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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت)ج(٥البند 

  يذ االتفاقيةاستعراض التدفقات املالية لتنف
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان           
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكـاالت األمـم    
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة،         

  عن التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقيةوكذلك من اآللية العاملية، 

ويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان          األتحليل  ال    
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        

وكذلك من اآللية   واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،       
  عن التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقيةالعاملية، 

  مة من األمانةمذكرة مقد    

  موجز    
لمعلومات املقدمة من البلدان األطـراف     توليفاً وحتليالً أولياً ل   هذه الوثيقة   تتضمن    

  .عن طريق املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريعاملبلغة كيانات الوغريها من 
نطاق التحليل ومداه، فضالً عـن العوائـق   التقرير ويعرض الفرع األول من هذا      

استشف ما ونبذة عن بعض أهم  الفرع الثاين إحصاءات مالية ويورد. القيود اليت اعترضتهو
 .اإلبالغ هذه من مسات وأمناط مميزة لتمويل االتفاقيـة مـن منظـور عـاملي              من جولة   

إىل املرفقـات   يستند  تقريراً  املبلغة  كيانات  الكانت هذه هي املرة الثانية اليت تقدم فيها          وملا
ويتضمن الفرعـان   . هذه الوثيقة أيضاً حتليالً لالجتاهات حيثما أمكن       ُضّمنت   فقداملالية،  
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الثالث والرابع استنتاجات وتوصيات ُيتوخى أن تنظر فيها األطراف أثناء الدورة احلاديـة             
  .عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

كـرِّرة  اليت ترمي إىل إثـراء العمليـة املت        ICCD/CRIC(11)/15وترد يف الوثيقة      
جمموعـة  فيها التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على         مبا  بعملية اإلبالغ،  املتعلِّقةواالعتبارات  

  .مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة
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  مقدمة  -أوالً  

  األهداف  -ألف  
تنفيـذ  املتعلِّقـة ب  عرض وحتليل التدفقات املاليـة       هو   ا التقرير اهلدف العام من هذ     -١

عـن  املبلغة كيانات الدان األطراف وغريها من   من البل  تاحةاستناداً إىل املعلومات امل   االتفاقية،  
وأجـرت  . ٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني   طريق املرفق املايل املوحد وورقة الربامج واملشاريع      

  .٩-م أ/١٣هذا التحليلَ اآللية العاملية وفقاً للمقرر 
 مـن البيانات واإلحصاءات والتحليالت املالية الواردة يف هذه الوثيقة         وقد اسُتمدَّت     -٢

البيانات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، واآلليـة العامليـة،             
 ُتدرج يف التحليـل     ومل .نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ    ومرفق البيئة العاملية، عن طريق      

 تـشرين   ٣٠م  وهو يو  إلكترونياً،   هالتقدمي النهائي الرمسي    املوعدقبل  التقارير اليت قُدمت     إال
  .٢٠١٢أكتوبر /األول

حتسني فهم حالة واجتاهات التدفقات املاليـة       هلدف األساسي من هذه الوثيقة هو       وا  -٣
الـيت  (اإلبالغ السابقة   جولة   ، وتطور هذه التدفقات منذ    التفاقيةاملوجهة لألنشطة املتصلة با   

 ات وتقـدمي  فضالً عن اإلبالغ عن أهم االسـتنتاج      ،  )٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترة السنتني    مشلت
  .توصيات للعمل يف املستقبل

التدابري اليت ميكن    بشأن    باإلضافة إىل توصيات    استنتاجات عامة  وثيقةد يف هناية ال   وترِ  -٤
اختاذها لتعزيز التدفقات املالية املوجهة إىل األنشطة املتصلة باالتفاقية، كي تنظر فيهـا جلنـة              

 ، باستخدام إطار عمل قائم على النتـائج، جنةلال تود وقد  ).اللجنة(استعراض تنفيذ االتفاقية    
 واملنظمـات ذات الـصلة    واهليئتني الفـرعيتني     مؤسسات االتفاقية ألطراف و إىل ا ن تقدم   أ
لـى مـؤمتر    ع عرضدف اليت ستُ  اهل متابعة التوصيات احملددة     تيسريمن أجل   عملية  جيهات  تو

  .األطراف لينظر فيها

  النطاق  -باء  
خـالل عمليـة   مبلغاً  ناًكيا ٨٥ها عتبار املعلومات اليت قدميف االهذه الوثيقة   تأخذ    -٥

البلـدان  مـن   تقارير   تسعةو؛  أثرة من البلدان األطراف املت     تقريراً ٧١ ، مشلت  احلالية اإلبالغ
تقـارير   ثالثـة  و وآخر من اآللية العاملية؛    من مرفق البيئة العاملية؛       املتقدمة؛ وتقريراً  األطراف
  .اإلقليميةربامج العمل دون تتعلق ب

عـدد التقـارير    جممـوع    زاد من   مما ، املمدد دمت تقارير إضافية بعد املوعد النهائي     وقُ  -٦
املواد الـيت     إال ُتقدَّم إىل اآللية العاملية، وفقاً لقرار مكتب مؤمتر األطراف،          مل ومع ذلك، . املنجزة
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بياناهتـا  ، لتحليل   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠وردت يف غضون املوعد النهائي املمدد، وهو        
تغطيـة  مستوى من ال  أعلى  بأفريقيا  واتسم اإلبالغ من جانب      ).١انظر املرفق، الشكل    (وتوليفها  

مث  ؛ يف املائة  ٤٣,٨ بنسبة يف املائة من البلدان، تليها أوروبا الوسطى والشرقية          ٥٢,٨بنسبة بلغت   
 فأمريكـا  املائة؛ يف ٣٦,٤ بنسبةط مشال البحر األبيض املتوسومنطقة  يف املائة؛ ٣٩,٦آسيا بنسبة  

بلـدان األطـراف    لوبلغت نسبة التغطيـة اإلمجاليـة ل      .  يف املائة  ٣٣,٣بنسبة   والكارييب الالتينية
  .اإلبالغعملية البلدان األطراف املتقدمة  يف املائة من ٢٠  بينما أكمل يف املائة،٤١,٦ املتأثرة

 باالتفاقية، الواردة يف هذه الوثيقة، وفقاً       وُحلّلت التدفقات واالجتاهات املالية املتعلقة      -٧
  .ICCD/CRIC(9)/8لإلطار التحليلي املعروض يف الوثيقة 

  القيود  -جيم  
بالتعقد بسبب كثرة مستويات التحليل الالزمـة    عملية حتليل البيانات املالية      اتسمت  -٨

  .حلساب األرقام دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية وإدماجها
 الواردة من بيانـات      يف املائة من التقارير    ٢٧خال حوايل    يف املرفق،    بّين م كما هو و  -٩

 اتورق  يف املائة منها بيانات قائمة على      ١٨يتضمن    ومل ،املرفقات املالية املوحدة  مستندة إىل   
وشكل غياب األرقام املالية أحـد أهـم        ). ٣ و ٢الشكالن  انظر املرفق،    (الربامج واملشاريع 

تحليل الذي استهدف اإلبالغ عن االجتاهات السائدة يف تعبئة املوارد املاليـة            العراقيل أمام ال  
لتنفيذ االتفاقية، والذي اقتصر نطاقه أصالً على التقارير الواردة يف حدود املوعـد النـهائي               

تنطوي علـى     أو أن بعض املرفقات املالية ناقصة    لوحظ   وباإلضافة إىل ذلك،     .الرمسي املمدد 
  .التحليلإىل عملية حتديات أضاف   مماخدام عدد من اخلانات اإللزامية،عدم اتساق يف است

دون (املنطقـة     أو البلد املتلقـي  "وَتبني أن هناك ثغرات وتناقضات كبرية يف خانيت           -١٠
الواردتني يف املرفق   " (املستفيدة) دون اإلقليمية (املنطقة    أو البلد املستفيد "و" املتلقية) اإلقليمية

، ألن عدة كيانات مبلغة ربطت أرقامـاً        )، على التوايل   وورقة الربامج واملشاريع   املايل املوحد 
 .يتجاوزها  مبا  أو دون اإلقليمية املناطق    أو املناطقنفس  مالية فردية ببلدان متعددة، إما داخل       

الصعيدين على  بعض االلتزامات واالستثمارات    يف احلسبان   أن تؤخذ   يتسنَّ    مل ونتيجة لذلك، 
علـى الـرغم مـن      منطقة بعينها،     أو لتعذر إسنادها إىل بلد بعينه    ودون اإلقليمي   اإلقليمي  

  .ألرقام العامليةاإدراجها يف حساب 
يعـين أن     مما ،"صفر"مؤشر ريو    بعض االلتزامات واالستثمارات معامل      وأُسند إىل   -١١

ترة  ف كانت عليه يف    مما  أقل بكثري  فعددهاومع ذلك،   ". ال تستهدف التصحر  "هذه األنشطة   
مرفـق هـذه      ويف بني مبزيد من التفصيل يف التحليل الوارد أدناه       هو م   كما السنتني السابقة، 

 خمتلفـة قـد     مبلغةورمبا تكون كيانات    . الوثيقة الذي يعرض اجلداول واألشكال األساسية     
 مؤشرات ريو وتفسريات خمتلفة لألنشطة املنفـذة،        حلساب درجات اعتمدت معايري خمتلفة    
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ل جانباً قد تود اللجنة أن تأخذه يف االعتبار من أجل حتسني عمليات اإلبـالغ               يشك  ما وهو
  .يف املستقبل

 مبلغـة واعترت حتليلَ رموز األنشطة ذات الصلة بعض النواقص أيضاً، ألن كيانات              -١٢
مستوى ومن مث ينبغي اعتبار . حسابات مزدوجةشىت قدمت ِقيماً متداخلة ميكن أن تؤدي إىل 

  .وز األنشطة ذات الصلة مستوى معتدالًرمحتليل دقة 
وينبغي اإلشارة، يف مالحظة أخرية، إىل أن حتليل االجتاهات قد تأثر بعدة حتـديات                -١٣

فقد بلغ جمموع تغطية البلدان     : من جراء اختالف أعداد األطراف املشاركة يف عملية اإلبالغ        
 يف املائة على التوايل   ٢٨,٦املائة و  يف   ٦٢,٧األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة نسبة       

وعالوة على ذلك، اعُتمد منوذج مبسط خمتلـف لعمليـة          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف فترة السنتني    
ولـذلك   .)١(البلدان األطـراف   اإلبالغ هذه، عمالً بالتعليقات والتعقيبات اليت أعربت عنها       

  .ينبغي اعتبار االجتاهات امللحوظة بني فتريت السنتني إرشادية فقط

  املوارد املالية لتنفيذ االتفاقية  -ثانياً  

  )٢(حتليل املدخالت  -ألف  

  العامليعلى الصعيد مستوى االلتزامات   -١  
 ٢٠١١-٢٠١٠وصل احلجم العاملي لاللتزامات املبلـغ عنـها لفتـرة الـسنتني               -١٤
 ).١انظر املرفق، اجلدول    () دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة     دوالر  مليار   ١٣٤,٦ إىل

ُرجحـت وفقـاً      مـا   دوالر إذا  مليار ١١٩,٤إىل  تنخفض  ويشكل هذا الرقم قيمة امسية      
هذا الرقم مجيع مصادر اإلبالغ اليت قـدمت        يشمل  و. ملعامالت مؤشرات ريو املسندة إليها    

البلدان األطراف املتأثرة، والبلدان األطراف املتقدمة، ومرفـق        : مرفقات مالية موحدة، وهي   
وكانت القيمة االمسية ملبلغ االلتزامات يف فتـرة        . وبرامج العمل دون اإلقليمية   البيئة العاملية،   

دوالر لـدى   مليـار    ٣٣,٦إىل  تـنخفض   دوالر،  مليار   ٥٠السنتني املاضية أقل قليالً من      
أن االلتزامات الـيت ُحـشدت    يتضح  وبالتايل   .ترجيحها استناداً إىل معاِمالت مؤشرات ريو     

