
 

(A)   GE.10-63958    180111    200111 

  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١ ،بون
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٣البند 

   األداءتقييم تنفيذ االتفاقية على أساس مؤشرات
  التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة 

  والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، 
   لالستراتيجية٢ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

ردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان        التحليل األويل للمعلومات الوا       
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة، عـن اهلـدف        

   لالستراتيجية٢التنفيذي 

  مذكرة من األمانة    
  موجز    

لمعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة تتضمن هذه الوثيقة جتميعا وحتليالً أولياً ل        
 ٢والبلدان األطراف املتقدمة، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العامليـة عـن اهلـدف التنفيـذي                

وحتلل الوثيقة ثالثة مـن مؤشـرات األداء        . لالستراتيجية الذي يتناول إطار السياسات العامة     
  .فياً وأكثر تفصيالً من منظور إقليمي ودون إقليمياملوحدة من منظور عاملي وتقدم حتليالً إضا

 ٢وتقدم الوثيقة بعض االستنتاجات عن حالة األنشطة املتعلقـة باهلـدف التنفيـذي            
وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـشأن ضـرورة            ) املنظور األساس (

  ).املنظور املستهدف(ا اهلدف تكييف وتفعيل وتعزيز األنشطة ذات الصلة بغية حتقيق هذ
ونظراً ألن األطراف وغريها من الكيانات املبلِّغة قدمت تقاريرها األوىل تبعـاً لنـهج                

يستند إىل مؤشرات، فإن بعض االعتبارات املتعلقة بإعمال املؤشرات وباإلبالغ على أسـاسها            
  .تبعية فيما يتعلق بالتنفيذ مبا يغذي العملية التICCD/CRIC(9)/10قد أدرجت أيضاً يف الوثيقة 

  

 
 ICCD/CRIC(9)/4  األمم املتحدة

 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  
16 December 2010 
Arabic 
Original: English 



ICCD/CRIC(9)/4 

GE.10-63958 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٣٢-٤  ....٣-٢ و٢-٢ و١-٢ بالنسبة إىل النتائج ٥مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   - ثانياً  
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  ٨  ٣٢-١٣  .....)ور إقليمي ودون إقليميالتحليل من منظ(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     

  ٢١  ٤١-٣٣  ....................٤-٢ بالنسبة للنتيجة ٦مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   - ثالثاً  
  ٢٢  ٤١-٣٤  ................................................التحليل من منظور عاملي       

  ٢٤  ٩٣-٤٢  ....................٥-٢ بالنسبة للنتيجة ٧مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   - رابعاً  
  ٢٤  ٤٩-٤٢  ...........................................التحليل من منظور عاملي  - ألف     
  ٢٨  ٨٤-٥٠  .....)التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ٣٩  ٩٠-٨٥  ...........................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ٤١  ٩١  ..................................................مرفق البيئة العاملية  - دال     
  ٤١  ٩٣-٩٢  .......................................................اآللية العاملية  -  هاء     

  ٤٢  ١٠١-٩٤  ...............................................................االستنتاجات  - خامساً  
  ٤٣  ١٠٢  .................................................................التوصيات  - سادساً  
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  مقدمة  - أوالً
هذه الوثيقة عبارة عن جتميع وحتليل أويل للمعلومات املقدمة من األطراف واجلهات              -١

  .)١(إطار السياسات العامة لالستراتيجية الذي يتناول ٢املراقبة عن اهلدف التنفيذي 
اء بالنسبة لكل مؤشر مـن مؤشـرات األد       ويناقش اجلزء املتعلق بالتحليل العاملي،        -٢

ما هو عليه احلـال      ،)نظر الفصول الثاين والثالث والرابع أدناه     ا(املتعلقة هبذا اهلدف التنفيذي     
مقدمـة مـن البلـدان       إىل معلومات    فيما يتعلق مبؤشرات األداء من منظور عاملي، استناداً       

ن وترد يف األجزاء الفرعية بـشأ     . األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة على حد سواء       
للبلدان األطـراف     موجهة معلومات أكثر تفصيالً   التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي     

  .ومرفق البيئة العاملية واآللية العاملية، حسب االقتضاء )٢(لبلدان األطراف املتقدمةاملتأثرة وا
ات عامة بشأن حالة األنـشطة املتعلقـة باهلـدف          ـوترد يف هناية التقرير استنتاج      -٣

املنظـور  ( وتتناول قضايا مهمة متعلقة باملعلومات األساسـية ملؤشـرات األداء            ٢ التنفيذي
وقد وضعت بعض التوصيات لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن            ). األساس

). املنظور املـستهدف  (تعزيز األنشطة بغية حتقيق هدف االستراتيجية       /تفعيل/ضرورة تكييف 
 إلطار عمل قائم علـى النتـائج،   فيذ االتفاقية يف أن تقدم، تبعاًوقد ترغب جلنة استعراض تن    

توجيهات قابلة للتنفيذ لألطراف وملؤسسات االتفاقية من أجل إتاحة متابعة التوصيات احملددة            
  .األهداف اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها

 ١-٢ لنتـائج إىل ا  بالنـسبة    ٥ر األداء املوحد املتعلق باهلدف      ـمؤش   - ثانياً  
  ٣-٢ و٢-٢و

أهنـت  عدد البلدان األطراف املتأثرة وعدد الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت              
برامج العمل اإلقليمية املتماشية    /برامج العمل دون اإلقليمية   /تنقيح برامج العمل الوطنية   /صياغة

االقتـصادية، واخلطـط    مع االستراتيجية، مع مراعاة املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعيـة و        
   .والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

  .)، املرفق الثالث٩-م أ/١٣يف املقرر   CONS-O-5انظر(

  
__________ 

 .ICCD/COP(8)/16/Add.1 الوارد يف الوثيقة ٨- م أ/٣نظر املقرر ا )١(

مع اإلشارة إىل   (يدخل يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أقامتها البلدان املتقدمة             )٢(
 ).االحتاد األورويب يف عملية اإلبالغ واالستعراض احلالية
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  التحليل من منظور عاملي   -ألف 

تنقيح برامج عمل وطنية متماشـية مـع        /أهنت صياغة عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت        -١  
 املعلومات البيوفيزيائية واالجتماعية واالقتـصادية، واخلطـط        االستراتيجية، مع مراعاة  

  والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار
 بلداً من البلدان األطراف املتأثرة املبلغة، هناك بلد واحد واءم برنامج            ٨٩من أصل     -٤

ج عملـه   عمله الوطين خالل الفترة قيد االستعراض، وبلد آخر أجنز صياغة ومواءمة برنـام            
 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة الـيت         ٢,٢وميثل ذلك   . الوطين بعد اعتماد االستراتيجية   

وحالة مواءمة برامج العمل الوطنية غري واضحة بالنسبة لثمانية بلدان أطراف           . قدمت تقارير 
، )أدناه) ه(١-ءبا-و ثانياً ) ب(١- باء -، وثانياً )أ(١-باء-انظر اجلزأين الفرعيني ثانياً   (متأثرة  

، أي  ٢٠١٠فيما أبلغت أربعة بلدان أطراف متأثرة عن مواءمة برامج عملها الوطنية يف عام              
ومن الواضح أن عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت لديها بـرامج           . خارج نطاق فترة اإلبالغ   

 عمل وطنية متماشية مع االستراتيجية هو عدد ضئيل جداً، حىت لـو ُحلّـت االلتباسـات               
  . املذكورة

 بلداً لديه برنامج عمل وطين غري متمـاش         ٥٤ بلداً طرفاً متأثراً، هناك      ٨٩ومن بني     -٥
ويعين ذلـك أن    .  بلداً منها برامج عمل وطنية حىت اآلن       ١٩مع االستراتيجية، فيما مل يعتمد      

ـ              ٢٠أكثر من    . ين يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة املبلغة ليس لديها برنامج عمـل وط
  .وهناك بلدان مل جييبا عن األسئلة املتعلقة بربناجمي عملهما الوطنيني

وأفريقيا هي املنطقة اليت يتركز فيها أكرب عدد من البلدان اليت لديها بـرامج عمـل                  -٦
وطنية، يف حني يزيد عدد البلدان اليت ليس لديها برامج عمل وطنية عن تلك اليت لديها مثل                 

  .مشايل البحر األبيض املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقيةهذه الربامج يف منطقة 
  ١اجلدول 

  )من منظور عاملي(حالة مواءمة برامج العمل الوطنية 
Planned time to have an aligned NAP 

Region 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period 
(2008–2009) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Status of NAP 
alignment 
unclear or 
outside the 

reporting 
period 2010–2011 2012–2013 2014–2015 

Africa 0 21 4 4 13 10 1 

Asia 0 18 3 6 9 8 1 

LAC 1 11 4 1 8 5 1 

NMED 0 2 3 0 1 3 0 

CEE 1 2 5 1 2 5 0 

Global (total) 2 54 19 12 33 31 3 
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  لوطنية يف حتقيق اهلدفاملسامهة ا  -٢  

 يف املائـة مـن البلـدان        ٨٠يكون ما ال يقل عن      جيب أن   ،  ٢٠١٤حبلول عام     
تنقيح برنامج عمل   /الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامت بصياغة      األطراف املتأثرة و  

  .برنامج عمل إقليمي متماش مع االستراتيجية/برنامج عمل دون إقليمي/وطين
  .)، اهلدفCONS-O-5، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

 إىل أن عدد البلدان اليت لديها بالفعل برنامج عمـل وطنيـة متمـاش مـع                 نظراً  -٧
 بلدان، فإن من الواضح أن حتقيـق هـذا          ٦ال يزيد عن    ) ٢٠١٠أواخر عام   (االستراتيجية  

ان اليت قدمت معلومـات أثنـاء دورة        وباالستناد إىل عدد البلد   . اهلدف ال يزال بعيد املنال    
 بلداً مواءمة برنامج عملـه الـوطين        ٧٢اإلبالغ احلالية، فلن يتحقق هذا اهلدف إال إذا أجنز          

 بلداً أن تبذل جهوداً يف هـذا الـصدد خـالل       ٦٦وبالتايل يتعني على    . ٢٠١٤حبلول عام   
اً عن عزمه على حتقيق هذا       بلد ٦٤وقد أفصح ما جمموعه     . األعوام الثالثة إىل األربعة القادمة    

 بلدان إضافية عن عزمها على القيام بذلك خالل ٣، فيما أفصحت ٢٠١٣اهلدف حبلول عام    
ويعين ذلك أن على مجيع البلدان أن تنجح يف مساعيها إذا           . ٢٠١٥-٢٠١٤رة السنتني   ـفت

للبلـدان  ومما ال شك فيه أن ذلك سيشكل حتدياً كبرياً بالنـسبة        . ما أريد حتقيق هذا اهلدف    
  .األطراف املتأثرة، وملؤسسات االتفاقية اليت ُينتظر منها تقدمي الدعم يف هذا الصدد

  التقييم النوعي  -٣  

أو مواءمة برنامج العمل الوطين عـن طريـق املـساعدات           /هل مت دعم صياغة و      
وإذا كانت اإلجابة نعم، فهل حصلتم على املساعدة من مؤسسة واحدة أو أكثر             اخلارجية،  

وكاالت (األمانة، اآللية العاملية، مرفق البيئة العاملية، املنظمات الثنائية أو املتعددة األطراف            (
؛ وإذا  )األمم املتحدة، املنظمات احلكومية الدولية، مؤسسات التمويل الدولية، غري ذلـك          

أو الدعم التقين أو الدعم املـايل       (كانت اإلجابة نعم فما نوع املساعدة اليت حصلتم عليها          
  ).بناء القدرات

  .)CONS-O-5ملؤشر األداء ، منوذج ٥-، الفرع ثانياً، جيمICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (

فيما عدا األطراف الثمانية اليت تفتقر حالة مواءمة برامج عملها الوطنية إىل الوضوح،   -٨
غري . ء فترة اإلبالغ  فإن هناك بلدين فقط متت صياغة أو مواءمة برناجمي عملهما الوطنيني أثنا           

