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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  األداءتقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات 
 التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان         

األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم          
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العامليـة، عـن          

   لالستراتيجية١اهلدف التنفيذي 

 يف التقارير املتقدمة مـن البلـدان        التحليل األويل للمعلومات الواردة       
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        

واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة، عـن اهلـدف         
   لالستراتيجية١التنفيذي 

  مذكرة من األمانة  
  موجز    

 للمعلومات املقدمـة مـن البلـدان        أولياً  وحتليالً  جتميعياً تتضمن هذه الوثيقة موجزاً     
، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العاملية عـن اهلـدف          املتقدمةاألطراف املتأثرة والبلدان األطراف     

ثالثة مؤشرات أداء موحدة من     ُتحلل   يوه. الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف   :  لالستراتيجية ١التنفيذي  
  . من منظور دون إقليمي وإقليميًوأكثر تفصيال ً إضافياًقدم حتليالُتمنظور عاملي و

منظور خط   (١وتقدم الوثيقة بعض االستنتاجات عن حالة األنشطة املتصلة باهلدف التنفيذي             
ضـبط  ضـرورة تكييـف     وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن          ) األساس

  ).منظور اهلدف( اهلدف وتبسيط وتعزيز األنشطة ذات الصلة بغية حتقيق هذا
  لكون األطراف وغريها من الكيانات املبلِّغة قد قدمت تقاريرها األوىل متبعة هنجـاً             ونظراً  

املؤشرات  بعض االعتبارات املتعلقة بتنفيذ      ICCD/CRIC(9)/10 يف الوثيقة    ً على مؤشرات، ترد أيضا    قائماً
  .ررةالعملية املتكميكن أن تفيد  اليت هاواإلبالغ على أساس
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  مقدمة  -أوالً   
وليفي وحتليل أويل للمعلومات املقدمـة مـن األطـراف          تجتميع  هي  هذه الوثيقة     -١

  . )١(الوعي والتثقيف إذكاءالدعوة و:  لالستراتيجية١واملراقبني عن اهلدف التنفيذي 
 الثاين والثالـث    الفصولانظر  (ذا اهلدف التنفيذي    ومقابل كل مؤشر أداء متصل هب       -٢

، يناقش قسم متعلق بالتحليل العاملي احلالة املتصلة مبؤشر األداء ذاك من منظور             )والرابع أدناه 
ة والبلدان املتقدمة األطـراف      إىل املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثر       ًعاملي، استنادا 

 يف األقسام املوالية بـشأن التحليـل دون اإلقليمـي           ًوترد معلومات أكثر تفصيال   . كلتيهما
، ومرفق البيئـة  )٢(واإلقليمي املتعلق بالبلدان األطراف املتأثرة، وكذا البلدان املتقدمة األطراف      

  .العاملية، واآللية العاملية، حسب االقتضاء
 ١استنتاجات عامة عن حالة األنشطة املتصلة باهلدف التنفيذي         اية التقرير   يف هن وترد    -٣

وقد ). منظور خط األساس  (القضايا اهلامة املتصلة بالبيانات األساسية ملؤشرات األداء        تشمل  
ضـرورة تكييـف    وضعت بعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن           

 علـى   ًواعتمادا). منظور اهلدف (حتقيق أهداف االستراتيجية    وتبسيط وتعزيز األنشطة بغية     
للتنفيـذ إىل األطـراف يف       تقدم توجيهات قابلة     أنإطار قائم على النتائج، رمبا تود اللجنة        

ستطرح على مؤمتر احملددة األهداف اليت توصيات الاالتفاقية ومؤسساهتا من أجل إتاحة متابعة  
  . األطراف للنظر فيها

  ١-١ للنتيجة CONS-O-1ؤشر األداء م  -ثانياً   

 
تدهور األراضـي   /عدد وحجم التظاهرات اإلعالمية املنظمة بشأن مسائل التصحر         

أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الـذي بلغتـه             /واجلفاف و 
  .أو أوجه تفاعلها/تدهور األراضي واجلفاف و/وسائط اإلعالم اليت تتناول التصحر

  .)، املرفق الثالث٩-م أ/١٣ يف املقرر CONS-O-1انظر (
 
   

  

__________ 

 .ICCD/COP(8)/16/Add.1  الوارد يف الوثيقة٨-م أ/٣انظر املقرر  )١(
الحتـاد األورويب يف    إشـارةً إىل ا   ( التكامل االقتصادي اإلقليمي املشكلة من البلدان املتقدمة         منظماتمبا فيها    )٢(

 ).عملية اإلبالغ واالستعراض احلالية
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  التحليل العاملي  -ألف   

  عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني   -١  
تظهر املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان املتقدمـة األطـراف              -٤

فقـد  . اإلعالمية قد نظم خالل كلتا سنيت اإلبـالغ        من التظاهرات    ً كبريا ًكلتيهما أن عددا  
. ٢٠٠٩ وما يقارب ضعف هذا العدد عام        ٢٠٠٨ تظاهرة عام    ١٠٠ ٠٠٠نظمت أكثر من    

              بلد حـول العـامل     ١٠٠ يف أكثر من     ً تظاهرة يوميا  ٢٧٥توسط  يف امل وبالتايل، كان هناك    
  . )٣(٢٠٠٩عام تظاهرة  ٥٢٠، و٢٠٠٨عام 

  ١اجلدول 
  )على الصعيد العاملي( التقديري للتظاهرات اإلعالمية وللمشاركني العدد

Region 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Africa    70 853         65 849       21 543 770      38 957 995   

Asia  25 618 120 501 210 976 607 213 267 085 

Latin America and the Caribbean  1 260 2 235 3 537 180 6 065 847 

Northern Mediterranean 71 105 3 507 718 9 535 

Central and Eastern Europe  2 034 1 768 62 455 91 400 

Developed country Parties 499 504 164 160 163 779 

Global (total) 100 335 190 962 239 791 890 258 555 641 

ما يبّينـه   وهذا  . ٢٠٠٩ وآسيا عام    ٢٠٠٨ عام   ًكانت أفريقيا أكثر املناطق نشاطا      -٥
الـسكان  نـسبة   من حيـث     أن كلتا هاتني املنطقتني متقدمة جداً     يفيد  التحليل أدناه الذي    

أو أوجه تفاعلها مع تغري املنـاخ       /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر لعني على   املُطَّ
زيادة حادة يف عدد املـشاركني يف أفريقيـا          ٢٠٠٨عام  كما ُحققت   . والتنوع البيولوجي 

 على الرغم من قلة عدد التظاهرات، وهو ما قد يشري إىل زيادة فعاليـة               ٢٠٠٩مقارنة بعام   
تدهور /إذكاء الوعي مبسائل التصحر   جمال  هذه التظاهرات، وبالتايل إىل حتقيق نتائج جيدة يف         

  . لصلة يف أوساط السكان بشكل عاماألراضي واجلفاف والقضايا ذات ا

__________ 

تشري إىل العـدد    وال سيما األرقام اليت      حبذر،   ١من الواضح أنه ينبغي النظر إىل األرقام الواردة يف اجلدول            )٣(
التقديري للمشاركني يف التظاهرات اإلعالمية، خاصة وأن البلدان قد تكون استخدمت منهجيات خمتلفـة              

بيد أنـه ميكـن     .  مقارنة البيانات دون حتفظ    جتوزاملشاركني يف هذه التظاهرات؛ ولذلك ال       حلساب عدد   
إعالم سـكاهنا بـشأن مـسائل     لضرورة  البلدان  تصور خمتلف   فهم  لاالستئناس هبذه األرقام كمرجع مفيد      

 .تردي األراضي واجلفاف وميكن أيضا أن تكون أساساً لتقييم االجتاهات يف املستقبل/التصحر
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 من التظـاهرات    ً كبريا ًوبالرغم من أن بلدان أوروبا الوسطى والشرقية نظمت عددا          -٦
اإلعالمية مقارنة بأعداد سكاهنا، فإن العدد التقديري للمشاركني يف هذه التظاهرات ال يفسر            

تدهور األراضي  / التصحر  من السكان الذين جيري إعالمهم مبسائل      ًلوحده النسبة العالية جدا   
وقد يكون أحد التفسريات هو أن الـسكان        . واجلفاف والقضايا ذات الصلة، كما يرد أدناه      

 أو، وهذا أرجـح، أن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ قبل الفترة املشمولة بالتقرير      قد يكونون أُعلموا سلفاً   
االتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات و   /أو التلفزيون و  / مثل وسائط اإلعالم املطبوعة و     وسائل

وتبـدو  . تدهور األراضـي واجلفـاف    /قد اسُتخدمت لنشر املعلومات عن مسائل التصحر      
اإلجنازات احملققة يف بلدان املرفق اخلامس الفتة للنظر إذا أُخذ يف االعتبار أن هـذه البلـدان                 

 االتفاقية كمرفق مكتمـل     تنضم إىل  مبسائل تدهور األراضي وأهنا مل       ًاألطراف معنية أساسا  
  . ضوية إال يف وقت حديث نسبياًالع
وبالرغم من أن األرقام املتعلقة ببلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تظهـر     -٧

 مـن    كـبرية نـسبياً    اًأعـداد أن هذه التظاهرات سجلت      من التظاهرات، يبدو      قليالً عدداً
تـدهور  /مـسائل التـصحر   لى   ع املُطَّلعنيئوية للسكان   ومع ذلك، ال تزال النسبة امل     . نياملشارك

  .، مقارنة مبناطق أخرى) يف املائة خالل الفترة املشمولة بالتقرير٧ (األراضي واجلفاف متدنية جداً
وتظهر األرقام املتعلقة ببلدان مشال البحر األبيض املتوسـط أن عـدد التظـاهرات                -٨

 بلغتـهم   لـسكان الـذين   األرقام املتعلقة بالنسبة املئوية ل    يعكس  اإلعالمية واملشاركني فيها    
، اليت أبلغت عن عـدد كـبري مـن          ٢٠٠٨واالستثناء الرئيسي هو إسبانيا عام      . علوماتامل

وقد يكون هلذا األمر صلة بكون الـدورة        . ٢٠٠٨املشاركني يف التظاهرات اإلعالمية عام      
حلكومـة  ا حفـز ، وهو مـا     ٢٠٠٧الثامنة ملؤمتر األطراف عقدت يف مدريد يف أواخر عام          

تدهور األراضي واجلفاف عرفـت     /تنظيم تظاهرات بشـأن مسائل التصحر    على  نية  سبااإل
  . معدالت مشاركة عالية

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  

 
 يف املائة من سكان العامل على علم مبسائل         ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام     
  .ناخ والتنوع البيولوجيأو أوجه تفاعلها مع تغري امل/تدهور األراضي واجلفاف و/التصحر

  ).، اهلدفCONS-O-1، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (
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مـسائل   علـى    املُطَّلعني النسبة املئوية لسكان البلدان اليت قدمت تقارير         ًتصل حاليا   -٩
               أو أوجـه تفاعلـها مـع تغـري املنـاخ والتنـوع            /تدهور األراضي واجلفاف و   /التصحر

 ٣٠وبالرغم من أن    . نتيجة جيدة جداً  النسبة   هوميكن اعتبار هذ  .  يف املائة  ٢٥,٤البيولوجي  
يف املائة هدف حمدد على الصعيد العاملي، وليس اإلقليمي أو دون اإلقليمي أو الوطين، ميكن               

