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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٥ و٣البندان 

  ؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاًتقييم التنفيذ استناداً إىل م
  استعراض التدفقات املالية لتنفيذ االتفاقية

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من الكيانات املبلِّغة              
  اإلقليمية ودون اإلقليمية 

  مذكرة من األمانة     

  موجز    
ن اإلقليميـة   ، أن تعمل املؤسسات دو    ١٠-م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        

يتعلق بإعداد وتقدمي التقارير عن       فيما واإلقليمية املذكورة يف مرفق املقرر ككيانات مبلّغة      
وقدمت ثالثة أقـاليم فرعيـة      . اإلقليميةوبرامج العمل   تنفيذ برامج العمل دون اإلقليمية      

 لكنتقارير قبل حلول األجل احملدد، و)  وغرب آسيا، ووسط آسيا،منطقة البحر الكارييب(
 ، من االتفاقية  ١١لمادة  ووفقاً ل . تقدم أية كيانات مبلغة إقليمية تقارير قبل األجل احملدد         مل

اإلبالغ عن برامج العمل    مدعوة عالوة على    الكيانات املبلّغة دون اإلقليمية واإلقليمية      فإن  
كة الـيت   اإلقليمية، إىل اإلبالغ عن تنفيذ برامج العمل املشتر       وبرامج العمل   دون اإلقليمية   

  .ُتنفذ يف أكثر من بلد واحد يف إقليم فرعي معني
وتتضمن هذه الوثيقة التحليل األويل للمعلومات الواردة من ثالثة أقاليم فرعيـة              

  .بشأن املؤشرات االستراتيجية ومؤشرات األثر، والتدفقات املالية، واملعلومات اإلضافية
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تقدم تقارير عن التقدم أن اليم الفرعية ُيطلب فيها إىل األقاليم واألقأول مرة وهذه    
احملرز يف تنفيذ اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ         

ينبغي للتقارير دون اإلقليميـة     ذلك أنه كان    ). االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
 األسـاس ملواصـلة     خطوطحتدد   أن   ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  عن  املقرر تقدميها   واإلقليمية  

 يف  ٢٠ولكن نظراً إىل ورود بضعة تقارير فقط، حتددت خطوط األساس لنـسبة             . الرصد
من املستحيل حتديـد      أو ولنفس السبب، كان من الصعب    . املائة فقط من األقاليم الفرعية    

   .االجتاهات من أجل إجراء أي حتليل مقارن
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ١٢-٨  ................األهداف االستراتيجية لالستراتيجية ومؤشرات األثر ذات الصلة  - ثانياً  

  ٦  ١١-٨  ....................................................معلومات عامة  - ألف     
 ٦-٤ واملؤشر االسـتراتيجي     ٣-٤املؤشر االستراتيجي   : مؤشرات األثر   -  باء     

  ٦  ١٢  .........................................٧-٤واملؤشر االستراتيجي 
  ٧  ٨٥-١٣  ........تراتيجية ومؤشرات األداء ذات الصلةاألهداف االستراتيجية يف إطار االس  - ثالثاً  

  ٧  ٢٣-١٣  .................................................١اهلدف التنفيذي   - ألف     
  ١٠  ٣٩-٢٤  .................................................٢اهلدف التنفيذي   -  باء     
  ١٣  ٥٦-٤٠  .................................................٣اهلدف التنفيذي   - جيم     
  ١٦  ٦٣-٥٧  .................................................٤اهلدف التنفيذي   - دال     
  ١٧  ٨٥-٦٤  .................................................٥اهلدف التنفيذي   -  هاء     

  ٢١  ٩٤-٨٦  .............................................................التدفقات املالية  - رابعاً  
  ٢١  ٨٦  .................................................املرفق املايل املوحد  - ألف     
  ٢١  ٩٤-٨٧  ........................................صحائف الربنامج واملشاريع  -  باء     

  ٢٢  ١٠٢-٩٥  ...........................................................معلومات إضافية  - خامساً  
  ٢٢  ٩٥  .............توافر املوارد املالية لإلبالغ املتعلق باتفاقية مكافحة التصحر  - ألف     
  ٢٢  ٩٦  . اإلبالغ املتعلق باالتفاقيةمبلغ املوارد املالية املستثمرة يف الوفاء بالتزامات  -  باء     
  ٢٢  ٩٧  ....املوارد البشرية املستثمرة يف الوفاء بالتزامات اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  - جيم     
  ٢٣  ٩٨  ..................العلمية لإلبالغ املتعلق باالتفاقية/توافر املعارف التقنية  - دال     
  ٢٣  ١٠٠-٩٩  .....................مستوى التنسيق من أجل اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  -  هاء     
  ٢٣  ١٠١  ..........مستوى املشاركة والتشاور من أجل اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  -  واو     
حتديد الصعوبات الرئيسية يف استخدام نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم             - زاي     

  ٢٣  ١٠٢  ....................................................التنفيذ وأمهيتها
  ٢٣  ١١٧-١٠٣  ...............................................................االستنتاجات  - سادساً  

  ٢٦  ١١٨  .................................................................التوصيات  - سابعاً  
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  دمةمق  -أوالً  
تسلِّم األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر باحلاجة إىل تعزيـز قاعـدة                -١

 اخلطة وإطار   ٨-م أ /٣ االتفاقية ونطاقها، إضافة إىل تعزيز فعاليتها، واعتمدت مبوجب مقررها        
) ٢٠١٨-٢٠٠٨(العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة        

 عالمة بارزة، حيث حيدد اجتاه تطور عملية االتفاقيـة،          ٨-م أ /٣ وميثل املقرر ). يجيةاالسترات(
وحتدد االستراتيجية أدوار مجيع األطراف     . ويوفر األدوات الالزمة لتحقيق األهداف املتفق عليها      

الفاعلة ذات الصلة يف عملية االتفاقية وترسي األساس لنهج كمي جديد متاماً قائم على النتائج               
  .)١(تنفيذ االتفاقية واالستراتيجية نفسها، وكذلك لقياس األثر واستعراض األداءل
، يقدم كل طرف وكيـان دون إقليمـي         ٩-م أ /١٣ واملقرر   ٨-م أ /٨ووفقاً للمقرر     -٢
أو إقليمي إىل دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت ُتعقد بني الدورات العادية ملـؤمتر               /و

  .مانة، تقارير عن التدابري املتخذة من أجل تنفيذ االستراتيجية واالتفاقيةاألطراف، عن طريق األ
، أن تعمل املؤسـسات دون اإلقليميـة        ١٠-م أ /٣وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٣

اإلقليمية املذكورة يف مرفق ذلك القرار ككيانات مبلّغة بشأن إعـداد وتقـدمي             وبرامج العمل   
وطُلب إىل املنـاطق    . اإلقليميةوبرامج العمل   امج العمل دون اإلقليمية     التقارير املتعلقة بتنفيذ بر   

حتدد كياناهتا املبلّغة على الـصعيدين دون اإلقليميـة           مل املشمولة مبرفقات التنفيذ اإلقليمي اليت    
واإلقليمي يف وقت انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف أن حتدد هذه الكيانـات وأن ختطـر                

وأُجريت سلسلة من املـشاورات مـع       . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١لول  األمانة هبا حب  
 كياناً مبلِّغاً دون    ١٣املنظمات اإلقليمية ذات الصلة بعد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، وُحدد           

يتسن إلقليم وسـط آسـيا        ومل . عن طريق عملية التشاور    )٣(وثالثة كيانات إقليمية   )٢(إقليمي
ى الكيان املبلِّغ، ولذلك قدمت األمانة الدعم للخبري االستشاري من أجـل            الفرعي املوافقة عل  

  .مساعدة بلدان ذلك اإلقليم الفرعي يف عملية اإلبالغ
 أيضاً إىل األمانة واآللية العاملية تيسري عملية اإلبالغ علـى           ١٠-م أ /٣وطلب املقرر     -٤

لتقنية علـى النحـو املطلـوب       الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي، وذلك بتقدمي املساعدة ا       
__________ 

 .ICCD/CRIC(8)/4الوثيقة انظر  )١(
؛ واجلماعـة اإلمنائيـة     )شرق أفريقيا (مؤمتر وزراء الغابات لوسط أفريقيا؛ واهليئة احلكومية الدولية للتنمية           )٢(

؛ واحتـاد   )غرب أفريقيـا  (؛ واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا       )اجلنوب األفريقي (للجنوب األفريقي   
 العريب لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة؛ ومركـز الـشعب           ؛ واملركز )مشال أفريقيا (املغرب العريب   

) منطقة احمليط اهلـادئ   (؛ وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ         )جنوب شرق آسيا  (والغابات  
تدهور األراضي واجلفاف؛ واملركز الدويل للتنميـة       /؛ وشبكة مشال شرق آسيا للتصحر     )مشال شرق آسيا  (

إقليم األنـديز   (؛ ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى؛ ومجاعة دول األنديز         )جنوب آسيا (ة للجبال   املتكامل
 ).منطقة البحر الكارييب(؛ والشبكة الكاريبية للتنمية الريفية املتكاملة )الفرعي