مقارنة بعمليـة اإلبـالغ     )  يف املائة  ١٧٢(كبري  مبقدار  ية قد زادت    لألنشطة املتصلة باالتفاق  
  ). يف املائة٢٥٦(روعيت القيم املرجحة   ماالسابقة؛ بل إن هذه الزيادة تبلغ مستوى أعلى إذا

__________ 

 .ICCD/CRIC(10)/11انظر الوثيقة  )١(
باعتبارها املوارد اليت ُحشدت لتنفيذ االتفاقية      ‘ املدخالت‘يف اإلطار التحليلي املستخدم هلذا التحليل، ُتعرَّف         )٢(

على مجيع املستويات واليت خصصتها خمتلف مصادر التمويل لـدعم املؤسـسات والـربامج واملـشاريع                
 .ICCD/CRIC(9)/8انظر الوثيقة . واملبادرات األخرى ذات الصلة
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 ودون  اإلقليمـي الصعيدينستوى االلتزامات على املتعلِّقة مبالبيانات  وُتستخلص من     -١٥
) دوالرمليـارات    ١٠٤(فمعظم االلتزامـات    . ديرة بالذكر استنتاجات إضافية ج   اإلقليمي

 يف املائة من جمموع     ٧٨,٦املنطقة بنسبة   استأثرت    إذ ،استهدف األنشطة املضطلع هبا يف آسيا     
 يف املائة   ٧٧,٣، وبنسبة   ) يف املائة بالقيمة املرجحة    ٨٣,٧(التزامات البلدان األطراف املتأثرة     

وُتعزى هذه  ). ٣انظر املرفق، اجلدول    ) (ملائة بالقيمة املرجحة   يف ا  ٨٣(من االلتزامات العاملية    
  .اليت أبلغ عنها بلد واحد يف شرق آسياالعالية األرقام أساساً إىل األرقام 

وفيما يتعلق مبستوى االلتزامات االمسية، جاءت بعد آسيا أمريكا الالتينية والكارييب             -١٦
؛ فمنطقة مشال البحر األبيض املتوسط )دوالرات مليار ٩,٣(؛ مث أفريقيا ) دوالرمليار ١٧,١(
 انظر املرفق، اجلداول  () دوالرمليار   ١٥,٨ (والشرقية الوسطى، وأوروبا   )دوالرمليار   ١,٩(
هو، غـري أن الفجـوة        كما روعيت األرقام املرجحة، يظل الترتيب      ما إذاو. )٦ إىل   ٢ من

يشري إىل أن أفريقيـا       مما ضيق بشكل كبري،  امللحوظة بني أمريكا الالتينية والكارييب وأفريقيا ت      
  .قد أسندت إىل أنشطتها معامالً أعلى درجة من معامالت مؤشرات ريو

"  لربنـامج عمـل    كهدف رئيسي ودعماً  "حصة األنشطة اليت تستهدف التصحر      وتبلغ    -١٧
 ).٤لـشكل  انظر املرفـق، ا (اللتزامات املالية  العاملي ل  يف املائة من املبلغ      ٧٨,٢) "٣"ريو  مؤشر  (

 يف  ١٠,٢") ٢"مؤشر ريو   (ومتثل األنشطة اليت تعترب التصحر هدفاً رئيسياً دون دعم برنامج عمل            
مؤشـر  " (هدفاً هامـاً  "املائة من اجملموع االمسي، وتفيد التقارير بأن األنشطة اليت تعترب التصحر            

 اإلبالغ ولكنها عملية  يف  األنشطة اليت أُدرجت      أما ). يف املائة  ١١(تبلغ مستوى مماثالً    ") ١" ريو
 يف املائـة    ٠,٢ضئيلة للغاية، أقل من     فقد كانت   ") صفر"مؤشر ريو   (تستهدف التصحر   تكن   مل

  .من اجملموع
ففي :  السابقة ولة اإلبالغ املهم اإلشارة إىل أوجه االختالف الشديد مقارنة جب       ومن    -١٨

 ٤٧(هدف الرئيـسي  هو املعامل املـست " ٢"، كان مؤشر ريو  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني   
" ١"فمؤشـر ريـو   )  يف املائة من اجملموع٣٣" (٣"، وتاله مؤشر ريو     )املائة من اجملموع   يف
 يف املائة مـن     ٧تستهدف التصحر     مل وبلغت نسبة األنشطة اليت    ). يف املائة من اجملموع    ١٣(

ية الـيت  شهدت تزايداً يف االلتزامات املال    ٢٠١١-٢٠١٠ويشري ذلك إىل أن الفترة      . اجملموع
 تستهدف التصحر كهدف رئيسي وُتوجَّه صراحة حنو دعم تنفيذ برامج عمـل االتفاقيـة،             

  .يشكل تقدماً مشجعاً للغاية مما
قد أبلغت عن اقتـران جـزء        أن البلدان األطراف املتأثرة      ومن اجلدير بالذكر أيضاً     -١٩

" ٢"مؤشر ريو   أُسند  نما  ، بي "٣"مبعامل مؤشر ريو    )  يف املائة  ٨٠حوايل  (من االلتزامات   أكرب  
انظـر   (على التوايل من االلتزامات    يف املائة    ١٠,٣ يف املائة و   ٩,٢نسبة  إىل  " ١"ومؤشر ريو   

تؤثر   ال )"صفر" ريومؤشر  (تستهدف التصحر     ال األنشطة اليت أن  وتبّين  ). ٥، الشكل   املرفق
  . الرقم اإلمجايلسوى تأثري ضئيل يف
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 يف املائة مـن  ٨٨ يف املائة و  ٨١( أفريقيا وآسيا     يف السائدهو   "٣"ريو  مؤشر  وكان    -٢٠
" ١"واسُتخدم مؤشر ريـو     ). ٧ و ٦الشكالن  انظر املرفق،   ) (اجملموع اإلقليمي على التوايل   

 ) اإلقليمـي  اجملمـوع  يف املائـة مـن       ٦٢,٦( يف أمريكا الالتينية والكارييب      أكثر من غريه  
انظـر املرفـق،    ) (فئـة ن اجملموع هلـذه ال     املائة م   يف ٦٦,١(األطراف املتقدمة   البلدان   ويف

 املتعهد هبا  يف املائة من االلتزامات      ٦٠,٤إىل  " ٢"بينما أُسند مؤشر ريو     ،  )١١ و ٨ الشكالن
ُيستخدم مؤشر ريـو      ومل ).٩ق، الشكل   املرف انظر( منطقة مشال البحر األبيض املتوسط    يف  

الكيانـات  جمموعات  يف كل   اجملموع  من  يف املائة    ٠,٤ويف املائة   صفر  بني   (نادراً  إال "صفر"
انظـر  ) (اجملموع يف املائة من     ١٠ قرابةل  مثّ أوروبا الوسطى والشرقية حيث      استثناءب،  املبلغة

   ).١٠املرفق، الشكل 
وقُدمت أغلب االلتزامات املالية باستخدام املخصصات اإللزامية يف امليزانية كـأداة             -٢١

، يليها دعم امليزانيـة القطاعيـة      )املائة من اجملموع   يف   ٦٨دوالر، أي   مليار   ٩١,٦(للتمويل  
مليارات  ٤,٢(، مث التمويل املختلط     ) يف املائة من اجملموع    ١٧,٧٣دوالر، أي   مليار   ٢٣,٩(

خدمت  واستُ ).١٤ إىل   ٩انظر املرفق، اجلداول من     ) ( يف املائة من اجملموع    ٣,١٣دوالر، أي   
دعم امليزانيـة العامـة؛     واملنح؛  ويل املشترك؛   التمو: يلي  ما عدة أدوات متويلية أخرى تشمل    

القـروض املباشـرة؛    و امليزانية؛   يفالتقديرية  واملخصصات  االئتمان؛  و؛  التساهليةالقروض  و
جتدر اإلشارة و ).هبذا الترتيب(وختفيض الفوائد؛ والدعم من خارج امليزانية  الديون؛  ومقايضة
انظـر املرفـق،    (املـنح    باألسـاس إىل     البلدان األطراف املتقدمة هي اليت جلـأت      إىل أن   
دوالر  اتمليار ٣,٥جمموعه    ملا ُيحدد  مل ، وإىل أن نوع أداة التمويل املستخدمة      )١٥ اجلدول

  .من االلتزامات االمسية
وكان دعم امليزانية القطاعية أكثر أدوات التمويل استخداماً يف فترة السنتني املاضية،              -٢٢

يتعلـق    فيمـا  وهكذا يتأكد االجتاه الـسائد    . امية يف امليزانية  وتلته املنح مث املخصصات اإللز    
 يف املائة من الرقم الكلـي يف فتـرة     ٢تشكل املنح سوى      مل باألداتني األوىل واألخرية، بينما   

  ).دوالرمليار  ٢,٧(اإلبالغ احلالية 
ـ             -٢٣ ل وشكل كل من املخصصات اإللزامية يف امليزانية ودعم امليزانية القطاعية والتموي

املختلط األنواع الثالثة األكثر استخداماً من بني أدوات التمويل لـدى كـل جمموعـات               
وُسجل االستثناء الوحيد يف منطقة أوروبـا الوسـطى والـشرقية حيـث     . الكيانات املبلغة 

  .اسُتخدمت املنح باألساس

  التمويل واإلبالغمصادر االلتزامات حسب   -٢  
فيها البلدان األطـراف املتقدمـة        مبا  بلداً، ٥٠ايل  إىل أن حكومات حو   تشري التقارير     -٢٤

كيانـات  أيضاً  مصادر التمويل   ومشلت  . والبلدان األطراف النامية، قد تعهدت بالتزامات مالية      
 ومرفـق البيئـة العامليـة،       ،والبنك الـدويل  مصارف التنمية اإلقليمية،    متعددة األطراف مثل    
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جولـة  ومتاشياً مع نتائج    . براجمها وصناديقها اخلاصة  العاملية، ووكاالت األمم املتحدة و     واآللية
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كل بلد١جتاوزت االلتزامات   ما السابقة، نادراًاإلبالغ
 أن مـصدر التمويـل      أظهر التحليـل حـسب     مع فترة السنتني السابقة،      واتساقاً  -٢٥

أكثر مـصادر   إىل حد بعيد    لت  شكّالنامية  لدان  البالبلدان املتقدمة و  يف  املؤسسات احلكومية   
تمويـل  ال مؤسسات   أدتخرى،  األبلدان  ال  ويف . بلداً تقريباً  ٦٠االلتزامات املالية شيوعاً يف     

املهـم اإلشـارة إىل أن      ومن  .  أكرب دوراًاملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف،     ، مثل   اإلمنائي
يف عدد حمدود جداً من املرفقـات         إال ُتذكر مل )مبا فيها املؤسسات  (مصادر القطاع اخلاص    

ورمبا يوحي ذلك بأن أنشطة قليلة جداً متول من مزيج من املـصادر العامـة                .املالية املوحدة 
أن أنشطة القطاع اخلاص ذات      أو/، و )ت بني القطاعني العام واخلاص    الشراكامثل  (واخلاصة  

  .التفاقيةالصلة غري مشمولة بعمليات اإلبالغ الوطنية يف إطار ا
 يف املائة   ٠,٦وأبلغت البلدان األطراف املتقدمة عن التزامات تراوحت حصتها بني            -٢٦
 يف املائة من جمموع تدفقاهتا اخلارجية من املساعدة اإلمنائية الرمسية، باستثناء بلد واحد              ٤,٧و

  . يف املائة٢٠فقط حيث وصلت تلك احلصة إىل زهاء 

  تلقيةااللتزامات حسب املنطقة امل  -٣  
انظـر   (التفاقيةلمرفقات التنفيذ اإلقليمي    يتعلق جبميع     فيما أُبلغ عن التزامات مالية     -٢٧

