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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

   ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥، بون
  من جدول األعمال املؤقّت) أ(٥البند 

  لتنفيذ االتفاقيةاستعراض التدفُّقات املالية 
حتليلٌ أويلٌ، للمعلومات الواردة يف التقارير املقدَّمة من البلدان األطـراف           
املتأثِّرة والبلدان األطراف املتقدِّمة، والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليميـة،         
ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، 

   لالستراتيجية٤ واآللية العاملية، عن اهلدف االستراتيجي وكذلك من األمانة

التحليلُ األويلُ، للمعلومات الواردة يف التقارير املقدَّمة مـن البلـدان               
األطراف املتأثِّرة والبلدان األطراف املتقدِّمة، ووكاالت األمم املتحدة،        

 األمانة  واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك يف       
   لالستراتيجية٤واآللية العاملية، عن اهلدف االستراتيجي 

  مذكّرةٌ مقدمة من األمانة    

  ملخَّص    
تتضمن هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف             

ارد لـدعم   تعبئة املو :  لالستراتيجية ٤والكيانات املبلِّغة األخرى عن اهلدف االستراتيجي       
للفترة (تنفيذ االتفاقية عن طريق بناء شراكات فّعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية             

ُوتقدِّم الوثيقة معلوماٍت حمدثةً عـن مخـسة مـن          ). ٢٠١١-٢٠١٠املشمولة باإلبالغ   
مؤشِّرات األثر السبعة املتصلة هبذا اهلدف االستراتيجي من منظور عاملي وإقليمـي ودون             

  . ي، وحتدِّد االجتاهات صوب بلوغ اهلدف احملدَّد للمؤشِّرإقليم
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وتقدِّم الوثيقة أيضاً بعض التوصيات اليت ستنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      
  .واليت تتعلّق بضرورة تكييف التدابري الرامية إىل بلوغ هذا اهلدف وتبسيطها وتدعيمها

 ترمي إىل إثـراء العمليـة املتكـررة          اليت ICCD/CRIC(11)/15وترُد يف الوثيقة      
االعتباراُت املتعلِّقةُ بعملية اإلبالغ، مبا فيها التحسينات املمكن إدخاهلـا علـى جمموعـة              

  .مؤشِّرات األثر وما يتصل هبا من منهجيات
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  مقدِّمة  -أوالً  
ه الوثيقة جتميٌع وحتليلٌ أويلٌ للمعلومات املقدَّمة من األطـراف وغريهـا مـن              هذ  -١

تعبئة املوارد لدعم تنفيذ    :  من االستراتيجية  ٤الكيانات املبلِّغة املعنية عن اهلدف االستراتيجي       
وقـد أعَّـدت    . االتفاقية عن طريق بناء شراكات فّعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية          

  .٩-م أ/١٣العاملية هذه الوثيقة بالتعاون مع األمانة، وفقاً للمقرَّر اآللية 
يـشمل   ، ال ٤ومن بني مؤشِّرات األثر السبعة املعتمدة يف إطار اهلدف االستراتيجي             -٢

التحليل الوارد يف هذه الوثيقة املؤشِّرين املتعلِّقني باملوارد املعبأة من مصادر التمويل املبتكرة ومن              
مؤشِّـران   ، ومهـا  ) على التوايل  SO-4-5 ومؤشر األثر    S0-4-4أي مؤشِّر األثر    (اص  القطاع اخل 

سيكونان موضوع دراسة على حدة ستعدُّها اآللية العاملية رهناً بتوافر املـوارد واسـتناداً إىل                
  .١٠-م أ/١٤ واملقرر ١٠-م أ/١٣البيانات املتاحة والدراسات املنجزة، عمالً باملقرر 

اخلمسة املتبقية املتعلِّقـة هبـذا اهلـدف        األثر   كل مؤشِّر من مؤشِّرات      وبالنسبة إىل   -٣
االستراتيجي، أُجري حتليلٌ شامل يرمي إىل إعطاء فكرة عامة عن احلالة الراهنة، باالستناد إىل              

، بينمـا   عـاملي املستوى ال يشمل  ويقدِّم التقريُر حتليالً    . املعلومات املقدَّمة من الكيانات املبلِّغة    
املـستوى  تتعلـق ب  شمل جداول وأشكال حتليليـة       اليت ت  املزيد من املعلومات   املرفقن  يتضم

  .اإلقليمي ودون اإلقليمي
جولـة اإلبـالغ    يف  واملعلومات املتعلِّقة هبذا اهلدف االستراتيجي ُتقدَّم للمرة األوىل           -٤

ـ      ٨٣ويستند التحليل إىل    . واالستعراض احلالية  صوص اهلـدف    كياناً مبلِّغاً أدلت ببيانات خب
ومل يسمح اإلطـاُر الـزمين      . غري أن عدد اإلجابات تفاوت حبسب املؤشِّر      . ٤االستراتيجي  

وركَّز . الضيق الذي ُحدِّد للتحليل بإجراء حتقُّق معمَّق من سالمة البيانات مع الكيانات املبلِّغة            
البلدان النامية املتأثِّرة،    على املوارد املعبأة لدعم تنفيذ االتفاقية يف         ٤حتليل اهلدف االستراتيجي    

ومشل حتليل األنشطة على املستوى     . وحيثما كان مناسباً، يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية       
  .العاملي أيضاً املوارَد املوّجهة إىل بلدان متعدِّدة يف مناطق خمتلفة

لِّغـة يف   وال تستند نتائج التحليل إالّ إىل األجوبة واآلراء الصادرة عن الكيانات املب             -٥
  .تقاريرها الرمسية املقدَّمة بواسطة نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