: وهناك تفسريان هلذه املـسألة    . ردت على األسئلة السابقة   )  بلداً ٧٣(أن العديد من البلدان     
فإما أن البلدان مل تنجز بعد عملية صياغة أو مواءمة برامج عملها الوطنية ولكنها رغبت مع                

لغت عن الدعم الذي    ذلك يف اإلبالغ عن الدعم الذي تتلقاه يف هذا الصدد، أو أن البلدان أب             
ونظراً لتعذر التمييز بني    . تلقته لصياغة برامج عملها الوطنية قبل فترة اإلبالغ املعنية أو بعدها          
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هذين السببني املعقولني، وإذ ميكن استنباط بعض النتائج املثرية لالهتمام من حتليل املعلومات             
  .الواردة، يرِد التقييم فيما يلي بغض النظر عن هذا االلتباس

 يف املائة من األطراف اليت ردت على هذا السؤال بأهنا قد تلقـت دعمـاً                ٦٠أبلغ    -٩
.  يف املائة تلقيها هذا الدعم٤٠أو مواءمة برامج عملها الوطنية، يف حني نفت نسبة /لصياغة و

وكانت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية األقل تلقياً للدعم، يف حني كانت أفريقيا األكثـر              
  .دعمتلقياً لل
وعلى الصعيد العاملي،   . ومثة أوجه تفاوت هامة يف عدد مؤسسات الدعم املبلغ عنها           -١٠

األمانة واآللية العاملية واملؤسسات    : سجلت ثالثة أنواع من املؤسسات أعداداً متساوية، وهي       
وقد تلقى نصف البلدان املدعومة مساعدة من واحدة أو أكثر من هـذه             . املتعددة األطراف 

وأشار ثلث البلدان املدعومة إىل مرفق البيئة العاملية، يف حني مل تشر إال .  من الكياناتاألنواع
واتضح أن األمانة واآللية العاملية مها الكيانان األنشط يف تقدمي          . تسعة بلدان إىل الدعم الثنائي    

  .أو مواءمتها/الدعم إىل البلدان لصياغة برامج عملها الوطنية و
ملثرية لالهتمام بشكل خاص فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف للدعم أن          ومن التفاصيل ا    -١١

أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ومرفق البيئة العاملية ومؤسسات أخرى متعددة األطراف تقدم            
الدعم إىل مجيع املناطق األربع املدعومة، فيما تدعم اآللية العاملية ثالث مناطق منها، وحتصل              

  .نائي املصدرمنطقتان فقط على دعم ث
وقـد  ).  يف املائة  ٧١(ومن الواضح أن املساعدة املالية هي النوع األبرز من الدعم             -١٢

عن تلقيها الدعم التقين، وحصلت ثالثة بلدان فقط على )  يف املائة٢٢أو (أبلغت تسعة بلدان    
  . الدعم يف جمال بناء القدرات

  ٢اجلدول 
  )من منظور عاملي (أو مواءمته/والدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين 

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

Region Yes No secretariat GM GEF Bilateral Multilateral Technical Financial CB 

Africa 16 9 6 9 6 6 10 4 10 1 

Asia 15 9 7 5 3 0 6 3 10 0 

LAC 10 7 8 9 3 3 4 2 6 2 

NMED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEE 3 4 2 0 1 0 2 0 3 0 

Global (total) 44 29 23 23 13 9 22 9 29 3 
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  ١الشكل 
  )من منظور عاملي(أو مواءمته، حسب املؤسسة /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الشكل 
  )من منظور عاملي(أو مواءمته /نامج العمل الوطين ونوع الدعم املقدم لصياغة بر

  
  
  
  
  

6
7

8

0

2

23

9

5

9

0 0

23

6

3 3

0
1

13

6

0

3

0 0

9
10

6

4

0

2

22

0

5

10

15

20

25

Africa Asia LAC NM CEE Global (total)

secretariat

GM

GEF

Bilateral

Multilateral

Technical
22%

Financial 
71%

Capacity building
7%
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  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   - باء

تنقيح برامج عمل وطنية متماشـية مـع        /عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أهنت صياغة        -١  
الجتماعية واالقتـصادية، واخلطـط     االستراتيجية، مع مراعاة املعلومات البيوفيزيائية وا     
  والسياسات الوطنية، وإدراجها يف أطر االستثمار

  أفريقيا  )أ(  

 بلداً من البلدان األفريقية اليت أجابت عن السؤال املطروح عليها هبـذا    ٢٩من أصل     -١٣
بلَدان يف غرب أفريقيا وبلد يقع يف       ( بلدان ليس لديها برنامج عمل وطين        ٤الصدد، ال تزال    

 بلداً بأن لديها برامج عمل وطنية لكنها        ٢١وأفاد ما جمموعه    ). يقيا الوسطى واجلنوبية معاً   أفر
أما البلدان األربعة اليت ردت باإلجياب على السؤال املتعلق         . ع االستراتيجية ـة م ـغري متوائم 

أن مبا إذا كان برناجمها متوائماً مع االستراتيجية، فقد أوردت معلومات إضافية متضاربة بـش             
بالنسبة ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(ومبا أن تواريخ املواءمة تقع خارج فترة اإلبالغ         . )٣(عملية املواءمة 

، وليس التاريخ معروفاً بالنسبة لبلـد       )حىت لو أُمهلت إمكانية اخلطأ    (لبلدين منها على األقل     
ـ                ع واحد آخر على األقل، فقد اعتربت حالة املواءمة بالنسبة هلذه البلدان غري واضحة أو تق

  .خارج نطاق فترة اإلبالغ، ألغراض اإلحصاءات احلالية

  ٣اجلدول 
  )أفريقيا(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

Planned time to have an aligned NAP 

Subregion 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period 
(2008–2009) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

Status of NAP 
alignment 
unclear or 
outside the 

reporting 
period 2010–2011 2012–2013 2014–2015 

Central Africa 0 3 1 2 3 1 0 

Eastern Africa 0 3 0 1 2 1 0 

Northern Africa 0 3 0 0 3 0 0 

Southern Africa 0 5 1 0 2 2 1 

Western Africa 0 7 2 1 3 6 0 

Africa (total) 0 21 4 4 13 10 1 

__________ 

؛ فيما ذكـر    )تراتيجيةأي قبل اعتماد االس    (٢٠٠٥يف عام   ذكر بلد طرف واحد أن عملية املواءمة أجريت          )٣(
بلد آخر أن عملية مواءمة برنامج عمله الوطين قد متّت دون اإلشارة إىل تارخيها، وذكر بعد ذلك أنه يزمع                   

؛ وذكر بلد آخر أنه قد واءم برنامج عمله الوطين يف           ٢٠١١-٢٠١٠مواءمة برنامج عمله الوطين يف الفترة       
؛ وذكر بلد غريه أنه قد واءم       ٢٠١١-٢٠١٠ خيطط للقيام بذلك يف الفترة       إنهه قال أيضاً     ولكن ٢٠١٠عام  

 .٢٠١٠نوفمرب /برنامج عمله الوطين يف تشرين الثاين
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  ٣الشكل 
  )أفريقيا(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  آسيا  )ب(  

مجيع البلدان األطراف املتأثرة اليت قدمت تقارير يف آسيا لديها برنامج عمل وطين،               -١٤
أحدها يف احمليط اهلادئ والثاين يف جنوب آسيا والثالث يف جنوب           (باستثناء ثالثة بلدان منها     

 بلداً بأن لديه برنامج عمل وطين غري متوائم مع االستراتيجية، فيمـا             ١٨ وأفاد). شرق آسيا 
أهنما قد أهنيا مواءمة    ) أحدمها يف شرق آسيا والثاين يف جنوب شرق آسيا        (أبلغ بلدان طرفان    

أما بالنسبة جملموعة   . ، أي خارج نطاق فترة اإلبالغ     ٢٠١٠برناجمي عملهما الوطنيني يف عام      
 ردت باإلجياب على السؤال املتعلق باملواءمة، فإن احلالة غري واضحة،           أخرى من البلدان اليت   

 ، أي قبل اعتماد االسـتراتيجية،     ١٩٩٨حيث أبلغ أحدها أنه قد واءم برنامج عمله الوطين يف عام            
وقال بلـد   . ٢٠١١-٢٠١٠وأشار يف الوقت ذاته إىل عزمه على مواءمة الربنامج يف الفترة            

ني ـ، يف ح  )قبل اعتماد االستراتيجية   (٢٠٠٣عمله الوطين يف عام     آخر إنه قد واءم برنامج      
مل يشر بلدان آخران إىل تاريخ املواءمة ولكنهما أفصحا عن عزمهما على مواءمة برناجميهما              

وبالتايل اعُتربت حالة املواءمة بالنسبة إىل هذه البلدان الستة غـري       . ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة   
  . اإلبالغ، ألغراض اإلحصاءات احلاليةواضحة أو خارجة عن نطاق فترة

NAP not adopted
14%

NAP adopted but 
not aligned

72%

NAP alignment 
status unclear or 

outside the 
reporting period

14%
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  ٤اجلدول 
   )آسيا(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

Planned time to have an aligned NAP 

Subregion 

NAP adopted or 
aligned in the 

reporting period 
(2008–2009) 

NAP adopted but 
not aligned NAP not adopted 

Status of NAP 
alignment 
unclear or 
outside the 

reporting period 2010–2011 2012–2013 2014–2015 

Central Asia 0 4 0 1 1 3 0 

East Asia 0 1 0 1 1 0 0 

Pacific 0 1 1 1 1 1 0 

South Asia 0 3 1 0 2 1 0 

South-East Asia 0 3 1 1 2 0 0 

West Asia 0 6 0 2 2 3 1 

Asia (total) 0 18 3 6 9 8 1 

  ٤الشكل 
  )آسيا(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

NAP not adopted
11%

NAP adopted but 
not aligned

67%

Status of NAP 
alignment unclear 

or otuside the 
reporting period

22%

 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  

 بلداً  ١١ُتظهر البيانات الواردة يف تقارير بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أن              -١٥
 جتر مواءمته مع االستراتيجية، يف   بلداً يف هذه املنطقة لديه برنامج عمل وطين مل         ١٧من أصل   
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 بلـدان منـها يف البحـر        ٣( بلدان بصياغة برنامج عمل وطين هلا حىت اآلن          ٤حني مل تقم    
أنه قد واءم برناجمه مـع      ) كوبا(وأبلغ بلد واحد    ). الكارييب وبلد واحد يف املخروط اجلنويب     

ـ  فيما أبلغ بلد آخر أنه قا   ) ٢٠٠٨(االستراتيجية يف فترة اإلبالغ      ل ـم بصياغة برنـامج عم
، ولكنه قام بذلك خارج فتـرة       ٢٠٠٨وطين متماش مع االستراتيجية بعد اعتمادها يف عام         

  ).٢٠١٠(اإلبالغ 

  ٥اجلدول 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

Planned time to have an aligned NAP 

Subregion 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

NAP adopted 
outside the 

reporting 
period 2010–2011 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Andean 0 3 0 0 1 0 1 0 

Caribbean 1 2 3 1 4 1 0 1 

Mesoamerica 0 4 0 0 2 2 0 0 

South Cone 0 2 1 0 1 2 0 0 

LAC (total) 1 11 4 1 8 5 1 1 

  ٥الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

NAP adopted 
outside the 

reporting period
6%

NAP not adopted
24%

NAP adopted but 
not aligned

64%

NAP adopted or 
aligned in the 

reporting period
6%
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وقد اسُتفسر من البلدان اليت واءمت برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية أثناء فترة               -١٦
 برناجمها املـواَءم    وأجابت كوبا بأهنا قد أدجمت يف     . اإلبالغ عن مسات برامج عملها الوطنية     

تدهور /العوامل املؤثرة يف التصحر   املعلومات األساسية البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية، و     
 وعوائق اإلدارة املستدامة لألراضي والتوصيات املالئمـة إلزالـة هـذه            األراضي واجلفاف، 

مار املتكاملـة ولكنـها   وأفادت كوبا بأهنا مل تدمج برناجمها املواَءم يف أطر االسـتث    . العوائق
تعكف على إدماجها يف خططها اإلمنائية الوطنية وخططها وسياساهتا القطاعية واالستثمارية           

