على األقل خالل فتريت السنتني    

 ــــــــــــ

 بلدان متقدمة   ٩، وقدمت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨قدم أربعة عشر بلداً متقدماً ومرفق البيئة العاملية تقاريرها للفترة            )٦(
، وكان عدد البلدان اليت قدمت مرة واحدة على األقل          ٢٠١١-٢٠١٠ومرفق البيئة العاملية تقاريرها للفترة      
 بلداً متقدماً   ١١وقد رّد   .  بلداً متقدماً إىل جانب مرفق البيئة العاملية       ١٧تقاريرها الوطنية عن فتريت السنتني      

 بلدان متقدمـة ومرفـق      ٥، وردت عليه    ٢٠٠٩-٢٠٠٨من بني تلك البلدان على هذا السؤال عن الفترة          
 بلداً ومرفق البيئة العاملية مرة على األقل على هذا السؤال           ١٣، ورد   ٢٠١١-٢٠١٠لعاملية عن الفترة    البيئة ا 

  .خالل فتريت السنتني
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إقليمية قد أفادت مرة واحدة على األقل بأهنا أبرمت اتفاق شراكة مـع البلـدان املتقدمـة                 
وقد أبرم أربعة عشر بلداً اتفاق شراكة مع اثنني من البلدان املتقدمـة             . مرفق البيئة العاملية   أو
.  مرفـق البيئـة العامليـة      مع مرفق البيئة العاملية، منها اثنان مع ثالثة بلدان متقدمة أو مع            أو

 )٧( جمتمعـة  ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨وسيتبني لدى تناول الردود املتعلقة بالفترتني       
والواردة من البلدان اخلمسة اليت قدمت رداً على هذا السؤال لفتريت السنتني، أن عدد البلدان               

ن ومنطقة دون   اليت كان لديها اتفاق شراكة فعال خالل فتريت اإلبالغ ال يتجاوز سبعة بلدا            
ومل يربم أي بلد من تلك البلدان اتفاق شراكة مع أكثر من بلد واحـد أو منظمـة                  . إقليمية
ويعين ذلك أنه يلزم توخي احلذر الشديد لدى االنطالق من هذه األرقام كأسـاس              . واحدة

 ألنه ليس من الواضـح مـا إذا كانـت    ٢٠١١حلساب مستوى حتقيق اهلدف يف هناية عام  
  .٢٠١١ ال تزال قائمة يف هناية عام ٢٠٠٩-٢٠٠٨راكة املربمة يف الفترة اتفاقات الش

 اتفاق شراكة على األقل حبلـول     ٣٣٦ومن الناحية احلسابية، ينبغي أن يكون هناك          -٣٦
وحىت إذا افترضـنا أن     .  بلداً من البلدان األطراف املتأثرة     ١٦٨ بالنظر إىل وجود     ٢٠١٤عام  

 ال تزال قائمة، وإن مل ُيبلـغ عـن          ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   مجيع اتفاقات الشراكة املربمة     
وثالث مناطق،  ( بلداً   ٥٢، فمن الواضح أنه إذا كان لدى        ٢٠١١-٢٠١٠حالتها يف الفترة    

وحيث إن  .  فإن هذا اهلدف بعيد املنال     ٢٠١١اتفاق يف هناية عام     ) وأربع مناطق دون إقليمية   
 إبرام هذه االتفاقات يف فتريت الـسنتني املقبلـتني          عدد البلدان املتقدمة اليت أفادت بأهنا تعتزم      

يتجاوز أربعة بلدان، فقد أصبح واضحاً أن حتقيق اهلدف سيطرح مـشاكل إذا كانـت                ال
ومع ذلك، فقد يكون الواقع مغايراً جداً لذلك بـالنظر  . البيانات احلالية هي أساس االفتراض 

  .إىل الطريقة غري املباشرة حلساب هذا اهلدف
  )١٢انظر املرفق، اجلدول (تقييم النوعي ال  -٣  

 
هل يسرت املؤسسات أو اهليئات ذات الصلة باالتفاقية إبـرام اتفاقـات الـشراكة؟                

األمانة أم اآللية العاملية أم مرفق البيئة العامليـة أم          (كانت اإلجابة بنعم، فما هي تلك اجلهة         وإذا
  ؟)جهة أخرى

 
فاقية اتفاقَي شراكة من أصل مخـسة اتفاقـات         يسرت املؤسسات ذات الصلة باالت      -٣٧

وهناك اتفاقـان يـّسرهتما     . أبرمت خالل فترة السنتني ومل تيسر هذه املؤسسات ثالثة منها         
رته منظمة األمم املتحدة لألغذيـة      األمانة واتفاق واحد يّسرته اآللية العاملية واتفاق واحد يسّ        

  ). الفاو(والزراعة 

 ــــــــــــ

  .قدمت ستة بلدان متقدمة تقارير عن فتريت السنتني، وردت مخسة بلدان من بينها على هذا السؤال مرتني )٧(
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  مرفق البيئة العاملية  -باء  
أو وكاالت التنفيذ التابعـة لـه       /عدد اتفاقات الشراكة املربمة بني مرفق البيئة العاملية و          -١  

  والبلدان األطراف املتأثرة احملددة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
أو عن طريق وكاالت    /أفاد مرفق البيئة العاملية بأنه أبرم اتفاقي شراكة إما مباشرة و            -٣٨
، وبأن هذه االتفاقات    ٢٠١١ و ٢٠١٠فيذ التابعة له مع البلدان األطراف املتأثرة يف عامي          التن

 بلداً يف أفريقيا    ١٣( بلداً   ٢١وقد ضمت تلك االتفاقات     . ال تتصل بأطر االستثمار املتكاملة    
  ). بلدان يف آسيا٨و

لبيئـة العامليـة    وأفاد مرفق البيئة العاملية أيضاً بأنه أبرم اتفاق شراكة بـني مرفـق ا               -٣٩
وكاالت التنفيذ التابعة له والبلدان األطراف املتأثرة احملددة يف ظل أطر أخرى غري إطار               أو/و

وضم هذا االتفاق وسـط  . ٢٠١٢ و ٢٠١١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف عامي        
  .أفريقيا وشرقها وغرهبا وأفريقيا كمنطقة

  املسامهة يف حتقيق اهلدف  -٢  

 
 يكون قد مت تفعيل ما ال يقل عن اثنني من اتفاقات الشراكة ذات ٢٠١٤ عام حبلول  

  .الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف كل بلد من البلدان األطراف املتأثرة

 
أو وكاالت التنفيذ التابعة له أية خطط       /ذكر مرفق البيئة العاملية أنه مل يضع مباشرة و          -٤٠

اكة واحد أو أكثر يف إطار االتفاقية مع بلد أو أكثر من البلـدان األطـراف     إلبرام اتفاق شر  
  .املتأثرة يف السنوات املقبلة

  التقييم النوعي  -٣  

 
هل يسرت املؤسسات أو اهليئات ذات الصلة باالتفاقية إبرام اتفاقـات الـشراكة؟               

ملية أم مرفق البيئة العامليـة      األمانة أم اآللية العا   (كانت اإلجابة بنعم، فما هي تلك اجلهة         وإذا
  ؟)أخرىجهة  أم

 
حسبما جاء يف تقرير مرفق البيئة العاملية، قامت أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة                -٤١

  .التصحر والبنك الدويل ومرفق البيئة العاملية ذاته بتيسري اتفاقات الشراكة اليت أبرمها املرفق
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  ٥-٢لنتيجة  بالنسبة إىل ا٧علق باهلدف ملوحد املتمؤشر األداء ا  -رابعاً  

الربجمة التآزريني التفاقيات ريو الثالث أو آليـات التنفيـذ      /عدد مبادرات التخطيط    
  .املشترك، على مجيع املستويات

  التحليل من منظور عاملي  -ألف  
،  التفاقيات ريـو الـثالث     الربجمة التآزريني /عدد البلدان اليت لديها مبادرات للتخطيط       -١  

  )١٣انظر املرفق، اجلدول (لتنفيذ املشترك آليات ل أو
 بلداً متأثراً أجـاب عـن الـسؤال         ٦٥، من أصل    ) يف املائة  ٦٨أو  ( بلداً   ٤٤نفذ    -٤٢

الربجمة املشتركة خالل فترة اإلبالغ، بينمـا       /هبذا اهلدف، مبادرات للتخطيط املشترك     املتعلق
 ٦٤، من أصل    ) يف املائة  ٦٧أو  ( بلداً   ٤٣دث  واستح).  يف املائة  ٣٢أو  ( بلداً   ٢١ينفذها   مل