ية ومنطقـة   ؛ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتين    )آسيا(؛ ومركز الشعب والغابات     )أفريقيا(االحتاد األفريقي    )٣(
 ).أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(البحر الكارييب 
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وقد يسَّرت األمانة عملية التـشاور   . وبالتشاور مع اللجان اإلقليمية يف املناطق اليت ُتنشأ فيها        
ونظراً إىل عدم إمكانية حتديد     . وقدمت املساعدة التقنية إىل ستة كيانات دون إقليمية وإقليمية        

ناسب من أجل عملية اإلبالغ هذه،      الكيانات املبلغة يف غرب آسيا ووسط آسيا يف الوقت امل         
قدمت األمانة أيضاً مساعدة تقنية إىل بلدان تلك األقاليم الفرعية عن طريـق االستـشاريني               

  .الذين أعدوا التقارير بالتشاور الوثيق مع البلدان األطراف املتأثرة يف تلك األقاليم الفرعية
ُيتح للكيانات    مل  يف صرف األموال،   ونظراً إىل النقص األويل يف املوارد املالية والبطء         -٥

 تـشرين   ٣٠وقت قصري إلعداد تقاريرها وتقدميها قبل األجـل احملـدد، وهـو               إال املبلغة
منطقة البحر الكارييب، وغرب    (وقُدِّمت تقارير من ثالثة أقاليم فرعية       . ٢٠١٢أكتوبر  /األول

الياً إلجراء هذا التحليـل    حبلول األجل احملدد، وُتستخدم هذه التقارير ح      ) آسيا، ووسط آسيا  
 كـانون   ٣١أكتوبر ولكن قبل حلول     / تشرين األول  ٣١األويل؛ وورد تقريران آخران بعد      

ومتثـل التقـارير   . ُتقدم تقارير من ِقَبل أية كيانات مبلِّغة إقليمية  ومل.٢٠١٢ديسمرب  /األول
مية املتوقعة، وهي تغطي     يف املائة من التقارير دون اإلقلي      ٢٠املشمولة يف التحليل الراهن نسبة      

  . إقليمني من األقاليم الثالثة اليت ُحدِّدت هبا أقاليم فرعية
البلدان األطراف املتأثرة وتنفـذ     على إمكانية أن تعدَّ      من االتفاقية    ١١املادة  وتنص    -٦

أو برامج عمل مشتركة من أجل تنسيق       /أو برامج عمل دون إقليمية و     /برامج عمل إقليمية و   
هذا السياق، ميكن للكيانات املبلِّغـة اإلقليميـة          ويف .ادة كفاءة الربامج الوطنية   وتكملة وزي 

اإلقليمية، وبرامج العمل   اإلبالغ عن برامج العمل دون اإلقليمية       ودون اإلقليمية، عالوة على     
تنفيذ برامج العمل املشتركة اليت ُتنفذ يف أكثر من بلد واحد يف إقليم فرعي              أن تبلغ أيضاً عن     

 )٤(لإلبالغ على الصعيدين دون اإلقليمـي     ومبادئ توجيهية   وقد أعدت األمانة مناذج     . معني
إىل النموذج املعد للبلدان األطـراف      واملبادئ التوجيهية   ؛ وتستند هذه النماذج     )٥(واإلقليمي

  . ٩-م أ/١١ و٨-م أ/٨املتأثرة، وتشمل أحكاماً أخرى ذات صلة مدرجة يف املقررين 
ثيقة التحليل األويل للمعلومات الواردة من ثالثة أقـاليم فرعيـة           وتتضمن هذه الو    -٧
بشأن املؤشرات االستراتيجية ومؤشـر     ) منطقة البحر الكارييب، وغرب آسيا، ووسط آسيا      (

وتسمح املعلومات املقدمة بوضـع خطـوط       . األثر، والتدفقات املالية، واملعلومات اإلضافية    
علـى الـصعيدين دون       عام يتسن إجراء تقييم    مل لكنأساس هلذه األقاليم الفرعية الثالثة، و     

  .اإلقليمي واإلقليمي

__________ 

)٤( http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/Template-and-
reporting-guidelines-for-Subregional-Action-Programmes-(SRAP).aspx. 

)٥( http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/Template-and-
reporting-guidelines-for-RAP.aspx. 
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  األهداف االستراتيجية لالستراتيجية ومؤشرات األثر ذات الصلة  -ثانياً  

  معلومات عامة   -ألف  
واعُتمـد  . أبلغت األقاليم الفرعية عن إعداد واعتماد برامج العمل دون اإلقليميـة            -٨

، ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢ي يف منطقة البحر الكارييب يف       مشروع برنامج عمل دون إقليم    
 وبرنامج عمل دون    ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢وبرنامج عمل دون إقليمي هنائي يف غرب آسيا يف          

  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣إقليمي هنائي يف وسط آسيا يف 
ن ولدى مجيع األقاليم الفرعية دراية بربامج العمل املشتركة املنفذة على الـصعيد دو              -٩

 املعنون املمـر البيولـوجي   -واعُتمد برنامج العمل املشترك ملنطقة البحر الكارييب       . اإلقليمي
، وُنفِّذ يف اجلمهورية الدومينيكية وكوبا      ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٧ يف   -ملنطقة البحر الكارييب    

  . وهاييت، وراقبت تنفيذه بورتوريكو وجامايكا
 املعنون دعم املركز العريب لدراسات      -سيا  واعُتمد برنامج العمل املشترك يف غرب آ        -١٠

اجلمهورية و وُنفِّذ يف األردن     ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ١ يف   -املناطق اجلافة واألراضي القاحلة     
  . العربية السورية ولبنان

 املعنـون مـشروع إدارة أراضـي        -أما برنامج العمل املشترك يف وسط آسـيا           -١١
  . وُنفِّذ يف طاجيكستان وقريغيزستان٢٠٠٧يناير /ين كانون الثا١ فاعُتمد يف - آالي بامري

 ٦-٤ واملؤشـر االسـتراتيجي      ٣-٤املؤشر االسـتراتيجي    : مؤشرات األثر   -باء  
  ٧-٤واملؤشر االستراتيجي 

 إىل االجتاهات يف توجيه األموال العامـة إىل         ١تشري املعلومات املدرجة يف اجلدول        -١٢
 ألراضي واجلفاف، وفعاليـة الترتيبـات املؤسـسية،       تدهور ا /االستثمارات املتعلقة بالتصحر  

  . تتيح قياس اجلهود املبذولة يف األقاليم الفرعية لتيسري تنفيذ االتفاقية كما
    ١اجلدول 

  مؤشرات األثر حبسب كل إقليم فرعيحملة عامة عن 

  

  ٣-٤اهلدف االستراتيجي 
بدوالرات الواليات  (القيمة االمسية   

ــدة ــات املال) املتح ــة لاللتزام ي
 لألهداف املتعلقة باالتفاقية

  ٦-٤اهلدف االستراتيجي 
عدد اآلليات املوجودة يف اإلقلـيم      
الفرعي لتيسري حشد املوارد لتنفيذ     

 االتفاقية

  ٧-٤اهلدف االستراتيجي 
اهليكل املؤسـسي واملـسؤوليات     
والترتيبات املتعلقة بتيسري تنفيـذ     

 االتفاقية

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

قة البحـر   منط
 الكارييب

٤٠ ٠٠٠ 
برنامج عمـل   (

 )دون إقليمي

٦٠ ٠٠٠ 
برنامج عمـل   (

 )دون إقليمي

برنامج عمل   (٢
، )دون إقليمي 
 أُطر التعاون 

برنامج عمل   (٢
، )دون إقليمي 
 أُطر التعاون 

برنامج عمـل   
ــي  دون إقليم

 جيد

برنامج عمل دون   
 إقليمي جيد جداً
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  ٣-٤اهلدف االستراتيجي 
بدوالرات الواليات  (القيمة االمسية   

ــدة ــات املال) املتح ــة لاللتزام ي
 لألهداف املتعلقة باالتفاقية

  ٦-٤اهلدف االستراتيجي 
عدد اآلليات املوجودة يف اإلقلـيم      
الفرعي لتيسري حشد املوارد لتنفيذ     

 االتفاقية

  ٧-٤اهلدف االستراتيجي 
اهليكل املؤسـسي واملـسؤوليات     
والترتيبات املتعلقة بتيسري تنفيـذ     

 االتفاقية

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 ١٠٠ ٠٠٠ غرب آسيا
برنامج عمل  (

  )يميدون إقل
٥٠٠ ٠٠٠ 

برنامج عمل  (
 )مشترك

١٠٠ ٠٠٠ 
برنامج عمل  (

  )دون إقليمي
٥٠٠ ٠٠٠ 

برنامج عمل  (
 )مشترك

برنـــامج  (٢
ــل دون  عمـ

، أُطـر   )إقليمي
 التعاون 

برنـــامج  (٢
ــل دون  عمـ

، أُطـر   )إقليمي
 التعاون 

برنامج عمل  (
ــي  دون إقليم
وبرنامج عمل  

شديد  )مشترك
 الضعف

برنامج عمـل    (
ــي  دون إقليمـ

ج عمـل   وبرنام
شـديد   )مشترك
 الضعف

برنـــامج  (٢ ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال وسط آسيا
، )عمل مشترك 
 أُطر التعاون

برنامج عمل   (
ــي  دون إقليم
وبرنامج عمل  
 )مــــشترك

 متوسط

برنامج عمـل   (
ــي  دون إقليمـ
وبرنامج عمـل   

 متوسط )مشترك

داء ذات  األهداف االستراتيجية يف إطار االستراتيجية ومؤشـرات األ         -ثالثاً  
 الصلة