كما أشارت إىل إن برنامج العمل الوطين املواَءم مل ُيدمج يف ورقة اسـتراتيجية              . ذات الصلة 
 ICCD/COP(9)/2/Add.1 احلد من الفقر وأهنا مل تسترشد باملبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة          

  ").املبادئ التوجيهية"ُيشار إليها فيما يلي باسم (

   مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

عتمـاد  اعتمد بلَدان يف مشال البحر األبيض املتوسط برناجمي عملهما الوطنيني قبل ا             -١٧
وهناك ثالثة بلدان يف هذه املنطقة مل تعتمد برنامج . االستراتيجية ولكنهما مل يقوما مبواءمتهما

  .عمل وطين حىت اآلن

  ٦اجلدول 
  )مشال البحر األبيض املتوسط(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

Planned time to have an aligned NAP 

 

NAP 
adopted and 

aligned in 
the 

reporting 
period 

(2008–2009) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 2010–2011 2012–2013 2014–2015 

NMED (total) 0 2 3 1 3 0 

  ٦الشكل 
  )مشال البحر األبيض املتوسط(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

  

  

  

  

  

NAP adopted but not aligned

40%

NAP not adopted
6 0%
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  أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(

لدان أوروبا الوسطى والشرقية املبلغة برامج عمل وطنيـة قبـل          اعتمدت ثالثة من ب     -١٨
ـ  . ومل تعتمد مخسة بلدان برنامج عمل وطين حىت اآلن        . اعتماد االستراتيجية  د ـواعتمد بل

ال ـوق. وواءمه معها) ٢٠٠٨(برنامج عمله الوطين بعد اعتماد االستراتيجية    ) بلغاريا(واحد  
ـ       بلد واحد إنه واءم برنامج عمله الوطين       ـ  ـ، ولكنه ذكر بعد ذلك أنه خيط ه يف  ـط ملواءمت

  .، واعُتربت حالة مواءمة برنامج عمله الوطين بالتايل غري واضحة٢٠١١-٢٠١٠الفترة 

  ٧اجلدول 
  )أوروبا الوسطى والشرقية(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

Planned time to have an aligned NAP 

 

NAP adopted 
or aligned in 
the reporting 

period  
(2008–2009) 

NAP adopted 
but not 
aligned 

NAP not 
adopted 

NAP 
alignment 

status unclear 2010–2011 2012–2013 2014–2015 

CEE (total) 1 2 5 1 2 5 0 

  ٧الشكل 
  )أوروبا الوسطى والشرقية(حالة مواءمة برنامج العمل الوطين 

NAP alignment 
status unclear

11%

NAP adopted and 
aligned

11%

NAP adopted but 
not aligned

22%

NAP not adopted
56%

 

مـدعوم باملعلومـات البيوفيزيائيـة واالجتماعيـة        برنامج العمل الوطين لبلغاريا       -١٩
 اليت  تدهور األراضي واجلفاف  /العوامل املؤثرة يف التصحر   ويتضمن الربنامج تقييم    . االقتصادية

وقد أُدمـج   . تشكل عائقاً لإلدارة املستدامة لألراضي، ويتضمن توصيات إلزالة هذه العوائق         
نامج يف إطار استثماري متكامل أُدمج بدوره يف التخطيط اإلمنائي الوطين واخلطـط             هذا الرب 

وأُدمج برنامج العمـل الـوطين يف ورقـة         . والسياسات القطاعية واالستثمارية ذات الصلة    
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وأشارت بلغاريا إىل استرشادها باملبادئ التوجيهيـة يف وضـع          . استراتيجية احلد من الفقر   
  .تماشي مع االستراتيجيةبرنامج عملها الوطين امل

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلدان األطراف      ٨٠يكون ما ال يقل عن      جيب أن   ،  ٢٠١٤حبلول عام     
تنقـيح برنـامج عمـل      /الكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامـت بـصياغة        املتأثرة و 
  . متماش مع االستراتيجيةبرنامج عمل إقليمي/برنامج عمل دون إقليمي/وطين

  .)، اهلدفCONS-O-5، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

  أفريقيا  )أ(  

إذا مل تؤخذ باالعتبار املعلومات غري الواضحة عن حالة مواءمة برامج العمل الوطنية               -٢٠
يه برنـامج عمـل     أي بلد لد  ) ٢٠١٠أواخر عام   (يف أفريقيا، فإنه ال يوجد يف هذه املرحلة         

 يف املائة من جممـوع      ٣وتشكل نسبة البلدان املبلغة من هذه املنطقة        . مواَءم مع االستراتيجية  
كمرجعيـة،  )  بلداً ٢٤( يف املائة من البلدان املبلغة       ٨٠وإذا اسُتخدمت نسبة    . البلدان املبلغة 

ج عملها الوطنية حبلول    ال يزال عليها أن توائم برام     )  يف املائة  ٧٧( بلداً   ٢٣فإن ذلك يعين أن     
ولن يتسىن بلوغ اهلدف إال إذا جنحت يف مسعاها مجيع البلدان اليت أبلغت عن              . ٢٠١٤عام  

  .غري أن ذلك يشكل حتدياً جسيماً بالنظر إىل األرقام احلالية. عزمها على بلوغ هدفها

  آسيا  )ب(  

ن حالـة مواءمـة   إذا اسُتثنيت البلدان اآلسيوية اليت قدمت معلومات غري واضحة ع      -٢١
برامج عملها الوطنية، فإن هناك يف الوقت احلاضر بلدين فقط لديهما برنامج عمـل وطـين         

 يف  ٨٠ولتحقيق هدف   .  يف املائة من البلدان املبلغة     ٧ويشكل ذلك   . متماش مع االستراتيجية  
 توائم برامج  بلداً أن  ٢١، سيتعني على    ) بلداً ٢٣(املائة من مجيع البلدان املبلغة يف هذه املنطقة         

 بلداً عن عزمه علـى القيـام        ١٨وقد أفصح ما جمموعه     . ٢٠١٤عملها الوطنية حبلول عام     
  .غري أن اهلدف لن يتحقق حىت لو جنحت مجيع هذه البلدان يف مسعاها. بذلك

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  

 ٢٠١٤ ستبلغ هدفها حبلول عـام       وفقاً للبيانات الواردة من بلدان هذه املنطقة، فإن املنطقة          -٢٢
وهناك حالياً بلدان فقط لديهما برنامج عمل وطين متماش         . إذا ما ُنفذت مجيع اخلطط املعلنة     

مع االستراتيجية، يف حني يقتضي بلوغ هذا اهلدف أن يكون لدى مجيع بلدان املنطقة، البالغ               
ويتطـابق  . ٢٠١٤ول عام    بلداً، برامج عمل وطنية متماشية مع االستراتيجية حبل        ١٤عددها  
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هذا العدد متاما مع عدد البلدان اليت أفصحت عن عزمها على مواءمة برامج عملها الوطنيـة                
  . ويشكل بلوغ هذا اهلدف حتدياً جسيماً، كما هو احلال بالنسبة ألفريقيا. حبلول هذا التاريخ

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

ويتعني على أربعة   .  ملواءمة برنامج عمله الوطين    مل أحد بلدان هذه املنطقة عن خطط        -٢٣
. ٢٠١٤بلدان أخرى، إذا ما أرادت تنفيذ خططها، أن توائم برامج عملها الوطنيـة حبلـول عـام       

  . يف املائة املطلوبة يف هذه املنطقة٨٠ويعين ذلك أن من املمكن بلوغ نسبة 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

املنطقة عن عزمها على مواءمة برامج عملها الوطنيـة      أفصحت سبعة بلدان من هذه        -٢٤
ومبا أن هناك بلداً واحداً لديه برنامج عمل وطين متت مواءمته بالفعـل،             . ٢٠١٤حبلول عام   

  .فإن ذلك يعين أن من املمكن بلوغ اهلدف احملدد يف هذه املنطقة

  التقييم النوعي  -٣  

وطين عـن طريـق املـساعدات       أو مواءمة برنامج العمل ال    /هل مت دعم صياغة و      
وإذا كانت اإلجابة نعم، فهل حصلتم على املساعدة من مؤسسة واحدة أو أكثـر       اخلارجية،  

وكـاالت  (األمانة، اآللية العاملية، مرفق البيئة العاملية، املنظمات الثنائية أو املتعددة األطراف            (
؛ وإذا  )دولية، غـري ذلـك    األمم املتحدة، املنظمات احلكومية الدولية، مؤسسات التمويل ال       

الدعم التقين أو الدعم املايل أو بناء       (كانت اإلجابة نعم فما نوع املساعدة اليت حصلتم عليها          
  ).القدرات

  .)CONS-O-5ملؤشر األداء ، منوذج ٥-، الفرع ثانياً، جيمICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (

  أفريقيا  )أ(  

 خارجية يف سياق صياغة برنامج عملـه الـوطين           بلداً يف أفريقيا مساعدة    ١٦تلقى    -٢٥
  . بلدان عن عدم تلقيها أي مساعدة يف هذا الشأن٩وقد أبلغ ما جمموعه . أو مواءمته/و

ومتثل املؤسسات املتعددة األطراف واآللية العاملية الكيانات األكثر متثيالً اليت قدمت             -٢٦
اجلدير بالذكر يف هذا السياق أن      ومن  . دعماً يف هذا الصدد، وهو دعم مايل بشكل أساسي        

املعلومات الواردة توحي بأنه رمبا قُّدم بعض الدعم املنـسق للبلـدان األطـراف يف إطـار                 
استراتيجية مشتركة للمؤسسات املتعددة األطراف، وإن كانت البيانات املقدمة ال تتيح حتليالً         

  .مفصالً هبذا الشأن
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  ٨اجلدول 
  )أفريقيا(أو مواءمته /عمل الوطين والدعم املقدم لصياغة برنامج ال

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

Subregion Yes No secretariat GM GEF Bilateral Multilateral Technical Financial CB 

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

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

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

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

Western Africa 4 4 2 3 0 2 3 1 2 1 

Africa (total) 16 9 6 9 6 6 10 4 10 1 

  ٨الشكل 
  )أفريقيا(أو مواءمته، حسب املؤسسة /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

0
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1 1

2

6

3

0 0

3

0

6

3

0 0

3 3

9

4

0

1

2

3

10

2

1

0

1

2

6

0

2

4

6

8

10

12

Central Africa Eastern Africa Northern
Africa

Southern
Africa

Western
Africa

Africa (total)

Bilateral

GEF

GM

Multilateral 

secretariat
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  ٩الشكل 
  )أفريقيا(أو مواءمته /نوع الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

Capacity building
7%

Financial support
66%

Technical support
27%

 
  آسيا  )ب(  

فيما يتعلق بالدعم اخلارجي الذي تلقته البلدان األطراف اآلسيوية يف سياق صـياغة               -٢٧
االستراتيجية، فإن أكثر من نصف البلدان األطـراف        أو مواءمتها مع    /برامج عملها الوطنية و   

  .املبلغة تلقت مساعدة خارجية، يف حني أبلغ ثلثها عن عدم تلقيه أية مساعدة يف هذا الشأن
وتشكل أمانة االتفاقية واملؤسسات املتعددة األطراف اجلهات األكثر نشاطاً يف تقدمي             -٢٨

  .الدعم املتمثل أساساً يف الدعم املايل

  ٩ل اجلدو
  )آسيا(أو مواءمته /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

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

Subregion Yes No secretariat GM GEF Bilateral Multilateral Technical Financial CB 

Central Asia 3 1 2 0 1 0 1 0 2 0 

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

Pacific 3 0 2 0 1 0 1 0 3 0 

South Asia 3 1 2 2 1 0 0 0 3 0 

South-East Asia 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 

West Asia 3 4 0 1 0 0 2 2 1 0 

Asia (total) 15 9 7 5 3 0 6 3 10 0 
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  ١٠الشكل 
  )آسيا(أو مواءمته، حسب املؤسسة / والدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين

1 1 1

0

1

2

6

0 0 0

2 2

1

5

1

0

1 1

0 0

3

2

0

2 2

1

0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Centra l Asia East Asia Pacific South Asia South East
Asia

West Asia Asia (total)

Multilateral
Institutions
GM

GEF

secretariat

 

  ١١الشكل 
  )آسيا(أو مواءمته /نوع الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

Financ ial support
77%

Technical support
23%
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  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 يف صياغة برامج عملها الوطنية      أبلغت عشرة بلدان من هذه املنطقة عن تلقيها الدعم          -٢٩
  .أو مواءمتها، يف حني أفادت سبعة بلدان أخرى عن عدم تلقيها دعماً/و

ـ            -٣٠ اً يف  ـوتشكل األمانة واآللية العاملية املؤسستان األكثر تقدمياً للدعم املتمثل أساس
  .الدعم املايل

  ١٠اجلدول 
أمريكـا الالتينيـة والبحـر       (أو مواءمته /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و      

  )الكارييب
NAP formulation and/or 

alignment supported Support by institutions Type of support 

Subregion Yes No secretariat GM GEF Bilateral Multilateral Technical Financial CB 

Andean 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

Caribbean 4 3 3 4 2 1 2 0 3 1 

Mesoamerica 3 1 2 3 0 1 1 0 3 0 

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

LAC (total) 10 7 8 9 3 3 4 2 6 2 

  ١٢الشكل 
أمريكـا  (أو مواءمته، حـسب املؤسـسة       /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و      

  )الالتينية والبحر الكارييب

2
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  ١٣الشكل 
أمريكـا الالتينيـة   (أو مواءمتـه  /م املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و  ـوع الدع ـن

  )والبحر الكارييب

Technical support
20%

Financial support
60%

Capacity building
20%

 
  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

مل يبلغ أي بلد يف هذه املنطقة عن تلقيه مساعدة خارجية لصياغة برنـامج عملـه                  -٣١
  . أن هذه البلدان قد مولت األنشطة املعنية من مواردها اخلاصةأو مواءمته، ما يعين/الوطين و

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
منطقة أوروبا الوسطى والشرقية هي الوحيدة اليت يزيد فيها عدد البلدان اليت مل تتلق                -٣٢

والبلدان اليت تلقت دعماً من األمانة واملنظمات املتعـددة         . دعماً عن تلك اليت تلقت الدعم     
  .األطراف أساساً مل تتلق سوى الدعم املايل

  ١١اجلدول 
  )أوروبا الوسطى والشرقية(أو مواءمته /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و

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

 Yes No secretariat GM GEF Bilateral Multilateral Technical Financial CB 

CEE (total) 3 4 2 0 1 0 2 0 3 0 
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  ١٤الشكل 
أوروبـا  (أو مواءمته، حـسب املؤسـسة       /الدعم املقدم لصياغة برنامج العمل الوطين و      

  )الوسطى والشرقية

2

0

1

0

2

0

1

2

3

secretariat

GM

GEF

Bilateral

Multilateral

 

  ٤-٢ة للنتيج بالنسبة ٦مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   -ثالثاً   

عدد اتفاقات الشراكة اليت أبرمت يف إطـار االتفاقيـة بـني البلـدان األطـراف                 
   .األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية والبلدان األطراف املتأثرة/املتقدمة

  .)، املرفق الثالث٩-م أ/١٣يف املقرر   CONS-O-6انظر(

ان األطراف املتقدمة ووكاالت األمـم  مل ُيطلب اإلبالغ عن هذا املؤشر إال من البلد   -٣٣
وإذ مل يرِِد تقرير مـن أي       . املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية        

وكالة من وكاالت األمم املتحدة أو منظمة من املنظمات احلكومية الدولية، باستثناء مرفـق              
اض احلالية، ومل جيب مرفق البيئة العاملية عـن         البيئة العاملية، يف إطار عملية اإلبالغ واالستعر      
، فإن التحليل العاملي هلذا املؤشـر هـو يف          )٤(األسئلة املتعلقة هبذا املؤشر من مؤشرات األداء      

  . الواقع حتليل لألجوبة الواردة من البلدان األطراف املتقدمة

__________ 

بعد اتصاالت متبادلة بني أمانة مرفق البيئة العاملية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر، أعلن مرفق البيئة العامليـة                  )٤(
ق جبمع البيانات وتوافرها داخلياً، لن يكون بوسعه اإلبالغ على أساس مجيع مؤشرات             أنه نظراً ملسائل تتعل   

 مرفق البيئة العاملية يف العملية التتبعية       من القيود اليت تعترض توفري البيانات    وسُتدمج املالحظات على    . األداء
 . دورات اإلبالغ القادمة يفجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةلتمكينه من تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل 
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  التحليل من منظور عاملي    

  دان األطراف املتقدمة والبلدان األطراف املتأثرةعدد اتفاقات الشراكة املربمة بني البل  -١  
 يف املائة من البلدان األطراف املتقدمة على هذه األسـئلة، فيمـا             ٢٥مل ترد نسبة      -٣٤

وبالتايل فإن حـساب    . ذكرت مخسة بلدان أن ليست لديها اتفاقات شراكة يف هذا الصدد          
سـتراليا  أاالحتاد األورويب و (متقدمةأربعة بلدان أطراف األرقام يستند إىل الردود املقدمة من  

  ).وأملانيا وسويسرا
نظراً للعدد القليل من األطراف اليت أبلغت عن وجود اتفاقات شراكة، فإن عـدد                -٣٥

). ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عامي   ( اتفاق شراكة    ٢٠االتفاقات املبلغ عنها قليل باملثل وجمموعها       
 ة بأطر االستثمار املتكاملة املنشأة ضمن استراتيجيات      واتفاقات الشراكة األكثر متثيالً هي تلك املتعلق      

 يف املائة مـن     ٦٠(متويل متكاملة غري استراتيجية التمويل املتكامل اليت وضعتها اآللية العاملية           
ـ         ). مجيع االتفاقات  ة ـأما االتفاقات املنشأة ضمن استراتيجية التمويل املتكامل لآللية العاملي

  .وع يف املائة من اجملم٥فتمثل 
  ١٢اجلدول 

   األطراف املتقدمة والبلدان األطراف املتأثرة البلدان بنيعدد اتفاقات الشراكة املربمة

Partnership agreement 

relating to integrated investment 
frameworks established within 

the IFS devised by the GM 

Partnership agreement 

relating to integrated investment 
frameworks established within 

other integrated financing 
strategies 

Partnership agreement 

not relating to integrated 
investment frameworks 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

DCP 
(total) 2 1 11 12 7 7 

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

، يكون قد مت تفعيل ما ال يقل عن اثنني من اتفاقات الـشراكة              ٢٠١٤م  حبلول عا   
  .ذات الصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف كل بلد طرف متأثر

  .)، اهلدفCONS-O-6، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

ـ            -٣٦ رتبط بالبلـدان األطـراف     مع أن اهلدف املتعلق هبذا املؤشر من مؤشرات األداء ي
املتأثرة، فإن حسابه يستند إىل املعلومات الواردة من البلدان األطراف املتقدمـة ووكـاالت              

ونظراً لتدين معدالت الرد من هذه الكيانـات،        . األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية    
  .دففمن الواضح أنه ال ميكن إال إجراء تقييم حمدود بشأن مدى حتقق هذا اهل
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 بلداً بوصفها شريكة يف أنواع خمتلفة من        ٢٧أشارت البلدان املتقدمة إىل ما جمموعه         -٣٧
البلدان اخلمسة يف آسـيا     ( بلداً من هذه البلدان املتأثرة يف آسيا         ٢٠ويقع  . اتفاقات الشراكة 

 بلدان يف جنوب آسـيا،      ٦الوسطى، وبلَدان يف شرق آسيا، وبلد واحد يف احمليط اهلادئ، و          
بلَدان يف مشال أفريقيـا     ( بلدان يف أفريقيا     ٣، يف حني يقع     )بلدان يف جنوب شرق آسيا     ٦و

بلَـدان يف  ( بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب       ٤وتقع  ) وبلد واحد يف غرهبا   
وقد أشري إىل كل بلد من هذه       ). الكارييب وبلد يف أمريكا الوسطى وبلد يف املخروط اجلنويب        

وأشار أحد البلدان األطراف املتقدمـة إىل آسـيا         .  السبعة وعشرين مرة واحدة فقط     البلدان
  .بوصفها منطقة اتفاق شراكة

 وقد سئلت البلدان األطراف املتقدمة ما إذا كانت لديها خطط، وقت تقـدمي تقاريرهـا،                -٣٨
ـ . رةـإلبرام اتفاق شراكة واحد أو أكثر مع بلد أو أكثر من البلدان األطراف املتأث              ن ـوم

 ٦ بلدان عن الرد على هذا السؤال، يف حني نفـت            ٤ بلداً طرفاً متقدماً، امتنعت      ١٢أصل  
بلدان أن تكون لديها خطط إلبرام اتفاقات شراكة مع بلدان أطراف متأثرة، وأجاب بلدان               

  .٢٠١١-٢٠١٠بأن لديهما خططاً للقيام بذلك يف الفترة 
ا ال يقل   ـ، يتعني، من الناحية احلسابية، إبرام م       بلداً طرفاً متأثراً   ١٦٨ومبا أن هناك      -٣٩
وإذ ال يتجاوز عدد البلدان املتأثرة اليت أبرمـت         . ٢٠١٤ اتفاق شراكة حبلول عام      ٣٣٦عن  

 يف  ٨ بلداً يف الوقت احلاضر، فإن نسبة حتقق هذا اهلدف حالياً هي             ٢٧معها اتفاقات شراكة    
طراف املتقدمة املبلغة عن عزمهما علـى إبـرام         وإذ مل يعرب إال بلدان من البلدان األ       . املائة

  . اتفاقات من هذا النوع يف املستقبل، فقد بات جلياً أن هذا اهلدف لن يتحقق على األرجح

  التقييم النوعي  -٣  

باالتفاقيـة، وإذا   هل يّسرت إبرام اتفاقات الشراكة مؤسسات أو هيئات ذات صلة             
 ).ألمانة، اآللية العاملية، مرفق البيئة العاملية، غري ذلكا(كانت اإلجابة نعم فما هي تلك اجلهة 

  .)CONS-O-6ملؤشر األداء ، منوذج ٤-، الفرع ثانياً، جيمICCD/CRIC(9)/INF.3انظر الوثيقة (

 ٨ بلداً من البلدان األطراف املتقدمة املبلغة، أجابت عن هذا الـسؤال             ١٢من أصل     -٤٠
  . بلدان٤بلدان ومل جتب عنه 

ملعلومات األساسية اليت ميكن استنباطها من األرقام ذات الصلة، هي أن الغالبيـة             وا  -٤١
وهناك . العظمى من اتفاقات الشراكة أُبرمت دون دعم من املؤسسات ذات الصلة باالتفاقية           

بلدان أشارا إىل اآللية العاملية بوصفها مؤسسة داعمة، يف حني مل يشر أي بلد إىل األمانة أو                  
  .يئة العامليةإىل مرفق الب
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  ١٣اجلدول 
  الدعم املقدم من املؤسسات إلبرام اتفاقات الشراكة

Support by institutions 

secretariat GM GEF No support 

0 2 0 6 

  ٥-٢للنتيجة  بالنسبة ٧مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   -رابعاً   

 التفاقيات ريو الثالث أو آليـات       الربجمة التآزريني /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط     
   .التنفيذ املشترك على مجيع املستويات

  .)، املرفق الثالث٩-م أ/١٣يف املقرر   CONS-O-7انظر(

  التحليل من منظور عاملي  - ألف  

 آليات التنفيذ   الربجمة التآزريني التفاقيات ريو الثالث أو     /عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط     -١  
  .مجيع املستوياتاملشترك على 

وحتظى معظم هذه البلدان    .  بلداً طرفاً متأثرا   ٦٤مبادرة تآزرية يف     ١١٦هناك حالياً     -٤٢
الربجمة املـشتركة واآلليـات     /مبادرات التخطيط املشترك  (بنوعي املبادرات التآزرية كليهما     