بلداً أجاب عن السؤال يف هذا الصدد، آليات تنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعاضد خالل فترة               
 عدد املبـادرات املـشتركة      ويكاد).  يف املائة  ٣٣أو  ( بلداً   ٢١اإلبالغ، بينما مل يستحدثها     

املبادرات نوع   يف   اً طفيف اًتفاوت غري أن هناك     ،على الصعيد العاملي  يتساوى  واآلليات التنفيذية   
أن  فقد ذكرت أربعة بلـدان    . على الصعيد اإلقليمي  التآزرية الذي ُيستخدم أكثر من اآلخر       

تتضمن اتفاقيتني مـن اتفاقيـات ريـو        الربجمة املشتركة   /مبادراهتا املتعلقة بالتخطيط املشترك   
لتنفيذ املشترك أو التعاضد تتضمن اتفاقيتني مـن        ، وأبلغ َبلدان بأن آلياهتما التنفيذية ل      الثالث

  .تلك االتفاقيات
 تعن تلك اليت ليـس    آليات تآزرية   يزيد عدد البلدان اليت لديها      يف مجيع املناطق،    و  -٤٣

  .الربجمة املشتركة يف آسيا/مببادرات التخطيط املشترك باستثناء ما يتعلق هذه اآلليات،لديها 
 املبادرات التآزرية يف البلدان األطراف املتأثرة، باسـتثناء    مجيع أنواع وتكاد تتساوى     -٤٤

فعدد البلدان اليت أفادت بأن     . إنشاء جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث       ما يتعلق ب  
 أخرى من اًبأن لديها أنواعكثرية بلدان بلغت  وأ.  بلداً ١٨لديها جلنة تنسيق وطنية ال يتجاوز       

  .درجة يف منوذج اإلبالغاملبادرات غري تلك امل
الربجمـة املـشتركة يف     /املـشترك لتخطـيط   ة ل  مبادر ٣٦  املتقدمة بلدان ال ودعمت  -٤٥
 آلية تنفيذيـة للتنفيـذ      ٢٢ودعمت تلك البلدان    . ٢٠١١يف عام   منها   ٣٢ و ،٢٠١٠ عام

 بلـداً   ٣٣ومشل هذا الدعم    . ٢٠١١ منها يف عام     ٢٠، و ٢٠١٠يف عام    املشترك أو التعاضد  
  .وأربع مناطق دون إقليمية؛ يقع معظمها يف أفريقيا وآسيامتأثراً 
أيضاً دعمـاً كـبرياً إىل البلـدان        مؤسسات االتفاقية ومرفق البيئة العاملية      وقدمت    -٤٦

  .األطراف املتأثرة لتنفيذ األدوات التآزرية
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  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

رف متأثر خطة وطنية مشتركة     ، جيب أن يكون لدى كل بلد ط       ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 

، )٨( جمتمعة ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨عند النظر يف الردود املتعلقة بالفترتني         -٤٧
، من  )ئة يف املا  ٧١أو  ( بلداً   ٨٢ما حتقق من اهلدف حىت اآلن، يتبني أن لدى          من أجل تقييم    

فتريت السنتني يف على األقل مرة واحدة   املتعلق هبذا اهلدف السؤال  عن جابأ  بلداً ١١٦أصل  
بني فيما التآزر أوجه  لضمان   تشغيلية) آليات (أو آلية واحدة    مشتركة خطة وطنية األخريتني،  

بينما  ة،يتآزرآليات  )  يف املائة  ١٦أو  (بلداً  تسعة عشر   وال توجد لدى    . اتفاقيات ريو الثالث  
. ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨  الفترتني  خمتلفة يف   ردوداً ) يف املائة  ١٣أو   (بلداً ١٥قدم  

 بلدان، من أصل هذه الردود اخلمسة عشر املتباينة، عن عدم وجود آليات تآزرية ١٠وأبلغت 
، مما يشري إىل أن اآلليـة       ٢٠١١-٢٠١٠ وعن وجودها يف الفترة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   
غري أن مخسة بلدان أفادت بوجود آلية تآزرية يف .  أنشئت يف فترة اإلبالغ األخريةالتآزرية قد

وقد . ٢٠١١-٢٠١٠ وبعدم وجود أي آلية من هذا القبيل يف الفترة           ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
  .يكون من املهم فهم سبب اختفاء اآلليات التآزرية يف هذه البلدان اخلمسة

ة اليت وضعت آليات تآزرية جديـدة، ُيمكـن         وإذا ما روعيت تلك البلدان العشر       -٤٨
. ٢٠١١قد حقق اهلدف، إذا مشل القياس هنايـة عـام           )  يف املائة  ٧٩أو  ( بلداً   ٩٢إن   القول
بافتراض استمرار وجود آلية تآزرية يف مجيع البلـدان اإلحـدى           مرهون  الرقم   أن هذا  غري

مل تقدم معلومات عن     ولكنها   ٢٠٠٩-٢٠٠٨واألربعني اليت أبلغت عن وجودها يف الفترة        
، واستمرار غياب اآلليات التآزرية يف مجيع البلدان اإلحدى عشرة اليت    ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

 ولكنـها مل تقـدم معلومـات عـن          ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وجودها يف الفترة     أبلغت عن عدم  
املتعلقة بعدم استمرار اخلطة أو اآللية واألرقـام        بالنظر إىل األرقام    و .٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
، ) يف املائـة   ١٣(علقة بوضع اخلطة أو إنشاء اآللية يف البلدان األخرى، كما يرد أعـاله              املت
 ولكنها مل تقدم معلومات عن      ٢٠٠٩-٢٠٠٨كانت البلدان اليت قدمت إجابة يف الفترة         وملا

 هـو أن    حتمال اإلحصائي  يف املائة من العينة كلها، فإن اال       ٤٥ متثل   ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
. أوقفت آليتها التآزرية أو أنـشأهتا     تكون قد   رمبا  ) ة بلدان أو سبع ( البلدان   منستة يف املائة    

 ــــــــــــ

 بلداً متأثراً تقريره الوطين     ٧١، وقدم   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  قدم مائة وأحد عشر بلداً متأثراً تقريره الوطين عن           ) ٨(
، وقدم مائة وسبعة عشر بلداً متأثراً تقريره السنوي مرة واحدة على األقل عن فتريت               ٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   
وأجاب مائة وعشرة بلدان، من هذه البلدان املائة والسبعة عشر، عن السؤال املتعلق هبذا اهلـدف يف                 . السنتني

 بلداً مرة واحـدة  ١١٦، وأجاب عنه ٢٠١١-٢٠١٠ بلداً يف الفترة ٦٥، وأجاب عنه ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة  الفت
 .يت السنتنيرعلى األقل بالنسبة لكليت فت
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وهذا هو هامش اخلطأ املمكن يف دقة حتليل االجتاهات، ألن عدد البلـدان الـيت قـدمت                 
  .)٩(٢٠٠٩-٢٠٠٨ أقل من عددها يف الفترة ٢٠١١-٢٠١٠معلومات عن الفترة 

ائة من البلدان األطراف املتأثرة قد حقق  يف امل٨٠كان حوايل ، ٢٠١١يف هناية عام و  -٤٩
 ومرفق  األطراف املتقدمة أبلغ عنها كل من البلدان      فذت اخلطط اليت    إذا ما نُ  و .اهلدف املنشود 

، سيتسىن االقتراب أكثر من اهلدف يف السنوات الـثالث          البيئة العاملية واآللية العاملية واألمانة    
  .حقيقهاليت تفصلنا عن املوعد النهائي احملدد لت

  )٢٥انظر املرفق، اجلدول (التقييم النوعي   -٣  

هل قدمت مؤسسات اتفاقيات ريو دعماً لوضع عمليات تآزرية من أجل تنفيذ تلك               
 وإذا كان اجلوانب نعم، فحدد االتفاقية اليت        ؟االتفاقيات تنفيذاً مشتركاً على الصعيد الوطين     

  .قدمت مؤسساهتا الدعم

عن هذا الـسؤال،     بلداً متأثراً أجاب     ٦٤ من أصل    ،) يف املائة  ٦٠أو  ( بلداً   ٣٨أفاد    -٥٠
ليات تآزرية من أجل تنفيذ تلك االتفاقيات       من مؤسسات اتفاقيات ريو لوضع عم       دعم بتلقي

. عدم تلقي الدعم  ب)  يف املائة  ٤٠أو  ( بلداً   ٢٦تنفيذاً مشتركاً على الصعيد الوطين، بينما أفاد        
قدمت الـدعم   ، إذ   يف هذا الصدد   نشطافحة التصحر هي األ   يتبني أن مؤسسات اتفاقية مك    و