  . يةاستخدام هذا الرقم كمحدد إرشادي أو عتبة للجهود اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطن
أفريقيا وأوروبا  (تدهور األراضي واجلفاف    /التصحرب بالفعل منطقتان متأثرتان     بلغت  -١٠

وهذا أمر هام مبا أن آسيا . بلوغها من ًهذه العتبة، كما أن آسيا قريبة جدا ) الوسطى والشرقية 
ة ملكافحـة    يف العامل، وأفريقيا هي املنطقة اليت تعطيها اتفاقية األمم املتحد          ًأكثر املناطق سكانا  
  ).  من االتفاقية٧انظر املادة (التصحر األولوية 

لـسكان  املئوية املُبلغ عنها واملتعلقـة با     نسب  يف ال تظاهرات و الوعند النظر يف عدد       -١١
تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها يف البلدان األطراف        /مسائل التصحر  على   املُطَّلعني

ومبا أنه من املهم أن يكـون     البلدان املتقدمة األطراف،     يف املرفقني الثالث والرابع وكذلك يف     
جلهود الالزمة لتنفيذ اتفاقية األمـم  هبذه املسائل وأن يساند ااجملتمع الدويل على علم واطالع    

املتحدة ملكافحة التصحر، يتبني أن مثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود يف جمال إذكاء الوعي                
تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها /بشأن مسائل التصحروالتثقيف على الصعيد العاملي 

  . العتبةبلوغ من أجل متكني تلك البلدان من 
  ٢اجلدول 

أو أوجه /تدهور األراضي واجلفاف و/مسائل التصحراملُطَّلعني على النسبة املئوية للسكان 
  )على الصعيد العاملي(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 

Region 
Percentage of population informed about DLDD and/or 

DLDD synergies with climate change and biodiversity 

Africa 35 

Asia  28 

Latin America and the Caribbean  7 

Northern Mediterranean 8.9 

Central and Eastern Europe  48.4 

Developed country Parties 7.5 

Global (total) 25.4 
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  ١الشكل 
أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   / مسائل التصحر  املُطَّلعني على  للسكان   املئويةالنسبة  

  )على الصعيد العاملي، حسب املناطق(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 

0

10

20

30

40

50

Africa Asia Latin America
and the

Caribbean 

Northern
Mediterranean

Central and
Eastern Europe 

Developed
country Parties

Global

  
  التقييم النوعي  -٣  

 
 االتصال متثل جزءاً من اسـتراتيجية       هل املعلومات اليت قدمتموها حول عمليات     "  

  "اتصال وطنية تعاجل مشكالت البيئة؟
  ).CONS-O-1، مؤشر األداء II.C.1، اجلزء ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر (

 
 

. اليت قدمت تقارير، على هذا الـسؤال   البلدان   من   ١٠١، من أصل     بلداً ٨٨أجاب    -١٢
 ومن املثري لالهتمام أن مستوى الوعي مبسائل        . سلباً ٣٦ إجياباً؛ و   بلداً ٥٢وأجاب ما جمموعه    

 بالرغم من أن أكثر من ثلث تدهور األراضي واجلفاف على الصعيد العاملي عالٍ جداً  /التصحر
البلدان ال يبذل على ما يبدو أي جهد إلذكاء الوعي من خالل استراتيجية اتـصال وطنيـة               

  . حمددة بشأن القضايا البيئية
 أن وجود اسـتراتيجية اتـصال    يبدو واضحاً- لوسطى والشرقيةوباستثناء أوروبا ا   -١٣

تدهور األراضي / السكان مبسائل التصحرجمال توعيةوطنية يساعد على حتقيق نتائج أفضل يف  
 حيث هناك وعي رفيع مبسائل      - وللغالبية العظمى من البلدان األفريقية واآلسيوية     . واجلفاف
  .ذه االستراتيجية مثل ه- تدهور األراضي واجلفاف/التصحر
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  ٣اجلدول 
  )على الصعيد العاملي(وجود استراتيجية اتصال وطنية تعاجل مشكالت البيئة 

 Region Yes No 

Africa 19 7 

Asia  20 8 

Latin America and the Caribbean  6 10 

Northern Mediterranean 1 4 

Central and Eastern Europe  4 5 

Developed country Parties 2 2 

Global 52 36 

  )التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   - باء  
  عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني   -١  

  أفريقيا  )أ(  
 ٧ بنـسبة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف أفريقيا، اخنفض عدد التظاهرات اإلعالمية بني عامي           -١٤

وتقود غرب أفريقيا اجلهود املبذولة يف تنظيم       .  تظاهرة ٦٥ ٨٤٩  إىل ٧٠ ٨٥٣يف املائة من    
أو أوجه تفاعلها مع    /تدهور األراضي واجلفاف و   /التظاهرات اإلعالمية بشأن مسائل التصحر    

 يف املائة من العدد اإلمجايل      ٩١فقد سامهت بنسبة    : تغري املناخ والتنوع البيولوجي يف أفريقيا     
  . ٢٠٠٩ يف املائة عام ٩٨ وبنسبة ٢٠٠٨قيا عام للتظاهرات اإلعالمية يف أفري

ومن اجلدير بالذكر أنه بالرغم من أن عدد التظاهرات اإلعالمية يف أفريقيا تراجـع                -١٥
 ، فإن عدد املشاركني زاد خالل الفتـرة نفـسها          ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ بني عامي     طفيفاً تراجعاً
، تـضاعف عـدد    مثالًريقياففي شرق أف.  يف املائة٨٠ مليون نسمة، أو بنسبة     ١٧,٥بنحو  

يف اجلنوب األفريقي، بقي عـدد      و. ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩ مرات عام    املشاركني ثالث 
، لكن عـدد املـشاركني      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨األنشطة اإلعالمية دون تغيري على العموم بني عامي         

 ٣٣,٦بة  غرب أفريقيا زيادة بنس   عدد املشاركني يف      سجل وباملثل،.  يف املائة  ٢٥,٤ارتفع بنسبة   
  .  تقريباً، بالرغم من أن عدد األنشطة اإلعالمية ظل ثابتا٢٠٠٩ً و٢٠٠٨يف املائة بني عامي 

   ٤اجلدول 
  )أفريقيا(عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني 

Subregion 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Central Africa     5 332           355          72 265        104 150   

Eastern Africa  341           360           5 507 367       17 898 820   
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Subregion 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Northern Africa  98                  120                39 075              30 480   

Southern Africa  565   549   4 275 844   5 360 831   

Western Africa  64 517   64 465   11 649 219   15 563 714   

Africa (total) 70 853   65 849   21 543 770   38 957 995   

  آسيا  )ب(  
تدهور األراضـي   /ويف آسيا، قفز عدد التظاهرات اإلعالمية املتصلة مبسائل التصحر          -١٦

                يف املائـة  ٣٧٠أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنـوع البيولـوجي بنـسبة             /واجلفاف و 
وبالرغم من وجود   . ٢٠٠٩عام  تظاهرة   ١٢٠ ٥٠١ إىل   ٢٠٠٨عام  تظاهرة   ٢٥ ٦١٨من  

وتكون الزيادة إذا   ( أضعاف   ١٠مجيع البلدان، سجلت اهلند زيادة من       يف   اجتاه إجيايب عموماً  
             وتراوحـت األرقـام بـني تظـاهرتْين        ).  يف املائـة   ١٩استثنيت بيانات اهلنـد بنـسبة       

ـ      ٩٦ تظاهرة، حيث تقامست أربع دول       ١٠٢ ٧٨٦و ـ   يف املائة من التظاهرات ال           ت يت نظم
 يف مجهوريـة    ٥ ٢٨٦ يف إندونيسيا، و   ٥ ٦٣٣يامنار، و  يف م  ١ ٨٠٩( يف آسيا    ٢٠٠٩عام  

  ).  يف اهلند١٠٢ ٧٨٦إيران اإلسالمية، و
 يف املائـة يف     ١إال زيادة ضئيلة بنسبة      ٢٠٠٩عام  مل تسجل    ٢٠٠٨مقارنة بعام   و  -١٧

م ال تشمل البلد الذي سجل أكرب عدد بيد أن هذه األرقا. عدد املشاركني يف تلك التظاهرات
 عن هذا احملدِّد، ولذلك يتعني التعامل مع هـذه          ، مبا أنه مل يقدم تقريراً     )اهلند(من التظاهرات   
 ١٥، يعين هذا أن متوسط عدد املشاركني يف كل تظاهرة تراجع بنسبة وعموماً. األرقام حبذر
 عدد املشاركني يف كل تظـاهرة       وتراوح متوسط . ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩يف املائة عام    

  . بني بضع مئات وبضعة آالف
   ٥اجلدول 

  )آسيا(عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني 

Subregion 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Central Asia 519 596 18 164 21 415 

East Asia 51 71 518 636 617 038 

Pacific 41 51 5 632 11 242 

South Asia 13 405 106 667 301 359 335 086 

South East Asia 7 200 7 554 204 067 657 205 389 294 

West Asia 4 402 5 562 6 065 159 6 893 010 
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Subregion 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Asia (total) 25 618 120 501 210 976 607 213 267 085 

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -جيم   
يظهر حتليل لعدد التظاهرات اإلعالمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب              -١٨

وزاد . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ بـني عـامي      ية يف املائة يف عدد التظاهرات اإلقليم      ٥٠بنحوزيادة  
 ٦ إىل مـا يقـارب       ٢٠٠٨  ماليني مشارك عام   ٣,٥مجهور هذه التظاهرات اإلعالمية من      

زيادة يف عدد التظاهرات  ٢٠٠٩عام تظهر بيانات  ٢٠٠٨مقارنة بعام و. ٢٠٠٩ماليني عام 
، وعلى األخص   البحر الكارييب اإلعالمية يف مجيع املناطق الفرعية يف أمريكا الالتينية ومنطقة          

غي أن ينظر إىل هذه     ومع ذلك ينب  ).  يف املائة  ١٤٠أي زيادة بنسبة    (يف منطقة األنديز الفرعية     
 هلذه املناطق الفرعية فيما يتعلـق بالنـسبة املئويـة           املعلومات يف سياق النتائج املتدنية نسبياً     

تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها مع تغري املنـاخ         /للسكان الواعني مبسائل التصحر   
  ).أنظر أدناه(والتنوع البيولوجي 

ت اإلعالمية مع الزيـادة يف عـدد التظـاهرات          وتتسق الزيادة يف مجهور التظاهرا      -١٩
اإلعالمية يف املناطق الفرعية، باستثناء منطقة أمريكا الوسطى الفرعية، حيث يقابل الزيادة يف             

  . عدد التظاهرات اإلعالمية اخنفاض يف عدد املشاركني
   ٦اجلدول 

  ) ومنطقة البحر الكارييبأمريكا الالتينية(عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني 

Subregion 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Andean 342 942 1 008 824 2 006 799 

Caribbean 320 344 722 674 868 305 

Mesoamerica 96 125 455 199 291 093 

South Cone 452 824 1 350 483 2 899 650 

Latin America and the Caribbean 
(total) 1 260 2 235 3 537 180 6 065 847 

  مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
تدهور األراضي واجلفـاف    /صلة مبسائل التصحر  زاد عدد التظاهرات اإلعالمية املت      -٢٠