 ت االلتزامات اسـتهدف   معظمأن   تلقيةالتحليل حسب املنطقة امل   ويبني  ). ١٧املرفق، اجلدول   
مث ،  )يف املائة من اجملمـوع     ٧٧,٥  أو  دوالر، ماليري ١٠٤,٢(يف آسيا   املضطلع هبا   األنشطة  

يقيـا  أفرف؛  ) يف املائة من اجملموع    ١٢,٨  أو دوالر،مليار   ١٧,٣(أمريكا الالتينية والكارييب    
مشال البحـر األبـيض املتوسـط       و؛  )اجملموع يف املائة من     ٧,٦  أو دوالر،ماليري   ١٠,٢(
 مليون ٧٢,٩( والشرقية الوسطى وأوروبا ؛)اجملموع من املائة يف ١,٤  أودوالر،مليار   ١,٩(

ـ   نفذةاألنشطة امل أُخذت  و). يف املائة من اجملموع    ٠,١  أو دوالر، ستوى العـاملي يف     على امل
  ).دوالرمليار  ٠,٧٦(اجملموع  يف املائة من ٠,٦شكلت ، ومنفصلةاالعتبار 

مـصدر  اليت يوجد فيها    وقُدمت األغلبية الساحقة من االلتزامات يف املنطقة نفسها           -٢٨
دان األطراف املتأثرة عن التزامات تـستهدف مرفقـاً         وأبلغ بلد واحد فقط من البل     . التمويل

ورمبا يشري ذلك إىل أن إمكانات التعاون بني بلدان اجلنوب يف متويل تنفيذ             . مرفقهخمتلفاً عن   
 أو أن أنشطة التعاون ذات الصلة بني بلدان اجلنوب        /ُتستغل استغالالً تاماً بعد، و      مل االتفاقية

  .نية يف إطار االتفاقيةُتدرج يف عمليات اإلبالغ الوط مل
 مؤشـرات  ملعامالت    وفقاً ٢٠١١-٢٠١٠ وعند ترجيح االلتزامات املتعلقة بالفترة      -٢٩
يتبني أن منطقة مشال البحر األبيض املتوسط هي الـيت شـهدت أكـرب              ،   املسندة إليها  ريو

ل ريو  معام(يستهدف التصحر     ال باعتبارهقُيِّم  أساساً إىل التزام واحد     ذلك  ُيعزى  واخنفاض،  
شهدت اخنفاضاً شديداً هـي أوروبـا الوسـطى والـشرقية،            أخرى منطقةومثة   ").صفر"
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ويبني التوزيع  . بقدر حمدود   إال تتأثر األرقام باستخدام املعامالت يف املناطق األخرى       مل بينما
يؤكـد أن     مما عاملي الوارد أعاله،  الخصائص مماثلة للتحليل    اإلقليمي ملعامالت مؤشرات ريو     

أو /وأشري إىل املخصصات اإللزامية يف امليزانية و      . هو املعامل األكثر استخداماً    "٣" ريو   مؤشر
دعم امليزانية القطاعية باعتبارمها أهم أنواع التمويل املستخدمة يف مجيع املنـاطق، باسـتثناء              

غري أن التحليل املتعلق هبـذا الفـرع        . أوروبا الوسطى والشرقية، حيث يكثر استخدام املنح      
املنطقة املستفيدة يف     أو دون اإلقليمية املنطقة    أو اقص نسبياً بسبب عدم حتديد البلد املستفيد      ن

  .هو مبني أعاله  كماكثري من ورقات الربامج واملشاريع،
ويظهر من حتليل رموز األنشطة ذات الصلة أن األنشطة املستهدفة أكثر من غريهـا                -٣٠

 ؛)مـرة  ٩٦٠( إدارة املـوارد     : هي ٢٠١١-٢٠١٠ بااللتزامات املقدمة خالل فترة السنتني    
املـستدامة  واإلدارة ؛ )مـرة  ٢٨٢( وبناء القدرات ؛)مرة ٦٦٥(ية القدرات والتخطيط   وتنم

 حفـظ و؛  )مرة ٢٣٨(رة املوارد الطبيعية    إداو؛  )مرة ٢٥٦(الزراعة  و؛  )مرة ٢٧٧(ألراضي  ل
 والرصـد   ؛)مرة ١٨٣ (يةتنمية اجملتمع وال؛  )مرة ٢١٣(حفظ املياه   و؛  )مرة ٢٢٥(األراضي  

 يف مجيع املناطق،  ثبت وجود توزيع مماثل     و). ٢٠انظر املرفق، اجلدول    ) (مرة ١٥٦ (بحثوال
منطقة الحظة أن   من اجلدير بامل  و). ٢٦ إىل   ٢١ اول من انظر املرفق، اجلد   (اً عاملي اًمنطيربز   مما

ستجابة للطـوارئ ضـمن      هي املنطقة الوحيدة اليت ترِد فيها اال       مشال البحر األبيض املتوسط   
  . األوىلةاألنشطة العشر

شهدت املبالغ املتعهد هبا يف فترة      ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني السابقة،    ومقارنة ب   -٣١
زيـادة كـبرية يف أمريكـا الالتينيـة     ) املبالغ االمسية واملرجحة على السواء  (السنتني احلالية   

ومن جهـة   ). ١٩ و ١٨ اجلدوالنق،  انظر املرف (أفريقيا بوجه خاص      ويف والكارييب وآسيا، 
حجـم  فيهـا   اخنفـض     إذ أخرى، لوحظ اجتاه سليب يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية،        

وجتدر اإلشارة إىل تعذر املقارنة بني االلتزامات اليت تـستهدف          . االلتزامات اخنفاضاً شديداً  
م وجـود بيانـات   منطقة مشال البحر األبيض املتوسط وااللتزامات العاملية النطاق بسبب عد        

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨بشأن هاتني الفئتني يف الفترة 

  )٣(حتليل النواتج  -باء  

  حجم االستثمارات  -١  
لفتـرة   ورقـة الـربامج واملـشاريع        إمجايل االستثمارات املبلـغ عنـها يف      وصل    -٣٢

). ٢٧انظر املرفـق، اجلـدول      ( دوالر   مليارات ١٠٤ إىل حوايل    ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
__________ 

عوائد االستثمار يف األنشطة    باعتبارها مقاييس   ‘ النواتج‘ اإلطار التحليلي املستخدم هلذا التحليل، ُتعرَّف        يف )٣(
املمولة، وفقاً ملا ميكن أن يستدل عليه من التحليل الكمي والنوعي لطبيعة هذه األنشطة ونطاقها وأهـدافها                 

 ).ICCD/CRIC(9)/8انظر الوثيقة  (ونتائجها املتوقعة



ICCD/CRIC(11)/12 

11 GE.13-60390 

ُرجح استناداً إىل معامالت مؤشرات       ما دوالر إذا مليار   ٩٧,٧نخفض إىل   مبلغ امسي ي   وهذا
اليت قدمت ورقات الربامج واملـشاريع      املبلغة  صادر  املويشمل هذا الرقم مجيع     . ريو املسندة 

البلدان األطراف املتأثرة، والبلدان األطراف املتقدمة، ومرفق البيئة العامليـة، واآلليـة            : وهي
  .العمل دون اإلقليميةالعاملية، وبرامج 

وصل املبلغ االمسي لالستثمارات عـن طريـق         السنتني السابقة،    وفيما يتعلق بفترة    -٣٣
ُرجح   ما دوالر إذا  مليارات ٧ دوالر، وهو مبلغ ينخفض إىل       مليار ١١الربامج واملشاريع إىل    

ملتـصلة  ومن مث يبدو أن االسـتثمارات يف األنـشطة ا         . استناداً إىل معاِمالت مؤشرات ريو    
بل إن هـذه الزيـادة تبلـغ    .  مقارنة بعملية اإلبالغ السابقةمبقدار كبريباالتفاقية قد زادت   
  .روعيت القيم املرجحة  مامستوى أعلى إذا

باقي املناطق  بصورة واضحة   آسيا  جتاوزت  حتليل االلتزامات املالية،    من  ومثلما َتبيَّن     -٣٤
انظر املرفق،  ( دوالرمليار ٩٣,٧ات قيمتها أبلغت عن استثمار  إذ،٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة 
 ٩٤( املتأثرة األطرافالبلدان  مجيع استثمارات يف املائة من ٩٢ل شكّي  ماوهو ،)٢٩اجلدول 
 يف  ٩٢( الكيانات املبلغة  مجيعاستثمارات  إمجايل   يف املائة من     ٩٠و) بالقيمة املرجحة يف املائة   

ا بلـد  أبلغ عنهإىل األرقام العالية جداً اليت تائج أساساً هذه النوُتعزى . )حةبالقيمة املرّجاملائة  
  .واحد يف شرق آسيا

مليارات  ٥,٤(أفريقيا  تلت منطقةَ آسيا    ستوى االستثمارات االمسية،    وفيما يتعلق مب    -٣٥
 فأمريكا الالتينية والكـارييب     ؛)دوالر مليارا(مشال البحر األبيض املتوسط     مث منطقة   ؛  )دوالر

 انظر املرفق، اجلداول   () ماليني دوالر  ٦,٢ (وأوروبا الوسطى والشرقية  ؛  )ردوالمليار   ٠,٢(
  .يتغري الترتيب لدى مراعاة األرقام املرجحة  وال.)٣٢ إىل ٢٨ من
كهدف رئيسي ولـدعم برنـامج   "ستهدف التصحر تحصة األنشطة اليت    وشكلت    -٣٦
انظر املرفـق،   (مارات املالية   العاملي لالستث  يف املائة من املبلغ      ٨٦,٥) "٣" ريومؤشر  ( "عمل

مؤشر (دون دعم برنامج عمل     اليت تعترب التصحر هدفاً رئيسياً       األنشطة   تمثلو). ١٢الشكل  
بينما بلغت حصة األنشطة اليت تعترب التـصحر  ، االمسياملبلغ  يف املائة من إمجايل     ٩) "٢" ريو

أُدرجت يف عملية اإلبـالغ       األنشطة اليت   أما . يف املائة  ٤,١") ١"مؤشر ريو   " (هدفاً هاماً "
فقد كانت حمدودة للغاية، ورئي أن تأثريها    ") صفر"مؤشر ريو   (تستهدف التصحر     مل ولكنها

  .يكاد ُيذكر  اليف اجملموع
ومن املهم اإلشارة إىل أن توزيع مؤشرات ريو كان خمتلفاً بشكل ملحـوظ يف فتـرة                 -٣٧

 ٤٧( املعامل املستهدف أكثر من غريه       هو" ٢"السنتني السابقة، حيث كان معامل مؤشر ريو        
 ). يف املائـة   ١٣" (١"، ومؤشر ريـو     ) يف املائة  ٣٣" (٣"، مث مؤشر ريو     )يف املائة من اجملموع   

معامل مؤشر ريـو    )  يف املائة  ٦أكثر قليالً من    (جزء كبري نسبياً من االستثمارات      يف  حيدد   ومل
 جتاهـات املـذكور أن االسـتثمارات      ويؤكد حتليل اال   .املستخدم فلزم استبعاده من احلساب    

  .حقاًنتيجة واعدة ، وهي  بصورة متزايدةفتئت تستهدف التصحر وتدعم تنفيذ برامج العمل ما
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 يف املائة   ٥٩,٢(هو السائد يف االستثمارات يف أفريقيا وآسيا        " ٣"وكان مؤشر ريو      -٣٨
). ١٤ و ١٣ الـشكالن انظر املرفـق،    ) ( يف املائة على التوايل من اجملموع اإلقليمي       ٩١,٥و

 يف املائة من    ٧٦,٨(هو األكثر استخداماً يف أمريكا الالتينية والكارييب        " ١"وكان مؤشر ريو    
 يف املائة مـن اجملمـوع       ٦٢,٥(منطقة مشال البحر األبيض املتوسط        ويف ،)اجملموع اإلقليمي 