  . البلدان الثمانية والثالثني اليت تلقت الدعم بلداً من أصل٣٦إىل 

  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
ـ     /عدد البلدان اليت لديها مبادرات للتخطيط       -١   و الـثالث   الربجمة التآزريني التفاقيـات ري

  آليات للتنفيذ املشترك أو
  )١٦ و١٥اجلدوالن انظر املرفق، (فريقيا أ  )أ(  

 بلداً أفريقياً أجاب عن هذا الـسؤال،        ٢٦، من أصل    ) يف املائة  ٧٧أو  ( بلداً   ٢٠ينفذ    -٥١
 بلـدان   ٥الربجمة املشتركة التفاقيات ريو الثالث، بينما ال تنفذها         /مبادرات للتخطيط املشترك  

وليست هناك  . اتفاقيتني من اتفاقيات ريو   مبادرته على    وأبلغ بلد عن اقتصار      ). املائة  يف ١٩ أو(
يزيد يف مجيـع   أي منطقة دون إقليمية ال توجد فيها مبادرة واحدة على األقل من هذا النوع، و              

  .ديها مبادراتيست لمبادرات عن تلك اليت للديها  عدد البلدان اليت املناطق دون اإلقليمية
 مـن مبـادرات     قـل  املشترك أو التعاضد متثيالً أ     سجل اآلليات التنفيذية للتنفيذ   وت  -٥٢
).  مبادرة على الصعيد اإلقليمـي     ٢١ ب آلية مقارنة    ١٧(الربجمة املشتركة   /طيط املشترك التخ

 ــــــــــــ

 .إقليمي املنطقي ذاته على التحليل من منظور األساسينطبق  )٩(
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أفريقيا هي الوحيدة اليت يزيد فيها عدد البلدان اليت ليست لديها مبادرات عن             منطقة وسط   و
  .ادراتتلك اليت لديها مب

 مبـادرات التخطـيط      يهيمن أي نوع هيمنة واضحة على غريه مـن أنـواع           الو  -٥٣
قد أفادت بلـدان    ف. ية للتنفيذ املشترك أو التعاضد    الربجمة املشتركة أو اآلليات التنفيذ    /املشترك

 من  كبريوأبلغ عدد   . أنواع هذه املبادرات  أو كل   عديدة بأن مبادراهتا التآزرية تعكس معظم       
  . أخرى من املبادرات غري تلك املدرجة يف منوذج اإلبالغاًبأن لديها أنواعاألطراف 

  )١٨ و١٧اجلدوالن انظر املرفق، (آسيا   )ب(  
 بلداً عـن    ١٩أجاب عشرون بلداً آسيوياً عن السؤال املتعلق باملبادرات املشتركة و           -٥٤

الربجمة املـشتركة   /مبادرات التخطيط املشترك  فبخصوص  . السؤال املتعلق باآلليات التنفيذية   
 بلداً ١١(يتجاوز عدد البلدان اآلسيوية اليت ليست لديها تلك املبادرات       جلميع اتفاقيات ريو،    

وعلى الصعيد  ).  يف املائة  ٤٥ بلدان أو    ٩(عدد البلدان اليت لديها مبادرات      )  يف املائة  ٥٥أو  
  .سيادون اإلقليمي، تنطبق احلالة نفسها على شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب آ

أبلغ )  يف املائة  ٦٣( األطراف   كرب من البلدان  وخبالف املبادرات املشتركة، فإن عدداً أ       -٥٥
 وليست هناك أي منطقة دون إقليمية       .عن وجـود آلية تنفيذية للتنفيذ املشترك التفاقيات ريو       

ـ        من تلك املبادرات  ليست لديها مبادرة واحدة على األقل        يت ، يف حني ال يزيد عدد البلدان ال
  . عن تلك اليت لديها مبادرات إال يف جنوب آسياقبيلليست لديها مبادرات من هذا ال

حتديد غري أن آلية    . التنفيذية استخداماً متساوياً أساساً   مجيع أنواع اآلليات    ُتستخدم  و  -٥٦
 تسجل حضوراً التآزر والتعاونأوجه القطاعات والسياسات الوطنية اليت ميكن أن تستفيد من    

 ويف كلتـا    .رياً من حضور أنواع اآلليات األخرى، فيما يتعلق باملبادرات املـشتركة          أقل كث 
  .التآزرية أخرى من املبادرات اً أنواعأيضاًالبلدان تنفذ احلالتني، 

  )٢٠ و١٩اجلدوالن انظر املرفق، (أمريكا الالتينية والكارييب   )ج(  
 مبـادرة   الالتينية والكـارييب  اً من أمريكا    ف طر  بلداً ١١من أصل   بلدان  مخسة  تنفذ    -٥٧

تفاقيتني مبادرات مشتركة ال   بلدان بأن لديها     ٣ ت أفاد بينمامشتركة التفاقيات ريو الثالث،     
 يف)  يف املائـة   ٧٣أو  (بلـداً    ١١من أصل   بلدان   ٨تنفذ  ونتيجة لذلك،   : تفاقيات ريو من ا 

وأبلغت ثالثة بلدان  . يوإىل تعزيز أوجه التآزر بني اتفاقيات ر      مشتركة هتدف   مبادرات  املنطقة  
  .عن عدم وجود أي مبادرة من تلك املبادرات

 من اآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك التفاقيـات        نسبياً املنطقة عدد أكرب     يوجد يف و  -٥٨
تلـك  لـديها    بـأن     أمريكا الالتينية والكارييب   منطقةفقد أفادت غالبية بلدان     . لثالثريو ا 
ـ تلـك اآل  أن لديها   ب  بلداً ١١أصل  من  )  يف املائة  ٦٤ أو( بلدان   ٧ توأبلغ. اتلياآل ات لي

أن لديهما آليات التفـاقيتني     )  يف املائة  ١٨أو  (وذكر بلدان   اتفاقيات ريو الثالث،    ب املتعلقة
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وليست هنـاك أي    . آلية تنفيذية ال توجد لدى بلدين أي      يف حني   فقط من تلك االتفاقيات،     
  .تلك املبادراتن منطقة دون إقليمية ليست لديها مبادرة م

فقد أفاد بلد واحد فقـط      . وال ُتستخدم خمتلف أنواع املبادرات استخداماً متساوياً        -٥٩
العديد مـن أنـواع     وتنفذ البلدان   . بأن لديه جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث        

  .نموذج يف الاملبادرات الواردة غري التآزرية األخرىاملبادرات 
  )٢٢ و٢١اجلدوالن انظر املرفق، ( األبيض املتوسط مشال البحر  )د(  

ـ بينما ال ينفذها بلد واحد؛ وتوجد لدى         مبادرات مشتركة،     ثالثة بلدان  تنفذ  -٦٠ ة ثالث
.  أو التعاضد، بينما ال توجد تلك اآلليات يف بلد واحـد     آليات تنفيذية للتنفيذ املشترك   بلدان  

  .ت ريو الثالث كلهاوتتعلق مجيع هذه املبادرات التآزرية باتفاقيا
آلليات التنفيذية،  إىل ا أما بالنسبة   . ملبادرات املشتركة بني أنواع ا  تفاوت  وليس هناك     -٦١

  .فلم يبلغ أي بلد عن وجود جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو
  )٢٤ و٢٣اجلدوالن انظر املرفق، (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  

بادرات مشتركة، وأبلغ بلد واحد عن عدم وجـود         ذكرت ثالثة بلدان أن لديها م       -٦٢
. تلك املبادرات؛ وأفاد بلدان بأن لديهما آليات تنفيذية، وَبلدان بعدم وجود تلك اآلليـات             

  .وتتعلق مجيع هذه املبادرات التآزرية باتفاقيات ريو الثالث كلها
بلد عن وجود   مل يبلغ أي    و.  تفاوت ُيذكر بني أنواع املبادرات املشتركة      وليس هناك   -٦٣

  .جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

، جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية مشتركة            ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 

  أفريقيا  )أ(  
 أبلـغ عـن وجـود        أفريقيـاً   بلداً ٤١أصل  من  ،  ) يف املائة  ٦٨أو  (بلداً   ٢٨ذكر    -٦٤

، ٢٠١١-٢٠١٠  يف الفترة أو٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة يف اواحدة على األقل   مرة   يةتآزر آليات
 .بعـدم وجـود تلـك اآلليـة       )  يف املائة  ١٥أو  ( بلدان   ٦ا تلك اآلليات، وأفادت     لديه أن
عـدم اسـتمرارها يف      و ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـرة    اآللية يف    تلك وجود   عنواحد   بلد أبلغو