 ٧١وأوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي يف مشال البحر األبيض املتوسط مـن               
لكن االجتـاه خيتلـف     ).  يف املائة  ٦٨ (٢٠٠٩عام  تظاهرات   ١٠٥ إىل   ٢٠٠٨عام  تظاهرة  
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االجتاه سلبياً  ؛ بينما كان     جداً  إجيابياً ففي الربتغال وألبانيا كان االجتاه    :  بني بلدان املنطقة   كثرياً
 مـن   عن عدد كـبري جـداً     ) إسبانيا(وأبلغ أحد البلدان    . إسبانياوسلبياً جداً يف    يف إيطاليا،   

، ولذلك يبدو االخنفاض يف العـدد الكلـي         ) ماليني ٣,٥أكثر من    (٢٠٠٨املشاركني عام   
  .  يف املنطقة مثريا٢٠٠٩ً و٢٠٠٨للمشاركني بني عامي 

   ٧ول داجل
  )مشال البحر األبيض املتوسط(عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني 

 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Northern Mediterranean (total) 71 105 3 507 718 9 535 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
مقارنة عدد التظاهرات اخنفاضاً يف  ٢٠٠٩ يف أوروبا الوسطى والشرقية، سجل عام   -٢١
رت وتربز صربيا يف هذه املنطقة، حيـث اسـتأث  ).  يف املائة  ١٣اخنفاض بنسبة    (٢٠٠٨عام  ب

 ٤٦بيد أن عدد املشاركني ارتفع بنسبة       . بثالثة أرباع إمجايل التظاهرات اإلعالمية يف املنطقة      
  . يف املائة
  ٨اجلدول 

  )أوروبا الوسطى والشرقية(شاركني عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للم

 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Central and Eastern Europe (total) 2 034 1 768 62 455 91 400 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

املائة من سكان العـامل علـى علـم        يف   ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام     
  .أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/تدهور األراضي واجلفاف و/مبسائل التصحر

  ).، اهلدفCONS-O-1، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (
 
  أفريقيا  )أ(   

تدهور األراضي واجلفـاف    /ائل التصحر  مس  على املُطَّلعنييف أفريقيا، تبلغ نسبة السكان        -٢٢
 مليون  ١٥٤,٥ يف املائة، وهو ما يعادل       ٣٥أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي         /و
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، يليها اجلنوب   ) مليون نسمة  ١٥,٤( يف املائة    ٧٠  إىل ويف وسط أفريقيا، تصل هذه النسبة     . نسمة
 يف ٣٧  إىل وتصل النسبة يف غـرب أفريقيـا  ). مليون نسمة ٣١,٣( يف املائة    ٤١األفريقي بنسبة   

 مليـون   ١٧,٧( يف املائة    ٢٥  إىل وتصل هذه النسبة يف شرق أفريقيا     ).  مليون نسمة  ٨٠,٧(املائة  
  ). ماليني نسمة٩,٤( يف املائة ٢٠  إىل، ويف مشال أفريقيا)نسمة
إذ تتـراوح   :  يف أفريقيا  ومن املثري لالهتمام أن نطاق هذه النسب املئوية واسع جداً           -٢٣
كما أن التفاوتات داخل املناطق الفرعية .  يف املائة يف بلد واحد    ٩٣ يف املائة يف بلدْين و     ١بني  

 ١ يف املائة، ويف اجلنوب األفريقي بني        ٩٣ و ١ففي وسط أفريقيا، تتراوح بني      : مثرية بدورها 
 بالفعـل    بلداً ١١ بلغويف اجملموع،   .  يف املائة  ٨٠ و ٥ يف املائة، ويف غرب أفريقيا بني        ٦٠و

هذه العتبة    بلداً ١٥يبلغ  يف حني مل     على هذه املسائل     املُطَّلعني يف املائة من السكان      ٣٠عتبة  
  .  يف هذا الصدد بلدان معلومات٤ومل تقدم 
  ٢الشكل 

أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر  على   املُطَّلعنيالنسبة املئوية للسكان    
  )أفريقيا، حسب املنطقة الفرعية(ناخ والتنوع البيولوجي تفاعلها مع تغري امل
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  آسيا  )ب(  

تدهور األراضي واجلفاف   /مسائل التصحر  فعالً على    املُطَّلعنيسكان آسيا   تبلغ نسبة     -٢٤
وسجل جنـوب شـرق   .  يف املائة٢٨ أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي     /و

، بينما تراوحت النسبة املئوية يف املناطق الفرعية األخـرى          ) يف املائة  ٥٢(ا أعلى مستوى    آسي
  . يف املائة يف منطقة احمليط اهلادئ٢٩ يف املائة يف جنوب آسيا و١٢بني 
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وكما يف املنطقة األفريقية، هناك تفاوتات كبرية فيما بني البلدان األطراف داخـل               -٢٥
 يف املائـة يف بلـدْين       ١صفر و تراوحت هذه النسب ما بني      ثال،  فعلى سبيل امل  : هذه املنطقة 

 ٢٦ومن أصل   .  نفس املنطقة   يف املائة يف بلدْين آخرين من      ٨٧ و ٨٠جبنوب شرق آسيا إىل     
يتحقق ذلك   يف املائة، يف حني مل       ٣٠ بلدان عتبة    ٩ بلغت أبلغت عن هذا احملدِّد،       آسيوياً بلداً

  .  بلدا١٧ًلدى 
   ٣الشكل 
أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر على  لعني  املُطَّاملئوية للسكان   النسبة  

  )آسيا، حسب املنطقة الفرعية(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 
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  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   )ج(  

نـسبة  مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب أن        تظهر التقارير املقدمة من بلدان أ       -٢٦
أو أوجه تفاعلها مع تغري     /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر املُطَّلعني على   السكان  

 بلََدان من منطقة البحر الكارييب فعـالً      بلغ  وقد  .  يف املائة  ٧ بلغت   املناخ والتنوع البيولوجي  
ففي منطقة األنـديز الفرعيـة      : ه العتبة أية منطقة فرعية    ومل تصل بعد إىل هذ    .  يف املائة  ٣٠عتبة  

 يف  ١٦ يف املائة ويف أمريكا الوسطى       ١١ يف املائة ويف منطقة البحر الكارييب        ٨  إىل وصلت النسبة 
  . يف املائة٣املائة ويف املخروط اجلنويب 



ICCD/CRIC(9)/3 

GE.10-63944 14 

  ٤الشكل 
أو أوجه  /واجلفاف و تدهور األراضي   /مسائل التصحر املُطَّلعني على   النسبة املئوية للسكان    

  )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 
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  ٥الشكل 

أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر املُطَّلعني على   النسبة املئوية للسكان    
أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب،       (لوجي  تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيو     

  )حسب املنطقة الفرعية
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  مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
 من سكاهنا علـى علـم       ٨,٩أبلغت منطقة مشال البحر األبيض املتوسط أن نسبة           -٢٧

 تغـري املنـاخ والتنـوع       أو أوجه تفاعلها مع   /تدهور األراضي واجلفاف و   /مبسائل التصحر 
 ختطَّـت فالربتغال  . وهناك تباين واضح داخل هذه املنطقة فيما يتصل هبذا احملدِّد         . البيولوجي

  .  يف املائة٢٥ من سكاهنا على علم هبذه املسائل، تليها ألبانيا بنسبة ٥٥، حيث أن بكثريالعتبة 
   ٦الشكل 

أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   /حرمسائل التص املُطَّلعني على   النسبة املئوية للسكان    
  )مشال البحر األبيض املتوسط(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 
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  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

 من سكاهنا على علم مبسائل      ٤٨,٤أبلغت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية أن نسبة          -٢٨
. أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولـوجي        /ضي واجلفاف و  تدهور األرا /التصحر

 يف املائة على    ١٠٠ و ٥٠بلغاريا ورومانيا حيث أبلغتا عن نسبة       بكثري   هذه العتبة    ختطَّتوقد  
  .بيد أن هذين البلدين مها الوحيدان يف املنطقة اللذان جتاوزا العتبة. التوايل
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   ٧الشكل 
أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   / مسائل التصحر  املُطَّلعني على النسبة املئوية للسكان    

  )أوروبا الوسطى والشرقية(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 
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  التقييم النوعي  -٣  

 
هل املعلومات اليت قدمتموها حول عمليات االتصال متثل جزءاً من استراتيجية           "  
  " وطنية تعاجل مشكالت البيئة؟اتصال

  ).CONS-O-1، مؤشر األداء II.C.1، اجلزء ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر (
 
 

أجابت على هذا السؤال اسـتراتيجية   بلداً   ٢٦ من أصل     بلداً ١٩    ليف أفريقيا، كان      -٢٩
وب  يف اجلن  ٥ يف شرق أفريقيا و    ٢ يف وسط أفريقيا و    ٤: اتصال وطنية تعاجل مشكالت البيئة    

  . يف مشال أفريقيا٣ يف غرب أفريقيا و٥األفريقي و
 من استراتيجية اتصال     أن اإلعالم كان جزءاً    ٢٨ من أصل     بلداً ٢٠ويف آسيا، ذكر      -٣٠

ومن املثري لالهتمام أن مجيع بلدان جنوب شرق آسيا ذكرت أن هلـا اسـتراتيجية               . وطنية
  .يهااتصال، وأن مجيع بلدان جنوب آسيا ذكرت أهنا تفتقر إل
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 بلدان مـن    ٦ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مل تكن متتلك استراتيجية إال              -٣١
  . ومل يضع أي بلد من املخروط اجلنويب استراتيجية اتصال.  أجابت على السؤالبلداً ١٦أصل 
 ويف مشال البحر األبيض املتوسط، وحدها إسبانيا كانت هلا استراتيجية من بني مجيع              -٣٢

  .البلدان اليت قدمت تقارير
  .ويف أوروبا الوسطى والشرقية، ميتلك ما يقارب نصف البلدان استراتيجية اتصال  -٣٣

  البلدان املتقدمة األطراف  -جيم   

  عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشاركني   -١  
. لى هذه األسئلة  أجاب حوايل ثلثي البلدان املتقدمة األطراف اليت قدمت تقاريرها ع           -٣٤

 ومن الواضح أن عدد التظاهرات اإلعالمية وكذا عدد املشاركني ظال على حاهلما عمومـاً             
 ومن املثري لالهتمام أن هناك تفاوتـاً      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خالل الفترة املشمولة بالتقرير عامي      

 تظـاهرة يف آخـر      ٣٢٥يف أحد البلـدان إىل      صفر من التظاهرات    من  :  بني البلدان  كبرياً
ويتراوح ). ٢٠٠٨( يف آخر    ١١٠ ٠٠٠ مشارك يف أحد البلدان إىل       ١٠٠، ومن   )٢٠٠٩(

ويف الفئـات األربـع مجيعهـا، تعـد         ). ٢٠٠٩ (٧٠٠ و ٣٠متوسط عدد املشاركني بني     
  . اجلمهورية التشيكية أكثر البلدان املتقدمة األطراف نشاطاً

   ٩اجلدول 
  )البلدان املتقدمة األطراف(ني عدد التظاهرات اإلعالمية والعدد التقديري للمشارك

 