) بة إىل هذه الفئـة     يف املائة من اجملموع بالنس     ٤٨(البلدان األطراف املتقدمة      ويف ،)اإلقليمي
يف ترجيح   معامالت مؤشرات ريو     وعند استخدام ). ١٨ إىل   ١٥انظر املرفق، األشكال من     (

 .األرقام االمسية، يتبني أن أمريكا الالتينية والكارييب هي املنطقة اليت شهدت اخنفاضاً حـاداً             
  .نادراً جداً  إاليف هذا السياق أيضاً" صفر"ُيستخدم مؤشر ريو  ومل
انظـر املرفـق،     ( مليون دوالر  ٧٥عن استثمارات قيمتها    مرفق البيئة العاملية    بلغ  وأ  -٣٩

أنشطة ُتنفَّذ يف إطار املرفق األول      وتتعلق ب ،  "٢"رتبط كلها مبعامل مؤشر ريو      ت،  )٣٤اجلدول  
  ).أفريقيا(

 ٢٠١١-٢٠١٠ مليون دوالر يف فترة السنتني       ١١,٤ العاملية أهنا استثمرت  وذكرت اآللية     -٤٠
هت أغلبية ضئيلة من استثمارات     وُوّج.  مشروعاً ٤٠، من خالل    )٣٥نظر املرفق، اجلدول    ا(

 يف املائة مـن     ٣٩ميثل    ما  ماليني دوالر، أي   ٤,٤(اآللية العاملية إىل األنشطة العاملية النطاق       
 ،) يف املائة من اجملموع٢٩  أو ماليني دوالر،٣,٣(، تليها األنشطة املنفذة يف أفريقيا     )اجملموع

 ،) يف املائة مـن اجملمـوع      ٢٠  أو  مليون دوالر،  ٢,٣(منطقة أمريكا الالتينية والكارييب      ويف
منطقة أوروبا الوسـطى    ويف،) يف املائة من اجملموع١١,٥  أو مليون دوالر،١,٣(آسيا   ويف

  ). يف املائة من اجملموع٠,٣  أو مليون دوالر،٠,٠٣(والشرقية 
مشروع   أو رموز األنشطة ذات الصلة املرتبطة بكل برنامج      ويبني التحليل الذي أجري ل      -٤١

بنـاء  : يلـي   ماأُبلغ عنه عن طريق ورقات الربامج واملشاريع أن أغلبية االستثمارات ركزت على   
؛ والتدريب يف جمايل الـدعوة والتوعيـة        ) مرة ٢٩١(؛ واألنشطة التمكينية    ) مرة ٢٩٥(القدرات  

إدارة ؛ و ) مرات ٢٠٤(واملنشورات وأدوات االتصال    ؛  ) مرات ٢٠٨(؛ وحفظ املياه    ) مرة ٢٤٨(
؛ )مرة ١٨٩(محالت التوعية العامة    و؛  )مرة ٢٠٢(املراعي وإدارة املراعي    و؛  )مرات ٢٠٣(املوارد  

انظـر املرفـق،    ) (مـرة  ١٣٦(؛ والتخفيف واالنتعـاش     )مرة ١٥٦(ف مع تغري املناخ     التكّيو
  املرفـق،  انظـر (باستثناء حاالت قليلة جـداً      أكد هذا النمط يف مجيع املناطق،       تو). ٣٧ اجلدول
أي إعادة بناء نظم    (باملالحظة أن تدبري استجابة للطوارئ      من اجلدير   و). ٤٢ إىل   ٣٨  من اجلداول

بني األنشطة املستهدفة أكثر من غريهـا لـدى         من  ورد  )  مرة ٣٥وهياكل أساسية إلدارة املياه،     
  ).٤٣رفق، اجلدول انظر امل(جمموعة البلدان األطراف املتقدمة فقط 

  التوزيع اجلغرايف لالستثمارات  -٢  
دوالر مـن االسـتثمارات،     مليار   ٩٤حصلت على     إذ تشكل آسيا أكرب منطقة متلقية      -٤٢

، ) دوالر مليار ١,٩(، ومنطقة مشال البحر األبيض املتوسط       )دوالرمليارات   ٧,٨(وتليها أفريقيا   
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 ماليـني   ٧,٨(، وأوروبا الوسـطى والـشرقية       )والردمليار   ٠,٣(مث أمريكا الالتينية والكارييب     
وُبحثت األنشطة العاملية النطاق منفصلة وتلقت اسـتثمارات        ). ٣٦اجلدول   انظر املرفق () دوالر

وُيستنتج التوزيع نفسه يف ختصيص املوارد لدى مراعـاة األرقـام           .  ماليني دوالر  ١٠٣,٤قيمتها  
تـشكل    ال اجع شديد يف األنشطة العاملية، اليت     ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل حدوث تر      . املرجحة
 االستثمارات  العدد املرتفع من  يعزى إىل     مما  مليون دوالر استناداً إىل األرقام املرجحة،      ١٤سوى  

  .اليت تسند إليها معامالت مؤشرات ريو منخفضة
ففـي فتـرة    .  الـسابقة  اإلبـالغ جولة  عما ورد يف تقارير     نتائج  وختتلف هذه ال    -٤٣

، ُوجهت معظم االستثمارات إىل منطقة أمريكا الالتينية والكـارييب         ٢٠٠٩-٢٠٠٨ السنتني
 ).دوالرمليـار    ١,١(، مث آسيا    )دوالرمليارات   ٣,١(، تليها أفريقيا    )دوالرمليارات   ٤,٤(

صعباً للغاية  أمراً  التوزيع اجلغرايف حسب املنطقة املستفيدة      حتديد  ذُكر يف املقدمة، كان      وكما
  .لذلك  يف البيانات الالزمةنطاقواسع النقص وت عليه التقارير الواردة من انط  مابسبب

  التوزيع حسب األهداف االستراتيجية  -٣  
 ورقة الـربامج    عن طريق ُيبلغ عنه   ربط كل استثمار    أن ت  الكيانات املبلغة إىل  لب  طُ  -٤٤

  .)٤(أكثر من األهداف االستراتيجية  أوواملشاريع هبدٍف
أن األهـداف   وزيع االستثمارات حـسب اهلـدف االسـتراتيجي         حتليل ت ويبني    -٤٥

من األطراف املبلغـة،    بصورة متواترة   قد اسُتهدفت   ) هبذا الترتيب  (٣ و ١ و ٢االستراتيجية  
انظـر   ()االمسية واملرجحة على الـسواء    (واجتذبت حصصاً عالية من جمموع االستثمارات       

يرد بـنفس    مل٤هلدف االستراتيجي اتبني أن  وعلى العكس من ذلك،   ).١٩ شكلاملرفق، ال 
بتوجيه األغلبية الساحقة مـن االسـتثمارات إىل        بعيد  وتفسَّر هذه النتيجة إىل حد      . التواتر

). ٢١ الشكالنانظر املرفق،   (األهداف الثالثة األوىل يف منطقة آسيا، حسبما يرِد يف التقارير           
وروبا الوسـطى   رى مثل أفريقيا وأ   غري أن النمط االستثماري ذاته يالَحظ أيضاً يف مناطق أخ         

 مشال البحـر األبـيض      بلدان منطقة ركزت  و). ٢٤ و ٢٠ الشكالن املرفق،   انظر(والشرقية  
ـ      (٢ و ١استثماراهتا على اهلدفني االسـتراتيجيني       املتوسط ، )٢٣ شكلانظـر املرفـق، ال
انظـر   (١تيجي  على اهلدف االسترا    إال تركز أمريكا الالتينية والكارييب استثماراهتا     مل بينما

  ).٢٢املرفق، الشكل 

__________ 

حتسني حالة الـنظم    : ٢حتسني ُسبل عيش السكان املتأثرين؛ واهلدف االستراتيجي        : ١االستراتيجي  اهلدف   )٤(
حتقيق فوائد عامة بتنفيذ اتفاقية مكافحة التـصحر تنفيـذاً          : ٣اإليكولوجية املتأثرة؛ واهلدف االستراتيجي     

ق بناء شراكات فعالة بني اجلهات      تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طري      : ٤فعاالً؛ واهلدف االستراتيجي    
 .الفاعلة الوطنية والدولية
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  الستراتيجيةل التنفيذيةالتوزيع حسب األهداف   -٤  
بلغ عنه عن طريق ورقة الـربامج       ربط كل استثمار يُ   أن ت  الكيانات املبلغة  إىلطُلب    -٤٦

  .)٥(الستراتيجيةلالتنفيذية أكثر من األهداف   أوواملشاريع هبدٍف
 ٤ و ٢سب اهلدف التنفيذي أن اهلدفني التنفيذيني       ويبني حتليل توزيع االستثمارات ح      -٤٧

ولدى النظر يف فرادى    ). ٢٥انظر املرفق، الشكل    (ُيستهدف على الصعيد العاملي       ما مها أكثر 
مرفقات التنفيذ اإلقليمي، يتبني أن األهداف األربعة األوىل قد أوليت اهتماماً كبرياً يف أفريقيا              

وُيركَّز يف آسـيا علـى اهلـدفني        ). ٢٦رفق، الشكل   انظر امل ( ٥أكثر من اهلدف التنفيذي     
يف أمريكـا الالتينيـة       أمـا  ).٢٧انظر املرفق، الـشكل      ( أكثر من غريمها   ٤ و ٢التنفيذيني  

 ٣ و ١والكارييب، فقد انصب اجلهد األكرب على األنشطة اليت تدعم األهداف االسـتراتيجية             
يتعلق   فيما ضاً معامالت منخفضة  ، غري أن األنشطة املوجهة حنو هذه األهداف سجلت أي         ٥و

 مشـال البحـر     منطقةبلدان  وكادت مجيع جهود    ). ٢٨انظر املرفق، الشكل     (مبؤشرات ريو 
ـ     ( ٣ و ٢ تقتصر على اهلدفني التنفيـذيني       األبيض املتوسط  ، )٢٩شكل  انظـر املرفـق، ال

 كانت أوروبا الوسطى والشرقية هي املنطقة الوحيدة اليت اسـُتهدف فيهـا اهلـدف              بينما
غري أن ذلك أثر تـأثرياً      ). ٣٠انظر املرفق، الشكل    ( أكثر من األهداف األخرى      ٥ التنفيذي

حمدوداً يف الرقم العام ألن حصة االستثمارات اخلاصة مبنطقة أوروبا الوسطى والشرقية كانت             
  .من االستثمارات املبلغ عنها يف مناطق أخرىبكثري أقل 
 أكثر مـن غـريه   ٢ التنفيذي دفاجلهود حنو اهلُوجهت فترة السنتني السابقة،   ويف    -٤٨

؛ مث اهلـدف  )دوالرمليـارات   ٣,٧ (١، ويليه اهلـدف التنفيـذي      )دوالرمليارات   ٩,٣(
؛ واهلـدف   )دوالرمليـار    ٢,٣ (٥؛ فاهلدف التنفيذي    )دوالرمليارات   ٣,٢ (٣ التنفيذي

دم إىل مجيع األهداف    أن الدعم املق  حتليل االجتاهات   ويبني   ).دوالرمليار   ٢,٢ (٤التنفيذي  
  ).٤٤انظر املرفق، اجلدول (السنتني املاضية التنفيذية قد زاد باطراد خالل فترة 

  املناطق واجلهات املستفيدة املستهدفة  -٥  
االستثمارات اليت أبلغت عنها البلدان األطـراف املتـأثرة وفقـاً           جرى أيضاً حتليل      -٤٩

  . من اجلهات املستفيدة املستهدفةللمناطق املستهدفة املشمولة والعدد التقرييب
 إىل حـد    الربامج واملشاريع اليت مشلت فيها    وكشفت البيانات أن أفريقيا هي املنطقة         -٥٠
أكرب مساحة سطحية يف املتوسط، وتليها آسيا، مث أمريكا الالتينية والكارييب، فمنطقـة              بعيد

غري أن  ). ٣٢ الشكل املرفق، انظر (مشال البحر األبيض املتوسط، وأوروبا الوسطى والشرقية      
  .هو عليه يف املناطق األخرى  ممامتوسط االستثمار الالزم لتغطية املنطقة نفسها يف أفريقيا أقل