. ٢٠١١-٢٠١٠ة بلدان أهنا أنشأت تلك اآللية يف الفترة         وذكرت ست . ٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
  . يف املائة تقريباً يف أفريقيا٨٣من مث فقد حتقق اهلدف بنسبة و
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  آسيا  )ب(  
قل عن   أجاب مرة واحدة على األ      بلداً ٣٢ ، من أصل  ) يف املائة  ٦٣أو  ( بلداً   ٢٠ذكر    -٦٥

إىل أهنـا  ) يف املائة  ١٩أو  ( بلدان   ٦السؤال املتعلق هبذا اهلدف، أن لديها آلية تآزرية، وأشارت          
، ٢٠١١-٢٠١٠ بلدان بأهنا أنشأت تلك اآلليـة يف الفتـرة           ٣تفتقر إىل تلك اآللية، وأفادت      

دان اآلسيوية   البل  يف املائة من   ٧٢يعين ذلك أن حوايل      و . بلدان ٣مل تستمر تلك اآللية يف       بينما
  .، آلية تآزرية واحدة على األقل٢٠١١كانت لديها، يف هناية عام 

  أمريكا الالتينية والكارييب  )ج(  
 بلداً يف أمريكا الالتينية والكـارييب       ٢٦أصل  من  ،  ) يف املائة  ٨٨أو  ( بلداً   ٢٣أبلغ    -٦٦

وأفـاد  . يـة تآزر أن لديه آليةأجاب مرة واحدة على األقل عن السؤال املتعلق هبذا اهلدف، ب 
وذكر بلد واحد أن اآلليات اليت كانت .  لديهما اآلليةبعدم وجود تلك) ملائة يف ا٨أو  (َبلدان

إىل ذلك  يشري  و .٢٠١١-٢٠١٠، مل تستمر يف الفترة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨قائمة لديه يف الفترة     
لـدان الـيت    ضمن الب   أمريكا الالتينية والكارييب   بلدان يف املائة من     ٨٨إمكانية اعتبار حوايل    

  .٢٠١١يف هناية عام كانت لديها آلية تآزرية 
  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

سـتة بلـدان يف     من أصـل    )  يف املائة  ٦٦أو  (بلدان  أربعة  توجد آلية تآزرية لدى       -٦٧
البحر األبيض املتوسط أجابت مرة واحدة على األقل عن السؤال املتعلق هبذا اهلـدف،               مشال
  ). يف املائة٣٣أو (ك اآللية يف بلدين توجد تل ال بينما

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
 بلـداً يف أوروبـا   ١١أصل من ، ) يف املائة٦٤أو ( بلدان ٧توجد آلية تآزرية لدى    -٦٨

يوجـد  وال  . الوسطى والشرقية أجاب مرة واحدة على األقل عن السؤال املتعلق هبذا اهلدف           
عن إنـشاء   )  يف املائة  ١٠أو  (، وأبلغ بلد واحد     )يف املائة  ٢٧أو  (يف ثالثة بلدان    هذا النظام   

ويبني ذلك أن حوايل ثالثة أربـاع بلـدان املنطقـة قـد             . ٢٠١١-٢٠١٠آليته يف الفترة    
  .اهلدف حققت

   النوعيالتقييم  -٣  

هل قدمت مؤسسات اتفاقيات ريو دعماً لوضع عمليات تآزرية من أجل تنفيذ تلك               
نعم، فحدد االتفاقية اليت    بب  ى الصعيد الوطين، وإذا كان اجلوا     كاً عل االتفاقيات تنفيذاً مشتر  
  .قدمت مؤسساهتا الدعم
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  )٢٦انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
أجاب عن هذا السؤال،      أفريقياً  بلداً ٢٥أصل  من  ،  ) يف املائة  ٦٨أو  ( بلداً   ١٧تلقى    -٦٩

تلـك االتفاقيـات   تنفيذ ن أجل  ميةتآزر عمليات   وضعلمن مؤسسات اتفاقيات ريو     الدعم  
. ذلـك الـدعم   )  يف املائـة   ٣٢أو  ( بلدان   ٨تنفيذاً مشتركاً على الصعيد الوطين، ومل يتلق        

وباستثناء بلد واحد، فجميع البلدان اليت تلقت الدعم حصلت عليه من مؤسـسات اتفاقيـة        
  .مل تتلق أي دعمهي الوحيدة اليت بلدان مشال أفريقيا و .مكافحة التصحر

  )٢٧انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
أصل البلدان العشرين الـيت      يف املائة من     ٥٥أو   (اًآسيويبلداً   أحد عشر     الدعمَ تلقى  -٧٠

 اتفاقية  مؤسساتكانت  و ). يف املائة  ٤٥أو  (، ومل يتلقه تسعة بلدان      )أجابت عن هذا السؤال   
 أي من بلـدان   الدعمقتلومل ي .مكافحة التصحر هي أنشط املؤسسات يف تقدمي ذلك الدعم       

  .جنوب آسيا
  )٢٨انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والكارييب   )ج(  

ومل يتلقـه   )  يف املائة  ٧٢أو  (تلقى الدعَم مثانية من بلدان أمريكا الالتينية والكارييب           -٧١
ومجيع البلدان اليت تلقت الدعم حصلت عليه من مؤسـسات          ).  يف املائة  ٢٨أو  (ثالثة بلدان   

  .اتفاقية مكافحة التصحر
  )٢٩انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  

تلقى بلد واحد يف مشال البحر األبيض املتوسط الدعم من مؤسسات اتفاقيات ريـو             -٧٢
لوضع عمليات تآزرية لتنفيذ تلك االتفاقيات تنفيذاً مشتركاً على الصعيد الـوطين، بينمـا              

  . بلدان مبلغة أخرىتتلق الدعم ثالثة مل
  )٣٠انظر املرفق، اجلدول ( أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

تلقى بلد واحد يف أوروبا الوسطى والشرقية الدعم من مؤسسات اتفاقيـات ريـو                -٧٣
لوضع عمليات تآزرية لتنفيذ تلك االتفاقيات تنفيذاً مشتركاً على الصعيد الوطين، بينمـا مل              

  .ى أجابت عن هذا السؤالتتلق الدعم ثالثة بلدان أخر

  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم  
أو مايل  /عدد أدوات التمكني املنشأة على الُصعد الوطين واإلقليمي والعاملي بدعم تقين و             -١  

  )٣٣ إىل ٣١انظر املرفق، اجلداول من  (من البلدان األطراف املتقدمة
من أصـل    ،مل جيب عنه بلدان    و ،أجاب سبعة بلدان عن السؤال املتعلق هبذا اهلدف         -٧٤

وذكر بلد أنه مل يقدم الدعم إىل أي أداة تآزرية تنفذها البلدان            . تسعة بلدان أطراف متقدمة   
 مبادرة للتخطيط ٣٦إىل  الدعم  فأبلغت عن تقدمي   خرى أما البلدان الستة األ    .األطراف املتأثرة 
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، ٢٠١٠ويف عـام    . ٢٠١١ منها يف عام     ٣٢ وإىل   ٢٠١٠الربجمة املشتركة يف عام     /املشترك
 منها يف   ٢٠ آلية تنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعاضد، وإىل         ٢٢قدمت تلك البلدان الدعم إىل      

  .٢٠١١عام 
 بلداً متأثراً وأربع مناطق دون إقليمية أفادت البلدانُ األطراف املتقدمة           ٣٣ومن أصل     -٧٥

 بلـداً واملنـاطق دون   ١٧زرية، يقع   أو مالياً لوضع أدوات تآ    /بأهنا قدمت إليها دعماً تقنياً و     
 يف أمريكـا الالتينيــة      انبلـد  ٣ و ، يف آسيا   بلداً ١١ و اإلقليمية األربع مجيعها يف أفريقيا،    

 وتلقت ثالثة بلدان أفريقية وثالثـة بلـدان     .سطى والشرقية أوروبا الو ، وَبلدان يف    الكارييبو
  .ا الدعم على الصعيد العامليوأبلغ َبلدان عن تقدميهم. آسيوية دعماً من بلدين متقدمني

لدى اجلهات املعنيـة مـن   الوعي إذكاء  تعزيز القدرات املؤسسية والعلمية و شكلو  -٧٦
والـسياسات  يليه استعراض اخلطط    و أكثر أنواع األنشطة التآزرية دعماً،     أصحاب املصلحة 

فهـو   ت ريو الثالث لتنفيذ اتفاقيا  إنشاء جلنة تنسيق وطنية      أما. تعزيز التعاون  ل الوطنية القائمة 
وقُّدم هذا الدعم . الذي مل حيصل على أي دعم من البلدان املتقدمة     نشطة  الوحيد من األ  النوع  
 اإلطاريـة يف  تفاقيـة الاإطار   وضمن،   يف ثالث حاالت   اتفاقية مكافحة التصحر  إطار  ضمن  