، وهي  ٤وترُد يف هناية هذه الوثيقة االستنتاجات العامة املتعلِّقة باهلدف االستراتيجي             -٦
املنظور ميكن تسميته بما أو ،  األثرؤشِّرات  ملتتضمن جوانَب مهمةً تتعلّق باملعلومات األساسية       

 تتعلَّق  هي و ،تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية     لصيغت بعض التوصيات    قد  و. ألساسيا
. األنشطة وتبسيطها وتدعيمها من أجل بلـوغ األهـداف االسـتراتيجية          تكييف  بضرورة  

وباستخدام إطار قائمٍ على النتائج، قد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تقـدِّم إىل                
 مؤسسات االتفاقية وهيئتيها الفرعيتني وإىل املنظمات املختصة توجيهات عملية   األطراف وإىل 

  .دَّدة اهلدف اليت ستعرض على مؤمتر األطراف كي ينظر فيهااحملتتيح متابعة التوصيات 
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  ١-٤ املتعلِّق باألثر املتوقّع SO-4-1مؤشِّر األثر   -ثانياً  

 ف يف األنشطة املتصلة باالتفاقيةتعدِّدة األطرااملحنة تغيُّر النسبة املئوية ملسامهات اجلهات املا
النامية إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان األطراف          : األثر املتوقّع   

  .املتأثِّرة، وحيثما يكون ذلك مناسباً، لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، يف سياق تنفيذ االتفاقية

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات ما تقدمه ملؤشِّر إعطاَء فكرة عن اجتاه يتوخى هذا ا   -٧
يف متويـل   تعـدِّدة األطـراف،     املاحلكومية الدولية، ال سيما مؤسسات التمويل اإلمنـائي         

األراضي واجلفاف وغري ذلك من األنشطة املتـصلة        وتدهور  لالستثمارات املتصلة بالتصحُّر    
  .ستدامة لألراضي، مثل اإلدارة املباالتفاقية

للتعهدات املالية الرامية إىل بلوغ     ) بدوالرات الواليات املتحدة  (املقدار االمسي       
  )١اجلدول املرفق، انظر (األهداف املتصلة باالتفاقية 

طُِلَب إىل عدد من املنظمات احلكومية الدولية اإلبالغُ عن هذا املؤشِّر فكان مرفـق                -٨
  .يبة الوحيدةالبيئة العاملية اجلهة املستج

 ماليـني مـن الـدوالرات يف     ٨,٤وأبلغ مرفق البيئة العاملية عن تعهدات مقدارها          -٩
 ٦٠,٦يبلغ املقدار اإلمجايل لفترة السنتني ل، ٢٠١١ مليون دوالر يف عام    ٥٢,٢ و ٢٠١٠ عام

ـ أمثال زيادةً خبمسة يعادل مليون دوالر، وهو ما      رة من السنة األوىل إىل السنة الثانية من الفت
 باألساس إىل زيادة كـبرية يف       ٢٠١١وُتعزى هذه الزيادة الكبرية يف عام       . املشمولة باإلبالغ 

وإضافة . تعهدات املرفق املالية الرامية إىل بلوغ األهداف املتصلة باالتفاقية يف املنطقة األفريقية           
ة إال يف   إىل ذلك، مل يرصد مرفق البيئة العاملية تعهدات آلسيا وأوروبا الوسـطى والـشرقي             

 وال ملنطقة مشال البحر ٢٠١١، يف حني مل يرصد تعهدات لألنشطة العاملية يف عام ٢٠١١ عام
وكانت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب       . األبيض املتوسط على امتداد جولة اإلبالغ     

 إىل السنة   املنطقة الوحيدة اليت اخنفضت فيها التعهدات اليت أبلغ عنها املرفق من السنة األوىل            
  .الثانية من جولة اإلبالغ، وإن حظيت إمجاالً بثاين أكرب مقدار من التعهدات يف تلك الفترة

ومبا أن كياناً واحداً قد أبلغ عن التعهدات املتصلة هبذه الفترة، فال ميكـن قيـاس        - ١٠
 تعـّددة املحجم إمجايل تعهدات املنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات التمويل اإلمنـائي           

وينبغي أن ُتشجَّع على اإلبالغ مستقبالً الكياناُت األخرى املعروفة . األطراف يف هذه الفترة
 األراضي واجلفاف، كمـصارف     تدهورباستثمارها الكبري يف األنشطة املتصلة بالتصحُّر و      

  . تعدِّدة األطرافاملالتنمية 
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  ١-٤ املتعلِّق باألثر املتوقّع SO-O-2مؤشِّر األثر   -ثالثاً  

  حصة االتفاقية من املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية
إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان النامية األطراف          : األثر املتوقّع   

  .املتأثِّرة، وحيثما يكون ذلك مناسباً، لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، يف سياق تنفيذ االتفاقية

يقدِّم هذا املؤشِّر فكرةً عن املوارد املالية اليت توفِّرها البلـدان األطـراف             يفترض أن     -١١
 األراضي واجلفاف ولغريها مـن األنـشطة        تدهوراملتقدِّمة لالستثمارات املتصلة بالتصحُّر و    

  .املتصلة باالتفاقية يف إطار تعاوهنا اإلمنائي الثنائي

للتعهدات املالية الرامية إىل بلوغ     ) دةبدوالرات الواليات املتح  (املقدار االمسي     -ألف  
  )١ والشكل ٢اجلدول املرفق، انظر (األهداف املتصلة باالتفاقية 