__________ 

إطار السياسات العامة؛ : ٢الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف؛ واهلدف التنفيذي : ١هلدف التنفيذي   ا )٥(
بناء القدرات؛ واهلـدف    : ٤العلم والتكنولوجيا واملعرفة؛ واهلدف التنفيذي      : ٣واهلدف التنفيذي   

 .قل التكنولوجياالتمويل ون: ٥التنفيذي 
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أوروبـا  تـربز   ،  حسب اجلهات املستفيدة النهائية   فيما يتعلق بتوزيع االستثمارات     و  -٥١
من اجلهات املستفيدة اليت    اليت تضم يف املطلق أكرب عدد       باعتبارها املنطقة   الشرقية  الوسطى و 

أفريقيـا  مث  ؛  ) مليون دوالر  ٣٤,٥(آسيا  وتليها  ،  ) مليون دوالر  ٣٦,٧(أمكن الوصول إليها    
مشال البحـر   ؛ فمنطقة   ) دوالر  مليون ٢,٦( وأمريكا الالتينية والكارييب     ؛) دوالر  مليون ١٩(

شارة، مع ذلك،   جتدر اإل و). ٣٣ الشكل املرفق، انظر) ( دوالر مليون ١,٢(ط  األبيض املتوس 
إىل أن جمموعة حمدودة فقط من املشاريع هي اليت حددت عدد اجلهات املستفيدة، ومـن مث                

  .ينبغي اعتبار هذا التحليل إرشادياً فقط

  استنتاجات إضافية  -جيم  
بغية تقدمي نبذة أمشل عن نوع االستثمارات اليت ُنفذت يف فترة سنيت اإلبالغ مـن                 -٥٢

جري عدد من التحليالت التكميلية استناداً إىل املعلومـات اإلضـافية           أجل تنفيذ االتفاقية، أ   
 عن طريق منوذج ورقـة الـربامج        الكيانات املبلغة املقدمة من البلدان األطراف وغريها من       

تـستخدم هـذا      مل الكيانات املبلغة وجتدر اإلشارة، مع ذلك، إىل أن العديد من         . واملشاريع
امج واملشاريع استخداماً متسقاً ومنهجياً، ومـن مث ينبغـي          الفرع احملدد من منوذج ورقة الرب     

  .النظر إىل نتائج هذا التحليل باعتبارها إرشادية فقط

  أوجه التآزر مع اتفاقية التنوع البيولوجي  -١  
هلا جمتمعة من صلة باتفاقية مكافحة التصحر واتفاقيـة           ملا قُّيمت االستثمارات وفقاً    -٥٣

درجـات  واسُتقيت هذه املعلومات من حتليل      ). ٣٤املرفق، الشكل   انظر  (التنوع البيولوجي   
  .مؤشرات ريو اخلاصة باتفاقية التنوع البيولوجي اليت أُبلغ عنها يف ورقة الربامج واملشاريع

واستهدفت الربامج واملشاريع املتصلة باتفاقية مكافحة التصحر أيضاً اتفاقية التنـوع             -٥٤
؛ وأفريقيـا   )دوالرمليار   ٨٣,٦(يف آسيا   ") ١"مؤشر ريو   (اً  البيولوجي باعتبارها هدفاً هام   

؛ ومنطقة مشال البحـر     )دوالرمليار   ٠,٢(؛ وأمريكا الالتينية والكارييب     )دوالرمليار   ٢,٤(
واستهدفت استثمارات متصلة باتفاقيـة مكافحـة        ). مليون دوالر  ٢٥,٩(األبيض املتوسط   

فاقية التنوع البيولوجي باعتبارها هدفاً رئيـسياً       دوالر، ات مليار   ١٤,٤التصحر أيضاً، قيمتها    
مليار  ٢,٧(أفريقيا  : وتوزعت هذه االستثمارات إقليمياً على النحو التايل      "). ٢"مؤشر ريو   (

مليـار   ١,٩(؛ ومنطقة مشال البحر األبـيض املتوسـط         )دوالرمليار   ٢,١(؛ وآسيا   )دوالر
 ٢,٦(؛ وأوروبا الوسطى والشرقية     ) دوالر  ماليني ٥,١(؛ وأمريكا الالتينية والكارييب     )دوالر

  ).مليون دوالر
، كهـدف   ٢٠٠٩-٢٠٠٨واسُتهدفت اتفاقية التنوع البيولوجي، يف فترة الـسنتني           -٥٥

 ٠,٤(؛ وأفريقيـا  )دوالرمليـار   ٠,٥(يف أمريكا الالتينية والكارييب ") ٢"مؤشر ريو   (رئيسي  
يف أمريكا الالتينية   ") ١"مؤشر ريو   (م  ، وكهدف ها  )دوالرمليار   ٠,٠٥(؛ وآسيا   )دوالرمليار  
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يظهـر  و ).دوالرمليار   ٠,٣(؛ وآسيا   )دوالرمليارا  (؛ وأفريقيا   )دوالرماليري   ٣,٣(والكارييب  
 ات أن أوجه التآزر بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنـوع البيولـوجي            من حتليل االجتاه  

املنـاطق املدرجـة يف     ميع  جبع ذات الصلة    يف الربامج واملشاري  بصورة متزايدة   فتئت ُتدرج    ما
  .املرفقات اإلقليمية تقريباً، باستثناء منطقة أمريكا الالتينية والكارييب

  أوجه التآزر مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -٢  
ـ          ملا قُّيمت االستثمارات وفقاً    -٥٦ ة هلا جمتمعة من صلة باتفاقية مكافحة التصحر واتفاقي

واسُتقيت هذه املعلومات مـن      ).االتفاقية اإلطارية (األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       
حتليل جمموعتني منفصلتني من معامالت مؤشرات ريو، قاست إحداها صلة كل نشاط مبلغ             

، وقاست )٣٥انظر املرفق، الشكل (التكيف مع تغري املناخ     من منظور    عنه باالتفاقية اإلطارية  
انظـر املرفـق،    ( التخفيف من آثار تغري املناخ        من منظور  رى الصلة باالتفاقية اإلطارية   خاأل

  ).٣٦الشكل 
املتـصلة   حصة كبرية من االسـتثمارات       أفادت التقارير بأن  على الصعيد العاملي،    و  -٥٧

باتفاقية مكافحة التصحر يف آسيا استهدفت إجراءات التكيف يف سياق االتفاقية اإلطاريـة             
اسـتهدفت  أفريقيـا،    ويف.دوالرمليـار   ٧٥ أي أكثر من ،")١"مؤشر ريو (م  كهدف ها 

دوالر إجراءات التكيـف    مليارات   ٣,٢استثمارات متصلة باتفاقية مكافحة التصحر قيمتها       
دوالر تلك  مليار   ١,٩بينما استهدفت استثمارات قيمتها     ") ٢"مؤشر ريو   (كهدف رئيسي   

 أُسـنِدَ  ،منطقة مشال البحر األبيض املتوسط      ويف ").١"مؤشر ريو   (اإلجراءات كهدف هام    
، إىل اسـتثمارات بلـغ       أيـضاً  اخلاص باتفاقية التنوع البيولـوجي    " ٢"معامل مؤشر ريو    

  .دوالرمليار  ١,٩ جمموعها
مؤشر ريو اخلاص بـإجراءات التخفيـف       عامالت  مبيتعلق    فيما ولوحظ منط مماثل    -٥٨

استهدفت استثمارات متصلة باتفاقية مكافحة التصحر      ،  آسيافي  ف. املتصلة باالتفاقية اإلطارية  
مؤشـر  (دوالر إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ كهـدف هـام            مليار   ٧٣,٩قيمتها  

. دوالر إىل اهلدف نفسه يف أفريقيا     مليار   ١,٥ وُوجهت استثمارات أخرى قيمتها      ،")١" ريو
التخفيف من آثار تغـري املنـاخ   دوالر إجراءات مليارات   ٣,٥واستهدف مبلغ إضايف قدره     

 دوالر يف   مليار ١,٩يف آسيا، إىل جانب مبلغ آخر قدره        ") ٢"مؤشر ريو   (كهدف رئيسي   
  .أفريقيا ومنطقة مشال البحر األبيض املتوسط

  االستنتاجات  -ثالثاً  
البلدان األطراف  و،حتليل البيانات املالية املقدمة من البلدان األطراف املتأثرةأدى   -٥٩
بـرامج  ، والبيانات املالية املستخلصة مـن        واآللية العاملية  ،مرفق البيئة العاملية  و تقدِّمة،امل

 اتفاقية مكافحة التصحر إىل   املتعلِّقة ب  اخلامسة   اإلبالغيف سياق جولة    العمل دون اإلقليمية    
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 اليت  النتائج اجلديرة باالهتمام تتعلق بااللتزامات واالستثمارات املتصلة باالتفاقية       عدد من   
ن تقييم هذه النتائج وتفسريها عدداً من       ويبّي. ٢٠١١-٢٠١٠لوحظت يف فترة السنتني     

ففيمـا   .االستنتاجات اليت ينبغي أن تنظر فيها األطراف يف الدورة احلادية عشرة للجنـة   
ميكـن  بوجـه خـاص،     ،  )االستثمارات (النواتجو) تزامات املالية االل(يتعلق باملدخالت   

  :ت التاليةاستخالص االستنتاجا
 ٢٠١١-٢٠١٠وصل حجم االلتزامات العاملية املبلغ عنها لفترة السنتني           )أ(  

ُرجح وفقاً    ما دوالر إذا مليار   ١١٩دوالر، وهو مبلغ ينخفض إىل      مليار   ١٣٥إىل حوايل   
وُتقـدَّر االسـتثمارات العامليـة املبلـغ عنـها لفتـرة            . ملعامالت مؤشرات ريو املسندة   

القيمتان االمسية  (دوالر  مليار   ٩٨دوالر و مليارات   ١٠٤نحو   ب ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
ولوحظ أن حجم االلتزامات العاملية منذ فترة السنتني السابقة يسري          ). واملرجحة على التوايل  

فتئت ُتحشد حشداً متزايداً وفعاالً لدعم تنفيـذ          ما ن أن املوارد املالية   يبّي  مما يف اجتاه إجيايب،  
ليل توزيع االلتزامات واالستثمارات حسب املنطقة املتلقية كشف عـن       غري أن حت  . االتفاقية

قد يوحي بأن األنشطة املتصلة باالتفاقية ُتمول متويالً ناقصاً يف بعـض              مما اختالفات كبرية 
  ؛)مثل أوروبا الوسطى والشرقية(املناطق 

 مؤشرات معامالت   حسب حتليل توزيع االلتزامات واالستثمارات      يظهر  )ب(  
ألنشطة هتدف صراحة إىل تنفيذ برنامج عمـل        ُتخصص  حصة متزايدة من املوارد     ن  أريو  
 هـدف رئيـسي   وأنشطة تستهدف التصحر ك   ) "٣"ريو  مؤشر  ( مبوجب االتفاقية    ُوضع

. التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة      إذا اسُتند إىل     خصوصاً ،)"٢"ريو  مؤشر  (
 اً باعتباره هدف  اليت تتناوله   أو تستهدف التصحر   ال اليتواخنفض عدد األنشطة املبلغ عنها      

على أن التدفقات املاليـة     ذلك  يدل  و.  السابقة ولة اإلبالغ اخنفاضاً شديداً مقارنة جب    اًثانوي
بل تزيد أيضاً مـن حيـث أنـشطة        ) أي املدخالت  (تزيد حجماً فقط    ال تنفيذ االتفاقية ل

أهـداف  مراعـاة   إىل أن    النتيجة أيـضاً  وتشري هذه   ). أي النواتج (االستجابة امللموسة   
االتفاقية قد ُعممت بنجاح أكرب يف برامج عمل وميزانيات خمتلف مـصادر التمويـل يف               