  ١اهلدف التنفيذي   -ألف  

  ١-١ للنتيجة CONS-O-1مؤشر األداء   -١  

تدهور األراضي واجلفـاف    /عدد وحجم األحداث اإلعالمية املنظمة بشأن مسائل التصحر           
أو أوجه تآزرها مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الذي بلغته وسائط اإلعالم             /و

  تدهور األراضي واجلفاف وأوجه تآزرها/تصحراليت تتناول مسائل ال

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
 ُتنظم أية أحـداث إعالميـة يف اإلقلـيم الفرعـي،            مل ،٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة     -١٣
أو /تدهور األراضي واجلفاف و   /تصدر أية منتجات إعالمية تتعلق حتديداً مبسائل التصحر        ومل

  .نوع البيولوجيبتآزر هذه املسائل مع تغري املناخ والت
وال توجد أية استراتيجية اتصال على الـصعيد دون اإلقليمـي تتنـاول مـسائل                 -١٤

  .أو تآزر هذه املسائل مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/تدهور األراضي واجلفاف و/التصحر
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وُينفذ يف اإلقليم الفرعي نشاطان يتعلقان بعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحـة              -١٥
املرأة يف اإلدارة املستدامة    "يف بليز، ومشروع    " مبادرة سياحة احلراجة الزراعية   : "، مها التصحر

  .يف سانت فنسنت" لألراضي والزراعة

  غرب آسيا  -ب  
 ١٠سياق برامج العمل املشتركة، أبلغ عن تنظـيم           ويف ،٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة     -١٦

جات اإلعالمية املبلغة يف سياق     وبلغ عدد املنت  .  مشاركاً ١ ١٥٠أحداث إعالمية شارك فيها     
 منتجات تتعلـق    ١٠ منتجات تتعلق بوسائط اإلعالم املطبوعة، و      ١٠برامج العمل املشتركة    

  .باإلذاعة والتلفزيون
. وال توجد يف هذا اإلقليم الفرعي استراتيجية اتصال على الـصعيد دون اإلقليمـي           -١٧

للصحاري ومكافحة التصحر يف سياق     وتنفذ بعض البلدان أنشطة تتعلق بعقد األمم املتحدة         
  .األطر الوطنية ملكافحة التصحر واجلفاف

  وسط آسيا  -ج  
، ورد ذكر َحَدثني إعالميني يف سياق برامج العمـل دون       ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة     -١٨

وبلغ عدد املنتجات اإلعالمية    .  مشاركاً ٢٤٠اإلقليمية وبرامج العمل املشتركة، شارك فيها       
 منتجـاً تتعلـق بوسـائط    ٢٥عمل دون اإلقليمية وبرامج العمل املشتركة يف سياق برامج ال   

يزد عدد املنتجات املتعلقة باإلذاعة والتلفزيـون علـى أربعـة             مل اإلعالم املطبوعة، يف حني   
  .منتجات

تدهور /وتوجد استراتيجية اتصال على الصعيد دون اإلقليمي تتناول مسائل التصحر           -١٩
  .ر هذه املسائل مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيأو تآز/األراضي واجلفاف و

ويف سياق عقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر، ُنفذ نـشاطان علـى               -٢٠
الصعيد الوطين يف اإلقليم الفرعي، مها اليوم العاملي ملكافحة التصحر، وإطالق عملية مواءمة             

  .برنامج العمل الوطين مع االستراتيجية

  ٣-١للنتيجة  CON-O-4 وCONS-O-3داء مؤشرا األ  -٢  

عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقيـة                
  )٢انظر اجلدول (

تدهور األراضي واجلفاف الـيت اختـذهتا       /عدد ونوع املبادرات ذات الصلة مبسائل التصحر          
  ولوجيا يف ميدان التثقيفمنظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكن
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  منطقة البحر الكارييب  -أ  
، شاركت مخس منظمـات مـن منظمـات اجملتمـع املـدين يف              ٢٠١٠  عام يف  -٢١

مجيعها يف سياق   (تدهور األراضي واجلفاف يف اإلقليم الفرعي       /مشاريع تتعلق بالتصحر  /برامج
اجملتمع املدين يف   ، شاركت سٌت من منظمات      ٢٠١١ عام  ويف ؛)برنامج العمل دون اإلقليمي   

وشاركت مؤسستان فقط من مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف هـذه   . املشاريع/هذه الربامج 
، وكالمها يف سياق ٢٠١١  عام وواحدة يف٢٠١٠  عامالربامج يف اإلقليم الفرعي، واحدة يف   

  .تتتخذ أي من مؤسسات العلم والتكنولوجيا هذه املبادرا  وملبرنامج العمل دون اإلقليمي،

  غرب آسيا  -ب  
 منظمة من منظمات اجملتمـع املـدين يف         ١٥، شاركت   ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي     -٢٢

عمليات االتفاقية عن طريق برامج العمل املشتركة، وشاركت منظمتان منها يف أنشطة تتعلق             
  .تدهور األراضي واجلفاف يف سياق برامج العمل املشتركة/بالتصحر

  وسط آسيا  -ج  
 منظمة من منظمات اجملتمع املدين يف أنشطة تتعلـق          ١٥اركت  ، ش ٢٠١٠  عام يف  -٢٣

تدهور األراضي واجلفاف يف سياق برامج العمل دون اإلقليمية، وشاركت مخـٌس            /بالتصحر
 ٢٠١١  عام يشهد  ومل .من هذه املنظمات يف تلك األنشطة يف سياق برنامج العمل املشترك          

ُيبلّغ عن مشاركة أية مؤسـسة        ومل .دينمشاركة من ِقَبل أية منظمة من منظمات اجملتمع امل        
  .للعلم والتكنولوجيا خالل العامني

    ٢اجلدول 
عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف برامج ومشاريع           

  ٢٠١١ و٢٠١٠تدهور األراضي واجلفاف، خالل العامني /تتعلق بالتصحر

  

عدد منظمات اجملتمع املدين الـيت      
ت يف برامج ومشاريع تتعلق     شارك

ــصحر ــي /بالت ــدهور األراض ت
 واجلفاف

عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا    
اليت شاركت يف برامج ومـشاريع     

تدهور األراضـي   /تتعلق بالتصحر 
 واجلفاف

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠  اإلقليم الفرعي

منطقة البحر 
 ١ ١ ٦  ٥ الكارييب

 ٢ ٢ ١٥ ١٥  غرب آسيا

 - - - ٢٠ وسط آسيا
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  ٢اهلدف التنفيذي   -باء  

  ٣-٢ و٢-٢ و١-٢ للنتائج CONS-O-5مؤشر األداء   -١  

تنقـيح  /عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أهنت صياغة              
برامج العمـل اإلقليميـة املتوائمـة مـع         /برامج العمل دون اإلقليمية   /برامج العمل الوطنية  

 االقتـصادية، واخلطـط   - مراعاة املعلومات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة      االستراتيجية، مع 
  والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
أعدت مجيع البلدان األطراف واجلماعة الكاريبية مشروع برنامج عمل دون إقليمي             -٢٤

 املعنية مببـادرة الـشراكة بـشأن اإلدارة         وتتعاون يف الوقت الراهن فرقة العمل     . واعتمدته
املستدامة لألراضي مع البلدان األطراف من أجل مواءمة برنامج العمل دون اإلقليمـي مـع               

  .٢٠١٣  عاماالستراتيجية، ومن املقرر استكمال هذه العملية يف الربع األول من
 دون إقليمي متوائم مع   وقدمت األمانة واآللية العاملية دعماً تقنياً إلعداد برنامج عمل          -٢٥

وتشمل الصعوبات الرئيسية اليت تواجه عملية تنقـيح برنـامج العمـل دون             . االستراتيجية
  :يلي  مااإلقليمي
 -قلة املعلومات األساسية املتاحة بشأن املسائل البيوفيزيائية واالجتماعيـة            )أ(  

  االقتصادية على الصعيد دون اإلقليمي؛
ه إدراج برنامج العمل دون اإلقليمي يف اخلطـط         طول الوقت الذي يستغرق     )ب(  

  .والسياسات القائمة

  غرب آسيا  -ب  
يـواءم بعـد مـع        مل  ولكـن  ٢٠٠٠  عام دون اإلقليمي يف  اعُتمد برنامج العمل      -٢٦

  :االستراتيجية لألسباب الرئيسية التالية
  القدرات احملدودة على املستوى دون اإلقليمي؛  )أ(  
د املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنـائي واملتعـدد          االفتقار إىل املوار    )ب(  
  .األطراف

ومع ذلك، يبلّغ اإلقليم الفرعي بأنه جيري إعداد برنامج عمل دون إقليمي جديـد                -٢٧
ويتلقى هذا الربنامج اجلديد الـدعم الـتقين        . ٢٠١٥-٢٠١٤ُيتوقع أن ُيستكمل يف الفترة      

  .واملايل من مصادر خارجية متعددة األطراف
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وتشمل الصعوبات الرئيسية أمام مواءمـة برنـامج العمـل دون اإلقليمـي مـع                 -٢٨
  :يلي  مااالستراتيجية