قدمت سبعة بلدان أطراف متقدمة بيانات يف إطار هذا املؤشر خبـصوص أنـشطة                -١٢
، بلغ إمجايل مقـدار  ٢٠١٠ويف عام . منجزة على نطاق وطين ودون إقليمي وإقليمي وعاملي 

 مليون دوالر، وارتفع هذا     ٤٤,١ املالية الرامية إىل بلوغ األهداف املتصلة باالتفاقية         التعهدات
وبلغ إمجايل التعهدات املالية للكيانات املبلِّغـة يف        . ٢٠١١ مليوناً يف عام     ١٨٢,١املقدار إىل   
 وأظهرت البيانات أن املنطقة األفريقية هي اليت تلقت أكرب        .  مليون دوالر  ٢٢٦,٢هذه الفترة   

حصة من التعهدات املالية، يف حني حظيت آسيا بأعلى زيادة يف التعهـدات أثنـاء الفتـرة                 
غ عن التعهدات املرصودة ملنطقة     بلّومل يُ . ٢٠١١ و ٢٠١٠املشمولة باإلبالغ، أي بني عامي      

وارتفع مقدار التعهـدات  . مشال البحر األبيض املتوسط إال بالنسبة إىل السنة الثانية من الفترة      
ودة ألفريقيا وآسيا، لكنه اخنفض بالنسبة إىل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب             املرص

 يف املائـة    ٦٩وقد تراجع بالنسبة إىل املنطقة األوىل بنحو        . ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية   
  . يف املائة١٦واملنطقة الثانية بنحو 

ابتـة نـسبياً أو ازدادت مـن    وظلت التعهدات املالية للبلدان األطراف املتقدمـة ث      -١٣
تعهداً واحـداً مبقـدار    ٢٠١٠يف عام  ، باستثناء بلد واحد قدم      ٢٠١١ إىل عام    ٢٠١٠ عام

  ).  يف املائة من إمجايل تعهدات ذلك البلد٩٠فيعادل (كبري 

للمساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية    ) بدوالرات الواليات املتحدة  (املقدار االمسي     -باء  
  )٢ والشكل ٣اجلدول ، املرفقانظر (

قدمت سبعة بلدان أطراف متقدمة بيانات ومعلومات عن إمجايل املساعدة اإلمنائيـة              -١٤
 ؛٢٠١١عام  عن  أحد البلدان األطراف املتقدمة السبعة أي بيانات        مل يقدم   و. الرمسية يف هذه الفترة   
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، فقد أدى ذلـك  ٢٠١٠ومبا أن هذا البلد كان أكرب مقدم للمساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام   
. إىل اخنفاض كبري من السنة األوىل إىل السنة الثانية من جولة اإلبالغ بالنسبة إىل مجيع املناطق        

وإضافة إىل ذلك، مل يقدم أي من الكيانات املبلِّغة بيانات خبصوص بلدان أمريكا الالتينيـة                
كليـة  مبالغ  عن  بلدان   وأبلغ. ٢٠١١والبحر الكارييب ومشال البحر األبيض املتوسط يف عام         

خمصصة لبلدان متعددة يف مناطق خمتلفة، حبيث تعني حساب تلك املبالغ يف إطار األنـشطة               
فقـد بلـغ    ضع هذا األمر يف االعتبار،      وإذ وُ . العاملية رغم أن نطاقها األصلي مل يكن عاملياً       

ـ مقدار املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائيـة يف الفتـرة املـشمولة      إمجايل  ٢٠١١-٢٠١٠ التقريرب
تليها بلدان أمريكـا    )  يف املائة  ٥١( مليار دوالر، ُرصدت باألساس ألفريقيا       ١٦,١يعادل   ما

  ). يف املائة٩(مث آسيا )  يف املائة١٥(الالتينية والبحر الكارييب 

  )٤اجلدول املرفق، انظر (حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية     
ظهر من خط األساس احملدد لرصد حصة املـساعدة         باالستناد إىل هذه البيانات، ي      - ١٥

اإلمنائية الرمسية الثنائية املقدمة لألنشطة املتصلة باالتفاقية أن متوسط هذه احلصة صغري جداً             
وتوجَّـه أكـرب    . رغم التفاوت بني املناطق واجلهات املاحنة     )  يف املائة  ٠,٨٤(بصفة عامة   

قى آسيا قرابة نصف ذلك، وتتلقى بقية املناطق        ، بينما تتل  ) يف املائة  ١,٩(حصة إىل أفريقيا    
بل إن التفاوت كان أكرب وفقاً حلسابات       ).  يف املائة  ٠,٧ إىل   ٠,٢من  (حصة صغرية جداً    

 ٨,٥ يف املائة إىل     ٠,٢البلدان األطراف املتقدمة اليت أبلغت عن هذا املؤشر، إذ تراوح من            
  . يف املائة

ر املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية الذي أبلغت عنه        غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن مقدا        -١٦
البلدان األطراف املتقدمة كان، باستثناء حالة واحدة، متضارباً مع أرقام املساعدة اإلمنائيـة             

لذا وجب اعتبار دقـة     . )١(الرمسية اليت أُتيحت ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        
  .طار هذا املؤشر متراوحة من املتوسطة إىل املنخفضةالنسب املئوية احملسوبة يف إ

وسيكون من املفيد يف سياق حتليل مقبل أن تقاس أيضاً حصة املـوارد احملليـة                 - ١٧
املخصصة لألهداف املتصلة باالتفاقية من امليزانيات العامة للبلدان األطـراف املتـأثرة،            

ومقيـاس  ) انظر أدناه (SO-4-3على سبيل املقارنة ولتوفري مؤشر تكميلي للمؤشر    وذلك  
  .لتنسيق املعونة