    ).التعاضدالتنفيذية للتنفيذ املشترك أو 
نوع املفضل من املبادرات التآزرية على الصعيد       الويف حني يظهر تفاوت طفيف يف         -٤٣

 يف  ٥٨(اإلقليمي، فإن عدد املبادرات املشتركة واآلليات التنفيذية متساوٍ على الصعيد العاملي            
وحتتل كـلٌ  .  مبادرة تتضمن اتفاقيتني من اتفاقيات ريو الثالث١٢وأُبلغ عن  ). كلتا احلالتني 

حيث عدد املبادرات املشتركة، يف حني تتميز أفريقيا من أفريقيا وآسيا الصدارة بالتساوي من      
   .بوضوح بكوهنا املنطقة األكثر نشاطاً فيما يتعلق باآلليات التنفيذية

لديها مبادرات تنفيذ تآزرية عن تلك الـيت لـيس لـديها            ويزيد عدد البلدان اليت       -٤٤
 التنفيذية يف منطقة مشال     مبادرات من هذا النوع يف مجيع املناطق، باستثناء ما يتعلق باآلليات          

   .البحر األبيض املتوسط
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من جمموع  )  يف املائة  ٢٥أو  ( بلداً   ١٦ نقطة مرجعية، فإن     ٢٠٠٩وإذا ما اُتخذ عام       -٤٥
 بلداً اليت لديها مبادرات تآزرية قد تلقى دعماً مـن بلـدان             ٦٤البلدان املتأثرة البالغ عددها     

  .)٥(أطراف متقدمة
  ١٤اجلدول 

تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/ املتعلقة بالتخطيط  عدد املبادرات 
  )من املنظور العاملي(املشترك 

Joint planning/programming initiatives for 
Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 
implementation or mutual reinforcement 

Region Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Africa 16 12 2 21 9 0 

Asia 17 10 1 13 12 2 

LAC 11 4 2 10 2 5 

NMED 3 2 0 2 3 0 

CEE 6 3 0 5 4 0 

Global 
(total) 53 31 5 51 30 7 

ة له حضور بشكل أو بآخر يف البلدان األطراف املتأثرة، مجيع أنواع املبادرات التآزري  -٤٦
فعدد البلدان اليت أفادت بـأن      . باستثناء إنشاء جلنة تنسيق وطنية لتنفيذ اتفاقيات ريو الثالث        

وأفاد عدد كبري مـن     .  بلداً مبلغاً  ٦٤ بلداً من أصل     ٢٠لديها جلنة تنسيق وطنية ال يتجاوز       
 بـأن   )لآلليات التنفيذيـة  لمبادرات املشتركة ونصفها بالنسبة     ربعها تقريباً بالنسبة ل   (البلدان  

  .لديها أنواع أخرى من املبادرات غري تلك املدرجة يف منوذج اإلبالغ

__________ 

مبا أن البلدان األطراف املتأثرة اليت شاركت يف دورة اإلبالغ واالستعراض هذه ال تطابق متاماً تلك اليت أُبلغ                   )٥(
 املستفيدة من الدعم املقدم من البلدان األطراف املتقدمة، فليس من املمكن إجراء حتليل        البلدانعنها بوصفها   

 .مقارن متكامل هبذا الصدد
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  ١٥اجلدول 
تفاقيات ريو الـثالث أو آليـات       الالربامج التآزريني   /املبادرات املتعلقة بالتخطيط  أنواع  

  )من املنظور العاملي(التنفيذ املشترك 
Subregion 

Type Africa Asia LAC NM CEE Global (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Review of national plans and 
identification of gaps in 
synergies 11 11 5 3 5 35 

Identification of sectors and 
policies that could benefit 
from synergies and 
cooperation 13 12 10 3 5 43 

Review of plans and policies 
to enhance cooperation 11 12 6 2 5 36 

Enhancement of the 
institutional and scientific 
capacity of relevant 
stakeholders as well as of 
their awareness 16 12 11 2 4 45 

Other 7 4 4 0 3 18 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings 
between focal points and 
focal point teams 16 11 8 2 3 40 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three 
Rio conventions 12 5 2 0 1 20 

Other 13 7 10 0 1 31 

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

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

  .)، اهلدفCONS-O-7، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (
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  ١٦دول اجل
  )من منظور عاملي( املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -حالة املبادرات التآزرية 

Status of synergistic initiatives 

Region 2008–2009 
Planned for 
2010–2011 

Planned for 
2012–2013 No plan By 2014 

Africa 21 1 5 3 27 

Asia 19 0 5 4 24 

LAC 15 1 1 0 17 

NM 3 0 1 1 4 

CEE 6 0 2 1 8 

Global (total) 64 2 14 9 80 

تعد احلالة إجيابية جداً فيما يتعلق بتحقيق اهلدف املتمثل يف أن تكون لـدى مجيـع                  -٤٧
فنحـو ثلثـي البلـدان      . ٢٠١٤البلدان األطراف املتأثرة مبادرة تآزرية واحدة حبلول  عام          

ومـع أن   . ادرة واحدة على األقل من هذا النوع      األطراف املتأثرة أفادت بأن لديها بالفعل مب      
املعدالت األعلى تظهر يف أفريقيا وآسيا باألرقام املطلقة، فإن منطقة أمريكا الالتينية والبحـر              

).  يف املائـة   ٨٨(الكارييب هي يف الطليعة من حيث نسبة البلدان اليت لديها مبادرات تآزرية             
 يف املائة، ويف    ٧٠األخرى، حيث تبلغ النسبة يف أفريقيا       غري أن احلالة إجيابية أيضاً يف املناطق        

 يف املائـة ويف أوروبـا الوسـطى         ٦٠ يف املائة، ويف مشال البحر األبيض املتوسط         ٦٨آسيا  
  . يف املائة٨٠والشرقية 

ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب هي أيضاً املنطقة الوحيدة اليت أفصحت فيها             -٤٨
يت ليس لديها مبادرة تآزرية حىت اآلن عن عزمها على إنشاء مبادرة من هـذا               مجيع البلدان ال  

ويعين ذلك أهنا ستكون املنطقة الوحيدة اليت ستحقق هذا اهلـدف      . ٢٠١٤النوع حبلول عام    
  .٢٠١٤إذا مل تتغري خططها قبل عام 

رة  يف املائة من البلدان األطـراف املتـأث        ٩٠ومن منظور عاملي، ستكون لدى نسبة         -٤٩
ويف حني ُتعّد هذه النسبة جيدة بصورة معقولة، فإهنـا          . ٢٠١٤مبادرات تآزرية حبلول عام     

غري أن بلدين من البلدان األطراف املتقدمة قد أفصحا عن          . تعىن أن اهلدف املنشود لن يتحقق     
  .عزمهما على دعم قيام مبادرات من هذا النوع يف بلدان أطراف متأثرة
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  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي( املتأثرة البلدان األطراف  -باء   

ـ      ال التآزريني   الربجمة/عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط     -١   ات ـتفاقيات ريو الـثالث أو آلي
  تنفيذ املشتركال

  أفريقيا  )أ(  
  بلـداً  ١٦ويقوم  .  مبادرة ٣٩يبلغ جمموع املبادرات التآزرية املبلغ عنها يف أفريقيا           -٥٠

 بلداً ١٢ التفاقيات ريو الثالث، خبالف  برجمة مشتركة /ختطيط مشترك فيذ مبادرات   أفريقيا بتن 
وأبلغ بلدان عن اقتصار هذه املبادرات على اتفاقيتني مـن اتفاقيـات ريـو           . يف هذه املنطقة  

وليست هناك أي منطقة دون إقليمية ال توجد فيها مبادرة واحدة           ). كالمها يف مشال أفريقيا   (
 مبادرات مـن هـذا      ٧ النوع، وتتصدرها بوضوح أفريقيا الغربية بواقع        على األقل من هذا   

أما أفريقيا الوسطى واجلنوبية فهما املنطقتان دون اإلقليميتني اللتان يزيد فيهما عـدد             . النوع
  .البلدان اليت ليست لديها مبادرات عن تلك اليت لديها مبادرات

ـ   التعاضداآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك أو وتسجل    -٥١ ن مبـادرات   متثيالً أعلـى م
).  مبادرة على الصعيد اإلقليمـي     ١٦ب  آلية مقارنة    ٢١ (الربجمة املشتركة /التخطيط املشترك 

وليست هنـاك أي منطقـة دون       . وتستأثر أفريقيا الغربية بالعدد األكرب يف هذا الصدد أيضاً        
سطى هي الوحيدة اليت يزيـد      إقليمية ليست لديها مبادرة واحدة من هذا النوع، وأفريقيا الو         

  .فيها عدد البلدان اليت ليست لديها مبادرات عن تلك اليت لديها مبادرات

  ١٧اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط   

  )أفريقيا( املشترك
Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Central 
Africa 3 4 0 3 4 0 
Eastern 
Africa 3 1 0 4 0 0 
Northern 
Africa 1 0 2 3 0 0 
Southern 
Africa 2 4 0 3 3 0 
Western 
Africa 7 3 0 8 2 0 
Africa 
(total) 16 12 2 21 9 0 
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الربجمة املشتركة /ألي من مبادرات التخطيط املشتركليس هناك نوع مهيمن بوضوح      -٥٢
لدان عديدة بـأن مبادراهتـا       ب أفادتوقد  . أو اآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعاضد      

وأبلغ عدد ال يستهان به مـن  .  أو تعكسها مجيعاً التآزرية تعكس معظم أنواع هذه املبادرات     
  .األطراف بأن لديها أنواع أخرى من املبادرات غري تلك املدرجة يف منوذج اإلبالغ

  ١٨اجلدول 
تنفيذ و الثالث أو آليات ال    تفاقيات ري ال التآزريني   الربجمة/املبادرات املتعلقة بالتخطيط   نوع

  )أفريقيا( املشترك
Subregion 

Type 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Review of national plans and 
identification of gaps in synergies 3 3 1 1 3 11 

Identification of sectors and 
policies that could benefit from 
synergies and cooperation 2 2 2 1 6 13 

Review of plans and policies to 
enhance cooperation 2 2 3 1 3 11 

Enhancement of the institutional 
and scientific capacity of relevant 
stakeholders as well as of their 
awareness 2 2 3 2 7 16 

Other 1 1 1 2 2 7 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings 
between focal points and focal 
point teams 2 4 1 2 7 16 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three Rio 
conventions 2 3 1 2 4 12 

Other 2 2 2 2 5 13 

  آسيا  )ب(  
  .مبادرة تآزرية ٣٣أبلغت بلدان هذه املنطقة عن ما جمموعه   -٥٣
 جلميع اتفاقيات ريو، فـإن      ملشتركةالربجمة ا /التخطيط املشترك وفيما يتعلق مببادرات      -٥٤

وهناك بلد طرف واحد    . مبادرات من هذا النوع   )  يف املائة  ٦١(لدى غالبية البلدان اآلسيوية     
أما البلدان األطـراف   . لديه مبادرات من هذا النوع التفاقيتني فقط من اتفاقيات ريو الثالث          

  .شتركةفلم تبلغ عن أي مبادرات م)  يف املائة٣٦(العشرة املتبقية 
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أبلغ )  يف املائة  ٤٨(وخبالف املبادرات املشتركة، فإن عدداً أقل من البلدان األطراف            -٥٥
هناك طرفان لديهما آلية من هـذا       ( التفاقيات ريو    آلية تنفيذية للتنفيذ املشترك   ود  ـعن وج 

ا  من هـذ آليات تنفيذية طرفا عن أي ١٢النوع التفاقيتني من اتفاقيات ريو، يف حني مل يبلغ  
وليست هناك أي منطقة دون إقليمية      . وهناك طرف واحد مل جيب عن هذا السؤال       ). النوع

ليست لديها مبادرة واحدة على األقل من هذا النوع، يف حني ال يزيد عدد البلـدان الـيت                  
ليست لديها مبادرات من هذا النوع عن تلك اليت لديها مبادرات إال يف مـنطقيت جنـوب                 

  .شرق آسيا وغرب آسيا

  ١٩اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/عدد املبادرات املتعلقة بالتخطيط   