 -قلة املعلومات األساسية املتاحة بشأن املسائل البيوفيزيائية واالجتماعيـة            )أ(  
  االقتصادية على الصعيد دون اإلقليمي؛

مع برنامج العمـل دون     عدم تواؤم أُطُر االستثمار القائمة على حنو كامل           )ب(  
  اإلقليمي؛
طول الوقت الذي يستغرقه إدراج برنامج العمل دون اإلقليمي يف اخلطـط              )ج(  

  .والسياسات القائمة

  وسط آسيا  -ج  
ُيـواءم بعـد مـع        مل  ولكنـه  ٢٠٠٣  عام اعُتمد برنامج العمل دون اإلقليمي يف       -٢٩

  :االستراتيجية لألسباب الرئيسية التالية
  ؛)البلدان واملؤسسات(حملدودة على املستوى دون اإلقليمي القدرات ا  )أ(  
االفتقار إىل التنسيق مع املنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة والربامج دون             )ب(  

  اإلقليمية القائمة؛
االفتقار إىل الوضوح املؤسسي بشأن كيفية تنفيذ عملية التواؤم على الصعيد    )ج(  

  دون اإلقليمي؛
ملوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنـائي واملتعـدد          االفتقار إىل ا    )د(  
  .األطراف

 .٢٠١٥-٢٠١٤ومل تبدأ بعد عملية املواءمة ولكن يتوقع استكماهلا يف الفترة   -٣٠

  ٥-٢ للنتيجة CONS-O-7مؤشر األداء   -٢  

ليات التنفيـذ   آ  أو الربجمة املتآزرين يف اتفاقيات ريو الثالث     /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط       
  املشترك على مجيع املستويات

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
الربجمة التفاقيات ريو الثالث خـالل   /مل ُتنفذ أية مبادرات مشتركة تتعلق بالتخطيط        -٣١

التعزيـز املتبـادل يف       أو توجد أية آليات عملية للتنفيذ املشترك       ومل .الفترة املشمولة بالتقرير  
  .الفترة املشمولة بالتقريراإلقليم الفرعي خالل 
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ومل ُيقدم دعم من جانب مؤسسات اتفاقيات ريو من أجل إرساء عمليات تآزرية يف   -٣٢
  .اإلقليم الفرعي

آليـات    أو الربجمة املتآزرين /وفيما يلي الصعوبات الرئيسية اليت اعترضت التخطيط        -٣٣
  :التنفيذ املشترك يف اإلقليم الفرعي

  ؛)البلدان واملؤسسات( املستوى دون اإلقليمي القدرة احملدودة على  )أ(  
االفتقار إىل التنسيق مع املنظمات دون اإلقليمية ذات الصلة والربامج دون             )ب(  

  . اإلقليمية القائمة

  غرب آسيا  -ب  
الربجمة التفاقيات ريو الثالث خـالل   /مل ُتنفذ أية مبادرات مشتركة تتعلق بالتخطيط        -٣٤

ُتذكر االجتماعات العادية بني اجلهات املعنيـة ذات الـصلة،            ومل .الفترة املشمولة بالتقرير  
  .يف سياق برنامج العمل دون اإلقليمي  إالبوصفها آلية عملية،

  . ومل ُيقدم دعم من جانب مؤسسات اتفاقيات ريو  -٣٥
  : يلي  ماومن الصعوبات الرئيسية اليت اعترضت التخطيط املتآزر،  -٣٦

  ؛)البلدان(املستوى دون اإلقليمي القدرة احملدودة على   )أ(  
االفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنـائي واملتعـدد               )ب(  
  األطراف؛
االفتقار إىل املساءلة يف اإلطار املؤسسي، واالفتقار إىل الدعم واملـشاركة             )ج(  

  .والتنسيق من جانب البلدان األطراف املتأثرة يف اإلقليم الفرعي

  وسط آسيا  -ج  
أُبلغ عن حتديد القطاعات والسياسات دون اإلقليمية اليت ميكن أن تستفيد من التآزر               -٣٧

والتعاون، بوصفها مبادرة للتخطيط املشترك التفاقيات ريو الثالث، وُنفذت خالل الفتـرة            
سياق برنامج العمل املشترك، أُبلغ عن حتسني القـدرات املؤسـسية             ويف .املشمولة بالتقرير 

والعلمية ومعارف اجلهات املعنية ذات الصلة بوصفها مبادرة للتخطيط املشترك بني اتفاقيـة             
  . مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي

  . ومل تقدم مؤسسات اتفاقيات ريو أي دعم  -٣٨
  :يلي  فيماومتثلت الصعوبات الرئيسية أمام التخطيط املتآزر  -٣٩

  ؛)املؤسسات(توى دون اإلقليمي القدرة احملدودة على املس  )أ(  
  االفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنائي واملتعدد األطراف؛  )ب(  
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االفتقار إىل الوضوح املؤسسي بشأن كيفية تنفيذ عملية التوائم على الصعيد             )ج(  
  . دون اإلقليمي

  ٣اهلدف التنفيذي   -جيم  

  ٢-٣ و١-٣يجتني  للنتCONS-O-8مؤشر األداء   -١  

عدد البلدان األطراف املتأثرة وعدد الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت أنشأت ودعمت                
  تدهور األراضي واجلفاف/صد التصحرإقليمياً لر/دون إقليمي/نظاماً وطنياً

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
ـ               -٤٠ لرصـد مكـرس    لي  مل ُينشأ أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير أي نظـام دون إقليم

وكانت حمدودية املوارد املالية على الـصعيد دون اإلقليمـي         . تدهور األراضي واجلفاف  /للتصحر
  .الفرعي والثنائي واملتعدد األطراف إحدى الصعوبات الرئيسية أمام إنشاء نظام للرصد يف اإلقليم

ة بلدان متأثرة   ولدى واحدة من املنظمات يف اإلقليم الفرعي خطط لتقدمي الدعم إىل سبع             -٤١
  . تدهور األراضي واجلفاف/ من أجل إنشاء نظم لرصد التصحر٢٠١٥-٢٠١٤خالل الفترة 

  غرب آسيا  -ب  
وهو ُمكـرس   " رصد التصحر يف البلدان العربية    "أُنشئ الربنامج دون اإلقليمي املعنون        -٤٢

يـسيان يف   والشريكان الرئ . تدهور األراضي واجلفاف ويؤدي مهامه وُيحّدث دورياً      /للتصحر
نظام الرصد دون اإلقليمي مها املركز العريب لدراسة املناطق القاحلة واألراضي اجلافة، واملركـز           

وميكن للكيان املبلّغ دون اإلقليمي الوصول إىل املعلومـات       ). لبنان(الوطين لالستشعار عن ُبعد     
  .لعمل املشترك فقطواحنصر استخدام نظام الرصد املنشأ يف إطار برنامج ا. يف نظام الرصد هذا

 بلداً طرفاً متأثراً إلنشاء نظـام للرصـد يتعلـق مبـسائل             ١٣وتوجد خطة لدعم      -٤٣
  . ٢٠١٥-٢٠١٤تدهور األراضي واجلفاف، خالل الفترة /التصحر

وحّدد اإلقليم الفرعي الصعوبات املهمة التالية اليت تعترض إنشاء نظام الرصد املتعلق              -٤٤
  :فافتدهور األراضي واجل/بالتصحر
االفتقار إىل املـوارد املاليـة علـى الـصعيد دون اإلقليمـي والثنـائي                 )أ(  
  األطراف؛ واملتعدد

  ).البلدان(القدرة احملدودة على املستوى دون اإلقليمي   )ب(  
ويواصل نظام الرصد القائم يف اإلقليم الفرعي عمله بفضل املـوارد اخلارجيـة يف                -٤٥
  .األول املقام
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  وسط آسيا  -ج  
عمـل أي نظـم رصـد مكرسـة           أو  تشهد الفترة املشمولة بالتقرير إنـشاء      مل  -٤٦

تدهور األراضي واجلفاف يف إطار برنامج العمل دون اإلقليمي وبرنـامج العمـل             /للتصحر
ورغم ذلك، توجد خطط لدعم مخسة بلدان يف اإلقليم الفرعي من أجل إنشاء نظام           . املشترك

  . ٢٠١٥-٢٠١٤للرصد يف الفترة 
تـدهور األراضـي    / أهم الصعوبات أمام إنشاء نظام رصد مكرس للتصحر        وتشمل  -٤٧

  :يلي  ماواجلفاف
بني البلدان األطراف املتأثرة ذات الصلة يف اإلقليم          فيما االفتقار إىل التنسيق    )أ(  

  الفرعي، وعدم وضوح املسؤوليات املسندة؛
لـيت تقودهـا    املـشاريع ا  /بني مداخالت الربامج    فيما االفتقار إىل التنسيق    )ب(  

  اجلهات املاحنة؛
التشتت الشديد للمبادرات القائمة وعدم إمكانية تنسيقها على حنو واقعي            )ج(  

  .حتت مظلة واحدة على الصعيد دون اإلقليمي

  ٤-٣ و٣-٣ للنتيجتني CONS-O-10مؤشر األداء   -٢  

ة املنقحـة الـيت     برامج العمل اإلقليمي  /برامج العمل دون اإلقليمية   /عدد برامج العمل الوطنية       
تدهور األراضي واجلفاف وتفاعالهتا، وتفـاعالت      /تعكس معرفة العوامل املؤثرة يف التصحر     

  تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي/التصحر

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
تـدهور األراضـي واجلفـاف      /توجد خطط لتحليل العوامل املؤثرة يف التـصحر         -٤٨

تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي        /هتا، وتفاعالت التصحر  وتفاعال
أو املعارف التقليديـة، خـالل      /استناداً إىل املعارف العلمية ذات الصلة، ومعارف اخلرباء و        

  . ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة
 التقليديـة يف وضـع    /وتشمل األسباب األكثر شيوعاً لعدم مراعاة املعارف العلمية         -٤٩

  :يلي  مابرامج العمل دون اإلقليمية
االفتقار إىل املوارد املالية حلشد املعارف الـضرورية علـى الـصعيد دون               )أ(  

  اإلقليمي والثنائي واملتعدد األطراف؛
حال   ممابني البلدان األطراف املتأثرة يف اإلقليم الفرعي،  فيماضعف التنسيق   )ب(  

  .  دون اإلقليمياخلربات على الصعيد/دون توجيه املعارف
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  غرب آسيا  -ب  
 االقتصادية املؤثرة وتفاعلها    -ستعتمد عملية حتديد العوامل البيوفيزيائية واالجتماعية         -٥٠

ويستند أساسـاً   . يف اإلقليم الفرعي على املعارف العلمية ومعارف اخلرباء واملعارف التقليدية         
التنـوع    أو  وتغـري املنـاخ    تدهور األراضي واجلفاف من جهة    /حتليل التفاعل بني التصحر   

وسوف يعكس برنـامج    . البيولوجي من جهة أخرى على املعارف العلمية ومعارف اخلرباء        
يف ذلك التخفيف من   مباالعمل دون اإلقليمي السياسة املتعلقة باجلفاف واالستعداد للجفاف،       

تدهور األراضـي واجلفـاف،     /وتوجد خطط لتحليل العوامل املؤثرة املتعلقة بالتصحر      . آثاره
تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي،        /وتفاعالهتا، وتفاعالت التصحر  

  .٢٠١٥-٢٠١٤يف الفترة 
رة يف اإلقليم الفرعي، الـذي      بني البلدان األطراف املتأث     فيما وُحدد ضعف التنسيق    -٥١

اخلربات العلمية والتقليدية على الصعيد دون اإلقليمي، باعتبـاره         /حال دون توجيه املعارف   
  . الصعوبة الرئيسية أمام وضع برنامج العمل دون اإلقليمي

  وسط آسيا  -ج  
تدهور األراضـي واجلفـاف     /توجد خطط لتحليل العوامل املؤثرة املتعلقة بالتصحر        -٥٢
تدهور األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي،        /عالهتا، وتفاعالت التصحر  وتفا

  .٢٠١٥-٢٠١٤يف الفترة 
أو التقليدية يف االعتبار عند وضع برنامج العمـل دون     /ومل تؤخذ املعارف العلمية و      -٥٣

  :اإلقليمي، لألسباب التالية
املعارف الضرورية على الصعيد دون االفتقار إىل املوارد املالية الالزمة حلشد     )أ(  

  اإلقليمي والثنائي واملتعدد األطراف؛
حال   ممابني البلدان األطراف املتأثرة يف اإلقليم الفرعي،  فيماضعف التنسيق   )ب(  

  .اخلربات على الصعيد دون اإلقليمي/دون جتميع املعارف

  ٥-٣ للنتيجة CONS-O-11مؤشر األداء   -٣  

تدهور األراضي واجلفاف وعددها ومستخدموها على      /عرفة املتصلة بالتصحر  نوع أنظمة تقاسم امل       
  الصعيد العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين، الوارد وصفها يف املوقع الشبكي لالتفاقية

مل يبلّغ إقليم منطقة البحر الكارييب الفرعي عن وجود نظام لتقاسـم املعـارف يف                 -٥٤
  . ٢٠١١-٢٠١٠ الفترة
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 غرب آسيا، أُبلغ عن وجود نظـام ملكافحـة التـصحر يف املنطقـة العربيـة            ويف  -٥٥
)CODAnet (       وُيستخدم .  شخصاً سنوياً  ١٥٠بوصفه نظام تقاسم املعارف، حيث يستخدمه

  .هذا النظام يف إطار برنامج العمل املشترك
 عن وجود نظامني لتقاسم املعارف      ٢٠١١-٢٠١٠ويف وسط آسيا، أُبلغ يف الفترة         -٥٦

 شخص سنوياً، والشبكة البيئية للشباب يف وسط آسيا         ٣٠٠ اليت يستخدمها    DryNetشبكة  (
وُيستخدم كال النظامني يف إطار برنامج العمـل دون         ).  شخص سنوياً  ٥٠٠اليت يستخدمها   

  . اإلقليمي

  ٤اهلدف التنفيذي   -دال  

  ٢-٤ و١-٤ للنتيجتني CONS-O-13مؤشر األداء     

 املبلّغة دون اإلقليمية واإلقليمية املشاركة يف بناء القدرات ملكافحـة           عدد البلدان، والكيانات      
غريه مـن     أو تدهور األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية        /التصحر

  املنهجيات واألدوات

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
يتعلـق    فيمـا   أية مبادرة لبنـاء القـدرات      ٢٠١١-٢٠١٠مل ُتتخذ خالل الفترة       -٥٧

يتعلـق    فيمـا  تزال احتياجات بنـاء القـدرات       وال .تدهور األراضي واجلفاف  /بالتصحر
  . تدهور األراضي واجلفاف يف اإلقليم الفرعي قيد التقييم/بالتصحر

مشاريع لبناء القـدرات      أو برامج  أو وختطط املنظمات دون اإلقليمية لتنفيذ خطط       -٥٨
األراضي واجلفاف يف سـياق برنـامج العمـل دون          تدهور  /املتعلقة حتديداً مبسائل التصحر   

  .٢٠١٥-٢٠١٤اإلقليمي يف الفترة 
ويف وقت اإلبالغ، كان اإلقليم الفرعي قد تلقى دعماً تقنياً من األمانة من أجل بناء                 -٥٩

  .تدهور األراضي واجلفاف/القدرات الالزمة ملكافحة التصحر

  غرب آسيا  -ب  
جير تقيـيم     ومل .٢٠١١ و ٢٠١٠درات يف عامي    أُبلغ عن مخس مبادرات لبناء الق       -٦٠

وخيطط اإلقليم الفرعي لوضع خطة دون إقليمية       . احتياجات اإلقليم الفرعي من بناء القدرات     
  .٢٠١٣-٢٠١٢لبناء القدرات يف إطار برنامج العمل دون اإلقليمي يف الفترة 

نامج العمـل   وقُدم دعم تقين ومايل عن طريق مؤسسات ثنائية األطراف يف إطار بر             -٦١
  . املشترك
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  وسط آسيا  -ج  
مبادرة وسـط آسـيا إلدارة   :  إىل مبادرتني لبناء القدرات، مها   ٢٠١٠  عام أُشري يف   -٦٢

، وشـبكة   )برنامج عمل دون إقليمي   (األراضي، وهي مشروع متعدد البلدان لبناء القدرات        
DryNet ) يف إطار برنامج وجرى تقييم االحتياجات من بناء القدرات ). برنامج عمل مشترك

  .العمل دون اإلقليمي
  . وقدم مرفق البيئة العاملية دعماً تقنياً ومالياً  -٦٣

  ٥اهلدف التنفيذي   -هاء  

  ١-٥ للنتيجة CONS-O-14مؤشر األداء   -١  

عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليميـة الـيت تعكـس أطـر                   
يف إطـار     أو اآللية العاملية يف إطار االستراتيجية املاليـة املتكاملـة        استثماراهتا، اليت أنشأهتا    

 استراتيجيات مالية أخرى متكاملة، زيادة يف املوارد الوطنية والثنائية واملتعـددة األطـراف            
  ملكافحة التصحر وتدهور األراضي

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
ر الكارييب الفرعـي خـالل الفتـرة        مل ُينشأ إطار االستثمار املتكامل يف إقليم البح         -٦٤

  .املشمولة بالتقرير
وأُبلغ عن مصاعب مالية على الصعيد الوطين ودون اإلقليمـي والثنـائي ومتعـدد                -٦٥

األطراف، بوصفها من املصاعب الرئيسية اليت واجهت إنشاء إطار االسـتثمار املتكامـل يف         
  .إقليم البحر الكارييب الفرعي

  غرب آسيا  -ب  
  :أ بعد إطار االستثمار املتكامل، وُيعزى ذلك إىل الصعوبات الرئيسية التاليةمل ُينش  -٦٦

بني البلدان األطراف املتأثرة ذات الصلة يف اإلقليم          فيما االفتقار إىل التنسيق    )أ(  
  الفرعي وعدم وضوح املسؤوليات املسندة؛

عـددة  التشتت الشديد للموارد الوطنيـة ودون اإلقليميـة والثنائيـة واملت            )ب(  
  .األطراف، وعدم إمكانية تنسيق هذه املوارد على حنو واقعي حتت مظلة واحدة
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  وسط آسيا  -ج  
ُوضع إطار االستثمار املتكامل خلمسة بلدان يف اإلقليم الفرعي مبساعدة من اآلليـة               -٦٧