__________ 

يف متـاح  . OECD, Statistics on resource flows to developing countries, 20 December 2012: املـصدر  ) ١(
 : التايل العنوان

<http://www.oecd.org/development/aidstatistics/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm>. 
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  ١-٤ املتعلق باألثر املتوقع SO-4-3مؤشر األثر   -رابعاً  

  النسبة املئوية لتغري التعهدات املالية احمللية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية 
النامية اف  إتاحة املزيد من املوارد املالية والتقنية والتكنولوجية للبلدان األطر        : األثر املتوقع   

  .املتأثرة، وحيثما يكون ذلك مناسباً، لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية، يف سياق تنفيذ االتفاقية

يتوخى هذا املؤشر إعطاء فكرة عن اجتاه ما توفره البلدان األطراف املتأثرة من متويل                -١٨
ألنـشطة  األراضي واجلفاف ولغري ذلك مـن ا      وتدهور  عام لالستثمارات املتصلة بالتصحر     

  . املتصلة باالتفاقية

 املخصصة مـن  للتعهدات املالية   ) بدوالرات الواليات املتحدة  (املقدار االمسي       
والرامية إىل بلوغ األهـداف     ) الوطنية أو دون الوطنية   (امليزانيات العامة احمللية    

  املتصلة باالتفاقية

  )٣ والشكل ٥اجلدول املرفق، انظر (عاملي من منظور التحليل   -١  
بلغ إمجايل املقدار االمسي للتعهدات املالية املخصصة من امليزانيات العامة احمللية لبلـوغ               -١٩

؛ واخنفـض هـذا املقـدار       ٢٠١٠ مليار دوالر يف عـام       ٢٦,٣٨األهداف املتصلة باالتفاقية    
وميكن مالحظة اخنفاض طفيف يف أفريقيـا وآسـيا       . ٢٠١١ مليار دوالر يف عام      ٢٥,٧٤ إىل

وكان االخنفاض أكرب يف منطقة أوروبـا الوسـطى         . كا الالتينية والبحر الكارييب   ومنطقة أمري 
والشرقية، يف حني كانت منطقة مشال البحر األبيض املتوسط املنطقةَ الوحيدة اليت ارتفعت فيها              

وُسجلت أكرب حصة من التعهدات للفترة بأكملها       . التعهدات يف هناية الفترة املشمولة باإلبالغ     
تليها منطقة أمريكا الالتينية والبحر )  مليار دوالر٢٤,٣٤(يف آسيا ) ٢٠١١ وعام   ٢٠١٠عام  (

ومشـال البحـر    )  مليارات من الدوالرات   ٧,٣٢(مث أفريقيا   )  مليار دوالر  ٢٠,١٦(الكارييب  
  ). مليون دوالر٦٤,٥(وأوروبا الوسطى والشرقية )  مليون دوالر١٩٤,١٦(األبيض املتوسط 

  )إقليمي ودون إقليميمن منظور تحليل ال(املتأثرة البلدان األطراف   -٢  

  )٤ والشكل ٦اجلدول املرفق، انظر (أفريقيا   )أ(  
بلغ إمجايل املقدار االمسي للتعهدات املالية املخصصة من امليزانيات العامة احمللية ملنطقة              -٢٠

 ٣,٤٤؛ واخنفض هـذا املقـدار إىل        ٢٠١٠ مليارات من الدوالرات يف عام       ٣,٨٩أفريقيا  
وُسجل أكرب اخنفاض يف غرب أفريقيا؛ بينما ُسجل تقدم إجيايب يف           . ٢٠١١مليارات يف عام    

غري أن غرب أفريقيا هـو يف       . وسط أفريقيا وشرقها ومشاهلا يف الفترة املشمولة باإلبالغ هذه        
 اآلن ذاته املنطقة اإلقليمية اليت قدمت أكرب حصة من التعهدات املخصصة من امليزانيات العامة             

  . احمللية، يليه يف ذلك مشال أفريقيا



ICCD/CRIC(11)/10 

9 GE.13-60314 

  )٥ والشكل ٧اجلدول املرفق، انظر (آسيا   )ب(  
بلغ إمجايل املقدار االمسي للتعهدات املالية املخصصة من امليزانيات العامة احمللية ملنطقة              -٢١

 ١٢,١١؛ واخنفض هذا الرقم بقدر طفيـف إىل         ٢٠١٠ مليار دوالر يف عام      ١٢,٢٣آسيا  
وُسجلت أكرب حصة من التعهدات على صعيد املناطق اإلقليمية         . ٢٠١١يف عام   مليار دوالر   

وُسجل يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا اخنفاض        . يف شرق آسيا يليه يف ذلك غرب آسيا       
  . ٢٠١١ إىل عام ٢٠١٠يف التعهدات من عام 

  )٦ والشكل ٨اجلدول املرفق، انظر (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
بلغ إمجايل املقدار االمسي للتعهدات املالية املخصصة من امليزانيات العامة احمللية ملنطقة              -٢٢

وظل هذا  . ٢٠١٠ مليارات من الدوالرات يف عام       ١٠,١٠أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     
وُسجل اخنفاض طفيف يف أمريكا الوسطى قابله إما . ٢٠١١املقدار ثابتاً إىل حد كبري يف عام 

أمريكا الوسطى هـي املنطقـة      و.  يف املناطق اإلقليمية األخرى    تفاع أو ثبات يف التعهدات    ار
اإلقليمية اليت قدمت أكرب حصة من التعهدات املخصصة من ميزانياهتا الوطنية تليها يف ذلـك            