  ، مقارنة بفترة السنتني السابقة؛٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 الغالبية  ، مع ذلك، أن   حتليل التدفقات املالية حسب مصدر التمويل     يبّين    )ج(  

قد قدمتـها    ٢٠١١-٢٠١٠ يف فترة السنتني     بلغ عنها ية امل العظمى من االلتزامات املال   
املؤسسات احلكومية يف البلدان الناميـة      أي  مصادر التمويل التقليدية من القطاع العام،       

شركائها اإلمنائيني الثنائيني واملتعددي األطراف، مثل مؤسسات متويـل التنميـة       و أثرةاملت
 من االلتزامات املالية من      عن عدد قليل جداً    لغوأُب .واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف   

مصادر القطاع اخلاص، مثل املؤسسات والشركات واملؤسسات املالية اخلاصة ومنظمات          
خمتلطة جمموعة  رمبا يشري ذلك إىل أن أنشطة قليلة جداً هي اليت متول من             و. اجملتمع املدين 
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أن أنشطة  أو/، و) العام واخلاصمثل الشراكات بني القطاعني(من املصادر العامة واخلاصة   
  ُتدرج يف عمليات اإلبالغ الوطنية يف إطار االتفاقية؛  الالقطاع اخلاص ذات الصلة

 ذات الصلة أن االلتزامـات املاليـة   ةنشطرموز األحسب تحليل يبني ال   )د(  
 على إدارة املوارد الطبيعيـة، وبنـاء القـدرات،          ت خالل فترة السنتني ركز    تعهد هبا امل
  ؛االنتعاشالتخفيف وأنشطة  االستثمارات أيضاًبينما استهدفت رصد، وال

املبلغ عنها األهداف االستراتيجية الثالثة     االستثمارات  استهدفت أغلبية     )ه(  
 يف املائة من جمموع االستثمارات االمسيـة إىل حـشد           ٢,٤يوجه سوى     مل األوىل، بينما 

ولـئن  ). ٤أي اهلدف االستراتيجي    (ت  املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق الشراكا      
أُبلغ عنـه مـن       ما كان مفهوماً أن يعطي املستثمرون األولوية لإلجراءات امليدانية، فإن        

 )٦(حتديات تواجهها البلدان األطراف املتأثرة يف تعبئة التمويل الضروري لتنفيذ االتفاقيـة           
  ؛٤تكثيف اجلهود لتحقيق اهلدف االستراتيجي يبدو   مايربر على
 أن العمل مـن     نفيذيحتليل توزيع االستثمارات حسب اهلدف الت     يبني    )و(  

قد زاد باطراد على نطاق األهداف اخلمسة كلها منـذ فتـرة            أجل تنفيذ االستراتيجية    
  السنتني السابقة؛

 واحـد  آناالستثمارات اليت استهدفت يف  استقطبت آسيا بصفة خاصة       )ز(  
 أو هديف التكيف مع تغري املناخ     / التنوع البيولوجي و   اتفاقيةأو  /و اتفاقية مكافحة التصحر  

وتلتها أفريقيا، مث املناطق األخرى إىل حد       ،  التخفيف من آثاره ضمن االتفاقية اإلطارية      أو
 يف مجيع   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ولة اإلبالغ جب قارنة اجتاه إجيايب م   ومع ذلك، ُسجل  . أقل بكثري 

  .املناطق، باستثناء أمريكا الالتينية والكارييب

  التوصيات  -رابعاً  
 التوصيات األولية التالية يف الدورة احلاديـة عـشرة          أن تنظر األطراف يف   ميكن    -٦٠

 مشاريع املقررات اليت ستحال إىل مؤمتر بشأنللجنة، هبدف الشروع يف مشاورات مبكرة 
  :نظر فيهاكي ياألطراف يف دورته احلادية عشرة 

 االجتاه اإلجيايب يف ختصيص     فاظ على إىل مواصلة احل  دعى مجيع األطراف    ُت  )أ(  
 املزيـد مـن     على توجيه ع بقوة   شجَّ باالتفاقية، وتُ  صلةاملوارد املالية من أجل األنشطة املت     

 لزيادة االخـتالل يف توزيـع    فادياً، ت خلفة عن الركب  متزالت    ما ملناطق اليت إىل ا املوارد  
  املوارد؛

__________ 
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ة إعطاء األولوية لالستثمارات  مواصلاملتقدمة إىلدعى البلدان األطراف ُت  )ب(  
 تنفيـذ   ةأو اليت تدعم مباشر   /هدف رئيسي و  كالتصحر  تستهدف  األنشطة اليت   املتعلِّقة ب 

دعم إضايف لتنفيذ بـرامج     تقدمي  من خالل   وذلك مثالً   ،   مكافحة التصحر  أهداف اتفاقية 
 جمـال   أو تفعيلها عن طريق وضع أطر متكاملة لالستثمار يف        / ومواءمة الربامج و   العمل،

  اإلدارة املستدامة لألراضي؛
حلفاظ على االجتاه اإلجيايب يف ختصيص املوارد       إىل ا  مجيع األطراف    ُتدعى  )ج(  

 تحقيـق لمن االستراتيجية، وبذل مزيد من اجلهـود         ٥ اهلدف التنفيذي    من أجل حتقيق  
االخنراط فيها مع اجلهات الفاعلـة        أو إقامة شراكات  من خالل    ٤اهلدف االستراتيجي   

  ؛تنفيذ االتفاقيةالوطنية والدولية األخرى بغرض حشد جهود إضافية لدعم 
، يف إطـار اسـتراتيجيات التمويـل         إىل أن تعمل   مجيع األطراف ُتدعى    )د(  
، علـى    لتنفيذ االتفاقيـة   بدون مساعدهتا   أو اليت توضع مبساعدة اآللية العاملية    املتكاملة  

لالضـطالع  قطاعني العـام واخلـاص      إلقامة شراكات بني ال   استكشاف وإتاحة الفرص    
تقليديـة، مثـل    الغـري   مصادر التمويل   وتعبئة املوارد من    ،  التفاقيةباألنشطة املتصلة با  

  ؛املؤسسات والشركات والقطاع املايل ومنظمات اجملتمع املدين
يف تضمني تقاريرهـا     الكيانات املبلغة اليت تواجهها   لصعوبات  إىل ا  نظراً  )ه(  

 ،مصادر التمويل غري التقليديـة    الواردة من   ت املالية واالستثمارات    التدفقامعلومات عن   
أن ُتدرج الدراسة املتـوخى      مؤسسات االتفاقية    إىلطلب  مثل كيانات القطاع اخلاص، يُ    

ضمن برامج وخطـط العمـل وأن تقتـرح          SO-4-5 و SO-4-4املؤشرين  بشأن  إجراؤها  
  ختصيص متويل من امليزانية األساسية هلذا النشاط؛

استكشاف الفرص املتاحـة لزيـادة      إىل  دعى البلدان األطراف املتأثرة     ُت  )و(  
التعاون بني بلدان اجلنوب،     عن طريق    تفاقيةألنشطة املتصلة باال  لاملوّجهة  التدفقات املالية   

  املستقبل؛عمليات اإلبالغ يف هذه التدفقات يف إدراج و
أن ُتويل االعتبار هلـذه     ة  ومؤسسات االتفاقي اهليئتني الفرعيتني    إىلطلب  ُي  )ز(  

التوصيات يف برامج وخطط عملها اليت سُتحال إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه احلاديـة               
 بغية تقدمي املساعدة الالزمة إىل البلـدان األطـراف املتـأثرة          وذلك  عشرة لينظر فيها،    

  .يتعلق بالتدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية فيما



ICCD/CRIC(11)/12 

GE.13-60390 20 

Annex 

[English only] 

  Tables and figures accompanying the preliminary analysis of 
financial flows in the implementation of the Convention 

List of figures 
Page 

 1. Regional coverage as at 30 October 2012 (affected country Parties and developed country 
Parties) .............................................................................................................................................  25 

 2. Share of reports containing Standard Financial Annexes (affected country Parties and 
developed country Parties) ...............................................................................................................  25 

 3. Share of reports containing Programme and Project Sheets (affected country Parties and 
developed country Parties) ...............................................................................................................  26 

 4. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Global, 2010–2011) ...................................................................................  29 

 5. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (affected country Parties, 2010–2011) ........................................................  29 

 6. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Africa, 2010–2011) ....................................................................................  30 

 7. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Asia, 2010–2011).......................................................................................  30 

 8. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) .........................................  31 

 9. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Northern Mediterranean, 2010–2011)........................................................  31 

 10. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Central and Eastern Europe, 2010–2011) ..................................................  32 

 11. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (developed country Parties, 2010–2011) .....................................................  32 

 12. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Global, 2010–2011) ......................................................................................................  43 

 13. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Africa, 2010–2011) .......................................................................................................  43 

 14. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Asia, 2010–2011)..........................................................................................................  44 

 15. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) ............................................................  44 

 16. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Northern Mediterranean, 2010–2011)...........................................................................  45 

 17. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (Central and Eastern Europe, 2010–2011) .....................................................................  45 



ICCD/CRIC(11)/12 

21 GE.13-60390 

 18. Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio marker 
coefficient (developed country Parties, 2010–2011)........................................................................  46 

 19. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Global, 2010–2011) ............................................  50 

 20. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Africa, 2010–2011) .............................................  51 

 21. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Asia, 2010–2011)................................................  51 

 22. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Latin America and the Caribbean, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  52 

 23. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Northern Mediterranean, 2010–2011) ............  52 

 24. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Central and Eastern Europe, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  53 

 25. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Global, 2010–2011)........................................  54 

 26. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Africa, 2010–2011).........................................  54 

 27. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Asia, 2010–2011) ...........................................  55 

 28. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) ......................................................................................................................................  55 

 29. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Northern Mediterranean, 2010–2011) ............  56 

 30. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Central and Eastern Europe, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  56 

 31. Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (developed country Parties, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  57 

 32. Distribution of investments (USD million) by target area (million ha) (Global, 2010-
2011) ................................................................................................................................................  57 

 33. Distribution of investments (USD million) by number of beneficiaries (Global, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  58 

 34. Regional distribution of investments (USD million) by Convention on Biological 
Diversity Rio marker (Global, 2010–2011) .....................................................................................  59 

 35. Regional distribution of investments (USD million) by United Nations Framework 
Convention on Climate Change adaptation Rio marker (Global, 2010–2011).................................  60 

 36. Regional distribution of investments (USD million) by United Nations Framework 
Convention on Climate Change mitigation Rio marker (Global, 2010–2011).................................  60 

 



ICCD/CRIC(11)/12 

GE.13-60390 22 

List of tables 

 1. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Global, by reporting entity 2010–2011) ..........................................................................  26 

 2. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Africa, 2010–2011)..........................................................................................................  27 

 3. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Asia, 2010–2011) ............................................................................................................  27 

 4. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Latin America and the Caribbean, 2010–2011)...............................................................  27 

 5. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Northern Mediterranean, 2010–2011) .............................................................................  28 

 6. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (Central and Eastern Europe, 2010–2011)........................................................................  28 

 7. Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-related 
activities (developed country Parties, 2010–2011) ..........................................................................  28 

 8. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities 
(Global Environment Facility, 2010–2011) .....................................................................................  28 

 9. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Global, 2010–2011) ......................................................................................  33 

 10. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Africa, 2010–2011).......................................................................................  33 

 11. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Asia, 2010–2011)..........................................................................................  34 

 12. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) ............................................  34 

 13. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Northern Mediterranean, 2010–2011)...........................................................  34 

 14. Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Central and Eastern Europe, 2010–2011) .....................................................  35 

 15. Nominal amount (USD) of financial commitments for the Convention-related activities 
by financing instrument (development country Parties, 2010–2011)...............................................  35 

 16. Nominal amount (USD) of financial commitments for the Convention-related activities 
by financing instrument (Global Environment Facility, 2010–2011) ..............................................  35 