العاملية ومرفق البيئة العاملية ومنظمات متعددة األطراف، يف شكل دعم تقين ومايل وأنـشطة              
وتلقى اإلقليم الفرعي مساعدة من اآللية العاملية هبدف استطالع قنوات غـري            . ء القدرات بنا

  .تقليدية ومبتكرة للموارد املالية
بني البلدان األطراف املتأثرة ذات الصلة يف اإلقلـيم           فيما وُحدد االفتقار إىل التنسيق     -٦٨

ت الرئيسية أمام وضـع     الفرعي، وعدم وضوح املسؤوليات املسندة، بوصفهما من الصعوبا       
  .إطار االستثمار املتكامل

  ٢-٥ للنتيجة CONS-O-16مؤشر األداء   -٢  

درجة الكفاية والتوقيت املناسب والقابلية للتنبؤ باملوارد املالية اليت أتاحتها البلدان األطـراف                 
  تدهور األراضي واجلفاف/املتقدمة ملكافحة التصحر

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
تكن املساعدة الثنائية اليت تلقاها إقليم البحر الكارييب الفرعي لتنفيذ االستراتيجية           مل    -٦٩

  .قابلة للتنبؤ هبا  والمناسبة من حيث التوقيت  والواالتفاقية كافية
واسُتخدمت األموال املقدمة من اآللية العاملية الستـضافة اجتمـاعني، وإلصـدار              -٧٠

وسـيتطلب  . ، ولتقدمي بعض الدعم إلنشاء موقع شبكي      تقريرين بشأن سبل التمويل املبتكرة    
  .األمر مزيداً من الدعم يف اإلقليم الفرعي من أجل بدء تنفيذ برنامج العمل دون اإلقليمي

وال يزال بناء القدرات مسألة رئيسية يف هذه العملية، وجيـب مراعاهتـا يف مجيـع       -٧١
  .جوانب العملية

  غرب آسيا  -ب  
 عدة التقنية املقدمة إلقليم غرب آسيا الفرعي أهنـا كافيـة إىل حـد       بيَّن تقييم املسا    -٧٢
  .وميكن التنبؤ هبا إىل حد ما  ماومناسبة يف التوقيت إىل حد ما
ويستفيد مشروع برنامج العمل املشترك بني الوكالة األملانية للتعاون الدويل واملركز             -٧٣

نفذ يف غرب آسيا، من التمويل الثنـائي    العريب لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، امل      
األردن واجلمهوريـة العربيـة     (املقدم من احلكومة األملانية يف تقدمي الدعم لإلقليم الفرعـي           

  ).السورية ولبنان
والعديد من بلدان غرب آسيا غري مؤهلة لتلقي دعم مرفق البيئة العامليـة نظـراً إىل                  -٧٤

  .ارتفاع مستويات الدخل هبا
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  اوسط آسي  -ج  
ومناسـبة يف     ما بيَّن تقييم املساعدة الثنائية املقدمة إىل وسط آسيا أهنا كافية إىل حد             -٧٥

  .وميكن التنبؤ هبا إىل حد ما  ماالتوقيت إىل حد
وقُدم معظم الدعم الذي استهدف زيادة املوارد اخلارجية من اآللية العاملية ومرفـق               -٧٦

  .افالبيئة العاملية والوكاالت الثنائية األطر

  ٣-٥للنتيجة CONS-O-17  مؤشر األداء  -٣  

تدهور األراضي واجلفاف اليت قُدمت بنجاح للحصول       /عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر        
  يف ذلك مرفق البيئة العاملية  مباعلى متويل من املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية،

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
تـدهور  /الفترة املشمولة بالتقرير مقترحان مبشاريع تتـصل بالتـصحر        قُدم خالل     -٧٧

مـن   دوالر   ٦٠ ٠٠٠األراضي واجلفاف يف إطار برنامج العمل دون اإلقليمي، ومجعا مبلغ           
يعترب هذا املبلغ كافياً، وتوجد خطط لتعزيز اجلهود الراميـة            وال .دوالرات الواليات املتحدة  

ائـة مـن املـوارد املـستخدمة يف أنـشطة مكافحـة              يف امل  ٢٠وورد  . إىل حشد املوارد  
 يف املائة منها مـن      ٨٠تدهور األراضي واجلفاف من مصادر وطنية، يف حني ورد          /التصحر

  .مصادر دولية

  غرب آسيا  -ب  
تـدهور  /قُدم خالل الفترة املشمولة بالتقرير مقترح مبشروع واحد يتصل بالتصحر           -٧٨

مـن   دوالر   ٥٠٠ ٠٠٠ املشترك، وُجمع مبلـغ      األراضي واجلفاف يف سياق برنامج العمل     
يعترب هذا املبلغ كافياً، وتوجد خطط لتعزيز اجلهود الراميـة            وال .دوالرات الواليات املتحدة  

 يف املائـة مـن املـوارد املـستخدمة يف أنـشطة مكافحـة               ١٠وورد  . إىل حشد املوارد  
يف املائة منها مـن      ٩٠تدهور األراضي واجلفاف من مصادر وطنية، يف حني ورد          /التصحر

  .مصادر دولية

  وسط آسيا  -ج  
تدهور األراضي واجلفـاف يف سـياق       /قُدم مقترح مبشروع واحد يتصل بالتصحر       -٧٩

ثالثة منها يف سياق برنامج العمل      (برنامج العمل دون اإلقليمي، وجيري تنفيذ أربعة مشاريع         
من  دوالر   ٨٨٠ ٠٠٠بلغ  وُجمع م ). دون اإلقليمي وواحد يف سياق برنامج العمل املشترك       

يعترب هذا املبلغ كافياً، وتوجد خطط لتعزيز جهود حـشد            وال .دوالرات الواليات املتحدة  
تدهور األراضي  / يف املائة من املوارد املستخدمة يف أنشطة مكافحة التصحر         ٢٠وورد  . املوارد

  . يف املائة منها من مصادر دولية٨٠واجلفاف من مصادر وطنية، يف حني ورد 
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  ٥-٥للنتيجة CONS-O-18  مؤشر األداء  -٤  

مقدار املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املتأثرة من احلـصول علـى                   
  )٣انظر اجلدول (التكنولوجيا 

  منطقة البحر الكارييب  -أ  
  .مل ُتخصص أية أموال لتيسري احلصول على املواد واملساعدة املعرفية  -٨٠
صص أية حوافز على الصعيد دون اإلقليمي لتيسري احلصول على التكنولوجيا           ومل ُتخ   -٨١

  .يف اإلقليم الفرعي

  غرب آسيا  -ب  
لربنـامج العمـل     من دوالرات الواليات املتحـدة     دوالر   ١٠ ٠٠٠ُخصص مبلغ     -٨٢

  .يف كل سنة خالل الفترة املشمولة بالتقريراملشترك 
اإلقليمي لتيسري احلصول على التكنولوجيا     ومل ُتخصص أية حوافز على الصعيد دون          -٨٣

  .يف اإلقليم الفرعي
وركزت أنشطة نقل التكنولوجيا على الزراعة احلافظة للموارد ومجع املياه، وإنشاء             -٨٤

  .السدود الصغرية

  وسط آسيا  -ج  
بلغت األموال املخصصة لتيـسري احلـصول علـى املـواد واملـساعدة املعرفيـة                 -٨٥
 ٤٩ ٠٠٠ ومبلـغ  ٢٠١٠  عـام  يفن دوالرات الواليات املتحدة   م دوالر   ١٣٤ ٠٠٠ مبلغ

ُتخصص أية حوافز على الـصعيد    ومل.٢٠١١  عام يف من دوالرات الواليات املتحدة   دوالر  
  .دون اإلقليمي لتيسري احلصول على التكنولوجيا يف اإلقليم الفرعي

    ٣اجلدول 
  ختصيص املوارد لتيسري احلصول على التكنولوجيا

 )بدوالرات الواليات املتحدة(خصصة األموال امل
 ٢٠١١ ٢٠١٠ اإلقليم الفرعي

 - - منطقة البحر الكارييب

  ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ غرب آسيا
 ٤٩ ٠٠٠ ١٣٤ ٠٠٠ وسط آسيا
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  التدفقات املالية  -رابعاً  

  املرفق املايل املوحد  -ألف  
بتنفيـذ االتفاقيـة يف      أدناه إمجايل االلتزامات املالية لألنشطة املتعلقة        ٤يبني اجلدول     -٨٦

  .األقاليم الفرعية املبلغ عنها
    ٤اجلدول 

  التحليل املايل حبسب اإلقليم الفرعي
 البلدان املتلقية نوع التمويل مبلغ التمويل اجلهات املاحنة  

ــر   ــة البح منطق
 الكارييب

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

ــة  غرب آسيا ــة األملاني الوكال
 للتعاون الدويل

ــان واألردن  منحة يورو ١ ٠٠٠ لبنـ
واجلمهورية العربية  

  السورية
 وسط آسيا

 