  .منطقة املخروط اجلنويب

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
ال البحر األبيض املتوسط، حيـث ارتفعـت        انفرد باإلبالغ بلد واحد من منطقة مش        -٢٣

  .٢٠١١ مليوناً يف عام ١٣٠ إىل قرابة ٢٠١٠ مليون دوالر يف عام ٦٤,٥التعهدات املالية من 

  أوروبا الوسطى والشرقية  ) ه(  
وأظهرت . قدم بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية بيانات مالية يف إطار هذا املؤشر             -٢٤

 مليـون   ٩٤ات املالية املخصصة من امليزانيات العامة احمللية من         تلك البيانات اخنفاض التعهد   
  ).٢٠١١( مليون ١,١١إىل ) ٢٠١٠(دوالر 

  ٢-٤ املتعلق باألثر املتوقع SO-4-6مؤشر األثر   -خامساً  

عدد ونوع األطر القانونية والتنظيمية أو احلوافز االقتصادية أو اآلليات األخرى الراميـة             
  يل األموال من أجل تنفيذ االتفاقية، على مجيع املستوياتإىل تأمني وتسهيل حتو

عدد ونوع األطر القانونية والتنظيمية أو احلوافز االقتـصادية أو اآلليـات            : األثر املتوقع   
  .األخرى الرامية إىل تأمني وتسهيل حتويل األموال من أجل تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات

جلهود املبذولة من اجلهات املعنيـة باالتفاقيـة يف سـبيل        يتوخى هذا املؤشر قياس ا      -٢٥
  .تنفيذها تيسري
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  عدد اآلليات املوجودة لتيسري تعبئة املوارد لتنفيذ االتفاقية    

  )٩اجلدول املرفق، انظر (عاملي من منظور التحليل   -١  
حـث  عن اآلليات املتاحة اليت ميكنـها       تقدمي معلومات   طُلب إىل الكيانات املبلِّغة       -٢٦

: ويشمل ذلك آليـات مثـل     . االستثمارات وزيادة التدفقات املالية من أجل تنفيذ االتفاقية       
أطـر التعـاون؛    ‘ ٣‘احلوافز االقتـصادية واملاليـة؛      ‘ ٢‘القوانني واللوائح التنظيمية؛     ‘١‘
 آليـة يف    ١ ١٣٦، أُبلغ عن وجود ما جمموعـه        ٢٠١٠ويف عام   . السياسات القطاعية  ‘٤‘

وارتفع هـذا العـدد     . ف املتأثرة تعمل على تيسري تعبئة املوارد لتنفيذ االتفاقية        البلدان األطرا 
واحتلت آسيا مرتبة الصدارة بوضـوح يف       .  بالتقرير  آلية يف هناية الفترة املشمولة     ١ ١٦٦ إىل

.  يف املائة من جمموع اآلليات، تليها يف ذلك أفريقيـا          ٧٠السنتني، إذ استأثرت مبا يزيد على       
قطاعية تليها القـوانني    السياسات  ال، يف السنتني،    اليت تواتر ذكرها  اآلليات  يب  وتصدرت ترت 

وازداد استخدام هذه اآلليات    . واللوائح التنظيمية، مث احلوافز االقتصادية واملالية، وأطر التعاون       
يف أفريقيا وآسيا ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، بينما تراجع بقدر طفيف يف منطقة              

ومل تقـدم  . مشال البحر األبيض املتوسط واخنفض اخنفاضاً كبرياً يف أوروبا الوسطى والشرقية    
  . تعددة األطراف بيانات يف إطار هذا املؤشراملأي من املؤسسات 

  )إقليمي ودون إقليميمن منظور التحليل (البلدان األطراف املتأثرة   -٢  

  )١٠اجلدول املرفق، انظر (أفريقيا   )أ(  
 آلية لتيسري تعبئة املوارد من أجـل تنفيـذ          ١٦٨، كان هناك يف أفريقيا      ٢٠١٠ عام   يف  -٢٧

واحتل غرب أفريقيا مرتبة .  آلية يف هناية الفترة املشمولة باإلبالغ١٧٣االتفاقية، وارتفع عددها إىل 
مة  يف املائة من جمموع اآلليات املـستخد ٦٠الصدارة بوضوح يف السنتني، إذ استأثر مبا يزيد على   

ومتثلت أكثر احلوافز استخداماً، يف السنتني، يف أطر . يف املنطقة، يليه يف ذلك وسط أفريقيا وجنوهبا
تليها يف ذلك الـسياسات القطاعيـة       ) اليت كانت األقل استخداماً على الصعيد العاملي      (التعاون  

قدر كبري أثناء الفترة املشمولة     ومل يتغري ب  . فاحلوافز االقتصادية واملالية مث القوانني واللوائح التنظيمية      
  . لزيادة املوارد ونقل األموال من أجل تنفيذ االتفاقيةاملخصصة باإلبالغ عدد اآلليات 

  )١١اجلدول املرفق، انظر (آسيا   )ب(  
 آليات لتيسري تعبئة املوارد من      ٨٠٩، كان هناك يف آسيا ما جمموعه        ٢٠١٠يف عام     -٢٨

واحتلت .  آلية يف هناية الفترة املشمولة باإلبالغ      ٨٥٩دها إىل   أجل تنفيذ االتفاقية، وارتفع عد    
 يف املائة من جمموع     ٧٤آسيا الوسطى مرتبة الصدارة بوضوح يف السنتني، إذ استأثرت بنسبة           