نيـاً  وكان الـدعم تق  .يف حالة واحدة اتفاقية التنوع البيولوجي إطار  ثالث حاالت، وضمن    
  .بينما كان تقنياً أساساً يف حالتنييف أربع حاالت، ومالياً 
فأفـادت   .لديها أدوات تآزرية داخلية   ما إذا كانت    عأيضاً  ُسئلت البلدان املتقدمة    و  -٧٧

الربجمة املشتركة التفاقيات ريو الـثالث،      /مخسة بلدان بأهنا تنفذ مبادرات للتخطيط املشترك      
وأبلغت ثالثة بلدان عن وجود آليات تنفيذية       .  تلك املبادرات  وذكرت ثالثة بلدان عدم تنفيذ    

للتنفيذ املشترك أو التعاضد بني اتفاقيات ريو الثالث، وأربعة بلدان عن عدم وجـود تلـك                
لدى اجلهات املعنية مـن     الوعي  إذكاء   تعزيز القدرات املؤسسية والعلمية و     شكل و .اآلليات

فيذاًَ، ويليه استعراض اخلطط والسياسات الوطنيـة     أكثر األنشطة الوطنية تن    أصحاب املصلحة 
  .القائمة لتعزيز التعاون

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

، جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية مشتركة            ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 

إىل بلد واحـد    ختطط لتقدمي الدعم    سئلت البلدان األطراف املتقدمة عما إذا كانت          -٧٨
. تنفيذ أدوات تآزرية   ل املناطق/أو املناطق دون اإلقليمية   / و  املتأثرة أكثر من البلدان األطراف    أو

. فذكر بلد أنه ال خيطط لتقدمي ذلـك الـدعم  . فأجابت مثانية بلدان متقدمة عن هذا السؤال 
أفريقيا ومشال البحر األبيض املتوسط     (ستدعم ثالث مناطق    هنا  بأبلدان أخرى   سبعة  وأفادت  

، ومثانية بلـدان    )اجلنوب األفريقي (، ومنطقة دون إقليمية واحدة      )وأوروبا الوسطى والشرقية  
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وسـيقدم الـدعم   . أفريقية، وأربعة بلدان آسيوية، وبلداً واحداً يف أمريكا الالتينية والكارييب   
  .د العاملي يف حالتنيعلى الصعي

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
أو مايل من مرفق    /عدد األدوات التآزرية املنفذة يف البلدان األطراف املتأثرة بدعم تقين و            -١  

  البيئة العاملية
 /أنشطة التخطيط املـشترك   ألي من   تقدميه الدعم   عدم  عن  مرفق البيئة العاملية    أبلغ    -٧٩

 مبادرة من تلك    ٢١، وعن دعمه    ٢٠١٠البلدان األطراف املتأثرة يف عام      الربجمة املشتركة يف    
 مبادرات يف أمريكا الالتينية والكارييب ومبادرة       ٧ مبادرات يف آسيا و    ٩املبادرات يف أفريقيا و   

رفق مخـس   امل، دعم   ٢٠١٠يف عام   و. ٢٠١١، يف عام    الوسطى والشرقية واحدة يف أوروبا    
 يف أمريكا الالتينية اً يف آسيا، وثالثاًيف أفريقيا، وثالثالتعاضد ك أو للتنفيذ املشتر آليات تنفيذية
.  يف أوروبا الوسطى والـشرقية     تني واثن ،واحدة يف مشال البحر األبيض املتوسط     ووالكارييب،  

، دعم املرفق مخساً من تلك اآلليات يف أفريقيا، وأربعاً يف آسيا، وثالثـاً يف               ٢٠١١ويف عام   
والكارييب، وواحدة يف مشال البحر األبيض املتوسط، وواحـدة يف أوروبـا            أمريكا الالتينية   

واحـدة  تنفيذية عاملية  آلية أيضاًرفق دعم امل، ٢٠١١ و٢٠١٠ ييف عام و. الوسطى والشرقية 
  .عاضدللتنفيذ املشترك أو الت

: الربجمة املشتركة اليت تلقت الـدعم مـا يلـي         /ومشلت مبادرات التخطيط املشترك     -٨٠
 تعزيز القـدرات املؤسـسية      ‘٢‘يم اخلطط الوطنية وحتديد الثغرات يف أوجه التآزر،         تقي ‘١‘

 مشاورات على إجراء‘ ٣‘، أصحاب املصلحةلدى اجلهات املعنية من الوعي إذكاء والعلمية و 
املـوارد  اسـتناداً إىل     الوطين لتحديد األولويات الستثمارات مرفق البيئـة العامليـة           صعيدال

اآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك    أما  . لمواردلشفاف ل تخصيص ا النظام   عن طريق املخصصة  
  وفـرق املنـسقني  اجتماعات دورية بني    :التعاضد اليت دعمها املرفق فهي ذات شقني مها       أو  

لوضع سياسات وممارسات   املوسعة  اجتماعات الكيانات املعنية    واملنسقني والكيانات املعنية؛    
الشراكة أو مبادرات   اتفاقات  إطار   التقين واملايل، ضمن  ذا الدعم،   دم ه  وقُ .املرفق ومناقشتها 

إطـار  اتفاقية التنوع البيولـوجي، وضـمن       إطار  املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر، وضمن      
  . بلدا١١ً منطقة دون إقليمية، و١٤يع املناطق اخلمس ومج الدعم مشل و.االتفاقية اإلطارية

 تعزز أوجه التآزر فيمـا يتعلـق        دوات داخل املنظمة  أأيضاً عن وجود    رفق  وأبلغ امل   -٨١
  .اتفاقيات ريو الثالثب

  املسامهة يف حتقيق اهلدف  -٢  

، جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية مشتركة            ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 
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ه خيطط لتقدمي الدعم إىل مجيع املناطق اخلمس وإىل مثـاين           أنبق البيئة العاملية     مرف أفاد  -٨٢
  .٢٠١٣-٢٠١٢ بلداً لتنفيذ األدوات التآزرية يف الفترة ١١مناطق دون إقليمية و

  اآللية العاملية  -هاء  
يل أو ما/عم تقين و بدعلى الصعد الوطين واإلقليمي والعامليعدد األدوات التآزرية املنفذة       -١  

   العامليةمن اآللية
أبلغت اآللية العاملية بأهنا مل تقـدم أي دعـم للمبـادرات الوطنيـة للتخطـيط                  -٨٣

، غري أهنا دعمت مبـادرتني  ٢٠١١ أو يف عام   ٢٠١٠الربجمة املشتركة سواًء يف عام      /املشترك
يـة  وقدمت اآلليـة العامل   . اإلقليمي ومبادرة واحدة على املستوى العاملي     ) دون(على الصعيد   

إقليمية، ومخسٍ عاملية، للتنفيذ املـشترك      ) دون(الدعم لثالث آليات تنفيذية وطنية، ومخسٍ       
إقليميـة وسـت   ) دون(، وإىل ثالث آليات وطنية ومخس آليات ٢٠١٠التعاضد يف عام    أو

ومشل نوع الدعم املقدم حتديَد القطاعات والسياسات الوطنيـة         . ٢٠١١آليات عاملية يف عام     
ن تستفيد من أوجه التآزر والتعاون؛ ودعَم حتديد فرص التمويل يف جماالت تغـري             اليت ميكن أ  

املناخ والتنوع البيولوجي واحلراجة؛ والدعَم التقين للبلدان واملناطق دون اإلقليمية يف جمـال             
استراتيجيات مواجهة تغري املناخ، مبا يف ذلك التكيف وتداول أرصدة الكربون واخلـدمات             

  . اإلدارة املستدامة لألراضي يف استراتيجيات االستثمارالبيئية وتعميم
أتيح الدعم املقدم من اآللية العاملية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر وكـذلك يف              و  -٨٤

، ومبادرة بلدان آسـيا الوسـطى       )TerrAfrica(مبادرة أرض أفريقيا    : إطار منظمات كاآليت  
ريقيا واجلنوب األفريقي، وجلنـة غابـات       والسوق املشتركة لدول شرق أف    إلدارة األراضي،   

، والشراكة التعاونية يف جمال الغابات ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابـات،            أفريقياوسط  
، والربنامج الـشامل للتنميـة الزراعيـة يف         واملنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمية الريفية      
اإلطارية، وفريق اإلدارة البيئية التـابع لألمـم        أفريقيا، واتفاقية التنوع البيولوجي، واالتفاقية      

  . وكان ذلك الدعم تقنياً ومالياً.املتحدة
.  بلداً ٣١استفادت من دعم اآللية العاملية أربُع مناطق وسبع مناطق دون إقليمية و           و  -٨٥