  )آسيا( املشترك
Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Central Asia 4 1 0 3 2 0 

East Asia 1 1 0 2 0 0 

Pacific 4 0 0 4 0 0 

South Asia 1 2 1 1 2 1 

South-East 
Asia 3 2 0 0 3 1 

West Asia 4 4 0 3 5 0 

Asia (total) 17 10 1 13 12 2 

بالنسبة لنوع املبادرات املشتركة، أبلغ بلد واحد عن مبادرات مشتركة من األنواع              -٥٦
 بلدان عن أربعة أنواع خمتلفة من املبادرات        ٤اخلمسة املذكورة يف النموذج، يف حني أبلغت        

ت املشتركة، يف حني     بلدان أن لديها ثالثة أنواع على األقل من املبادرا         ٦وأبلغت  . املشتركة
 بلدان أن لديها نوعني من املبادرات املشتركة، وأبلغ البلدان املتبقيـان أن لـديهما         ٤أبلغت  
من جانب آخر، أبلغ بلدان فقط أن لديهما األنواع       .  فقط من املبادرات املشتركة     واحداً نوعاً

. ا نوعني من تلك اآلليات بلدان أن لديهم٤اآلليات التنفيذية، يف حني أبلغ الثالثة مجيعها من 
   . فقط من اآلليات التنفيذية واحداًوأبلغت غالبية البلدان أن لديها نوعاً

أما بالنـسبة  . واسُتخدمت مجيع أنواع املبادرات املشتركة بالتساوي بصورة أساسية       -٥٧
 بـني   فإن مثة هيمنة واضحة لنوع املبادرات املتعلقة باالجتماعات الدورية        لآلليات التنفيذية،   

غري أن البلدان استخدمت يف احلالتني أنواعاً أخـرى         . حلقات الوصل وأفرقة حلقات الوصل    
  .من املبادرات التآزرية أيضاً
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  ٢٠اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/املبادرات املتعلقة بالتخطيط  نوع  

   )آسيا( املشترك
Subregion 

Type 
Central 

Asia 
East 
Asia Pacific 

South 
Asia 

South 
East 
Asia 

West 
Asia Asia (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Review of national plans and 
identification of gaps in synergies 2 3 2 1 3 0 11 

Identification of sectors and 
policies that could benefit from 
synergies and cooperation 2 1 2 2 2 3 12 

Review of plans and policies to 
enhance cooperation 2 1 4 0 2 3 12 

Enhancement of the institutional 
and scientific capacity of relevant 
stakeholders as well as of their 
awareness 4 1 3 0 2 2 12 

Other 0 0 0 1 2 1 4 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings 
between focal points and focal 
point teams 3 1 3 1 0 3 11 

Establishment of a national 
coordinating committee for 
implementation of the three Rio 
conventions 0 1 3 0 0 1 5 

Other 1 1 1 1 1 2 7 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(
  . مبادرة تآزرية٢٨أبلغت بلدان هذه املنطقة عن ما جمموعه   -٥٨
 من البلدان األطراف يف هـذه املنطقـة         ١٧ بلداً من أصل     ١١وُتظهر البيانات أن      -٥٩

فيذ مبادرة مشتركة التفاقيات ريو الثالث، يف حني أبلغ بلَـدان أن لـديهما              تعكف على تن  
 من بلدان   ١٧ بلداً من أصل     ١٣وبالتايل فإن   . مبادرات مشتركة التفاقيتني من اتفاقيات ريو     

تعكف على تنفيذ مبادرات مشتركة هتدف إىل تعزيز أوجه التآزر بني           )  يف املائة  ٧٦(املنطقة  
وليست هناك .  بلدان عن عدم وجود مبادرات من هذا النوع لديها        ٤ت  وأبلغ. اتفاقيات ريو 

ويزيد عدد البلدان الـيت لـديها       . أي منطقة دون إقليمية ليست لديها مبادرة من هذا النوع         
  .مبادرات من هذا النوع عن تلك اليت ليس لديها يف مجيع املناطق دون اإلقليمية
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 من اآلليات التنفيذية للتنفيذ املـشترك       يءشوحتظى هذه املنطقة بعدد أكرب بعض ال        -٦٠
بأن لديها آلية من هذا     )  يف املائة  ٨٨(فقد أفادت غالبية بلدان املنطقة      . التفاقيات ريو الثالث  

 بلداً، أن لديها آلية من هذا       ١٥ بلدان من جمموع هذه البلدان البالغ عددها         ٥وأبلغ  . النوع
.  قائمة وجود آلية تنفيذية  ثالث، يف حني نفى بلَدان      النوع التفاقيتني فقط من اتفاقيات ريو ال      

وليست هناك أي منطقة دون إقليمية ليست لديها مبادرة من هذا النوع، ويزيد عدد البلدان               
  .اليت لديها مبادرات من هذا النوع عن تلك اليت ليس لديها يف مجيع املناطق اإلقليمية

  ٢١اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   ربجمةال/املبادرات املتعلقة بالتخطيط  عدد  

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب( املشترك
Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

Subregion Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

Andean 2 0 1 1 0 2 

Caribbean 4 3 0 5 2 0 

Mesoamerica 3 0 1 2 0 2 

South Cone 2 1 0 2 0 1 

LAC (total) 11 4 2 10 2 5 

  املختلفني من املبادرات ال ُيـستخدمان      وخبالف منطقيت أفريقيا وآسيا، فإن هذين النوعني        -٦١
فقد أفادت غالبية البلدان بأن لديها مبادرات مشتركة لتعزيـز القـدرات            . بطريقة متساوية 

املؤسسية والعلمية ألصحاب املصلحة املعنيني وإذكاء وعيهم، فضالً عن املبادرات املتعلقـة            
أما بالنـسبة   .  التآزر والتعاون  بتحديد القطاعات والسياسات اليت ميكن أن تستفيد من أوجه        

 شـكلت النـوع     لآلليات التنفيذية، فإن االجتماعات الدورية بني حلقات الوصل وأفرقتها        
وعلى غرار أفريقيا وآسيا، هناك أنواع أخرى عديدة        . األكثر استخداماً يف هذا املنطقة أيضاً     

  .من املبادرات التآزرية تستخدمها هذه البلدان
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  ٢٢اجلدول 
تفاقيات ريو الـثالث أو آليـات       ال التآزريني   الربجمة/ملبادرات املتعلقة بالتخطيط  اأنواع  

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب (تنفيذ املشتركال
Subregion 

Type Andean Caribbean Mesoamerica 
South 
Cone LAC (total) 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Review of national plans and 
identification of gaps in 
synergies 1 3 1 0 5 

Identification of sectors and 
policies that could benefit 
from synergies and 
cooperation 2 4 3 1 10 

Review of plans and policies 
to enhance cooperation 2 3 1 0 6 

Enhancement of the 
institutional and scientific 
capacity of relevant 
stakeholders as well as of 
their awareness 3 4 3 1 11 

Other 1 1 1 1 4 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings 
between focal points and 
focal point teams 3 2 2 1 8 

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

Other 2 3 3 2 10 

  مشال البحر األبيض املتوسط    )د(
  .أبلغت بلدان هذه املنطقة عن ما جمموعه مخس مبادرات تآزرية  -٦٢
هناك بلَدان ال ينفذان مبادرات من هـذا        ( بلدان بتنفيذ مبادرات مشتركة      ٣تقوم  و  -٦٣
وال توجـد   ( بلدان   ٣ توجد آليات تنفيذية للتنفيذ املشترك أو التعاضد لدى       يف حني   ) النوع
  .وتنطوي مجيع هذه املبادرات التآزرية على اتفاقيات ريو الثالث كافة).  بلدان أخرى٣لدى 
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  ٢٣اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/بادرات املتعلقة بالتخطيط  املعدد  

  )مشال البحر األبيض املتوسط( املشترك
Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

 Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

NMED 
(total) 3 2 0 2 3 0 

 لآلليات التنفيذيـة،  أما بالنسبة   . ما من تفاوت ُيذكر بني أنواع املبادرات املشتركة         -٦٤
وتنبغي اإلشـارة إىل أن     . ذ اتفاقيات ريو  فلم يبلغ أي بلد عن وجود جلنة تنسيق وطنية لتنفي         

بلدان هذه املنطقة، خبالف أي منطقة أخرى، مل تستخدم أي نوع من املبادرات التآزرية غري               
  .تلك املدرجة يف النموذج

  ٢٤اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/املبادرات املتعلقة بالتخطيط  نوع  

  ) البحر األبيض املتوسطمشال( املشترك

Type NMED (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Review of national plans and identification of gaps in 
synergies 3 

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

Review of plans and policies to enhance cooperation 
2 

Enhancement of the institutional and scientific capacity of 
relevant stakeholders as well as of their awareness 

2 

Other 0 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings between focal points and focal 
point teams 2 

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

Other 0 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
  . مبادرة تآزرية١١ما جمموعه أبلغت بلدان هذه املنطقة عن   -٦٥
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 ٣ بلدان لديها مبادرات من هـذا النـوع و         ٦(وهناك عدد مماثل من املبادرات املشتركة         -٦٦
 بلدان لـيس    ٤ بلدان لديها آليات من هذا النوع و       ٥ (واآلليات التنفيذية ) بلدان ليس لديها  

  .ث كافةوتنطوي مجيع هذه املبادرات التآزرية على اتفاقيات ريو الثال). لديها

  ٢٥اجلدول 
تنفيذ تفاقيات ريو الثالث أو آليات ال     ال التآزريني   الربجمة/املبادرات املتعلقة بالتخطيط  عدد  

  )أوروبا الوسطى والشرقية( املشترك
Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

 Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions Yes No 

Yes, but for 
only two of 

the Rio 
conventions 

CEE (total) 6 3 0 5 4 0 

وكما هو احلـال يف املنـاطق       . ما من تفاوت ُيذكر بني أنواع املبادرات املشتركة         -٦٧
ات الوصل وأفرقتها هو نوع اآلليات التنفيذية األكثـر         فإن اجتماعات حلق  األخرى مجيعها،   

  . استخداماً من إنشاء جلنة تنسيق وطنية

  ٢٦اجلدول 
تفاقيات ريو الـثالث أو آليـات       ال التآزريني   الربجمة/املبادرات املتعلقة بالتخطيط  أنواع  

  )أوروبا الوسطى والشرقية( تنفيذ املشتركال
Type CEE (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Review of national plans and identification of gaps in 
synergies 5 

Identification of sectors and policies that could benefit from 
synergies and cooperation 5 

Review of plans and policies to enhance cooperation 
5 

Enhancement of the institutional and scientific capacity of 
relevant stakeholders as well as of their awareness 

4 

Other 3 

Operational mechanisms for joint implementation or mutual reinforcement 

Carry out periodic meetings between focal points and focal 
point teams 3 

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

Other 1 
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  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف   -٢

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

  .)، اهلدفCONS-O-7، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

  أفريقيا  )أ(  
 مـن البلـدان     ٣٠ بلداً من أصـل      ٢١أفادت  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(يف فترة اإلبالغ      -٦٨

 لـضمان التـآزر بـني       يةتشغيل وطنية مشتركة أو آلية      خطةاألفريقية املبلغة، بأن لديها إما      
  . بلدان أن تكون لديها خطة أو آلية من هذا النوع٩اتفاقيات ريو الثالث، يف حني نفت 

، ةـ مـشترك   أو مبـادرات    تنفيذيـة  اتآليومن البلدان التسعة اليت ليست لديها         -٦٩
، يف  ٢٠١٣لول هناية عام     بلدان فقط عن عزمها على إقامة آلية من هذا النوع حب           ٦أفصحت  

  .)٦(حني مل تشر البلدان الثالثة األخرى إىل أي خطط قائمة هبذا الشأن
  .٢٠١٤وإذا مل تتغري هذه اخلطط، فإن أفريقيا لن تبلغ هذا اهلدف حبلول عام   -٧٠
ومجيع بلدان شرق أفريقيا ومشاهلا لديها مبادرة تآزرية واحدة على األقل، وبالتـايل               -٧١