ومتثلت أكثر احلوافز استخداماً، يف     . اآلليات املوجودة يف املنطقة، يليها يف ذلك جنوب آسيا        
ية، تليها القوانني واللوائح التنظيميـة، فـاحلوافز االقتـصادية      السنتني، يف السياسات القطاع   

وازداد استخدام اآلليات الرامية إىل تيسري التدفقات املالية من أجـل           . واملالية، مث أطر التعاون   
  . اإلقليمية باستثناء اخنفاض طفيف يف جنوب آسيادون تنفيذ االتفاقية يف مجيع املناطق 
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  )١٢اجلدول املرفق، انظر (لبحر الكارييب أمريكا الالتينية وا  )ج(  
تعمل  ٢٠١٠ آلية يف عام     ٩٢أُبلغ يف هذه املنطقة بصفة عامة عن وجود ما جمموعه             -٢٩

 آلية بنهاية   ٩٨على تيسري تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية، وارتفع عدد هذه اآلليات إىل              
وتتصدر ترتيب  . أكرب عدد من اآلليات   ويوجد يف أمريكا الوسطى     . الفترة املشمولة باإلبالغ  

اآلليات اليت تواتر ذكرها، يف السنتني، السياسات القطاعية تليها أطـر التعـاون فـالقوانني               
اإلقليمية ألمريكا الالتينيـة    دون  ويف املناطق   . واللوائح التنظيمية مث احلوافز االقتصادية واملالية     
لتيسري االستثمارات أو ظل ثابتاً باستثناء منطقة       والبحر الكارييب، ازداد عدد اآلليات املتاحة       

  .اإلقليميةدون األنديز 

  )١٣اجلدول املرفق، انظر (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
 آليات لتيسري   ٧، كانت هناك يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط          ٢٠١٠يف عام     -٣٠

 آليات بنهاية الفترة املشمولة     ٦د إىل   واخنفض هذا العد  . تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية     
وتتوزع اآلليات حبسب نوع احلافز بالتساوي تقريباً، وحتظى أطر التعاون بأفضلية           . باإلبالغ

  .طفيفة مقارنة باآلليات األخرى

  )١٤اجلدول املرفق، انظر (أوروبا الوسطى والشرقية   ) ه(  
 آلية لتيسري تعبئة    ٦٠والشرقية  ، كانت هناك يف منطقة أوروبا الوسطى        ٢٠١٠يف عام     -٣١

.  آلية بنهاية الفترة املـشمولة بـاإلبالغ  ٣٠املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية؛ واخنفض العدد إىل  
وتواتر ذكر القوانني واللوائح التنظيمية أكثر من اآلليات األخرى، تليها احلـوافز االقتـصادية              

  . الثانية من الفترة املشمولة باإلبالغواملالية، اليت تراجعت مع ذلك بقدر كبري يف السنة 

  )١٥اجلدول املرفق، انظر (البلدان األطراف املتقدمة   -٣  
 ٢٠١٠ آلية مالية يف عام      ٥٦أبلغت البلدان األطراف املتقدمة عن وجود ما جمموعه           -٣٢

ان تعمل على تيسري تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية عن طريق التعاون اإلمنائي مع البلـد               
وتفـوَّق أحـد بلـدان      . ٢٠١١ آلية يف عام     ٣٨األطراف املتأثرة، كما أبلغت عن وجود       

. اجملموعة من حيث عدد اآلليات املوجودة يف السنتني، يليه بلد آخر يوجد فيه ثلث اآلليات              
ومثلت أطر التعاون، يف السنتني، أكرب عدد من آليات التيسري، تليهـا القـوانني واللـوائح                

احلـوافز االقتـصادية    متمثلتني يف   وأُبلغ عن وجود آليتني     .  السياسات القطاعية  التنظيمية مث 
وأبلغ البلد احلائز ألكرب عدد من اآلليات عن اخنفاض كبري يف عددها،            . واملالية يف تلك الفترة   

  .٢٠١١ آلية يف عام ١٥ إىل ٢٠١٠ آلية يف عام ٣٤من تراجعت إذ 
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  ٢-٤األثر املتوقع  املتعلق بSO-4-7مؤشر األثر   -سادساً  

  الوضوح يف إسناد املسؤوليات املؤسسية عن تنفيذ االتفاقية، على مجيع املستويات
عدد ونوع األطر القانونية والتنظيمية أو احلوافز االقتصادية أو اآلليـات           : األثر املتوقع   

  .ع املستوياتاألخرى الرامية إىل تأمني وتسهيل حتويل األموال من أجل تنفيذ االتفاقية على مجي

يتوخى هذا املؤشر قياس فعالية الترتيبات املؤسسية لتنفيذ االتفاقية فيما يتصل بعملية              -٣٣
  .تعبئة املوارد

  تيسري تنفيذ االتفاقيةالرامية إىل واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية اهلياكل     

  )٢٠ إىل ١٦اجلداول من انظر املرفق، (عاملي من منظور التحليل   -١  
تنفيذ الرامية إىل   واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية    اهلياكل  كان التقييم العام لفعالية       -٣٤

االتفاقية تقييماً إجيابياً إىل حد ما، رغم بعض التفاوت بني خمتلـف املنـاطق واملـستويات                
 مـن  وأُبلغ عن فوارق ضئيلة بني السنة األوىل والسنة الثانية). من الدويل إىل احمللي  (اجلغرافية  

وبصفة عامة نالت الترتيبات املؤسسية الدولية أكـرب قـدر مـن            . الفترة املشمولة باإلبالغ  
 علـى  اهلياكـل املؤسـسية   االستحسان، وتراجع االستحسان تدرجيياً عند النظر يف حالـة          