 17. Nominal and weighted amount of financial commitments for Convention-related activities 
by beneficiary region (Global, 2010–2011) .....................................................................................  35 

 18. Trend in the nominal amount of financial commitments for Convention-related activities 
by beneficiary region (Global) .........................................................................................................  36 

 19. Trend in the weighted amount of financial commitments for Convention-related activities 
by beneficiary region (Global) .........................................................................................................  36 

 20. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Global, 2010–2011) ........................................................................................................................  37 



ICCD/CRIC(11)/12 

23 GE.13-60390 

 21. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Africa, 2010–2011).........................................................................................................................  37 

 22. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Asia, 2010–2011)............................................................................................................................  38 

 23. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) ..............................................................................  38 

 24. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Northern Mediterranean, 2010–2011).............................................................................................  39 

 25. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Central and Eastern Europe, 2010–2011) .......................................................................................  39 

 26. Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(developed country Parties, 2010–2011)..........................................................................................  40 

 27. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global by reporting entity, 2010–2011)..........................................................................................  40 

 28. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Africa, 2010–2011).........................................................................................................................  41 

 29. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Asia, 2010–2011)............................................................................................................................  41 

 30. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) ..............................................................................  41 

 31. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Northern Mediterranean, 2010–2011).............................................................................................  42 

 32. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Central and Eastern Europe, 2010–2011) .......................................................................................  42 

 33. Nominal and weighted amount (USD) of financial investments for Convention-related 
activities (developed country Parties, 2010–2011) ..........................................................................  42 

 34. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global Environment Facility, 2010–2011) .....................................................................................  42 

 35. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global Mechanism, 2010–2011).....................................................................................................  42 

 36. Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities by 
beneficiary region (Global, 2010–2011) ..........................................................................................  46 

 37. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Global, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  47 

 38. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Africa, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  47 

 39. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Asia, 2010–
2011) ................................................................................................................................................  48 

 40. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Latin America 
and the Caribbean, 2010–2011) .......................................................................................................  48 

 41. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Northern 
Mediterranean, 2010–2011) .............................................................................................................  49 



ICCD/CRIC(11)/12 

GE.13-60390 24 

 42. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Central and 
Eastern Europe, 2010–2011) ............................................................................................................  49 

 43. Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (developed 
country Parties, 2010–2011) ............................................................................................................  50 

 44. Trends in the nominal amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Global)............................................................  53 

 
 



ICCD/CRIC(11)/12 

25 GE.13-60390 

 I. Figures for the section on objectives, scope and limitations of 
the analysis 

Figure 1 
Regional coverage as at 30 October 2012 (affected country Parties and developed 
country Parties) 

 
LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern Mediterranean, CEE = Central and 
Eastern Europe, DCPs = developed country Parties 

 

Figure 2 

Share of reports containing Standard Financial Annexes (affected country Parties and 
developed country Parties) 

 
LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern Mediterranean, CEE = Central and 
Eastern Europe, DCPs = developed country Parties, SFAs = Standard Financial Annexes 
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Figure 3 
Share of reports containing Programme and Project Sheets (affected country Parties 
and developed country Parties) 

 

LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern Mediterranean, CEE = Central and 
Eastern Europe, DCPs = developed country Parties, PPS = Programme and Project Sheet 

 II.  Tables and figures for the analysis of inputs (see questions 
contained in the Standard Financial Annex template) 

 
Table 1 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Global, by reporting entity 2010–2011) 

Reporting entity Nominal commitments  Weighted commitments  

Africa 9 327 348 842.1 8 399 781 393.7 

Asia 104 042 970 045.3 99 104 933 485.2 

Latin America and the Caribbean 17 051 273 485.5 9 339 714 900.3 

Northern Mediterranean 1 895 687 306.6 1 513 757 408.3 

Central and Eastern Europe 15 829 078.4 7 475 279.4 

Total affected country Parties 132 333 108 757.3 118 365 662 466.9 

Developed country Parties 2 050 473 599.2 796 189 125.4 

Global Environment Facility 265 660 000.0 225 373 400.0 

Subregional action programmes 1 577 396.00 1 577 396.00 

Total 134 650 819 753.1 119 387 224 992.3 

Previous biennium 49 520 000 000.0 33 580 000 000.0 

Trend 172% 256% 
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Table 2 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Africa, 2010–2011) 

Subregion Nominal commitments  Weighted commitments  

Central Africa 146 962 259.0 85 763 536.5 

Eastern Africa 248 529 094.00 168 280 427.3 

Northern Africa 2 296 621 536.0 2 296 449 106.58 

Southern Africa 257 472 634.4 178 462 340.7 

Western Africa 6 377 763 318.7 5 670 825 982.58 

Total 9 327 348 842.1 8 399 781 393.7 

 

 

Table 3 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Asia, 2010–2011) 

Subregion Nominal commitments  Weighted commitments  

Central Asia 590 320 923.0 160 282 893.3 

East Asia 77 544 067 548.9 75 832 877 084.1 

Pacific 7 767 704.8 5 062 638.8 

South Asia 7 027 109 009.6 6 637 599 607.1 

South-East Asia 752 113 748.1 358 678 159.1 

West Asia 18 121 591 110.8 16 110 433 102.8 

Total 104 042 970 045.3 99 104 933 485.2 

 

 

Table 4 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Nominal commitments  Weighted commitments  

Andean 2 346 092 672.0 2 324 443 732.3 

Caribbean 258 370.0 258 370.0 

Mesoamerica 10 620 795 321.8 3 979 694 508.7 

South Cone 4 084 127 121.7 3 035 318 289.3 

Total 17 051 273 485.5 9 339 714 900.3 
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Table 5 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Region Nominal commitments  Weighted commitments  

Northern Mediterranean 1 895 687 306.6 1 513 757 408.3 

 

 

Table 6 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Nominal commitments  Weighted commitments  

Central and Eastern Europe 15 829 078.4 7 475 279.4 

 

 

Table 7 
Nominal and weighted amount (USD) of financial commitments for Convention-
related activities (developed country Parties, 2010–2011) 

Developed country Parties Nominal commitments  Weighted commitments  

Europe 2 050 473 599.2 796 189 125.4 

 

 

Table 8 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities 
(Global Environment Facility, 2010–2011) 

Reporting entity Nominal commitments  Weighted commitments  

Global Environment Facility 265 660 000.0 225 373 400.0 
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Figure 4 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Global, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 5  
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (affected country Parties, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 6 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Africa, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 7 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Asia, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 8 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 9 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Northern Mediterranean, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 10 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 11 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
Rio marker coefficient (developed country Parties, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Table 9 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Global, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Budget authority (mandatory) 91 580 940 570.6 

Sectoral budget support 23 879 839 046.6 

Associated financing 4 217 320 528.5 

Basket funding 2 968 111 222.0 

Grant 2 673 360 144.7 

General budget support 1 835 822 381.1 

Loan (concessional) 1 526 860 998.9 

Credit 1 327 000 036.8 

Budget authority (discretionary) 881 848 903.2 

Direct loan / Guarantees 128 229 043.9 

Debt swap 87 113 762.6 

Interest concession 60 166 666.7 

Off-budget 272 257.0 

n/a 3 483 934 190.6 

 

 

Table 10 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Africa, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Sectoral budget support 4 944 369 356.6 

General budget support 1 827 860 958.9 

Credit 1 173 635 393.5 

Associated financing 398 594 961.1 

Basket funding 236 255 353.4 

Loan (concessional) 234 376 820.5 

Grant 187 193 573.5 

Budget authority (mandatory) 135 106 870.2 

Debt swap 87 113 762.7 

Budget authority (discretionary) 83 695 746.5 

Off-budget 272 257.0 

Interest concession 166 666.7 

n/a 18 707 121.7 
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Table 11 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Asia, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Budget authority (mandatory) 80 846 720 298.2 

Sectoral budget support 18 597 433 139.2 

Loan (concessional) 1 152 247 705.9 

Associated financing 743 484 706.3 

Grant 689 786 608.7 

Basket funding 415 927 551.6 

Credit 152 014 643.3 

Direct loan / Guarantees 125 265 043.9 

General budget support 6 594 643.0 

n/a 1 313 495 705.0 

 

 

Table 12 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Budget authority (mandatory) 10 599 113 402.2 

Associated financing 3 075 240 861.1 

Basket funding 2 307 475 595.0 

Budget authority (discretionary) 798 153 156.7 

Interest concession 60 000 000.0 

Sectoral budget support 36 043 323.6 

Grant 25 783 666.0 

Loan (concessional) 4 530 168.8 

Direct loan / Guarantees 2 964 000.0 

Credit 1 350 000.0 

General budget support 77 381.0 

n/a 140 541 931.2 

 

 

Table 13 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

n/a 1 895 687 306.6 
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Table 14 
Nominal amount (USD) of financial commitments for Convention-related activities by 
financing instrument (Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Grant 15 628 207.8 

n/a 200 870.6 

 

 

Table 15 
Nominal amount (USD) of financial commitments for the Convention-related 
activities by financing instrument (developed country Parties, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Grant 1 487 730 692.8 

Sectoral budget support 301 993 227.2 

Loan (concessional) 135 706 303.7 

Basket funding 8 452 722.1 

General budget support 1 289 398.3 

n/a 115 301 255.2 

 

 

Table 16 
Nominal amount (USD) of financial commitments for the Convention-related 
activities by financing instrument (Global Environment Facility, 2010–2011) 

Financing instrument Nominal commitments 

Grant 265 660 000.0 

 

 

Table 17 
Nominal and weighted amount of financial commitments for Convention-related 
activities by beneficiary region (Global, 2010–2011) 

Beneficiary region Nominal commitments 2010-2011 Weighted commitments 2010–2011 

Africa 10 206 250 832.9 8 726 139 592.1 

Asia 104 183 162 724.0 99 169 043 676.8 

Latin America and the 
Caribbean 17 257 514 374.8 9 407 592 134.4 

Northern Mediterranean 1 898 282 733.1 1 173 299.3 

Central and Eastern Europe 72 923 684.3 26 670 835.9 

Global activities 757 351 924.9 452 015 711.9 
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Table 18 
Trend in the nominal amount of financial commitments for Convention-related 
activities by beneficiary region (Global) 

Beneficiary region Nominal commitments 2008–2009  Trend 

Africa 650 000 000.0 1 470% 

Asia 35 120 000 000.0 197% 

Latin America and the Caribbean 2 180 000 000.0 692% 

Northern Mediterranean n/a n/a 

Central and Eastern Europe 3 660 000 000.0 -98% 

Global activities n/a n/a 

 

 

Table 19 
Trend in the weighted amount of financial commitments for Convention-related 
activities by beneficiary region (Global) 

Beneficiary region Weighted  commitments 2008–2009  Trend 

Africa 520 000 000.0 1 578% 

Asia 27 010 000 000.0 267% 

Latin America and the Caribbean 1 640 000 000.0 474% 

Northern Mediterranean n/a n/a 

Central and Eastern Europe 2 520 000 000.0 -99% 

Global activities n/a n/a 
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Table 20 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Global, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3 Resource management 960 

2 Capacity development and planning 665 

2.2.1 Capacity-building 282 

3.2.8 Sustainable land management 277 

3.1.1 Agriculture 256 

3.2 Natural resource management 238 

3.2.6 Land conservation 225 

3.2.7 Water conservation 213 

2.2.2 Community development 183 

1 Monitoring and research 156 

 

 

Table 21 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Africa, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.2.1 Capacity-building 106 

3.2.6 Land conservation 100 

3.2 Natural resource management 90 

3.1.1 Agriculture 89 

3.2.8 Sustainable land management 88 

2.2.2 Community development 88 

3.2.7 Water conservation 86 

3.1.5 Production support 73 

2.1.1 Public awareness campaigns 71 

2 Capacity development and planning 69 

3.2.2 Biodiversity conservation 69 
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Table 22 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Asia, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3 Resource management 131 