  .بلغت هذا اهلدففإهنا قد 

  ٢٧اجلدول 
  )أفريقيا(برجمة مشتركة أو آليات تنفيذية / مبادرات ختطيط مشتركإنشاء طةخ

Plan to have joint planning/programming or operational mechanisms 

Subregion 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan yet 

Central Africa 2 2 0 1 

Eastern Africa 1 1 1 0 

Northern Africa 1 1 0 0 

Southern Africa 0 2 0 2 

Western Africa 6 4 0 0 

Africa (total) 10 10 1 3 

__________ 

 مع عدد البلدان الـيت      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ال يتطابق عدد البلدان اليت مل يكن لديها مبادرات تآزرية يف الفترة              )٦(
 عن عزمها على إقامة مبادرة من هذا النوع، ألن بعض البلدان اليت لديها بالفعل نوع واحد مـن                   أفصحت

 . عن رغبتها يف إقامة نوع آخر منهاأعربتهذه املبادرات 
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  آسيا  )ب(  
 من البلدان اآلسيوية    ٢٨ بلداً من أصل     ١٩، أبلغ   )٢٠٠٩-٢٠٠٨(يف فترة اإلبالغ      -٧٢

 أوجه التآزر بني اتفاقيـات       لضمان خطة وطنية مشتركة أو آلية تشغيلية     املبلغة بأن لديها إما     
  . بلدان أن تكون لديها خطة أو آلية من هذا النوع٩ريو الثالث، يف حني نفت 

 ة،ـ مـشترك  ات تنفيذيـة أو مبـادر     ومن البلدان التسعة اليت ليست لديها آليات        -٧٣
، يف حني   ٢٠١٣ بلدان عن عزمها على إقامة آلية من هذا النوع حبلول هناية عام              ٥أفصحت  

بلد يف آسيا الوسطى، وبلَدان يف جنوب آسيا وبلد يف غرب           ( البلدان األربعة األخرى     مل تشر 
  .)٧(إىل أي خطط هبذا الشأن) آسيا
  .٢٠١٤وإذا مل تتغري هذه اخلطط، فإن آسيا لن تبلغ هذا اهلدف حبلول عام   -٧٤

  ٢٨اجلدول 
  )اآسي(برجمة مشتركة أو آليات تنفيذية / مبادرات ختطيط مشتركإنشاء طةخ

Plan to have joint planning/programming or operational mechanisms 

Subregion 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan yet 

Central Asia 2 2 0 1 

East Asia 1 0 0 1 

Pacific 1 1 0 0 

South Asia 0 0 0 3 

South East Asia 0 2 0 0 

West Asia 0 6 0 1 

Asia (total) 4 11 0 6 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 من البلدان املبلغـة     ١٧ بلداً من أصل     ١٥، أبلغ   )٢٠٠٩-٢٠٠٨(يف فترة اإلبالغ      -٧٥

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بأن لديها إما خطة وطنية مشتركة أو آلية تشغيلية             يف منطقة   
 خطة  أن يكون لديهما  ث، يف حني نفى بلَدان      ان أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثال      ـلضم

  .أو آلية من هذا النوع
، أشـار   آلية تنفيذية أو مبادرة مـشتركة     ومن هذين البلدين اللذين ليست لديهما         -٧٦

، فيمـا أشـار   ٢٠١١-٢٠١٠أحدمها إىل خطط إلقامة مبادرة من هذا النوع حبلول الفترة          
  .)٨(٢٠١٣-٢٠١٢حبلول الفترة اآلخر إىل خطط إلقامة مبادرة من هذا النوع 

__________ 

 .٦انظر احلاشية  )٧(
 .٦انظر احلاشية  )٨(
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وإذا ُنفذت هذه اخلطط فإن منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب سـتكون قـد                -٧٧
  .٢٠١٤بلغت هذا اهلدف بالكامل حبلول عام 

وعلى الصعيد دون اإلقليمي، فإن مناطق األنديز وأمريكا الوسطى واملخروط اجلنويب          -٧٨
  .الفعلدون اإلقليمية قد بلغت هذا اهلدف ب

  ٢٩اجلدول 
أمريكا الالتينيـة   (مشتركة أو آليات تنفيذية     برجمة  / مبادرات ختطيط مشترك   إنشاء طةخ

  )والبحر الكارييب
Plan to have joint planning/programming or operational mechanisms 

Subregion 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan yet 

Andean 1 1 0 1 

Caribbean 2 2 0 1 

Mesoamerica 2 1 0 1 

South Cone 1 2 0 0 

LAC (total) 6 6 0 3 

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
 من البلدان املبلغة يف     ٥ بلدان من أصل     ٣، أبلغ   )٢٠٠٩-٢٠٠٨(يف فترة اإلبالغ      -٧٩

زر بـني    لضمان أوجه التـآ    خطة وطنية مشتركة أو آلية تشغيلية     هذه املنطقة بأن لديها إما      
  .اتفاقيات ريو الثالث، يف حني نفى بلَدان أن تكون لديهما خطة أو آلية من هذا النوع

 أشـار   آلية تنفيذية أو مبادرة مـشتركة،     ومن هذين البلدين اللذين ليست لديهما         -٨٠
، يف حني   ٢٠١٣-٢٠١٢ط إلقامة مبادرة من هذا النوع حبلول الفترة         ـدمها إىل خط  ـأح

  . )٩(ر عن خطط هبذا الشأنمل يفصح البلد اآلخ
وإذا مل تتغري هذه اخلطة، فإن منطقة مشال البحر األبيض املتوسط لن تبلـغ اهلـدف      -٨١

  .٢٠١٤حبلول عام 

  ٣٠اجلدول 
ـ   (برجمة مشتركة أو آليات تنفيذية      /إنشاء مبادرات ختطيط مشترك    طةخ ر ـمشـال البح

  )األبيض املتوسط
Plan to have joint planning/programming or operational mechanisms 

 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan yet 

NMED (total) 1 1 0 1 

__________ 

 .٦انظر احلاشية  )٩(
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  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
 بلدان مبلغة من هذه املنطقة، بأن لديها خططا وطنيـة           ٩ بلدان من أصل     ٦أفادت    -٨٢

 ٣ ريو الثالث، يف حني نفـت        مشتركة أو آليات تشغيلية لضمان أوجه التآزر بني اتفاقيات        
  .بلدان أن تكون لديها خطة أو آلية من هذا النوع

ومن هذه البلدان الثالثة اليت ليست لديها آليات تنفيذية أو مبـادرات مـشتركة،                -٨٣
، يف  ٢٠١٣-٢٠١٢أفصح بلدان عن عزمهما على إنشاء مبادرة من هذا النوع حبلول الفترة             

  .)١٠(طط يف هذا الصددحني مل يفصح البلد الثالث عن خ
وإذا مل تتغري هذه اخلطة فإن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية لن تبلغ هذا اهلـدف                 -٨٤

  .٢٠١٤حبلول عام 

  ٣١اجلدول 
اجلماعـة  (جمة مشتركة أو آليـات تنفيذيـة        بر/اء مبادرات ختطيط مشترك   ـإنش طةخ

  )االقتصادية األوروبية
Plan to have joint planning/programming or operational mechanisms 

 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan yet 

NMED (total) 1 5 0 2 

  البلدان األطراف املتقدمة  - جيم  

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

  ٣٢اجلدول 
أو مايل  /أدوات التمكني املنشأة على الُصعد الوطين واإلقليمي والعاملي بدعم تقين و          عدد  

  من البلدان األطراف املتقدمة

Joint planning/programming initiatives 
Operational mechanisms for joint 

implementation or mutual reinforcement 

 2008 2009 2008 2009 

DCP (total) 14 21 14 14 

  

__________ 

 .٦انظر احلاشية  )١٠(
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ونفى .  من البلدان األطراف املتقدمة    ١٢ بلدان من أصل     ٤مل جتب عن هذا السؤال        -٨٥
أما البلدان الستة املتبقية فأبلغت عـن       . بلَدان دعمهما أي أداة تآزرية لبلدان أطراف متأثرة       

يف حني  ،  ٢٠٠٨ يف عام    من املبادرات املشتركة واآلليات التنفيذية    تقدميها الدعم لعدد متساوٍ     
 يف املائـة وبقـي عـدد        ٥٠سجل عدد املبادرات املشتركة املدعومة بعد ذلك زيادة بنسبة          

  . املدعومة على حالهاآلليات التنفيذية
 من البلدان واملناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية املتأثرة الـيت أبلغـت            ١٩ومن أصل     -٨٦

 منها يف ١١ايل ألدواهتا التآزرية، يقع أو امل /البلدان األطراف املتقدمة عن تقدمي الدعم التقين و       
إثيوبيا وأنغوال وتونس وناميبيا واملغرب كبلدان، وأفريقيا الوسطى والشرقية واجلنوبية          (أفريقيا  

فغانستان أ( منها يف آسيا     ٨، ويقع   )والغربية كمناطق دون إقليمية، وأفريقيا كمنطقة إقليمية      
ونيسيا وطاجيكستان وفييت نام وقريغيزستان     وتركمانستان وإند ) تكرر مرتني (وأوزبكستان  

) بـريو (ة والبحر الكارييب    ـويقع بلد واحد يف أمريكا الالتيني     ) وكازاخستان) تكرر مرتني (
  ).أوكرانيا(ويقع بلد آخر يف أوروبا الوسطى والشرقية 

كما ُسئلت البلدان األطراف املتقدمة عن ما إذا كانت لديها أدوات قائمـة علـى                 -٨٧
  .  لبلدها فيما يتعلق باتفاقيات ريو الثالثموقعاً منسقاً الوطين تتيح الصعيد
 بلدان أخرى إن ٥وقالت .  بلدان٥ بلدان ومل جتب عنه ٧وأجابت عن هذا السؤال   -٨٨

لديها أدوات من هذا النوع، يف حني أجاب بلد بأن لديه أداة من هذا النوع ولكنها تنطبـق                  
ريو الثالث، ومها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري          على اتفاقيتني فقط من اتفاقيات      
  .وأجاب بلد آخر بأن ليس لديه أداة من هذا النوع. املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

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

  .)، اهلدفCONS-O-7، املرفق الثالث، مؤشر األداء ٩-م أ/١٣انظر املقرر (

سئلت البلدان األطراف املتقدمة عن ما إذا كانت لديها خطـط، وقـت تقـدمي                 -٨٩
أو املناطق دون اإلقليمية /لدان األطراف وتقاريرها، لتوفري الدعم إىل بلد واحد أو أكثر من الب       

  .واإلقليمية املتأثرة الستحداث أدوات تعزز أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو الثالث
  بلدان أخرى إهنا ال ختطـط      ٥ بلدان متقدمة، يف حني قالت       ٥ومل جتب عن هذا السؤال        -٩٠

 لتـوفري   ٢٠١١-٢٠١٠ وأجاب بلدان بأن لديهما خططا يف الفترة      . لتوفري مثل هذا الدعم   
، )يف أفريقيـا  ) (كمنطقـة (تونس ومايل واملغرب وأفريقيا     : املناطق التالية /الدعم إىل البلدان  

  .وبلدان آسيا الوسطى اخلمسة مجيعها، وبريو
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  مرفق البيئة العاملية  - دال  
املايل بالنسبة هلذا املؤشر من مؤشرات األداء، أفاد مرفق البيئة العاملية بأنه قدم الدعم                -٩١

نظام اإلبالغ  (أساسي آللية تنفيذية واحدة للتنفيذ املشترك أو التعاضد هلا نطاق عاملي            بشكل  
 أجاب بأن مثة أدوات أخرى قائمـة        كما). القائم على املؤشرات التفاقية مكافحة التصحر     

  .)١١(ضمن املرفق لتعزيز أوجه التآزر فيما يتعلق باتفاقيات ريو الثالث

  امليةاآللية الع  - هاء  

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

تسلط اإلحصاءات اليت قدمتها اآللية العاملية الضوء كما يبدو على أن اآللية تقـدم                -٩٢
ففي حني  . بادرات التخطيط والربجمة  دعماً أكرب لآلليات التنفيذية للتنفيذ املشترك مما تقدمه مل        