  .املستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين واحمللي

  )إقليمي ودون إقليمير من منظوتحليل ال(البلدان األطراف املتأثرة   -٢  

  )٢٥ إىل ٢١اجلداول من انظر املرفق، (أفريقيا   )أ(  
نالت الترتيبات املؤسسية الدولية أكرب قدر من االستحسان، تليها الترتيبات اإلقليمية             -٣٥

ومل تظهر تغريات مهمة بني السنة األوىل والسنة الثانية من          . ودون اإلقليمية والوطنية واحمللية   
  . شمولة باإلبالغالفترة امل

  )٣٠ إىل ٢٦اجلداول من املرفق، انظر (آسيا   )ب(  
ُسجلت أعلى مستويات االستحسان يف آسيا، حيث وصف عدد قليل جـداً مـن                -٣٦

ومل تسجل  . واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية بالضعف أو بالضعف الشديد      اهلياكل  البلدان  
  .من الفترة املشمولة باإلبالغتغريات مهمة بني السنة األوىل والسنة الثانية 
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  )٣٥ إىل ٣١اجلداول من انظر املرفق، (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
للـهياكل  عّبرت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب عن استحـسان نـسيب              -٣٧

ـ             ا واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية، ووصف عدد قليل جداً من البلدان تلك الترتيبات بأهن
قّيم بلد واحد يف السنة األوىل وبلد واحد يف السنة الثانية الترتيبـات             (ضعيفة أو ضعيفة جداً     

ومل تظهر تغريات مهمة ). اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكان البلدان كالمها من أمريكا الوسطى 
  .بني السنة األوىل والسنة الثانية من الفترة املشمولة باإلبالغ

  )٤٠ إىل ٣٦اجلداول من انظر املرفق، (بيض املتوسط مشال البحر األ  )د(  
أبلغ بلدان من البلدان األطراف املتأثرة عن فعالية الترتيبات املؤسسية علـى مجيـع                -٣٨

ومل يسجل تفاوت بني السنة األوىل والسنة . املستويات يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط
املسؤوليات والترتيبات املؤسسية يف مجيع احلاالت     واهلياكل   تصفالثانية من فترة اإلبالغ، ووُ    

أحد وصف  إذ  ويوجد استثناء واحد على املستوى الوطين،       . ة أو املقبول  ة جداً أو اجليد   ةباجليد
  . كليهما٢٠١١ و٢٠١٠ يف عامي ت ضعيفة كانا بأهنالبلدان اهلياكل املؤسسية

  )٤٥ إىل ٤١اجلداول من انظر املرفق، (أوروبا الوسطى والشرقية   ) ه(  
قدمت ثالثة بلدان أطراف متأثرة يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بيانات يف إطار      -٣٩

. ومل يسجل تفاوت بني السنة األوىل والسنة الثانية من الفترة املشمولة باإلبالغ           . هذا املؤشر 
 واملـسؤوليات اهلياكـل    تصفُوإذ  ونالت الترتيبات الدولية أعلى مستويات االستحسان،       

وعلى املستويات  . ة جداً أو اجليد   ةتيسري تنفيذ االتفاقية باجليد   الرامية إىل   والترتيبات املؤسسية   
  .ة ضعيفا بأهناهلياكل املؤسسيةاإلقليمي ودون اإلقليمي واحمللي، وصف بلد واحد 

  )٤٦اجلدول املرفق، انظر (البلدان األطراف املتقدمة   -٣  
مة عن مدى استحسان الترتيبات املؤسـسية علـى         أبلغت مثانية بلدان أطراف متقد      -٤٠

مجيع املستويات، وكانت الفوارق ضئيلة جداً بني السنة األوىل والسنة الثانية مـن الفتـرة               
الترتيبات نالت  ونالت الترتيبات الدولية أعلى درجات االستحسان، بينما        . املشمولة باإلبالغ 

  . من االستحسانقدرأدىن اإلقليمية ودون اإلقليمية 

  )٤٧اجلدول املرفق، انظر (مرفق البيئة العاملية   -٤  
واملسؤوليات والترتيبـات   اهلياكل  جداً  استحساناً عالياً   استحسن مرفق البيئة العاملية       -٤١

ومل يبلغ عن تغريات بني السنة األوىل والسنة الثانية         . تيسري تنفيذ االتفاقية  الرامية إىل   املؤسسية  
 جـداً علـى مجيـع       ة جيـد  ا بأهن اهلياكل املؤسسية  تصفوُو. الغمن الفترة املشمولة باإلب   

  .ة باملقبولتصفاملستويات، باستثناء املستوى دون اإلقليمي، حيث ُو
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  )٤٨اجلدول املرفق، انظر (اآللية العاملية   -٥  
واملـسؤوليات والترتيبـات    اهلياكل  جداً  استحساناً عالياً   استحسنت اآللية العاملية      -٤٢

لّغ عن تغـريات بـني      َبومل يُ . تيسري تنفيذ االتفاقية على مجيع املستويات     مية إىل   الرااملؤسسية  
 ة جيد ابأهناهلياكل املؤسسية    ت ووصف نية من الفترة املشمولة باإلبالغ    السنة األوىل والسنة الثا   

  .جداً على مجيع املستويات

  االستنتاجات  -سابعاً  
والكيانات املبلغة املعنية األخرى عن     متخض حتليل التقارير اليت قدمتها األطراف         -٤٣

بعض االستنتاجات اجلديرة بالذكر فيما يتصل بتعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقيـة مـن              
خالل بناء شراكات فعالة بني العناصر الفاعلة الوطنية والدولية، وأكد هذا التحليل بعض             