Number of 
information 
events 2008 

Number of 
information 
events 2009 

 Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2008 

Estimated 
number of 

participants in 
information 
events 2009 

Developed country Parties (total) 499 504 164 160 163 779 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -١  
 

 يف املائة من سكان العامل على علم مبسائل         ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨حبلول عام     
  .أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/تدهور األراضي واجلفاف و/التصحر

  ).، اهلدفCONS-O-1ر األداء ، املرفق الثالث، مؤش٩-م أ/١٣انظر املقرر (
 
 

 بلدان  ٣يصعب تقدمي حتليل ذي مغزى هلذا احملدِّد ألنه مل جتب على هذا السؤال إال                 -٣٥
ومن منظور .  يف املائة٩، حيث تراوحت األجوبة بني ال شيء و  ١٢متقدمة أطراف من أصل     

ر ليست لـه داللـة       يف املائة من سكان هذه البلدان جمتمعة، وهو أم         ٧,٥حسايب، ميثل هذا    
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 ومن املثري لالهتمام أنه يف حني قدمت البلدان املتقدمة األطـراف ردوداً           . إحصائية للتحليل 
 ما أبلغت عـن مـستوى    ، فإهنا نادراً  CONS-O-1على األسئلة األخرى املتعلقة مبؤشر األداء       

   .تردي األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها يف كل بلد على حدة/الوعي مبسائل التصحر
   ٨الشكل 

أو أوجه  /تدهور األراضي واجلفاف و   /مسائل التصحر على   املُطَّلعنيالنسبة املئوية للسكان    
  )البلدان املتقدمة األطراف(تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي 
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رجح أن تذكي الوعي    لكن مبا أن التظاهرات اإلعالمية يف البلدان املتقدمة األطراف ي           -٣٦

، ميكن القول إنه يلزم بذل جهود إضافية         على صعيد العامل ككل    لتصحرا الذي ميثله بالتهديد  
  . ويؤيدوهنااملساعدات املقدمة كيما يفهم سكان كل واحد منها جدوى يف هذه البلدان 

  التقييم النوعي  -٣  
 

ءاً من اسـتراتيجية    هل املعلومات اليت قدمتموها حول عمليات االتصال متثل جز        "  
  "اتصال وطنية تعاجل مشكالت البيئة؟

  ).CONS-O-1، مؤشر األداء II.C.1، اجلزء ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر (
 
 

  . سلبا٢ً إجياباً و٢:  على هذا السؤال١٢ بلدان متقدمة أطراف من أصل ٤مل جتب إال   -٣٧

  مرفق البيئة العاملية   -دال   
بني أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة     بعد تبادل للمعلومات      -٣٨

ملكافحة التصحر، أعلن مرفق البيئة العاملية أنه يتعذر عليه، بسبب مـسائل متـصلة جبمـع                
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وسـتدمج التغذيـة    .  جلميع مؤشرات األداء   البيانات الداخلية وتوافرها، تقدمي تقارير وفقاً     
 العاملية بشأن القيود اليت تعترض توافر البيانات يف العمليـة           االرجتاعية الواردة من مرفق البيئة    

 من أجل متكينه من تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة               املتكررة
 مع مؤشر األداء    ، متاشياً أنه، ذكر مرفق البيئة العاملية      ومع ذلك . خالل دورات اإلبالغ املقبلة   

CONS-O-1
، وارتفع  ٢٠٠٨ شخص عام    ١٠٠ ٠٠٠ما جمموعه   ت االتصال   مشلت عمليا ،)٤(

  .  شخصا١٦١ً ٣٦٦ إىل ٢٠٠٩هذا الرقم عام 

  ٣-١ للنتيجة CONS-O-3مؤشر األداء   - ثالثاً  
 

عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا املـشاركة يف عمليـات               
  .االتفاقية

  ).رفق الثالث، امل٩-م أ/١٣ يف املقرر CONS-O-3انظر (
 
 

  التحليل العاملي  -ألف   

  عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقية  -١  
 من منظمات اجملتمع املدين يف الربامج واملشاريع ذات الـصلة   يشارك عدد كبري جداً     -٣٩

مؤسسات العلـم والتكنولوجيـا   ورغم أن عدد   . تدهور األراضي واجلفاف  /مبسائل التصحر 
 وهذا أمر مشجع،    .جد الفت لالنتباه  املشاركة يف هذه الربامج واملشاريع أصغر بكثري، فإنه         

 املكرس يف االتفاقية وكذا للعمل الذي تقوم هذه املنظمـات يف            ي ألمهية النهج التشارك   نظراً
  . مجيع املستويات ملكافحة التصحر واجلفاف وتدهور األراضي

 منظمة من منظمات اجملتمع     ١٠ ٠٠٠، على الصعيد العاملي، أكثر من       وجد حالياً وي  -٤٠
 مؤسسة من مؤسسات العلم والتكنولوجيا مشاركة يف األنـشطة          ١ ٦٠٠املدين وأكثر من    

ُسجلت على الـصعيد     ٢٠٠٩يف عام   و. تدهور األراضي واجلفاف  /املتصلة مبسائل التصحر  
، وهو  ٢٠٠٨يف عدد منظمات اجملتمع املدين مقارنة بعام         يف املائة    ١٢,٧ زيادة بنسبة    العاملي

ما أشار إىل بداية مشجعة حنو حتقيق هدف النمو املطرد ألعـدادها خـالل فتـرة تنفيـذ                  
          وبالرغم من أن عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيـا كـان أصـغر قلـيالً             . االستراتيجية

االخنفاض يف  ، ال ينبغي تفسري هذا      )ة يف املائ  ٣اخنفاض بنسبة    (٢٠٠٨ منه عام    ٢٠٠٩عام  
  . على أنه نتيجة غري مشجعةالعدد 

__________ 

 .، املرفق الثالث٩-م أ/١٣قرر امل )٤(
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وباستثناء مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف أوروبا الوسطى والشرقية، فـإن عـدد              -٤١
منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف مجيع املناطق إما ارتفع أو ظل على              

  . تقريرحاله خالل الفترة املشمولة بال
ومن املفهوم أن أفريقيا وآسيا أبلغتا عن أكرب عدد من منظمـات اجملتمـع املـدين                  -٤٢

زيـادة يف عـدد   أيضاً  شهدت هاتان املنطقتان وقد. ومؤسسات العلم والتكنولوجيا النشطة   
منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا كلتيهما، وهو ما يدل علـى بدايـة              

  .يق اهلدف املتصل هبذا املؤشرواعدة حنو حتق
ومن املثري لالهتمام أن عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا أكرب من عدد منظمـات               -٤٣

 وعالوة على ذلك، فإن العدد الكـبري نـسبياً       . اجملتمع املدين يف مشال البحر األبيض املتوسط      
شاريع والـربامج املتـصلة   ملنظمات اجملتمع املدين يف البلدان املتقدمة األطراف املشاركة يف امل    

  .تدهور األراضي واجلفاف عدد مشجع/مبسائل التصحر
   ١٠اجلدول 

عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع 
  ) على الصعيد العاملي(تدهور األراضي واجلفاف /ذات الصلة مبسائل التصحر

Region 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Africa 
3 451 3 870 320 346 

Asia  
3 164 3 746 649 668 

Latin America 
and the 
Caribbean  1 784 1 856 337 409 

Northern 
Mediterranean 50 56 67 75 

Central and 
Eastern Europe  168 168 263 81 

Developed 
country Parties 266 315 71 72 

Global (total) 
8 883 10 011 1 707 1 651 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

تسجيل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم               
  .والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

  ).، اهلدفCONS-O-3، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (
 
 



ICCD/CRIC(9)/3 

21 GE.10-63944 

سئلت البلدان األطراف ما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيـام               -٤٤
مببادرات ملموسة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف    

  .تدهور األراضي واجلفاف/الربامج واملشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر
ليت قدمت تقاريرها على هذا السؤال، حيث ردت         يف املائة من البلدان ا     ٩٠وردت    -٤٥

 للردود الـسلبية أن     ويظهر العدد املنخفض نسبياً   . باإلجياب)  يف املائة  ٧٠(غالبية كبرية منها    
 الدور اهلام الذي تلعبه منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم            احلكومات تدرك جيداً  

احلكومات لزيـادة مـشاركة      اليت تبذهلا    اجلهودظهر  ُتو. والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية   
منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا أن هناك فرصة جيدة لتحقيق اهلـدف        

  .احملدد هلذا املؤشر
   ١١اجلدول 

املبادرات الرامية إىل زيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف             
  ) على الصعيد العاملي(تدهور األراضي واجلفاف /الصلة مبسائل التصحرالربامج واملشاريع ذات 

 Region Yes No 

Africa 27 2 

Asia  25 1 

Latin America and the Caribbean  13 2 

Northern Mediterranean 3 2 

Central and Eastern Europe  7 2 

Developed country Parties 4 3 

Global 79 12 

  )التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   - باء  

  عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقية  -١  

  أفريقيا  )أ(  
 ٣٢٠و منظمة من منظمات اجملتمع املدين       ٣ ٤٥٠يف أفريقيا، كانت هناك أكثر من         -٤٦

والتكنولوجيا مشاركة يف الربامج واملشاريع ذات الصلة مبسائل        مؤسسة من مؤسسات العلم     
 ٨ يف املائة و   ١٢وتبني األرقام زيادة بنسبة     . ٢٠٠٨تدهور األراضي واجلفاف عام     /التصحر

  . على التوايل٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف املائة عامي 
 يف مجيـع    وبالرغم من أن عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا ظل على حاله عموماً            -٤٧
 يف اجلنوب األفريقـي     ، فإنه تضاعف تقريباً   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ناطق الفرعية األخرى عامي     امل

ومل يسجل عدد منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف عمليات         . بسبب الزيادة الكبرية يف زامبيا    
االتفاقية إال زيادات طفيفة يف شرق ومشال وغرب أفريقيا، لكنه سجل زيـادات كـبرية يف              
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ومن املثري لالهتمام أن التباين     ).  يف املائة  ٢٧(واجلنوب األفريقي   ) يف املائة  ٨١(وسط أفريقيا   
، باسـتثناء غـرب   يف عدد منظمات اجملتمع املدين على الصعيد دون اإلقليمي ضئيل نـسبياً         

 يف املائة من مجيع منظمات اجملتمـع املـدين   ٨٠أفريقيا، حيث توجد يف بوركينا فاسو نسبة   
  .باملنطقة الفرعية

  ١٢دول اجل
عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع 

  ) أفريقيا(تدهور األراضي واجلفاف /ذات الصلة مبسائل التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Central Africa                179                   325                     49                     49   

Eastern Africa  93 110 69 72 

Northern Africa                  126                   135                     41                     42   

Southern Africa                  238                   302                     22                     37   

Western Africa               2 815                2 998                   139                   146   

Africa (total) 3 451 3 870 320 346 

  آسيا   )ب(  
علـم  ُسجل اجتاه عام حنو االرتفاع يف عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات ال              -٤٨

تـدهور األراضـي   /والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر    
 يف املائة بالنسبة ملؤسسات     ٣ يف املائة بالنسبة ملنظمات اجملتمع املدين و       ١٨: واجلفاف يف آسيا  
  . العلم والتكنولوجيا