  مرفق البيئة العاملية
  اآللية العاملية

ــة  ــة األملاني الوكال
 للتعاون الدويل

دوالر   ٨٨٠ ٠٠٠
مــــن دوالرات 

  الواليات املتحدة

 منحة

 مساعدة تقنية

كازاخستان 
وقريغيزستان 

كستان يطاجو
  وتركمانستان

 زبكستانووأ

  صحائف الربنامج واملشاريع  -باء  

  التوزع القطاعي لالستثمارات  -١  
ركزت املشاريع املنفذة يف غرب آسيا تركيزاً أساسياً على الزراعة والتعليم واإلمداد              -٨٧

  .باملياه والصرف الصحي
وركزت املشاريع والربنامج املنفذة يف وسط آسيا تركيزاً أساسـياً علـى الزراعـة        -٨٨

  .ستثمار كبري لألنشطة املتعددة القطاعاتوُخصص ا. واحلراجة

  توزع االستثمار حبسب أهداف اتفاقية مكافحة التصحر  -٢  
، واألهداف  ٣ و ٢ و ١تناولت املشاريع املنفذة يف غرب آسيا األهداف االستراتيجية           -٨٩

  . لالستراتيجية٤ و٣ و٢ و١التنفيذية 
 ٤ و ٢ و ١األهداف االستراتيجية   وتناولت املشاريع والربنامج املنفذة يف وسط آسيا          -٩٠

  . لالستراتيجية٥ و٤ و٢واألهداف التنفيذية 
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  اجملاالت املستهدفة  -٣  
 هكتـار   ١ ٥٠٠غطى املشروعان املنفذان يف غرب آسيا منطقـتني مـساحتهما             -٩١
  . هكتار٥ ٨٠٠و

 ٤٠ ٠٠٠وغطت املشاريع والربنامج املنفذة يف وسط آسيا مناطق تتراوح مساحتها من              -٩٢
  . هكتار٤٠٠ ٠٠٠تار إىل هك

  املستفيدون  -٤  
  . شخص٢٠ ٠٠٠ شخص و١ ٥٠٠استفاد من املشروعني املنفذين يف غرب آسيا   -٩٣
يـصل    مـا  واستفاد من كل واحٍد من املشاريع والربنامج املنفذة يف وسط آسـيا             -٩٤
  . شخص١٠٠ ٠٠٠ إىل

  معلومات إضافية  -خامساً  

  املتعلق باتفاقية مكافحة التصحرتوافر املوارد املالية لإلبالغ   -ألف  
أبلغ إقليما البحر الكارييب ووسط آسيا الفرعيان عن توافر مـوارد ماليـة داخليـة              -٩٥

مـوارد    إال ُتـتح   مل غرب آسـيا    ويف .وخارجية للوفاء بالتزامات اإلبالغ املتعلق باالتفاقية     
  .خارجية

  ت اإلبالغ املتعلق باالتفاقيةمبلغ املوارد املالية املستثمرة يف الوفاء بالتزاما  -باء  
مـن   دوالر ١٥ ٠٠٠وصل املبلغ املستثمر يف عملية اإلبالغ املتعلق باالتفاقيـة إىل         -٩٦

واستثمر كل من إقليم غرب آسيا الفرعي وإقليم وسط آسـيا           . دوالرات الواليات املتحدة  
  . يف عملية اإلبالغمن دوالرات الواليات املتحدة دوالر ٧ ٥٠٠الفرعي 

  املوارد البشرية املستثمرة يف الوفاء بالتزامات اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  -جيم  
، يف  ٣  أو ٢  أو ١يف كل إقليم فرعي، شارك نفس العدد من األشـخاص، وهـو               -٩٧

  . يوماً هلذه العملية٣٠ إىل ٢٥عملية اإلبالغ املتعلق باالتفاقية، وكرسوا من 

  بالغ املتعلق باالتفاقيةالعلمية لإل/توافر املعارف التقنية  -دال  
تكـن    مل أبلغ إقليم البحر الكارييب الفرعي فقط أن املعارف التقنية والعلمية املتاحة            -٩٨

  .كافية للوفاء بالتزامات اإلبالغ املتعلق باالتفاقية
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  مستوى التنسيق من أجل اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  -هاء  
ن التنسيق بني البلدان األطراف املتأثرة ذات       أبلغ إقليم البحر الكارييب الفرعي فقط أ        -٩٩

أو برنـامج العمـل     /الصلة، وبني جهات التنسيق املؤسسية لربنامج العمل دون اإلقليمي و         
يكن بالقدر املرضي الذي يسمح باإلبالغ الـشامل          مل املشترك، على الصعيد دون اإلقليمي،    

  .واملتسق
رضٍ مع وحدة التنسيق اإلقليمية التابعـة       وأبلغت مجيع األقاليم الفرعية عن تنسيق م        -١٠٠

  .لالتفاقية يف األقاليم أثناء عملية اإلبالغ

  مستوى املشاركة والتشاور من أجل اإلبالغ املتعلق باالتفاقية  -واو  
أقرت البلدان األطراف املتأثرة ذات الصلة يف كل إقليم فرعي تقارير برامج العمـل                -١٠١

  .دون اإلقليمية

عوبات الرئيسية يف استخدام نظام استعراض األداء وتقييم التنفيـذ          حتديد الص   -زاي  
  وأمهيتها

أبلغ اإلقليمان الفرعيان للبحر الكارييب وغرب آسـيا أن الـصعوبة الرئيـسية يف                -١٠٢
استخدام بوابة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ تكمن يف صـعوبة اسـتخدام الـسلطة               

يواجه إقليم وسط آسـيا الفرعـي صـعوبات يف            ومل .بةالصادرة من األمانة للوصول للبوا    
  .الوصول للبوابة واستخدامها

  االستنتاجات  -سادساً  
مثة عامالن يعوقان التحليل املوضوعي للتقـدم احملـرز يف حتقيـق األهـداف                -١٠٣

يـؤثر يف     مما  أوهلما ضيق الوقت املتاح لإلبالغ،     -االستراتيجية والتنفيذية لالستراتيجية    
تقارير، والثاين، وهو يتصل بالعامل األول، هو العدد احملدود من التقـارير الـيت          جودة ال 

  .واليت ميكن من مث استخدامها لغرض هذا التحليل) ثالثة تقارير فقط (وقتهاقُدمت يف 
تقدم تقـارير عـن     أن  ُيطلب فيها إىل األقاليم واألقاليم الفرعية       أول مرة   وهذه    -١٠٤

لتقارير دون اإلقليمية واإلقليمية ذلك أنه كان ينبغي ل . الستراتيجيةالتقدم احملرز يف تنفيذ ا    
ولكن .  األساس ملواصلة الرصد   أن حتدد خط   ٢٠١١-٢٠١٠املقرر تقدميها عن الفترة     

 يف املائـة  ٢٠نظراً إىل ورود عدد قليل فقط من التقارير، حتددت خطوط األساس لنسبة       
املستحيل حتديد االجتاهات     أو  من الصعب  وللسبب نفسه كان  . فقط من األقاليم الفرعية   
  .وإجراء أي حتليل مقارن
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 واهلـدف   ٣-٤ويبني التحليل املستند إىل مؤشـرات اهلـدف االسـتراتيجي             -١٠٥
 وجود اجتاهات إجيابية يف تقدمي التمويل       ٧-٤ واهلدف االستراتيجي    ٦-٤االستراتيجي  

جلفاف ولألنشطة األخرى املتعلقة    تدهور األراضي وا  /العام لالستثمارات املتعلقة بالتصحر   
باالتفاقية إىل البلدان األطراف املتأثرة النامية يف سياق برنامج العمل دون اإلقليمـي يف              

سياق برنامج العمل دون اإلقليمـي        ويف إقليمي البحر الكارييب ووسط آسيا الفرعيني،     
طُر التعاون بوصفها   وقد ذكرت األقاليم الفرعية أُ    . وبرنامج العمل املشترك يف غرب آسيا     

فعالية الترتيبات املؤسسية     أما .آلية مشتركة لتيسري حشد املوارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية       
أو بـرامج   /حلشد املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية يف سياق برامج العمل دون اإلقليمية و            

 جيد جداً العمل املشتركة، فقد تفاوت ترتيبها من ضعيف يف إقليم غرب آسيا الفرعي إىل    
  .يف إقليم البحر الكارييب الفرعي

وتنفذ األقاليم الفرعية الثالثة أنشطة تتعلق باالتفاقية يف سياق برامج العمـل دون               -١٠٦
ففي غرب آسيا ووسط آسيا، أمكن الوصول إىل نـسبة    . اإلقليمية وبرامج العمل املشتركة   

الم ومبادرات عقـد األمـم      وسائط اإلع /اإلعالميةاألنشطة  كافية من السكان عن طريق      
ُيبلّغ عن مثل هذا النشاط يف إقليم البحر          مل املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر، يف حني     

وشـاركت  . وُوضعت استراتيجية اتصال دون إقليمية يف وسط آسـيا        . الكارييب الفرعي 
لتقرير، يف منظمات اجملتمع املدين مشاركة فعالة يف عمليات االتفاقية خالل الفترة املشمولة با        

  .حني كانت مشاركة مؤسسات العلم والتكنولوجيا أقل بدرجة كبرية
واعتمد إقليما غرب آسيا ووسط آسيا الفرعيان برامج عملهما دون اإلقليمية قبـل               -١٠٧