3.2 Natural resource management 113 

3.2.8 Sustainable land management 113 

2.2.1 Capacity-building 97 

3.2.6 Land conservation 84 

3.1.1 Agriculture 84 

2 Capacity development and planning 70 

3.1 Production systems 69 

3.2.7 Water conservation 63 

1 Monitoring and research 60 

 

 

Table 23 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3.2.8 Sustainable land management 54 

3.1.1 Agriculture 53 

2.1 Advocacy and awareness raising 49 

2.2.1 Capacity-building 48 

3.2.7 Water conservation 44 

2.1.4 Education 42 

2.2.2 Community development 41 

2.2.12 Social development 39 

2 Capacity development and planning 37 

2.2.8 Partnership building 37 

3.2.8 Sustainable land management 54 
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Table 24 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3.2.7 Water conservation 4 

3.2.3 Forest/scrub management 4 

3.1.2 Forestry 4 

5 Emergency response 4 

1.1 Monitoring and research 2 

1.2 Knowledge, science and technology  2 

1.1.2 Soil observations 1 

2.1.2. Publications and communication material 1 

 

 

Table 25 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3 Resource management 1 

3.2.8 Sustainable land management 1 

3.2.2 Biodiversity conservation 1 

3.2.4 Other resource conservation 1 

2.2.10 Resource management planning 1 

2.1.4 Education 1 

2.2.6 Governance and legislation 1 

2.2.1 Capacity-building 1 

2.1.3 Consultative platforms 1 

1.2 Knowledge, science and technology 1 

1.2.2 Bio-physical research and science 1 

2.2.5 Integrated financing strategies 1 

2.2.2 Community development 1 

2.2.8 Partnership building 1 
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Table 26 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related financial commitments 
(developed country Parties, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3 Resource management 749 

2 Capacity development and planning 517 

2.2.1 Capacity-building 66 

1 Monitoring and research 63 

3.1.1 Agriculture 55 

2.1 Advocacy and awareness training 50 

3.2.8 Sustainable land management 46 

2.1.4 Education 44 

2.2.8 Partnership building 41 

2.1.3 Consultative platforms 36 

 

 III.  Tables and figures for the analysis of outputs (see questions 
contained in the Programme and Project Sheet template) 

 

Table 27 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global by reporting entity, 2010–2011) 

Subregion Nominal investments  Weighted investments  

Africa 5 408 012 737.0 4 318 068 238.7 

Asia 93 691 391 441.1 90 347 054 843.5 

Latin America and the Caribbean 208 924 167.8 80 395 685.2 

Northern Mediterranean 1 957 938 847.6 1 490 835 040.3 

Central and Eastern Europe 6 172 006.2 3 046 121.3 

Total affected country Parties 101 272 439 199.7 96 239 399 929.0 

Developed country Parties 2 738 751 580.2 1 390 582 994.3 

Global Environment Facility 75 000 000.0 49 500 000.0 

Global Mechanism 11 389 060.0 8 234 542.2 

Subregional action programmes 20 711 610.00 20 711 610.00 

Total 104 118 291 449.9 97 708 429 075.5 

Previous biennium 11 820 000 000.0 7 030 000 000.0 

Trend 781% 1290% 
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Table 28 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Africa, 2010–2011) 

Subregion Nominal investments  Weighted investments  

Central Africa 168 318 892.2 128 087 115.7 

Eastern Africa 48 783 084.6 18 617 694.9 

Northern Africa 2 377 054 305.4 2 213 014 252.6 

Southern Africa 336 682 233.5 276 076 954.2 

Western Africa 2 477 174 221.0 1 682 272 221.0 

Total 5 408 012 737.0 4 318 068 238.7 

 

 

Table 29 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Asia, 2010–2011) 

Subregion Nominal investments Weighted investments 

Central Asia 309 949 332.9 165 647 106.1 

East Asia 77 531 149 785.0 75 824 054 954.0 

Pacific 716 447.8 470 865.2 

South Asia 6 927 927 095.0 6 243 736 752.0 

South-East Asia 838 716 519.2 408 690 804.4 

West Asia 8 082 932 261.0 7 704 454 362.0 

Total 93 691 391 441.1 90 347 054 843.5 

 

 

Table 30 

Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Nominal investments Weighted investments 

Andean 43 897 589.3 20 972 304.8 

Caribbean 505 000.0 505 000.0 

Mesoamerica 17 801 683.0 3 550 733.7 

South Cone 146 719 895.5 55 367 646.8 

Total 208 924 167.8 80 395 685.2 
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Table 31 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Region Nominal investments Weighted investments 

Northern Mediterranean 1 957 938 847.6 1 490 835 040.3 

 

 

Table 32 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Nominal investments Weighted investments 

Central and Eastern Europe 6 172 006.2 3 046 121.3 

 

 

Table 33 
Nominal and weighted amount (USD) of financial investments for Convention-related 
activities (developed country Parties, 2010–2011) 

Developed country Parties Nominal investments Weighted investments 

Europe 2 738 751 580.2 1 390 582 994.3 

 

 

Table 34 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global Environment Facility, 2010–2011)  

Reporting entity Nominal investments Weighted investments 

Global Environment Facility 75 000 000.0 49 500 000.0 

 

 

Table 35 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
(Global Mechanism, 2010–2011)  

Reporting entity Nominal investments Weighted investments 

Global Mechanism 11 389 060.0 8 234 542.2 
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Figure 12 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Global, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 13 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Africa, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 14 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Asia, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 15 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 16 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Northern Mediterranean, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Figure 17 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 
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Figure 18 
Nominal amount (USD) of investments for Convention-related activities by Rio 
marker coefficient (developed country Parties, 2010–2011) 

 

RM = Rio marker 

 

 

Table 36 
Nominal and weighted amount (USD) of investments for Convention-related activities 
by beneficiary region (Global, 2010–2011) 

Beneficiary region Nominal commitments 2010–2011 Weighted commitments 2010–2011 

Africa 7 769 984 314.4 5 592 127 210.5 

Asia 93 917 256 716.0 90 470 524 332.8 

Latin America and the 
Caribbean 335 220 342.0 122 696 364.0 

Northern Mediterranean 1 960 534 584.1 1 492 070 398.4 

Central and Eastern Europe 7 817 679.0 3 616 216.2 

Global activities 103 439 272.3 13 992 132.5 
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Table 37 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Global, 
2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.2.1 Capacity-building 295 

2.2 Enabling activities 291 

2.1 Advocacy and awareness training 248 

3.2.7 Water conservation 208 

2.1.2 Publications and communication material 204 

3 Resource management 203 

3.2.5 Pasture and range management 202 

2.1.1 Public awareness campaigns 189 

4.1.1 Adaptation to climate change 156 

4 Mitigation and recovery 136 

 

 

Table 38 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Africa, 
2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.1 Advocacy and awareness raising 44 

2.2 Enabling activities 40 

2.2.1 Capacity-building 36 

2.1.2 Publications and communication material 32 

3.2.5 Pasture and range management 31 

4.1.1 Adaptation to climate change 29 

3.2.7 Water conservation 28 

4.1.3 Environment restoration 26 

3 Resource management 24 

4.1.2 Drought mitigation 23 
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Table 39 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Asia, 2010–
2011) 

Code Description Occurrences 

2.2.1 Capacity-building 166 

2.2 Enabling activities 166 

2.1 Advocacy and awareness raising 138 

3.2.7 Water conservation 121 

2.1.2 Publications and communication material 112 

3 Resource management 89 

2.1.1 Public awareness campaigns 88 

3.2.5 Pasture and range management 85 

2.1.3 Consultative platforms 79 

4 Mitigation and recovery 79 

4.1.3 Environment restoration 75 

 

 

Table 40 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.1.1 Public awareness campaigns 67 

2.2.1 Capacity-building 62 

4.1.1 Adaptation to climate change 62 

3.2.5 Pasture and range management 60 

2.2 Enabling activities 59 

2.1.2 Publications and communication material 56 

5.2 Land reclamation and/or rehabilitation 52 

3.1.3 Livestock systems 49 

3.2.4 Land conservation 49 

2.1 Advocacy and awareness raising 46 
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Table 41 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Northern 
Mediterranean, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.2.6 Governance and legislation 9 

2.1.1 Public awareness campaigns 5 

2.2.10 Resource management planning 4 

2.1.3 Consultative platforms 4 

1.1.5 Reporting 4 

4.1.4 Waste management 3 

1.1 Monitoring 3 

 

 

Table 42 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (Central and 
Eastern Europe, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

3 Resource management 11 

2.2.5 Integrated Financing Strategies 7 

3.2.7 Water conservation 6 

3.2 Natural resource management 5 

4.1.2 Drought mitigation 4 

2.2.1 Capacity-building 3 

4.1.3 Environment restoration 3 

2.2 Enabling activities 3 

2.1 Advocacy and awareness training 3 
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Table 43 
Most targeted relevant activity codes for Convention-related investments (developed 
country Parties, 2010–2011) 

Code Description Occurrences 

2.2.5 Integrated Financing Strategies 45 

3.2.7 Water Conservation 38 

4.1.6 Water delivery 36 

5.7 
Reconstruction of water management systems 
and infrastructure 35 

3 Resource management 33 

2.2.1 Capacity-building 28 

3.2.5 Pasture and range management 26 

5.2 Land reclamation and/or rehabilitation 24 

4.1.1 Adaptation to climate change 22 

2.2 Enabling activities 22 

1.1 Monitoring 16 

2.1 Advocacy and awareness raising 16 

 

 

Figure 19 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Global, 2010–2011) 

 

SO = strategic objective 
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Figure 20 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Africa, 2010–2011) 

 

SO = strategic objective 

 

 

Figure 21 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Asia, 2010–2011) 

 

SO = strategic objective 
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Figure 22 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by strategic objective of The Strategy (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) 

 

SO = strategic objective 

 

 

Figure 23 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Northern Mediterranean, 2010–
2011) 

 

SO = strategic objective 
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Figure 24 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Central and Eastern Europe, 
2010–2011) 

 

SO = strategic objective 

 

 

Table 44 
Trends in the nominal amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Global) 

 Operational objectives 

Biennium OO 1 OO 2 OO 3 OO 4 OO 5 

2008–2009 3 700.0 9 300.0 3 200.00 2 200.0 2 300.0 

2010–2011 23 594.0 90 427.0 21 990.0 87 640.0 12 510.0 

Trend 538% 872% 587% 3 884% 444% 
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Figure 25 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Global, 2010–2011) 

 

OO = operational objective 

 

 

Figure 26 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Africa, 2010–2011) 

 

OO = operational objective 
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Figure 27 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Asia, 2010–2011) 

 

OO = operational objective 

 

 

Figure 28 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) 

 

OO = operational objective 
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Figure 29 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Northern Mediterranean, 2010–
2011) 

 

OO = operational objective 

 

 

Figure 30 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (Central and Eastern Europe, 
2010–2011) 

 

OO = operational objective 
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Figure 31 
Nominal and weighted amount (USD million) of investments for Convention-related 
activities by operational objective of The Strategy (developed country Parties, 2010–
2011) 

 

OO = operational objective 

 

 

Figure 32 
Distribution of investments (USD million) by target area (million ha) (Global, 2010-
2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean 
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Figure 33 
Distribution of investments (USD million) by number of beneficiaries (Global, 2010–
2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean 

 



ICCD/CRIC(11)/12 

59 GE.13-60390 

 IV.  Additional findings (see questions contained in the 
Programme and Project Sheet template) 

 

Figure 34 
Regional distribution of investments (USD million) by Convention on Biological 
Diversity Rio marker (Global, 2010–2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean 

 

 



ICCD/CRIC(11)/12 

GE.13-60390 60 

Figure 35 
Regional distribution of investments (USD million) by United Nations Framework 
Convention on Climate Change adaptation Rio marker (Global, 2010–2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern 
Mediterranean, RM = Rio marker 

Figure 36 
Regional distribution of investments (USD million) by United Nations Framework 
Convention on Climate Change mitigation Rio marker (Global, 2010–2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern 
Mediterranean, RM = Rio marker 

    