، أبلغت اآللية العاملية عن     ٢٠٠٩مل حتظ سوى مبادرة واحدة من هذا النوع بالدعم يف عام            
 ٢٠٠٩ آلية تنفيذية يف عـام      ١٣، و ٢٠٠٨ آلية تنفيذية يف عام      ١١تقدميها املساعدة إىل ما جمموعه      

كما سلطت اآللية العاملية الضوء على      ). الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي   (على مجيع الُصُعد    
عدد من األنواع األخرى للمبادرات املشتركة اليت قدمت هلا الدعم غري تلـك املدرجـة يف                

  .منوذج اإلبالغ، على غرار اإلبالغ القطري
أو املايل لآللية العاملية، أشري إىل /وبالنسبة للجهات املستفيدة التالية من الدعم التقين و  -٩٣

  والـسوق املـشتركة    ،)TerrAfrica(تريأفريكا  :  أو املؤسسات التالية على الصعيد العاملي      املبادرات
لدول شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وجلنة غابات أفريقيا الوسطى، والشراكة التعاونية يف            

ة جمال الغابات ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات، واملنتدى العاملي للماحنني من أجل التنمي            
اإلكوادور وغواتيماال وفييت نام، فـضالً      : وتشمل البلدان احملددة اليت تلقت الدعم     . الريفية

كما أفصحت اآللية العاملية عن     . عن منطقيت أفريقيا الغربية وأمريكا الوسطى دون اإلقليميتني       
ـ                دد عزمها مواصلة تقدمي الدعم يف ميدان تعزيز أوجه التآزر يف السنتني املقبلتني دون أن حت

  .اجلهات املستفيدة املمكنة

__________ 

  بتوافر البيانات على مستوى أمانة مرفق      تتعلقمسائل  تعذر توفري معلومات أكثر تفصيالً هبذا الشأن بسبب          )١١(
 .البيئة العاملية
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  االستنتاجات  - خامساً 
يتضح من املعلومات الواردة من البلدان املتأثرة أهنا يف مرحلة مبكرة من عمليـة            -٩٤

فهناك بلدان فقط أجنزا مواءمة برنـاجمي       . مواءمة برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية     
اغتهما وفقاً ملبادئ االستراتيجية يف فتـرة       عملهما الوطنيني مع االستراتيجية أو قاما بصي      

ويعين ذلك أن   .  بلدان أخرى ذلك إال بعد انتهاء هذه الفترة        ٤اإلبالغ، يف حني مل تنجز      
 يف املائة من البلدان املتأثرة برامج عملها الوطنية مع االستراتيجية ٨٠بلوغ هدف مواءمة 

بلدان املتبقية عن عزمهـا     وإذ أفصحت مجيع ال   .  سيكون مهمة صعبة   ٢٠١٤حبلول عام   
 بلداً يف املتوسـط     ٢٠، فإن ذلك يعين أن أكثر من        ٢٠١٤على القيام بذلك حبلول عام      

وسيشكل ذلك مهمة   . ينبغي أن حتقق هذا اهلدف سنوياً على مدى األعوام الثالثة القادمة          
ان  يف املائة من البلـد     ٤٠جسيمة للمؤسسات اليت تدعم البلدان األطراف املتأثرة، ألن         

وقد يكون التوقيت مناسباً جداً لقرار مرفق       . حىت اآلن  نفت تلقيها أي دعم هلذه العملية     
البيئة العاملية ختصيص موارد مالية ملواءمة برامج العمل الوطنية يف إطار أنشطتها التمكينية، 

  .من أجل دعم اجلهود املبذولة لبلوغ هذا اهلدف العاملي
عاً مالياً أساساً من األمانة واآلليـة العامليـة بـشكل        ُيقّدم الدعم الذي يتخذ طاب      -٩٥

وتشكل احلصة الضئيلة مـن     . أساسي، باإلضافة إىل بعض املؤسسات املتعددة األطراف      
املساعدة الثنائية مثاراً للقلق، بل إن حىت املقدار احلايل من الدعم املقدم من األمانة واآللية               

  .بةالعاملية ال يكفي لتوفري املساعدة املطلو
وهناك استنتاجان إضافيان ميكن استخالصهما من البيانات اليت ُجمعت يف إطار             -٩٦

ـ       ٢٠أوهلما أنه ينبغي مالحظة أن      . مؤشر األداء هذا   ة ـ يف املائة من البلدان املتأثرة املبلغ
 أعوام على إعـالن بـون       ١٠ليس لديها برنامج عمل وطين حىت اآلن،  أي بعد مرور            

ذي دعا البلدان النامية املتأثرة إىل إجناز برامج عملـها الوطنيـة يف             ال) ٤-م أ /٨املقرر  (
واالستنتاج الثاين هو أن البلدان ليست ملمة بشكل جيد         . ٢٠٠٥موعد أقصاه هناية عام     

ويعين ذلك . هبذه العملية على ما يبدو، ألن بعضها قدم معلومات متضاربة يف هذا الصدد            
غري أنه قد يعين كذلك     .  يتعلق بوضوح مناذج اإلبالغ    أن مثة حتسينات يتعني إدخاهلا فيما     

  .أن هذه البلدان ليست لديها صورة واضحة عن مجيع جوانب عملية املواءمة
 اتفاق شراكة مع بلدان أطراف متأثرة       ٢٠أبلغت البلدان األطراف املتقدمة عن        -٩٧

ف الـيت ليـست     ومن اجلدير بالذكر أن عدد البلدان املتقدمة األطرا       . يف كل سنة إبالغ   
وعالوة على ذلك نفت نـصف      . لديها اتفاقات شراكة يزيد عن تلك اليت لديها اتفاقات        

ويعكس ذلك  . البلدان املتقدمة األطراف أن تكون لديها خطط إلبرام مثل هذه االتفاقات          
مدى تدىن اهتمام هذه البلدان بإبرام اتفاقات شراكة مع البلدان األطراف املتأثرة، علـى           

 مناطق إقليميـة ودون إقليميـة       التخصص يف  أن بعض البلدان املتقدمة قررت       الرغم من 
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ي تقوم بدور نشط يف إقامة شراكات مع بلدان من هذه املنـاطق اإلقليميـة    ـمعينة، وه 
  .ودون اإلقليمية

ن البلدان األطراف املتأثرة لديها اتفاقات شراكة حالياً، ما يعين أنه          ـ م ٢٧هناك    -٩٨
هدف توفر ما ال يقل عن اتفاقي شراكة لكل بلـد مـن              املائة من     يف ٨مل يتحقق سوى    

 وليس هناك يف الواقع أي بلد لديه اتفاقـا         .٢٠١٤البلدان األطراف املتأثرة حبلول عام      
  .شراكة يف الوقت احلاضر

ينبغي مالحظته أنه ميكن استخالص نتائج خمتلفة إذا اسُتخدم أسلوب حساب ومما   -٩٩
فعدد اتفاقات الشراكة ُيحسب حالياً على أساس املعلومات الـواردة      . خمتلف هلذا املؤشر  

. من البلدان األطراف املتقدمة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكوميـة الدوليـة           
  .وليس من املستغرب اخنفاض األرقام نظراً لتدين معدالت الرد من هذه املنظمات

 بلداً مـن البلـدان      ٨٩اً من أصل     بلد ٦٤ مبادرة تآزرية يف     ١١٦هناك حالياً     -١٠٠
 يف املائة من هذه البلدان دعماً من البلدان املتقدمة          ٢٥ومل يتلق سوى    . األطراف املتأثرة 
كما نفت الغالبية العظمى من البلدان املتقدمة أن تكون لديها خطـط            . ملبادراهتا التآزرية 

  .لدعم مبادرات من هذا النوع يف املستقبل
وجود مبادرة  ى هذا الدعم، سيكون من الصعب بلوغ هدف         ودون احلصول عل    -١٠١

وإذا ُنفذت .٢٠١٤تآزرية واحدة على األقل يف مجيع البلدان األطراف املتأثرة حبلول عام  
 يف املائة من هذه البلدان ستكون لـديها         ٩٠مجيع خطط البلدان األطراف املتأثرة، فإن       

لضمان متكن البلدان اليت أفصحت     ويتعني بذل جهود    . ٢٠١٤مبادرة تآزرية حبلول عام     
 مـن   ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠عن خطط للقيام مببادرات تآزرية يف الفترتني        

كما ينبغي بذل جهود خاصة لدعم البلدان التسعة اليت لـيس           . تنفيذ هذه اخلطط بالفعل   
  .٢٠١٤لديها خطط حىت اآلن لتمكينها من تنفيذ مبادرات من هذا النوع حبلول عام 

  التوصيات  - سادساً 
فيما يلي التوصيات اليت قد ترغب األطراف يف النظر فيها يف الـدورة التاسـعة          -١٠٢

 بغيـة   ،للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة التحليل األويل الوارد يف هذا التقرير           
 إىل الدورة العاشـرة     يف مشاورات مبكرة بشأن مشروع املقررات اليت سُتحال       الشروع  
  :كي ينظر فيهاراف ملؤمتر األط
ُتحث البلدان األطراف املتأثرة على تعزيز جهودها ملواءمة برامج عملها            )أ(  

الوطنية مع االستراتيجية، وُتحث باألخص على صياغة برنامج عمل وطين للبلدان الـيت             
من أجل بلوغ هدف وجود برنامج عمل وطين لدى مجيـع           ليس لديها برناجماً حىت اآلن،      

  ؛٢٠١٤ف املتأثرة حبلول عام البلدان األطرا
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ُتحث البلدان األطراف املتأثرة كذلك على استخدام املوارد املالية الـيت      )ب(  
يتيحها مرفق البيئة العاملية ملواءمة برامج العمل الوطنية يف إطـار األنـشطة التمكينيـة               

ـ              ة الالزمة، إلحراز تقدم يف بلوغ هذا اهلدف، كما ُتحث على إبالغ مؤسسات االتفاقي
  بشأن الدعم املمكن املطلوب يف هذا الصدد؛

ُيطلب إىل أمانة االتفاقية أن تعمل، بتعاون وثيق مع وكـاالت التنفيـذ               )ج(  
املعنية ملرفق البيئة العاملية، للتواصل مع مرفق البيئة العاملية بشأن برنامج ممكـن للـدعم               

  نية؛العاملي يستكمل العمل اجلاري واملمول يف إطار األنشطة التمكي
ُيطلب إىل أمانة االتفاقية واآللية العاملية مراعاة مسائل مثل نوعية البيانات   )د(  

واملنهجيات ذات الصلة جلمع املعلومات من أجل تغذية العملية التتبعية ومن مث حتـسني              
  مستوى إبالغ األطراف والكيانات األخرى املبلغة؛

املفاوضات مع مرفـق البيئـة      ُيطلب أيضاً إىل أمانة االتفاقية أن تواصل          )ه(  
العاملية من أجل متكني املرفق من تقدمي معلومات عن مؤشرات األداء على النحو املطلوب              

  يف نطاق ما يسمح به توافر البيانات لدى املرفق؛
ُتدعى البلدان األطراف املتقدمة إىل زيادة ما تقدمه من دعـم إلنـشاء               )و(  

  تأثرة وقيام أنشطة تآزرية فيها؛اتفاقات شراكة مع البلدان األطراف امل
ُتحث اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية على إدماج النظر يف هـذه             )ز(  

 ،٢٠١٣-٢٠١٢التوصيات، وفقاً لنهج قائم على النتائج، يف برامج عمل كل منـها للفتـرة           
 ٢اهلـدف التنفيـذي     بغية تقدمي املساعدة الالزمة إىل البلدان األطراف املتأثرة لبلـوغ           

   وفقاً لوالية كل منها؛لالستراتيجية
ُيطلب إىل أمانة االتفاقية واآللية العاملية بذل املزيد من اجلهـود لـدعم               )ح(  

أو مواءمتها يف إطار برنامج عملـهما املـشترك،         /عملية صياغة برامج العمل الوطنية و     
  .ةوذلك بوسائل تشمل إذكاء الوعي هبذه العملية بني البلدان األطراف املتأثر

        