. ٢٠١٥-٢٠١٤اعتماد االستراتيجية اليت خيططان ملواءمة برامج عملهما وفقاً هلا يف الفترة            
يب الفرعي أوىل حماوالته لوضع برنامج عمل دون إقليمي ومواءمتـه           ويبذل إقليم البحر الكاري   

  .مع االتفاقية
وتشمل الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها األقاليم الفرعية يف عملية تنقيح برامج             -١٠٨

  :يلي  ماالعمل دون اإلقليمية
 - قلة املعلومات األساسية املتاحة بشأن املسائل البيوفيزيائية واالجتماعية    )أ(  

  االقتصادية على املستوى دون اإلقليمي؛
طول الوقت الذي يستغرقه إدراج برنامج العمـل دون اإلقليمـي يف              )ب(  

  .اخلطط والسياسات القائمة
وتشمل األسباب الرئيسية لعدم البدء يف مواءمة برنامج العمل دون اإلقليمي مع              -١٠٩

  :يلي  مااالستراتيجية
  ؛)البلدان واملؤسسات(ستوى دون اإلقليمي القدرات احملدودة على امل  )أ(  
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االفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنائي واملتعـدد             )ب(  
  .األطراف

بني اتفاقيات ريو على الصعيد       فيما وأُحرز تقدم حمدود حىت اآلن يف حتقيق التآزر         -١١٠
وتـشمل الـصعوبات   .  ريوُيقدم دعم من جانب مؤسسات اتفاقيات       ومل .دون اإلقليمي 

  :يلي  ماالربجمة املتآزرين/الرئيسية اليت واجهت التخطيط
  القدرات احملدودة على املستوى دون اإلقليمي؛  )أ(  
االفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنائي واملتعـدد             )ب(  
  .األطراف

للرصـد بـشأن مـسائل    ورغم إبالغ غرب آسيا فقط عن إنشاء نظام فعـال         -١١١
تدهور األراضي واجلفاف، توجد لدى مجيع األقاليم الفرعية الثالثة خطط إمـا            /التصحر

وتـشمل الـصعوبات   . إلنشاء نظم رصد جديدة    أو ملواصلة دعمها لنظم الرصد القائمة    
 تدهور األراضـي واجلفـاف    /إنشاء نظام رصد يتعلق مبسائل التصحر     اليت تعترض   املهمة  

  :يلي ما
الفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد دون اإلقليمي والثنائي واملتعـدد           ا  )أ(  
  األطراف؛
  ).البلدان(القدرة احملدودة على الصعيد دون اإلقليمي   )ب(  
وأبلغت األقاليم الفرعية عن األسباب الشائعة التالية لعـدم مراعـاة املعـارف               -١١٢
  :قليميالتقليدية يف وضع برنامج العمل دون اإل/العلمية

االفتقار إىل املوارد املالية حلشد املعارف الضرورية على الـصعيد دون             )أ(  
  اإلقليمي والثنائي واملتعدد األطراف؛

 بني البلدان األطراف املتأثرة يف اإلقليم الفرعـي،         فيما ضعف التنسيق   )ب(  
  .اخلربات على الصعيد دون اإلقليمي/حال دون جتميع املعارف مما

، ختطط األقـاليم الفرعيـة لتحليـل العوامـل املـؤثرة املتعلقـة              ورغم ذلك   -١١٣
تـدهور األراضـي    /تدهور األراضي واجلفاف وتفاعالهتا، وتفاعالت التصحر     /بالتصحر

وأبلغت األقاليم  . ٢٠١٥-٢٠١٤واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي يف الفترة         
  . ارفالفرعية عن وجود عدد كبري من مستخدمي نظم تقاسم املع

وُنفذت مبادرات بناء القدرات على الصعيد دون اإلقليمي، رغم أن نطاق هذه              -١١٤
ومتر عملية تقييم االحتياجـات مـن بنـاء         . املبادرات يتفاوت من إقليم فرعي إىل آخر      

وأبلغت مجيع األقاليم الفرعية عـن      . القدرات مبراحل خمتلفة يف األقاليم الفرعية املختلفة      
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تـدهور  /ت متنوعة من أجل بناء القدرات الالزمة ملكافحة التصحر        تلقي دعم من وكاال   
  .األراضي واجلفاف

. عن إنشاء إطـار متكامـل لالسـتثمار       وحده  وأبلغ إقليم وسط آسيا الفرعي        -١١٥
وتشمل الصعوبات الرئيسية اليت أعاقت إنشاء إطار متكامل لالستثمار يف إقليمي البحـر    

  :يلي  ماالكارييب وغرب آسيا الفرعيني
االفتقار إىل املوارد املالية على الصعيد الوطين ودون اإلقليمي والثنـائي             )أ(  

  واملتعدد األطراف؛
بني البلدان األطراف املتأثرة ذات الـصلة يف          فيما االفتقار إىل التنسيق    )ب(  

  .اإلقليم الفرعي، وعدم وضوح املسؤوليات املسندة
الثنائية األطراف املقدمة لألقاليم الفرعيـة      وأشار التقييم الذي أُجري للمساعدة        -١١٦

ومناسبة من    ما من أجل تنفيذ االستراتيجية واالتفاقية إىل أهنا، بشكل عام، كافية إىل حد           
إطار السعي حلشد املوارد، قدم       ويف .وميكن التنبؤ هبا إىل حد ما       ما حيث التوقيت إىل حد   

تدهور األراضي واجلفاف خالل    /حركل إقليم فرعي مقترحاً واحداً مبشروع يتعلق بالتص       
 يف ٢٠ إىل ١٠وتفاوتت املسامهات الوطنية يف املـشاريع مـن    . الفترة املشمولة بالتقرير  

 .وخّصص إقليمان فرعيان أمواالً لتيسري احلصول على املواد واملـساعدة املعرفيـة           . املائة
وجيـا يف  ختصص حوافز على الصعيد دون اإلقليمي لتيسري احلـصول علـى التكنول     ومل

  . األقاليم الفرعية
يبدو، خط أساس واحد على       فيما ورغم الصعوبات املذكورة أعاله، فقد حتدد،       -١١٧

  .األقل لتقييم األنشطة املنفذة مبوجب االتفاقية على الصعيد دون اإلقليمي

  التوصيات  -سابعاً  
 الـدورة   يلي التوصيات األولية اليت ميكن أن تنظر فيها األطـراف يف            فيما ترد  -١١٨

 التحليل الوارد يف هذه الوثيقة،      ة، مع مراعاة  احلادية عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقي     
من أجل بدء مشاورات مبكرة بشأن مشاريع املقررات اليت جيـب إحالتـها إىل مـؤمتر                

  :األطراف للنظر فيها يف دورته احلادية عشرة
ملواءمة برامج عملها دون    ينبغي حث األقاليم الفرعية اليت ختطط بالفعل          )أ(  

اإلقليمية مع االتفاقية على اختاذ اخلطوات الالزمة لتنقيح هذه الربامج وفقـاً ملتطلبـات              
املبادئ التوجيهية املتعلقة مبواءمة برامج العمل الوطنية مع االستراتيجية؛ وينبغي لألقاليم           

  حنو إعدادها؛خطوات تبادر باختاذ  مثل هذه اخلطط أن تضع بعُد  ملالفرعية اليت
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ينبغي دعوة مؤسسات االتفاقية إىل تعزيز جهودها الراميـة إىل ضـمان              )ب(  
  التعاون مع اتفاقيات ريو األخرى على الصعيد دون اإلقليمي؛

سيما مرفق البيئة     ال ينبغي دعوة الشركاء يف التنمية واملؤسسات املالية،        )ج(  
نات دون اإلقليمية واإلقليمية من أجل إنشاء العاملية، إىل تقدمي مزيد من املساعدة إىل الكيا

برامج عمل دون إقليمية وبرامج عمل إقليمية ومواءمتها مع االستراتيجية، وكذلك مـن      
  أجل إعداد التقارير وفقاً ألحكام االتفاقية؛

املشاريع اليت  /الربامجتدخالت  بني    فيما نظراً إىل أن االفتقار إىل التنسيق       )د(  
اليت احنة على الصعيد دون اإلقليمي قد ذُكر ضمن الصعوبات الرئيسية           تقودها اجلهات امل  

إنشاء نظام الرصد، ينبغي أن ُيطلب إىل األمانة واآللية العاملية تعزيز جهودمها من             تعترض  
  أجل حتسني االتصال باهليئات املاحنة لتقدمي الدعم لألقاليم الفرعية؛

ولوجيا أن تقدم املـشورة بـشأن       ينبغي أن ُيطلب إىل جلنة العلم والتكن        )ه(  
  كيفية زيادة احلوافز الرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا القائمة يف األقاليم الفرعية؛

األنـشطة  بذلت جهوداً لزيادة عدد     قد  رغم أن معظم األقاليم الفرعية        )و(  
ينبغي فإنه   تدهور األراضي واجلفاف،  /اإلعالمية الرامية إىل تعزيز الوعي مبسائل التصحر      

  دعوة األقاليم الفرعية إىل زيادة هذه اجلهود؛
ينبغي حث مرفقات التنفيذ اإلقليمية على بذل جهود لتحديد الكيانات            )ز(  

دون اإلقليمية واإلقليمية، حبسب االقتضاء، وزيادة عدد التقارير وحجـم املعلومـات            
  .املقدمة من أجل مواصلة استعراض تنفيذ االتفاقية

        