وليا حيـث كانـت     عدد منظمات اجملتمع املدين مرتفع يف بلدان مثل نيبال ومنغ         و  -٤٩
 وحيث توجد تعبئة شعبية من أجـل  معدالت الفقر وحدوث تدهور األراضي مرتفعة تارخيياً      

ورمبا يعود  . اإلدارة اجملتمعية للموارد الطبيعية بإشراك منظمات اجملتمع املدين منذ بعض الوقت          
ىل جانـب    إىل زيادة توافر فرص الربط الشبكي والتعـاون إ         سبب هذا االجتاه املتنامي أيضاً    

، ففي إندونيسيا مـثالً   . وجود استعداد أكرب لدى احلكومة للعمل مع منظمات اجملتمع املدين         
تدهور األراضـي واجلفـاف     /زاد عدد منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف مسائل التصحر        

  . ٢٠٠٨ يف املائة مقارنة بعام ٤٠، بنسبة ٢٠٠٩بشكل ملحوظ عام 
 فيهما عدد منظمات اجملتمع املـدين املهتمـة مبـسائل    وليس هناك إال بلدان تراجع    -٥٠

 بلدان، يزيد عدد ٧ويف . ٢٠٠٨ مقارنة بعام  ٢٠٠٩تدهور األراضي واجلفاف عام     /التصحر
تدهور األراضي واجلفاف عن عـدد      /مؤسسات العلم والتكنولوجيا املهتمة مبسائل التصحر     

  .منظمات اجملتمع املدين
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تـدهور  /مات اجملتمع املدين املهتمة مبسائل التصحر     وسجل اليمن أكرب عدد من منظ       -٥١
 يف املائة من جممـوع      ٥٩(األراضي واجلفاف من بني مجيع البلدان األطراف املبلِّغة يف آسيا           

           تدهور األراضـي واجلفـاف يف آسـيا       /عدد منظمات اجملتمع املدين املهتمة مبسائل التصحر      
 ثاين أكرب عدد من مؤسـسات       جل اليمن أيضاً  وس). ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٥٥ و ٢٠٠٨عام  

تدهور األراضي واجلفاف من بني البلـدان       /العلم والتكنولوجيا املشاركة يف مسائل التصحر     
 يف املائة من جمموع عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف آسيا           ١٧ و ١٨(األطراف يف آسيا    

من مؤسـسات العلـم     وأبلغت الصني عن أكرب عدد      ).  على التوايل  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  
 يف  ١٢٠(تدهور األراضي واجلفاف يف آسيا      /والتكنولوجيا اليت هلا مبادرات يف جمال التصحر      

  ). كليهما٢٠٠٩ و٢٠٠٨عامي 
  ١٣اجلدول 

عدد مبادرات منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا يف جمـال               
  )آسيا(تدهور األراضي واجلفاف /التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Central Asia 160 167 101 108 

East Asia 154 227 129 129 

Pacific 42 45 15 20 

South Asia 563 825 43 43 

South East Asia 121 122 122 120 

West Asia 2 124 2 360 239 248 

Asia (total) 3 164 3 746 649 668 

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  )ج(  
أمريكا الالتينيـة ومنطقـة   إىل أن مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف        تشري البيانات     -٥٢

، حيث ارتفعت أعدادها ٢٠٠٨زيادة طفيفة مقارنة بعام  ٢٠٠٩لت عام جسالبحر الكارييب 
 يف املائـة    ٢١ املشاركة بنـسبة     وزاد عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا    .  يف املائة  ٤بنسبة  

فيمـا  تتبوأ مرتبة الصدارة أن كولومبيا  اخلاصة بكل بلد     البيانات   وتشري. خالل الفترة نفسها  
ما يقارب نصف مجيع منظمات اجملتمـع املـدين يف          (يتعلق مبشاركة منظمات اجملتمع املدين      

حني أن كوبا لديها أكرب عدد ، يف )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب توجد يف كولومبيا
حوايل ربع جمموع مؤسسات العلـم والتكنولوجيـا يف         (من مؤسسات العلم والتكنولوجيا     

  ).أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
وعلى الصعيد دون اإلقليمي، سجلت منطقة األنديز الفرعية أكرب عدد من منظمات              -٥٣

تـدهور األراضـي    /ملشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر    اجملتمع املدين املشاركة يف الربامج وا     
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وتظهـر  . ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩ عام    طفيفاً واجلفاف؛ بيد أن هذا العدد تراجع تراجعاً      
. ميع املناطق الفرعية األخرى زيادة طفيفة يف عدد منظمات اجملتمع املـدين    البيانات املتعلقة جب  

كة يف الـربامج ذات الـصلة مبـسائل         وزاد عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيـا املـشار       
، ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩تدهور األراضي واجلفاف يف مجيع املناطق الفرعية عام         /التصحر

واملنطقة الفرعية اليت هلا أكـرب عـدد مـن        . باستثناء املخروط اجلنويب حيث بقي على حاله      
أمريكا الوسطى الـيت  مؤسسات العلم والتكنولوجيا هي منطقة البحر الكارييب، تليها مباشرة  

 يف املائة يف مشاركة مؤسسات العلـم والتكنولوجيـا          ٦٨زيادة بنسبة    ٢٠٠٩عام  سجلت  
  .٢٠٠٨مقارنة بعام 

  ١٤اجلدول 
عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع ذات            

  ) كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمري(تدهور األراضي واجلفاف /الصلة مبسائل التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Andean 1 037 1 026 86 91 

Caribbean 91 136 114 129 

Mesoamerica 398 424 76 128 

South Cone 258 270 61 61 

LAC (total) 1 784 1 856 337 409 

  مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
 من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط عن عدد منظمات اجملتمـع املـدين              ٣مل تبلغ إال      -٥٤

 عن مؤسـسات    ٤تدهور األراضي وإال    /املشاركة يف الربامج واملشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر       
وباستثناء الربتغال اليت عرفت زيادة يف عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات           . العلم والتكنولوجيا 

وهو ما يفسر عدم    . لوجيا كلتيهما، ظل العدد يف مجيع البلدان املبلِّغة على حاله عموماً          العلم والتكنو 
  .٢٠٠٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩عام   طفيفاًًارتفاع األرقام على الصعيد اإلقليمي إال ارتفاعا

  ١٥اجلدول 
ع عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاري

  ) مشال البحر األبيض املتوسط(تدهور األراضي واجلفاف /ذات الصلة مبسائل التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

NMED (total) 50 56 67 75 
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  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
ينبغي التعامل مع األرقام املتعلقة مبنظمات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات العلـم                -٥٥

تدهور األراضي واجلفاف   /ركة يف الربامج واملشاريع ذات الصلة بالتصحر      والتكنولوجيا املشا 
يف أوروبا الوسطى والشرقية حبذر ألن البلد الذي كان له أكرب عدد من منظمـات اجملتمـع             

وينطبق األمر نفسه على مؤسـسات العلـم        . ٢٠٠٩ لعام    مل يقدم رقماً   ٢٠٠٨املدين عام   
وفيما يتعلق مبنظمات   . دم معلومات عن كلتا السنتني    والتكنولوجيا، وإن كان بلد آخر مل يق      

بلد آخر،   قابلته زيادة يف الرقم الكلي مسّجلة يف         اُيالَحظ أن عدم اإلبالغ هذ    اجملتمع املدين،   
وفيما يتعلق مبؤسسات العلم . كل البلدان األخرى على حاهلا عموماًاألرقام يف يف حني بقيت 
 املقدمـة مـن     األرقاممل تقابله زيادة يف      أحد البلدان    عدم إبالغ ُيالحظ أن   والتكنولوجيا،  

الكبري يف العدد تباين الوهو ما يفسر . البلدان األخرى اليت ذكرت أن األرقام ظلت على حاهلا
  . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ؤسسات العلم والتكنولوجيا بني عامي اإلمجايل مل

ظمة من منظمـات     من ١١٥من صفر إىل    : وتعد التباينات داخل املنطقة عالية جدا       -٥٦
  . مؤسسة من مؤسسات العلم والتكنولوجيا١٨٠ إىل ٥اجملتمع املدين ومن 

  ١٦اجلدول 
عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع 

  ) أوروبا الوسطى والشرقية(تدهور األراضي واجلفاف /ذات الصلة مبسائل التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

CEE (total) 168 168 263 81 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

تسجيل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم               
  .والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

  ).، اهلدف-CONS-O3اء ، املرفق الثالث، مؤشر األد٩-م أ/١٣انظر املقرر (
 
 

سئلت البلدان عما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيام مببادرات              -٥٧
ملموسة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف الـربامج            

  .تدهور األراضي واجلفاف/ل التصحرواملشاريع ذات الصلة مبسائ
 ٢٧ هذا احملدِّد؛ وذكر      معلومات عن  يع البلدان األفريقية املبلِّغة إال واحداً     وقدمت مج   -٥٨
 بصدد اختاذ خطوات لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم              ا أهن بلداً
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وكانت مجيع بلدان شرق ومشال وغرب أفريقيـا        . والتكنولوجيا، وذكر اثنان خالف ذلك    
  .بصدد اختاذ مثل هذه اخلطوات

 ٢٥وأبلغ ما جمموعه    .  عن هذا احملدِّد   ًويف آسيا، مل يقدم بلَدان من آسيا الوسطى تقريرا          -٥٩
، يف حني مل يبلغ بلد واحـد         بعض املبادرات  ت اختذ ا أهن ية املتبق ٢٦    ل البلدان ا   من أصل   طرفاً بلداً

  . من آسيا الوسطى عن أي مبادرة من هذا القبيل
. لاتينية ومنطقة البحر الكارييب إال اثنني على هذا الـسؤ         وردت مجيع بلدان أمريكا الال      -٦٠

         ، ذكر بلد واحد من منطقة األنديز وآخر من منطقة البحر الكـارييب أهنمـا                بلداً ١٥ومن أصل   
  .إجياباًالبلدان األخرى  مجيع تمل يقوما بأية مبادرات من هذا القبيل؛ يف حني رد

  .  ثالثة بلدان إجياباً واثنان سلباًت، ردويف مشال البحر األبيض املتوسط  -٦١
  .ويف أوروبا الوسطى والشرقية، كانت لسبعة بلدان مثل هذه املبادرات ومل تكن الثنني  -٦٢

  البلدان املتقدمة األطراف  -جيم   

  عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقية  -١  
ظمات اجملتمع املدين املشاركة يف الربامج واملشاريع ذات الصلة مبـسائل           زاد عدد من    -٦٣

، ٢٠٠٨ مقارنـة بعـام      ٢٠٠٩ يف املائة عام     ١٨تدهور األراضي واجلفاف بنسبة     /التصحر
وظل عدد مؤسـسات العلـم      . ويعود ذلك إىل حد كبري إىل الزيادة اليت أبلغت عنها فرنسا          

مـن  : والتفاوتات كبرية فيما بني البلدان    . يع البلدان والتكنولوجيا املشاركة على حاله يف مج     
 مؤسسة مـن  ٢٨ومن صفر إىل ) ٢٠٠٩( منظمة من منظمات اجملتمع املدين    ١٥٤صفر إىل   