  .وقُدم الدعم أيضاً على الصعيد العاملي
  املسامهة يف حتقيق اهلدف  -٢  

أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية مشتركة          ، جيب   ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 

ا ختطط لتقدمي الدعم على الصعيد العاملي لتنفيـذ األدوات          أهنب أفادت اآللية العاملية    -٨٦
  .٢٠١٣-٢٠١٢التآزرية يف الفترة 
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  األمانة  -واو  
عم تقـين    بد اإلقليمي والعاملي ) دون(على الصعد الوطين و   د األدوات التآزرية املنفذة     عد  -١  

  أو مايل من األمانة/و
الربجمـة  /املشتركتخطيط  لللمبادرات الوطنية   لتقدم أي دعم    أفادت األمانة بأهنا مل       -٨٧

) دون(خطـة عمـل مـشتركة       ، ولكنها قدمت الدعم ملبادرة أو       ٢٠١٠املشتركة يف عام    
م األمانة الدعم   قدمل ت ،  ٢٠١١يف عام   و.  العاملي صعيدبادرة واحدة على ال   واحدة ومل  إقليمية

ـ  شتركةالربجمة امل / وطنية للتخطيط املشترك   ألي مبادرة  ـ  قـدمت الـدعم      ها، ولكن ثالث ل
ـ  ) دون(خطط عمل مشتركة   أو مبادرات .  العـاملي صعيدإقليمية ومخس مبادرات علـى ال

ألي مبادرات أو خطط عمل مـشتركة       دعم  ال األمانة    تقدم  مل ،٢٠١١ و ٢٠١٠عامي   يفو
. إقليمية، ولكنها دعمت أربع آليات تنفيذية عاملية للتنفيذ املشترك أو التعاضد          ) دون(وطنية و 

التآزر أوجه   القطاعات والسياسات اليت ميكن أن تستفيد من          حتديدَ ومشل نوع الدعم املقدم   
 عمليـات تعاونيـة   ووضَع ؛ القائمة لتعزيز التعاون   اخلطط والسياسات   واستعراضَ ؛والتعاون

التآزر بـني  أوجه بناء ل اتفاقيات ريو، والتنسيق العاملي  يف إطار التآزر يف اإلبالغ    أوجه  بشأن  
 مواءمة إجراءات تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية وجمـال القـضايا           اتفاقيات ريو يف جمال   

  .املتصلة باألراضي
واملشروع املشترك بني برنامج األمـم      إطار فريق االتصال املشترك،      الدعم يف    دموقُ  -٨٨

، وفريق  )FNR_Rio(املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن اإلبالغ املتكامل التفاقيات ريو           
وقُدم الـدعم   . واختذ الدعم طابعاً تقنياً وتيسريياً باألساس     . اإلدارة البيئية التابع لألمم املتحدة    

  . العاملي وإىل منطقتنيعلى الصعيد
  املسامهة يف حتقيق اهلدف  -٢  

، جيب أن يكون لدى كل بلد طرف متأثر خطة وطنية مشتركة            ٢٠١٤حبلول عام     
  .تشغيلية لضمان أوجه التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث) آليات(أو آلية واحدة 

ملي لتنفيذ األدوات التآزرية    ا ختطط لتقدمي الدعم على الصعيد العا      أهنب أفادت األمانة   -٨٩
  .٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة 

  االستنتاجات  -خامساً  
املتأثرة أهنا تتقدم بـبطء شـديد يف عمليـة          املعلومات املقدمة من البلدان     تبني    -٩٠

، مل يتجاوز عـدد     ٢٠١١ففي هناية عام    . برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية     مواءمة
املتمثل دف  اهلبلوغ  ومن مث ال يزال     .  بلداً ١١ الوطين   البلدان اليت واءمت برنامج عملها    
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واءمة برامج عملها الوطنية مـع االسـتراتيجية    مل يف املائة من البلدان املتأثرة       ٨٠يف إمتام   
 حتدياً رئيسياً، سواًء أمام تلك البلدان أو أمام املؤسسات اليت تـدعم             ٢٠١٤حبلول عام   

تقريباً صياغة برامج عملها الوطنية أو مواءمتها        بلداً   ١٢٠تلك البلدان، إذ سيتعني على      
  .خالل فترة ثالث سنوات

ـ       ـغ ثلث البل  ـوقد أبل   -٩١ ذه العمليـة يف فتـرة      ـدان عن عدم تلقي أي دعم هل
ورمبا يتغري هذا الوضع يف فترة السنتني املقبلة بعد قرار مرفق           . ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

 . برامج العمل الوطنية يف إطار األنشطة التمكينيـة        البيئة العاملية توفري موارد مالية ملواءمة     
مواءمـة  /وجتدر اإلشارة إىل أن بلداً واحداً فقط أبلغ عن تلقيه مساعدة ثنائية لـصياغة             

  .برنامج عمله الوطين
ومن املثري للقلق أيضاً أن سبعة بلدان أفادت بكوهنا ال تزال تفتقـر إىل برنـامج        -٩٢

) ٤-م أ/٨املقرر ( على إعالن بون  عاما١٢ًغم مرور ، ر ٢٠١١عمل وطين يف هناية عام      
الذي دعا البلدان النامية املتأثرة إىل إجناز برامج عملها الوطنية يف موعد أقـصاه هنايـة                

  .٢٠٠٥ عام
يف إطـار اتفاقيـة      شراكة   اتاتفاق إبرام   أبلغت البلدان األطراف املتقدمة عن    و  -٩٣

 وأربع مناطق دون إقليمية وثالث منـاطق يف         اً متأثر اً طرف بلداً ٥٢مع  مكافحة التصحر   
ومل تربم بعض البلدان املتقدمة أياً من تلـك االتفاقـات قـط،             . فتريت اإلبالغ األخريتني  

. وأبلغت أربعة منها فقط عن عزمها إبرام تلك االتفاقات يف فتـريت الـسنتني املقبلـتني               
تأثرة اليت كانـت لـديها      اإلشارة أيضاً إىل أن أقل من نصف البلدان األطراف امل          وجتدر

 قد أبرمت تلك االتفاقات يف إطـار اتفاقيـة   ٢٠١١-٢٠١٠اتفاقات شراكة يف الفترة   
  .مكافحة التصحر

ومع ذلك، تظل أمهية هذه األرقام حمدودة بسبب قلة عدد التقارير الواردة مـن                -٩٤
ـ     . البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات احلكومية الدولية      اع معـدل   وال شك يف أن ارتف

اإلجابة من هذه الكيانات املبلغة سييسر فهم البيانات املتعلقة باتفاقات الشراكة وسيزيد            
  .من إمكانية التعويل عليها

 وجـود آليـات     اً عن  متأثر اً طرف  بلداً ١١٦  أصل منبلداً  ن  ون وتسع ا اثن أبلغو  -٩٥
املائة مـن اهلـدف      يف   ٨٠ويشري ذلك إىل أن حوايل       . اإلبالغ األخريتني   يف فتريت  يةتآزر

ن و ست وتلقى . هي فترة القياس املرجعي    ٢٠١١سيكون قد حتقق إذا ما اعُتربت هناية عام         
، فمن غري املرجح أن     وما مل يتواصل الدعم   . يةلمبادرات التآزر ل اًيف املائة من البلدان دعم    

ألطراف يتحقق اهلدف املتمثل يف وجود مبادرة تآزرية واحدة على األقل يف مجيع البلدان ا         
  .٢٠١٤عام املتأثرة، حبلول 
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  التوصيات  -سادساً  
 ادية عـشرة  الدورة احل التوصيات األولية التالية أثناء      األطراف يف    ميكن أن تنظر    -٩٦

مؤمتر  املقررات اليت سُتحال إىل      اريعللجنة، بغية الشروع يف مشاورات مبكرة بشأن مش       
  : كي ينظر فيهاادية عشرة احلتهدوراألطراف يف 

مواءمة لصياغة أو    جهودها   كثيفُتحث البلدان األطراف املتأثرة على ت       )أ(  
وجود برنـامج   املتمثل يف   دف  اهلبرامج عملها الوطنية مع االستراتيجية، من أجل بلوغ         

  ؛٢٠١٤لدى مجيع البلدان األطراف املتأثرة حبلول عام متوائم عمل وطين 
ستخدام املوارد املالية الـيت      على ا   أيضاً ُتحث البلدان األطراف املتأثرة     )ب(  

ـ   لألنشطة التمكينية، من أجل صياغة    يتيحها مرفق البيئة العاملية        الوطنيـة  ها برامج عمل
  إبالغ مؤسسات االتفاقية بالدعم املمكن املطلوب يف هذا الصدد؛و، مواءمتها أو