ويوجد أكرب عدد من منظمـات اجملتمـع املـدين    ). ٢٠٠٨(مؤسسات العلم والتكنولوجيا  
لبلدان األطراف املتقدمة املبلِّغة    وقد رد ثلثا ا   . ومؤسسات العلم والتكنولوجيا الفاعلة يف فرنسا     

  .عن هذه األسئلة
  ١٧اجلدول 

عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف الربامج واملشاريع 
  ) البلدان املتقدمة األطراف(تدهور األراضي واجلفاف /ذات الصلة مبسائل التصحر

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2008 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes 
and projects 2009 

DCP (total) 266 315 71 72 
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  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

تسجيل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم               
  .والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

  ).، اهلدفCONS-O-3، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (
 
 

سئلت البلدان عما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيام مببادرات              -٦٤
ملموسة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف الـربامج            

  .تدهور األراضي واجلفاف/واملشاريع ذات الصلة مبسائل التصحر
  . سلبا٣ً إجياباً و٤:  على هذا السؤال١٢ بلدان متقدمة أطراف من أصل ٧وردت   -٦٥

  مرفق البيئة العاملية  -دال   
 مؤسسات للعلم والتكنولوجيا فاعلـة علـى        ١٠ذكر مرفق البيئة العاملية أنه دعم         -٦٦

 تقدمي معلومات أكثر    ومرة أخرى، تعذر على املرفق    . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨الصعيد العاملي عامي    
  . لومات على صعيد أمانتهبتوافر املعمسائل تتعلق  بسبب تفصيالً

  اآللية العاملية  -هاء   
تربز معلومات إضافية بشأن مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم              -٦٧

 منظمـة مـن     ٦٣والتكنولوجيا يف األطر املتكاملة لالستثمار اليت تدعمها اآللية العاملية أن           
           ، يف حني ارتفـع العـدد       ٢٠٠٨منظمات اجملتمع املدين كانت مشاركة يف هذه األطر عام          

وفيما يتعلق مبؤسسات العلم والتكنولوجيا، تضاعف العدد ثالث مرات . ٢٠٠٩ عام   ٨٩إىل  
ويؤكد هذا االجتاه البيانُ الذي أدلت به اآللية العاملية . ٢٠٠٩ عام ١٨ إىل ٢٠٠٨ عام ٦من 

أهنا بصدد اختاذ تدابري ملموسة     بشأن املسامهة الوطنية يف حتقيق هذا اهلدف والذي تذكر فيه           
  . لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف أطر االستثمار

وفيما يتعلق بإشراك منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا يف               -٦٨
 العاملية أهنا دعمت    االجتماعات الرمسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، ذكرت اآللية        

 آخر عـن     وممثل ٢٠٠٩ىل مؤمتر األطراف عام     إيفاد ممثل واحد عن منظمات اجملتمع املدين إ       
وستكمِّل املعلوماِت املقدمة من اآللية العاملية      . منظمات اجملتمع املدين إىل اجتماع دون إقليمي      

  . يف دورهتا العاشرة االتفاقيةاملعلوماُت املقدمة من األمانة يف تقريرها إىل جلنة استعراض تنفيذ
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  ٣-١ للنتيجة CONS-O-4مؤشر األداء   - رابعاً  
 

تدهور األراضي واجلفاف الـيت     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر        
  .اختذهتا منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف

  ).، املرفق الثالث٩-م أ/١٣ يف املقرر CONS-O-4انظر (
 
 

  التحليل العاملي  -ألف   

 اليت اختذهتا   تدهور األراضي واجلفاف  /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر        -١  
  منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف

 مبادرة ٣٣ ٠٠٠ُسجلت، على الصعيد العاملي، أكثر من  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف عامي   -٦٩
ُسـجِّل               و . واجلفاف ملنظمات اجملتمـع املـدين      تدهور األراضي /ذات صلة مبسائل التصحر   

  . ٢٠٠٩عام مبادرة  ٦٥ ٠٠٠ و٢٠٠٨ مبادرة ملؤسسات العلم والتكنولوجيا عام ٧٥ ٠٠٠حنو 
ادرات  حنو حتقيق اهلدف مبا أن عدد مب       ، مل تنطلق البلدان انطالقة جيدة جداً      وظاهرياً  -٧٠

           ٣٣ ٢٧٤ (٢٠٠٨ كمـا يف عـام       ٢٠٠٩ عـام    يباًمنظمات اجملتمع املدين ظل نفسه تقر     
مبـادرات مؤسـسات العلـم     عـدد   واخنفض  ) ٢٠٠٨ عام   ٣٣ ١١٨ مقابل   ٢٠٠٩عام  

بيد ). ٢٠٠٨ عام   ٧٤ ٢٤٨ مقابل   ٢٠٠٩ عام   ٦٥ ٧٣٧ (١٠ ٠٠٠حبوايل  والتكنولوجيا  
العالية حبذر بسبب إمكانية وجود اختالفات يف املنهجيات        أنه ينبغي التعامل مع هذه األرقام       

 استخدامها لتكوين نظرة عن بعض      وباملقابل، ميكن . املستخدمة حلساب مثل هذه املبادرات    
  . االجتاهات احملتملة

 أن منظمات اجملتمع املدين تبدو، على الصعيد العـاملي، أكثـر            وينبغي التأكيد مثالً    -٧١
يف  أكثر مشاركة    هيمؤسسات العلم والتكنولوجيا    يف حني أن    مسي  مشاركة يف التثقيف الر   

البيانات وقد أظهرت   .  أن يكون الوضع عكس ذلك     ويتوقع املرء تلقائياً  . التثقيف غري الرمسي  
يف البلـدان املتقدمـة     أن عدد منظمات اجملتمع املدين      أيضاً   CONS-O-3املتعلقة مبؤشر األداء    

بيد أن مبادرات التثقيف تضطلع هبا      . م والتكنولوجيا لت الع  مؤسسا علىبكثري  يزيد  األطراف  
  . يف الغالب مؤسسات العلم والتكنولوجيا

املهيمنـة ختتلـف   مبادرات التثقيـف  أي أنواع ومثة جانب آخر مثري لالهتمام هو         -٧٢
، هناك هيمنة كاسحة ملبادرات التثقيف غري الرمسي، بينما         ففي أفريقيا مثالً  . باختالف املناطق 

  .توجد يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب هيمنة ملبادرات التثقيف الرمسي
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  ١٨اجلدول 
تدهور األراضي واجلفـاف الـيت اختـذهتا        /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر      

  )على الصعيد العاملي(منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف 

Region 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

Africa          5 334   5 337 4 453   4 499   294 427   56 500   47 708   

Asia  256 335 6 265 6 209 2 169 1 874 2 034 2 401 

Latin America 
and the 
Caribbean  14 902 14 550 668 2 092 12 249 12 363 241 240 

Northern 
Mediterranean 2 2 9 15 59 57 51 24 

Central and 
Eastern 
Europe  92 100 32 27 325 331 19 13 

Developed 
country 
Parties 28 22 77 86 264 255 43 44 

Global (total) 20 614 20 346 11 504 12 928 15 360 15 307 58 888 50 430 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

تسجيل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم              
تدهور األراضي واجلفاف، طوال فترة تنفيـذ       /والتكنولوجيا املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر    

  .االستراتيجية
  ).، اهلدفCONS-O-4، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 
 

سئلت البلدان األطراف ما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيـام               -٧٣
مببادرات ملموسة لزيادة مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا            

  .اضي واجلفافتدهور األر/املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر
 إجيابـاً   ٦٩: ردت غالبية عظمى من البلدان اليت قدمت تقاريرها على هذا السؤال            -٧٤
ومن املفهوم أن املناطق اليت هلا أكرب عدد من املبادرات هلا أعلـى نـسبة مـن                 .  سلباً ٢٢و

ففي املناطق اليت تعطي أولويـة      : وميكن مالحظة وجود تناقض واضح    . اإلجابات باإلجياب 
التثقيـف  لتثقيف الرمسي، ال يبدو أن احلكومات تتخذ تدابري قوية لزيادة مبـادرات             كربى ل 
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أن  ورمبا أمكن تفسري هذا بكوهنا تعتـرب سـلفاً        . تدهور األراضي واجلفاف  /التصحربشأن  
بيد أن هذا قد يؤيت نتائج عكسية على املدى الطويل يف سياق حتقيق        . كافيةالقائمة  املبادرات  

  .يادة يف األرقامهدف يركز على الز
  ١٩اجلدول 

املبادرات الرامية إىل زيادة مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا            
  ) على الصعيد العاملي(تدهور األراضي واجلفاف /املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر

 Region Yes No 

Africa 24 5 

Asia  25 1 

Latin America and the Caribbean  11 5 

Northern Mediterranean 3 2 

Central and Eastern Europe  5 3 

Developed country Parties 1 6 

Global 69 22 

  )التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   - باء  

ذهتا اليت اخت  تدهور األراضي واجلفاف  /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر        -١  
  منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف

  أفريقيا  )أ(  
يف أفريقيا، مل يتغري عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف الرمسـي                -٧٥

بيد أن عدد مبادرات مؤسـسات العلـم        . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وغري الرمسي كليهما بني عامي      
 يف املائة يف    ١٦ يف املائة يف جمال التثقيف الرمسي واخنفض بنسبة          ٤٥بنسبة  والتكنولوجيا زاد   

  . جمال التثقيف غري الرمسي
ويف وسط أفريقيا، سجلت مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف غـري               -٧٦

يف حـني   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف الفترة بـني عـامي     يف املائة    ١٣٦ بنسبة   كبريةزيادة  الرمسي  
 ادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمال التثقيف الرمسي وغري الرمسي كليهما          مبسجلت  

 ٥ ٠٠٠ويف شرق أفريقيا، سجلت إريتريا لوحدها ما يقـارب          .  يف املائة  ١٠٠زيادةً بنسبة   
يف التثقيف غـري    مبادرة   ٥٥ ٠٠٠مبادرة ملنظمات اجملتمع املدين يف التثقيف الرمسي وحوايل         

وُسجل عـدد   . يف السنة املوالية  مبادرة   ١٠ ٠٠٠قل من ذلك حبوايل      وأ ٢٠٠٨الرمسي عام   
، وال سيما   )غرب أفريقيا (كبري مشابه من مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف بوركينا فاسو           

  .املناطق الفرعيةبني وهذا ما يفسر هذا التفاوت الكبري . يف جمال التثقيف غري الرمسي
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  ٢٠اجلدول 
تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا     /ات الصلة مبسائل التصحر   عدد ونوع املبادرات ذ   

  )أفريقيا(منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف 

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

Central Africa 2   5 70 165   11 22   31 61 

Eastern Africa  4 960   4 972 47 60   57 65   55 810 46 855 

Northern 
Africa  19   21 

    
4 

    
4   

    
60 

    
153 

    
80   

    
139  

Southern 
Africa  

    
9   14 

    
89 

    
101 49 

    
54 

    
182   

    
191 

Western 
Africa  

    
344   325 4 243  4 169 117 

    
133   

    
397   

    
462 

 Africa (total) 5 334   5 337 4 453 4 499 294 427 56 500 47 708 

  آسيا   )ب(  
يف آسيا، كان عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا             -٧٧

 التثقيف غري الرمسي أعلى بكثري مقارنـة        تدهور األراضي واجلفاف يف جمال    /املتصلة بالتصحر 
          ،)٢٠٠٩ يف املائة عـام      ٢٠ يف املائة مقابل     ٨٠(يف جمال التثقيف الرمسي      املَُتخذةباملبادرات  

  . مما يدل على فعالية الطرق غري الرمسية للتثقيف يف املنطقة
من العلم والتكنولوجيا   مؤسسات  يف االجتاه العام لدى       متزايداً حتوالًوتظهر البيانات     -٧٨

 ومن جهة أخرى، تبدي منظمات اجملتمع املدين اليت         .التثقيف غري الرمسي  التثقيف الرمسي إىل    
لتثقيف الرمسـي، مـع   با  متزايداًاهتماماً أكثر مشاركة يف التثقيف غري الرمسي        كانت تقليدياً 

شكل جيـد اسـتعداد     وهذا يربز ب  . استقرار مشاركتها إىل حد كبري يف التثقيف غري الرمسي        
البلدان األطراف إلشراك مؤسسات العلم والتكنولوجيا ومنظمات اجملتمع املدين كلتيهما يف            

تدهور األراضي واجلفاف واستخدام مجيع القنوات املتاحـة يف         /إذكاء الوعي مبسائل التصحر   
 القطاع - وهكذا، يبدو أن التقسيم التقليدي للمسؤولية. نظامي التثقيف الرمسي وغري الرمسي   

للتثقيف الرمسي ومنظمات اجملتمع املدين للتثقيف غـري        ) مؤسسات العلم والتكنولوجيا  (العام  
  .أخذ خيتفي تدرجيياً - الرمسي
وعلى الصعيد القطري، يف حني شاركت مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميامنـار يف               -٧٩

ائة من جمموع مبادرات مؤسسات      يف امل  ٨٤(أكرب عدد من مبادرات التثقيف غري الرمسي يف آسيا          
، )٢٠٠٩ يف املائـة عـام       ٧٥ و ٢٠٠٨العلم والتكنولوجيا يف التثقيف غري الرمسي يف آسيا عام          
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 يف املائـة،    ٦٤كانت حصتها يف اململكة العربية السعودية من مبادرات التثقيف الرمسي يف آسيا             
 املدين يف نيبال بأكرب عـدد       واستأثرت منظمات اجملتمع  . ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٥١واخنفضت إىل   

 ٢٠٠٨ يف املائة من إمجايل هذه املبـادرات عـام      ٩٣(من مبادرات التثقيف غري الرمسي يف آسيا        
 ٤٦(كما استأثرت بأكرب عدد من مبادرات التثقيف الرمسي يف آسيا           ). ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٩٠و

  .)٢٠٠٩ يف املائة عام ٥١ و٢٠٠٨يف املائة من هذه املبادرات عام 
   ٢١اجلدول 

تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر      
  )آسيا(منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف 

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

Central Asia 38 44 58 71 91 97 11 13 

East Asia 18 32 45 48 88 95 45 58 

Pacific 5 5 7 8 7 7 6 5 

South Asia 118 170 5 817 5 619 43 38 13 13 

South East 
Asia 19 19 61 80 62 69 1 772 1 980 

West Asia 58 65 277 383 1 878 1 568 187 332 

Asia (total) 256 335 6 265 6 209 2 169 1 874 2 034 2 401 

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   )ج(  
 يف تظهر التقارير الوطنية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب زيادة كبرية جـداً            -٨٠

، وزيادة طفيفة يف ) يف املائة٢٣(مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف غري الرمسي     
، يف حني هناك    ) يف املائة  ١(مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمال التثقيف الرمسي         

اجتاه حنو التراجع الطفيف يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف الرمسـي               
ا يف جمال التثقيـف غـري       وعدد مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجي    )  يف املائة  ٢ناقص  (

  . خالل الفترة املشمولة بالتقارير)  يف املائة٠,٥ناقص (الرمسي 
وعلى الصعيد دون اإلقليمي، سجلت منطقة أمريكا الوسطى الفرعية العدد األكـرب              -٨١

من مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا كلتيهما يف جمال التثقيف            
كما تبوأت منطقة أمريكا الوسطى الفرعية . هندوراسيف نشطة نتيجة تعدد األالرمسي، وذلك   

الريادة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف غري الرمسي، ويف هذه احلالة               
وسجل أكرب عدد من مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف          . نتيجة ألنشطة املكسيك  

  .  نتيجة ألنشطة كوبا يف منطقة البحر الكارييب الرمسيجمال التثقيف غري
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  ٢٢اجلدول 
تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر      

أمريكا الالتينية  (منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف          
  )ومنطقة البحر الكارييب

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

Andean 2 732 2 403 15 17 1 1 10 10 

Caribbean 0 1 44 42 224 338 169 188 

Mesoamerica 12 109 12 069 540 1 934 12 015 12 015 60 40 

South Cone 61 77 69 99 9 9 2 2 

LAC (total) 14 902 14 550 668 2 092 12 249 12 363 241 240 

  مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
يف مشال البحر األبيض املتوسط، ينبغي التعامل مع البيانات حبذر ألنه مل يقـدم إال                 -٨٢

التكنولوجيـا   على أساس هذا املؤشر وفيما يتعلق مبؤسسات العلم و          تقريراً ٥بلدان من أصل    
وجتدر اإلشارة إىل أن معظم األنشطة تقوم هبـا         . املشاركة فقط دون منظمات اجملتمع املدين     

مؤسسات العلم والتكنولوجيا وليس منظمات اجملتمع املدين، يف التثقيف الرمسي وغري الرمسي            
 الرمسـي   ويف بلدين، مل تسجل أية مبادرات ملنظمات اجملتمع املدين يف جمال التثقيف           . كليهما
بيد أن عدد مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف التثقيف الرمسي وغري الرمسـي             : بتاتا

عدد مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيـا ذات  و. كليهما مرتفع يف هذين البلدين حتديداً   
تدهور األراضي واجلفاف يف جمال التثقيف الرمسي يف إسـبانيا هـو            /الصلة مبسائل التصحر  

ويظهر بلد واحد   .  مبادرة خالل كلتا سنيت اإلبالغ     ٥٠ يف املنطقة بأسرها ويصل إىل       األعلى
نسبة متوازنة يف أعداد مبادرات منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم            ) ألبانيا(فقط  

تدهور األراضي واجلفاف يف جمال التثقيف الرمسي       /والتكنولوجيا ذات الصلة مبسائل التصحر    
  .ا خالل سنيت اإلبالغوغري الرمسي كليهم
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  ٢٣اجلدول 
تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر      

مشال البحـر   (منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف          
  )األبيض املتوسط

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

NMED 
(total) 2 2 9 15 59 57 51 24 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
 حنـو   تظهر املعلومات الواردة من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية أن هناك اجتاهـاً             -٨٣

 حنو التناقص يف عدد أنـشطة التثقيـف غـري    التزايد يف عدد أنشطة التثقيف الرمسي واجتاهاً     
ففي حني لصربيا عدد كبري من منظمات اجملتمع املدين         : وهذه املعلومات متباينة جداً   . الرمسي

منعدماً متاماً  أو نسبياًالعدد املشاركة، يبدو هذا النوع من املبادرات يف بلدان أخرى إما صغري   
وتعد صربيا أنشط بلد كذلك فيما      ). اجملتمع املدين مل يبلغ بلَدان عن أية مبادرات ملنظمات        (

 مبادرة يف جمال التثقيف الرمسـي       ٣٠٠(يتعلق بعدد مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا       
 مل           ومن جهة أخـرى،   ).  مبادرات يف جمال التثقيف غري الرمسي خالل السنتني        ١٠و

           لوجيا يف جمـال التثقيـف الرمسـي،       تكن ألحد البلدان أية مبادرة ملؤسسات العلم والتكنو       
  .ومل تكن ألربعة أية مبادرات ملؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمال التثقيف غري الرمسي

  ٢٤اجلدول 
تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا منظمات /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر

  )أوروبا الوسطى والشرقية(يا يف ميدان التثقيف اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوج

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

CEE (total) 92 100 32 27 325 331 19 13 
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  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

طردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم          تسجيل زيادة م    
تدهور األراضي واجلفاف، طوال فترة تنفيـذ       /والتكنولوجيا املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر    

  .االستراتيجية
  ).، اهلدفCONS-O-4، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 
 

ا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيـام         ُسئلت البلدان األطراف ما إذ      -٨٤
مببادرات ملموسة لزيادة مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا            

  .تدهور األراضي واجلفاف/املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر
هذه  أجابت على السؤال بأن لديها مثل         بلداً ٢٩ من أصل     بلداً ٢٤ويف أفريقيا، رد      -٨٥

ومنطقة وسط أفريقيا هـي     .  أهنا تفتقر إىل هذه املبادرات      بلدان ٥ ، يف حني أفادت   املبادرات
 ويف مشـال    .مثل هذه املبـادرات   تفتقر إىل   املنطقة الفرعية اليت هبا أكرب عدد من البلدان اليت          

  .وغرب أفريقيا، ذكرت مجيع البلدان أن لديها مثل هذه املبادرات
 من البلدان األطراف    ٢٦ومن أصل   .  عن هذا احملدِّد   آسيويان تقريراً ومل يقدم بلَدان      -٨٦

أنه ليست له أية مبادرة     ) غرب آسيا ( باإلجياب ومل يذكر إال بلد واحد         بلداً ٢٥املتبقية، رد   
  .من هذا القبيل

 ردت على السؤال،    الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   أمريكا   بلداً من    ١٦ومن أصل     -٨٧
هنـا تفتقـر    أ بلدان أخرى    ٥ أن لديها مبادرات من هذا القبيل يف حني أبلغت            بلداً ١١أفاد  
  .وليست هناك أية منطقة فرعية كانت جلميع بلداهنا مثل هذه املبادرات. إليها
  . بلدان من مشال البحر األبيض املتوسط أن هلا مثل هذه املبادرات٣وذكرت   -٨٨
لدان عن وجود مثل هـذه املبـادرات،         ب ٥ويف أوروبا الوسطى والشرقية، أبلغت        -٨٩

  .عن عدم وجودها ومل جيب بلد واحد على السؤالبلدان أخرى  ٣وأبلغت 

  البلدان املتقدمة األطراف  -جيم   

تدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا     /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر        -١  
  ا يف ميدان التثقيفمنظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجي

 إجابات كاملة على هـذه       طرفاً  متقدماً  بلداً ١٢ بلدان من أصل     ٤مل تقدم سوى      -٩٠
وذكـر بلـد    . أية إجابة بلدان أخرى    ٤قدم  ت إجابات ناقصة ومل      بلدان ٤وقدمت  األسئلة؛  
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، تدهور األراضي واجلفاف  /ئل التصحر ذات صلة مبسا  تثقيف  واحد أنه ليس له أية مبادرات       
  . بلد واحد عن نشاط غري رمسي وحيد ملنظمة من منظمات اجملتمع املدين ال غريوأبلغ
ومع أنه ينبغي التعامل حبذر مع البيانات املقدمة، متكن مالحظة تراجع طفيـف يف                -٩١

أنشطة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف جمال التثقيف الرمسي وزيادة            
وتـربز اجلمهوريـة   .  اجملتمع املدين يف جمال التثقيف غري الرمسـي        طفيفة يف أنشطة منظمات   