بذل املزيد من اجلهود لدعم عملية صياغة       مؤسسات االتفاقية   ُيطلب إىل     )ج(  
 بوسائل تشمل إذكاء الوعي هبذه العملية بني البلـدان          ، العمل الوطنية ومواءمتها   برامج

، فتتعزز فعالية املساعدة املالية املقدمة من مرفق البيئة العاملية لألنـشطة            األطراف املتأثرة 
  التمكينية؛
ُتدعى البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات التقنية واملاليـة، وال سـيما           )د(  
يئة العاملية، إىل حتديد ودعم اإلجراءات املشتركة الرامية إىل تعزيز عملية صياغة            مرفق الب 

  برامج العمل الوطنية ومواءمتها، مبا يشمل تقدمي احلوافز لتنفيذ برامج العمل املتوائمة؛
 بـرام ُتدعى البلدان األطراف املتقدمة إىل زيادة ما تقدمه من دعـم إل             )ه(  

  ال سيما يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر؛ و،األطراف املتأثرةاتفاقات شراكة مع البلدان 
زيـادة  هات الشريكة يف التنمية ومؤسـسات االتفاقيـة إىل          ُتدعى اجل   )و(  

  البلدان األطراف املتأثرة؛تيسري إنشاء آليات تآزرية يف تقدمه من دعم ل ما
لنظـر يف   امسألة  اج  ر اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية إد     ُيطلب إىل   )ز(  

 بـرامج    ما ستقترحه على مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة من          هذه التوصيات يف  
اهلدف ب فيما يتعلق  بغية تقدمي املساعدة الالزمة إىل البلدان األطراف املتأثرة          وخطط،عمل  

  .الستراتيجيةمن ا ٢التنفيذي 
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Table 1  
Status of national action programme (NAP) alignment (Global) 

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2014–2015 

Africa 1 20 4 2 19 4 

Asia 2 16 1 1 14 4 

Latin America 
and the Caribbean 1 9 0 0 7 2 

Northern 
Mediterranean 0 2 1 0 1 1 

Central and 
Eastern Europe 1 1 1 0 2 0 

Global (Total) 5 48 7 3 43 11 

 

 

 

Table 2  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) (Global)  

NAP formulation 
and/or alignment 

supported 
Support by institutions Type of support 

Region Yes No secretariat GMa GEFb Bilateral Multilateral Technical Financial CBc 

Africa 17 3 5 5 14 0 9 12 18 4 

Asia 7 8 2 3 5 1 2 4 6 2 

Latin America 
and the 
Caribbean 

9 0 8 4 3 0 3 7 4 4 

Northern 
Mediterranean 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Central and 
Eastern Europ 

1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 

Global (total) 34 17 15 12 23 1 14 23 29 10 

a  Global Mechanism. 
b  Global Environment Facility. 
c  CB= Capacity building. 
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Figure 1  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) by institution 
(Global)  

 

 
Figure 2  
Type of support provided for formulation and/or alignment of the national action 
programme (NAP) (Global) 
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Table 3  
Status of national action programme (NAP) alignment (Africa)  

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2014–2015 

Central Africa 0 4 2 0 3 2 

Eastern Africa 0 1 0 1 1 0 

Northern Africa 1 3 0 0 3 0 

Southern Africa 0 5 0 1 4 1 

Western Africa 0 7 2 0 8 1 

Africa (Total) 1 20 4 2 19 4 

 
 
Table 4  
Status of national action programme (NAP) alignment (Asia)  

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2014–2015 

Central Asia 0 4 0 0 4 0 

East Asia 0 1 0 1 1 0 

Pacific 0 1 1 0 2 0 

South Asia 1 4 0 0 3 1 

South-East Asia 1 2 0 0 2 0 

West Asia 0 4 0 0 2 3 

Asia (Total) 2 16 1 1 14 4 

 
 

Table 5  
Status of national action programme (NAP) alignment (Latin America and the Caribbean)  

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2012–2013 

Andean 1 2 0 0 2 0 

Caribbean 0 1 0 0 0 1 

Mesoamerica 0 3 0 0 3 0 

South Cone 0 3 0 0 2 1 

Latin America 
and the 
Caribbean 
(Total) 1 9 0 0 7 2 
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Table 6  
Status of national action programme (NAP) alignment (Northern Mediterranean)  

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2014–2015 

Northern 
Mediterranean 
(total) 0 2 1 0 1 1 

 

 

 

Table 7  
Status of national action programme (NAP) alignment (Central and Eastern Europe)  

Planned time to have an 
aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2010–2011) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Alignment or 
adoption date 

not or 
erroneously 

reported 2012–2013 2014–2015 

Central and 
Eastern Europe 
(Total) 1 1 1 0 2 0 

 

 

 

Table 8  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) (Africa)  

NAP formulation and/or 
alignment supported Support by institutions Type of support 

Subregion Yes No secretariat GMa GEFb Bilateral Multilateral Technical Financial CBc 

Central Africa 3 1 2 0 3 0 2 3 4 2 

Eastern Africa 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Northern Africa 2 0 0 1 1 0 2 1 3 0 

Southern Africa 4 1 1 0 4 0 2 3 4 1 

Western Africa 6 1 2 3 5 0 3 4 6 1 

Africa (total) 17 3 5 5 14 0 9 12 18 4 
a  Global Mechanism. 
b  Global Environment Facility. 
c  CB= Capacity building. 
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Figure 3  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) by 
institution (Africa) 

 
 

 
 
 
 
Figure 4  
Type of support provided for formulation and/or alignment of the national action programme 
(NAP) (Africa) 
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Table 9  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) (Asia) 

NAP formulation and/or 
alignment supported Support by institutions Type of support 

Subregion Yes No secretariat GMa GEFb Bilateral Multilateral Technical Financial CBc 

Central Asia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

East Asia 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Pacific 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

South Asia 4 1 0 2 4 0 0 2 4 0 

South-East Asia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

West Asia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asia (Total) 7 8 2 3 5 1 2 4 6 2 
a  Global Mechanism. 
b  Global Environment Facility. 
c  CB= Capacity building. 

 
 
 
 
 
 
Figure 5  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) by institution 
(Asia) 
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Figure 6 
Type of support provided for formulation and/or alignment of the national action programme 
(NAP) (Asia) 

 
 
 
 
 
Table 10  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) (Latin America 
and the Caribbean) 

NAP formulation and/or 
alignment supported Support by institutions Type of support 

Subregion Yes No secretariat GMa GEFb Bilateral Multilateral Technical Financial CBc 

Andean 2 0 2 0 1 0 1 2 2 2 

Caribbean 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Mesoamerica 3 0 3 2 1 0 0 3 1 1 

South Cone 3 0 2 2 1 0 2 2 1 0 

Latin America 
and the 
Caribbean 
(Total) 9 0 8 4 3 0 3 7 4 4 

a  Global Mechanism. 
b  Global Environment Facility. 
c  CB= Capacity building. 
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Figure 7  
Support for formulation and/or alignment of the national action programme (NAP) by institution 
(Latin America and the Caribbean) 

 
 
 
 
 

Figure 8  
Type of support provided for formulation and/or alignment of the national action programme 
(NAP) (Latin America and the Caribbean) 
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Table 11  
Number of partnership agreements concluded between developed country Parties and 
affected country Parties under the framework of the UNCCD 

Partnership agreement    
relating to integrated 

investment frameworks 
established within the IFS 

devised by the GM 

Partnership agreement relating 
to integrated investment 

frameworks established within 
other integrated financing 

strategies 

Partnership agreement    
not relating to integrated 

investment frameworks 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Developed 
country 
Parties 
(Total) 1 0 36 36 9 8 

 
 
 
 
Table 12  
Support by institution for conclusion of partnership agreements under the framework 
of the UNCCD 

Institution   

Secretariat Global Mechanism Global Environment Facility Other No support  

2 1 0 1 3  

 
 
 
 
Table 13 
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Global) 

Joint planning/programming 
initiatives for Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual 

reinforcement 

Region Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Africa 20 5 1 17 9 0 

Asia 9 11 0 12 7 0 

Latin America and the 
Caribbean 5 3 3 7 2 2 

Northern Mediterranean 3 1 0 3 1 0 

Central and Eastern Europe 3 1 0 2 2 0 

Global (Total) 40 21 4 41 21 2 
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Table 14  
Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Global) 

Region 

Type Africa Asia LACa NMb CEEc Global (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans 
and identification of gaps in 
synergies 10 9 4 2 3 28 

Identification of national 
sectors and policies that could 
benefit from synergies and 
cooperation 11 4 7 2 2 26 

Review of existing national 
plans and policies to enhance 
cooperation 13 8 7 2 2 32 