 يف هذا الصدد، وال سيما    التشيكية، إىل جانب أملانيا، كأكثر البلدان املتقدمة األطراف نشاطاً        
  .فيما يتعلق بأنشطة مؤسسات العلم والتكنولوجيا

  ٢٥اجلدول 
راضي واجلفاف اليت اختذهتا منظمات تدهور األ/عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر

  )البلدان املتقدمة األطراف(اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف 

Subregion 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 
CSOs formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

CSOs non-
formal 

education 
2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs formal 
education 

2009 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2008 

Number of 
DLDD-related 

initiatives 
undertaken by 

STIs non-
formal 

education 
2009 

DCP (total) 28 22 77 86 264 255 43 44 

  املسامهة الوطنية يف اهلدف  -٢  
 

تسجيل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم              
تدهور األراضي واجلفاف، طوال فترة تنفيذ      /والتكنولوجيا املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر    

  .االستراتيجية
  ).، اهلدفCONS-O-4الث، مؤشر األداء ، املرفق الث٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 
 

سئلت البلدان ما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد القيام مببـادرات               -٩٢
ملموسة لزيادة مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا املتـصلة     

  .تدهور األراضي واجلفاف/بالتثقيف بشأن التصحر
مل يرد إال بلد واحد     :  على هذا السؤال   ١٢ن متقدمة أطراف من أصل       بلدا ٧ردت    -٩٣

  . سلبا٦ًإجياباً وردت 
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  مرفق البيئة العاملية  -دال   
فيما يتعلق مبؤشر األداء هذا، مل يقدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن عدد مبادرات                -٩٤

 اليت يدعمها املرفق ماليـاً    تدهور األراضي واجلفاف    /منظمات اجملتمع املدين املتصلة بالتصحر    
 مؤسسات للعلم والتكنولوجيا نشيطة على الصعيد العاملي يف         ٣بالرغم من أنه ذكر أنه دعم       

ومرة أخرى،  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ يف جمال التثقيف غري الرمسي عامي        ٧جمال التثقيف الرمسي و   
بتـوافر  علـق   مـسائل تت   بسبب   تعذر على مرفق البيئة العاملية تقدمي معلومات أكثر تفصيالً        

  .  أمانتهاملعلومات على صعيد

  ستنتاجات الا  - خامساً 
هي ) ٢٠١١-٢٠١٠(تعد عملية اإلبالغ واالستعراض الرابعة يف إطار االتفاقية         -٩٥

األوىل منذ اعتماد االستراتيجية واألوىل اليت تستند إىل مؤشرات كمية وبيانـات قابلـة              
           دقة البيانات ومدى قابليتها للمقارنـة، وهـو       وبالرغم من التفاوت احملتمل يف      . للمقارنة

ما ميكن تفسريه باختالف املنهجيات اليت تستخدمها البلدان يف مجع املعلومـات، ميكـن              
اهلدف التنفيـذي  املرسومة يف إطار نتائج الرسم صورة متفائلة بشكل معقول حلالة حتقيق        

  ).الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف (١
 يف املائة من السكان واعون بالفعـل مبـسائل          ٢٥يد العاملي، أكثر من     وعلى الصع   -٩٦

أو أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنـوع البيولـوجي،          /تدهور األراضي واجلفاف و   /التصحر
 هـذه   وتـزداد . ٢٠١٨ يف املائة حبلول عام      ٣٠ من اهلدف احملدد يف      وهي نسبة قريبة جداً   

عتبار أن أكثر من ثلث البلدان اليت ردت علـى األسـئلة             إذا ما أخذ يف اال     املعلومات أمهيةً 
  . من استراتيجية اتصال وطنية بشأن القضايا البيئيةذكرت أن املعلومات املقدمة مل تكن جزءاً

ومفهوم إىل حد .  يف املائة٤٨ يف املائة و٧ بني - بيد أن التفاوت بني املناطق كبري  -٩٧
البيئية يف  الربامج  كون على رأس    تجلفاف قد ال    تدهور األراضي وا  /ما أن مسائل التصحر   

مناطق مثل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أو مشال البحر األبيض املتوسـط أو              
 ، يف هذا الـصدد    ولكن االستراتيجية فتحت نافذة مفيدة جداً     . البلدان املتقدمة األطراف  

جتعله ر األراضي واجلفاف وإمنا     تدهو/تعريف التوعية يف مسائل التصحر    ذلك أهنا ال حتصر     
املناطق /وهذا يترك للبلدان  .  أوجه تفاعلها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي       أيضاًيشمل  

 إمكانية العمل بطريقة استراتيجية والتركيز علـى   نسبياً اليت ال يزال الوعي فيها منخفضاً     
اجلفاف واملسائل اليت   تدهور األراضي و  /إذكاء الوعي بأوجه التفاعل بني مسائل التصحر      

  .، وخباصة تغري املناخالربامجتتبوأ مكانة عالية يف 
وقد ُنظم عدد هائل من التظاهرات اإلعالمية يف كلتـا الـسنتني املـشمولتني                -٩٨

 منظمة من منظمـات     ١٠ ٠٠٠وهناك أكثر من    . بالتقرير، وقد اجتذبت مجاهري حاشدة    
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سسات العلم والتكنولوجيا مشاركة يف      مؤسسة من مؤ   ١ ٦٠٠اجملتمع املدين وأكثر من     
وهذا الفـت   . تدهور األراضي واجلفاف  /املشاريع والربامج ذات الصلة مبسائل التصحر     

 منظمة من منظمات اجملتمع املدين ومؤسسة مـن مؤسـسات    ٩٠٠للنظر ألن ما يقارب     
. قيـة التفا لدى مؤمتر األطراف للمشاركة يف عمليات ا       العلم والتكنولوجيا معتمدة حالياً   

من االتفاقية اليت تؤكد على أمهية اعتماد       ) و(٢-١٠و) د(٥و) أ(٣وهذا يعين أن املواد     
 وينعكس هذا أيضاً  .  للنجاح يف تنفيذها    حامساً هنج تشاركي يف تنفيذ االتفاقية، تعترب عامالً      

يف حقيقة أن الغالبية العظمى من احلكومات بصدد القيام مببادرات ملموسـة لزيـادة عـدد                
ت اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف األنـشطة ذات الـصلة             منظما

  . تدهور األراضي واجلفاف، مبا فيها تلك املتعلقة باألطر املتكاملة لالستثمار/مبسائل التصحر
 عدد معترب من املبادرات التثقيفية ملنظمات اجملتمع املدين ومؤسسات          وهناك أيضاً   -٩٩

بيد أنه قد يكـون     . تدهور األراضي واجلفاف  /وجيا تتصل مبسائل التصحر   العلم والتكنول 
. عادة النظر يف مدى فعاليتها، وال سيما فيما يتعلـق بنوعهـا           إلذل جهد   أن ُيب من املفيد   

وتظهر البيانات الواردة من املناطق أن مبادرات التثقيف غري الرمسي تـؤدي إىل زيـادة               
.  واجلفاف بصورة أكرب من املبـادرات الرمسيـة        تدهور األراضي /الوعي مبسائل التصحر  

وهذا هو اجملال الذي ينبغي أن ينصب عليه تركيز عمل منظمـات اجملتمـع املـدين يف                 
. يالتثقيف الرمسجمال  يف املستقبل، مبا أن البيانات تظهر يف الوقت الراهن أهنا أكثر نشاطاً          

ثقيف غـري    لتكثيف أنشطة الت   وميكن االستفادة من خربهتا ودرايتها على املستوى الشعيب       
وميكن للحكومات أن تكمل هذا وتدعمه، سيما وقد أشارت بأغلبيتها الساحقة           . يةالرمس

إىل جهودها الرامية إىل زيادة مشاركة منظمات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات العلـم               
  .تدهور األراضي واجلفاف/والتكنولوجيا يف أنشطة التثقيف ذات الصلة مبسائل التصحر

تـدهور  /، يبدو أن الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف بشأن مسائل التصحر         وأخرياً  -١٠٠
وميكـن لتـضافر    .  ألنشطة أخرى يف إطار االتفاقية      متيناً األراضي واجلفاف توفر أساساً   

جهود احلكومات واجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا أن يؤدي إىل حتقيق مجيع            
  .فالغايات احملددة هلذا اهلد

  التوصيات   - سادساً 
فيما يلي توصيات أولية ميكن أن تنظر فيها األطراف يف الدورة التاسعة للجنـة                -١٠١

استعراض تنفيذ االتفاقية مع مراعاة التحليل املقدم يف هذه الوثيقة، وذلك بغية الشروع              
ي  ك ؤمتر األطراف ميف أقرب وقت يف مشاورات بشأن مشاريع املقررات اليت ستحال إىل            

  : فيها يف دورته العاشرةينظر
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 يف املائة مـن الـوعي       ٥ئوية دون   حث البلدان اليت أبلغت عن نسبة م        )أ (  
تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها على اختـاذ خطـوات          /الوطين مبسائل التصحر  

ملضاعفة اجلهود املتعلقة بقضايا االتصال والتعليم من أجل حتقيق اهلدف العـاملي الـذي              
  ؛٩-م أ/١٣ملقرر حدده ا

توجيه الدعوة إىل البلدان املتقدمة األطراف على وجـه اخلـصوص إىل              )ب (  
تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تفاعلها     /تكثيف جهودها إلذكاء الوعي مبسائل التصحر     

من أجل زيادة مستوى الفهم، وبالتايل الدعم، الالزم لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة             
  ؛ فعاالًذاًالتصحر تنفي

توجيه الدعوة إىل األطراف إلعادة النظر يف الوسائل اليت يتم هبا إذكـاء     )ج (  
  الوعي والتركيز على أكثر طرق االتصال فعالية من أجل الوصول إىل اجلماهري الواسعة؛

تقدمي طلب إىل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر واآللية العاملية بأن تأخذا يف      )د (  
ل مثل نوعية البيانات واملنهجيات ذات الصلة جبمع املعلومات مـن أجـل             االعتبار مسائ 
، ويف هناية املطاف تعزيز نواتج اإلبالغ املقدمة من األطراف وغريها           املتكررةتغذية العملية   

  من الكيانات املبلغة؛ 
 مواصلة املشاورات مع مرفق البيئة العاملية من        أن يطلب من األمانة أيضاً      )ه(  

وذلك حبسب ما ه من توفري معلومات عن مؤشرات األداء على النحو املطلوب           أجل متكين 
  ؛ يتوافر لديه من بيانات

أن يطلب من جلنة العلم والتكنولوجيا تقدمي املشورة بشأن كيفيـة تكثيـف               )و (  
  وتبسيط اإلجراءات الرامية إىل زيادة مشاركة مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عملية االتفاقية؛

حث اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية أن تـدرج النظـر يف هـذه             )ز (  
 لكل منها، متبعة يف ذلك النهج القائم        ٢٠١٣-٢٠١٢التوصيات يف برامج عمل الفترة      

على النتائج، وذلك بغية تقدمي املساعدة املطلوبة للبلدان األطراف املتأثرة يف حتقيق اهلدف        
  .الية كل منها لو من االستراتيجية وفقا١ًالتنفيذي 

        