Enhancement of the 
institutional and scientific 
capacities and awareness of 
relevant stakeholders 12 8 5 2 2 29 

Other 9 4 3 2 0 18 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between 
focal points and focal point 
teams 13 6 6 2 1 28 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three 
Rio conventions 14 7 1 0 2 24 

Establishment of national 
collaborative processes on 
synergies in reporting under 
the Rio conventions 9 6 2 1 0 18 

Other 7 5 7 3 0 22 
a  Latin America and the Caribbean. 
b  Northern Mediterranean. 
c  Central and Eastern Europe. 
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Table 15 
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Africa) 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Central 
Africa 5 1 0 2 4 0 

Eastern 
Africa 2 0 0 2 0 0 

Northern 
Africa 2 0 1 3 0 0 

Southern 
Africa 4 2 0 5 1 0 

Western 
Africa 7 2 0 5 4 0 

Africa 
(Total) 20 5 1 17 9 0 

 
 
 
Table 16  
Type of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Africa) 

Subregion 

Type 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Evaluation of national plans 
and identification of gaps in 
synergies 2 2 1 2 3 10 

Identification of national 
sectors and policies that could 
benefit from synergies and 
cooperation 2 2 1 3 3 11 

Review of existing national 
plans and policies to enhance 
cooperation 3 2 2 3 3 13 

Enhancement of the 
institutional and scientific 
capacities and awareness of 
relevant stakeholders 5 1 1 2 3 12 

Other 2 0 2 2 3 9 
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Subregion 

Type 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Operational mechanisms for joint implemen1tation or mutual reinforcement 

Regular meetings between 
focal points and focal point 
teams 1 2 3 5 2 13 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three Rio 
conventions 1 1 3 5 4 14 

Establishment of national 
collaborative processes on 
synergies in reporting under the 
Rio conventions 1 0 2 3 3 9 

Other 2 1 0 1 3 7 

 
 
 
 
 
Table 17  
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Asia) 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Central Asia 2 2 0 2 2 0 

East Asia 0 2 0 2 0 0 

Pacific 2 0 0 2 0 0 

South Asia 1 3 0 1 3 0 

South-East 
Asia 2 1 0 2 0 0 

West Asia 2 3 0 3 2 0 

Asia (Total) 9 11 0 12 7 0 
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Table 18  
Type of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Asia) 

Subregion 

Type 
Central 

Asia East Asia Pacific 
South 

Asia 
South- 

East Asia 
West 
Asia Asia (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and 
identification of gaps in synergies 3 0 2 1 1 2 9 

Identification of national sectors 
and policies that could benefit 
from synergies and cooperation 1 0 1 1 0 1 4 

Review of existing national plans 
and policies to enhance 
cooperation 3 0 1 1 1 2 8 

Enhancement of the institutional 
and scientific capacities and 
awareness of relevant stakeholders 3 0 2 1 1 1 8 

Other 1 0 0 1 1 1 4 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between focal 
points and focal point teams 1 0 2 0 0 3 6 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three Rio 
conventions 1 0 1 1 1 3 7 

Establishment of national 
collaborative processes on 
synergies in reporting under the 
Rio conventions 1 0 1 1 1 2 6 

Other 1 2 0 1 1 0 5 
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Table 19  
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Latin America and the Caribbean) 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Andean 1 1 1 1 1 1 

Caribbean 1 0 1 1 0 1 

Mesoamerica 0 2 1 2 1 0 

South Cone 3 0 0 3 0 0 

Latin 
America and 
the 
Caribbean 
(Total) 5 3 3 7 2 2 

 
 
 
 
 
Table 20  
Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Latin America and the Caribbean) 

Subregion 

Type Andean Caribbean Mesoamerica 
South 
Cone 

Latin America 
and the 

Caribbean 
(total) 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Evaluation of national plans 
and identification of gaps in 
synergies 1 0 1 2 4 

Identification of national 
sectors and policies that 
could benefit from synergies 
and cooperation 2 1 1 3 7 

Review of existing national 
plans and policies to 
enhance cooperation 1 2 1 3 7 

Enhancement of the 
institutional and scientific 
capacities and awareness of 
relevant stakeholders 1 2 0 2 5 

Other 1 0 0 2 3 
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Subregion 

Type Andean Caribbean Mesoamerica 
South 
Cone 

Latin America 
and the 

Caribbean 
(total) 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between 
focal points and focal point 
teams 0 2 1 3 6 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three 
Rio conventions 0 0 0 1 1 

Establishment of national 
collaborative processes on 
synergies in reporting under 
the Rio conventions 1 0 0 1 2 

Other 1 1 2 3 7 

 
 
 
 
 
Table 21  
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Northern Mediterranean) 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

 Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Northern 
Mediterrane
an (Total) 3 1 0 3 1 0 
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Table 22  
Type of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Northern Mediterranean) 

Type Northern Mediterranean (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 
synergies 2 

Identification of national sectors and policies that could benefit 
from synergies and cooperation 2 

Review of existing national plans and policies to enhance 
cooperation 2 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 
awareness of relevant stakeholders 

2 

Other 2 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between focal points and focal point teams 2 

Establishment of a national coordinating committee for 
implementation of the three Rio conventions 0 

Establishment of national collaborative processes on synergies 
in reporting under the Rio conventions 1 

Other 3 

 
 
 
 
 
 
Table 23  
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation (Central and Eastern Europe) 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

 Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Central and 
Eastern 
Europe 
(Total) 3 1 0 2 2 0 
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Table 24  
Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
or mechanisms for joint implementation (Central and Eastern Europe) 

Type CEE (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 
synergies 3 

Identification of national sectors and policies that could benefit 
from synergies and cooperation 2 

Review of existing national plans and policies to enhance 
cooperation 2 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 
awareness of relevant stakeholders 

2 

Other 0 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between focal points and focal point teams 1 

Establishment of a national coordinating committee for 
implementation of the three Rio conventions 2 

Establishment of national collaborative processes on synergies 
in reporting under the Rio conventions 0 

Other 0 

 
 
 

Table 25  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Global)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Africa 17 8 16 13 13 

Asia 11 9 10 6 6 

Latin America 
and the 
Caribbean 

8 3 8 5 6 

Northern 
Mediterranean 

1 3 1 1 1 

Central and 
Eastern Europe 

1 3 1 1 1 

Global (Total) 38 26 36 26 27 
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Table 26  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Africa)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Central Africa 3 2 2 2 3 

Eastern Africa 2 0 2 1 2 

Northern Africa 0 3 - - - 

Southern Africa 5 1 5 5 5 

Western Africa 7 2 7 5 5 

Africa (Total) 17 8 16 13 13 

 

Table 27  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Asia)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Central Asia 2 2 2 2 2 

East Asia 2 0 2 0 0 

Pacific 2 0 2 2 2 

South Asia 0 4 - - - 

South-East Asia 2 1 2 2 2 

West Asia 3 2 2 0 0 

Asia (Total) 11 9 10 6 6 

 

Table 28  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Latin America and the Caribbean)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Andean 3 0 3 2 2 

Caribbean 2 0 2 0 1 

Mesoamerica 1 2 1 1 1 

South Cone 2 1 2 2 2 

Latin America 
and the 
Caribbean 
(Total) 

8 3 8 5 6 
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Table 29  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Northern Mediterranean)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Northern 
Mediterranean 
(total) 

1 3 1 1 1 

 

 

 

Table 30  
Support for synergetic planning/programming by the institutions of the Rio 
conventions (Central and Eastern Europe)  

Synergetic 
planning/programming 

supported 
Institution 

Region Yes No UNCCD CBD UNFCCC 

Central and 
Eastern Europe 
(Total) 

1 3 1 1 1 

 

 

 

Table 31  
Number of synergetic instruments implemented in affected country Parties with the 
technical and/or financial support of developed country Parties 

Joint planning/programming 
initiatives 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

 2010 2011 2010 2011 

Developed country 
Parties (Total) 36 32 22 20 
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Table 32 
Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 
in affected country Parties supported by developed country Parties 

Type Total 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 
synergies 2 

Identification of national sectors and policies that could benefit 
from synergies and cooperation 3 

Review of existing national plans and policies to enhance 
cooperation 4 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 
awareness of relevant stakeholders 

5 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Regular meetings between focal points and focal point teams 1 

Establishment of a national coordinating committee for 
implementation of the three Rio conventions 0 

Establishment of national collaborative processes on synergies 
in reporting under the Rio conventions 1 

 
 
 
 
 
 
Table 33  
Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 
mechanisms for joint implementation in developed country Parties 

Joint planning/programming 
initiatives for Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

 Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Developed country 
Parties (Total) 5 3 0 3 4 0 

 

    