عدداً من الكيانات املبلغة    وجتدر اإلشارة إىل أن     . املالحظات املعروفة واملكرسة منذ زمن    
ار البيانات والتحليل   مل جيب على األسئلة املتعلقة هبذا اهلدف االستراتيجي؛ لذا ينبغي اعتب          

  . على قدر من الدقة ال يعدو املتوسطا إليهالذي استند
وال ميكن مناقشة احلالة الراهنة لبلوغ هذا اهلدف االستراتيجي إال مناقشة جزئية              -٤٤

وإذ تتضمن هذه الوثيقة حتليالً أساسياً، فقد تناولت جماميع فترة          . غ واحدة بعد جولة إبال  
 املستخلصة على سبيل االسترشاد   ، إىل جانب بعض االجتاهات      ٢٠١١-٢٠١٠السنتني  

وهـذه النتـائج األوليـة      . كما الحت من األرقام املبلغ عنها لكل سنة من تلك الفترة          
 السنتني املقبلة تقييم ما إذا كانت االجتاهـات         ابتداء من فترة  تحسن  سيغري أنه   . عةمشّج

األولية ستتأكد وما إذا كانت البلدان األطراف حترز تقدماً مهماً صوب بلـوغ النتـائج             
  .٤املتوقعة يف إطار اهلدف االستراتيجي 

واملبالغ االمسية املتعهد هبا يف سبيل بلوغ األهداف املتصلة باالتفاقية ميكن أن تعترب   -٤٥
؛ )SO-4-1مؤشر األثر   (مرفق البيئة العاملية    : النسبة إىل مجيع الكيانات املبلغة وهي     مرضية ب 

مؤشر األثر  (؛ والبلدان األطراف املتأثرة     )SO-4-2مؤشر األثر   (والبلدان األطراف املتقدمة    
SO-4-3(          اإلقليمية بني السنة األوىل دون  ، وقد سجل اجتاه إجيايب يف معظم املناطق واملناطق
  .ة الثانية من الفترة املشمولة باإلبالغوالسن
ويبدو توافر أنواع متعددة وخمتلفة من اآلليات واحلوافز عامالً إجيابيـاً يـضمن               -٤٦

ويبدو أن الدول تعتمـد بالقـدر       . الفعالية يف دعم تعبئة املوارد من أجل تنفيذ االتفاقية        
ـ          در أقـل علـى احلـوافز       األكرب يف هذا الصدد على احلوافز السياساتية والقانونية وبق

وسجل مع ذلك اجتاه إجيايب يف إمجايل عدد اآلليات املوجـودة بـني             . االقتصادية واملالية 
  . يف معظم املناطق٢٠١١ و٢٠١٠ عامي
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تنفيذ الرامية إىل   واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية    اهلياكل  وخلص تقييم فعالية      -٤٧
ون اإلقليمي والوطين واحمللـي إىل نتـائج        االتفاقية على املستويات الدويل واإلقليمي ود     

وبالنسبة إىل أغلبية املناطق والكيانات املبلغـة، نالـت         . تتراوح من املتوسطة إىل اجليدة    
الترتيبات الدولية أكرب قدر من االستحسان، واخنفض هذا االستحسان تدرجيياً باخنفـاض      

ويفهم من ذلك أن البيئة     . لياملستويات اجلغرافية فوصل إىل احلد األدىن على املستوى احمل        
املالئمة لالستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضي ينبغي أن تعمم على املستوى احمللي كي             

  .يستفيد منها القيمون على خدمات األراضي والنظام اإليكولوجي

  التوصيات  -ثامناً  
ة عـشرة   فيما يلي توصيات أولية ميكن أن تنظر فيها األطراف يف الدورة احلادي             -٤٨

املقررات مشاريع  للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية البدء يف مشاورات مبكرة بشأن           
  :اليت ستحال إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة كي ينظر فيها

يشجع مرفق البيئة العاملية على احملافظة على االجتاه اإلجيـايب يف مقـدار         )أ(  
  ف املتأثرة من أجل بلوغ األهداف املتصلة باالتفاقية؛املوارد املخصصة للبلدان األطرا

تدعى البلدان األطراف املتقدمة إىل تكثيف جهودها الرامية إىل تقـدمي             )ب(  
الدعم إىل البلدان األطراف املتأثرة من أجل بلوغ األهداف املتصلة باالتفاقيـة وزيـادة              

ة املستدامة لألراضي واألنـشطة     حصة املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية املخصصة لإلدار      
  املتصلة باالتفاقية، وإىل توجيه اهتمام خاص إىل املناطق اليت تسجل فيها اجتاهات سلبية؛

تدعى البلدان األطراف املتأثرة إىل تكثيف جهودها يف سبيل ختـصيص             )ج(  
  موارد من ميزانياهتا العامة لبلوغ األهداف املتصلة باالتفاقية؛

دان األطراف املتأثرة واملتقدمة على احملافظة علـى االجتـاه          ع البل شّجُت  )د(  
ل يف إقرار أنواع خمتلفة من اآلليات واحلوافز لدعم تعبئة املوارد من أجـل              اإلجيايب املسجّ 
  تنفيذ االتفاقية؛

تدعى األطراف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة،           )ه(  
 إىل حتسني إنشاء املؤسسات واملسؤوليات والترتيبات املؤسسية مبا فيها مرفق البيئة العاملية،

  من أجل تنفيذ االتفاقية، سيما على املستويات اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين واحمللي؛
يطلب إىل اهليئتني الفرعيتني وإىل مؤسسات االتفاقية أن تدرج حبث هذه             )و(  

اقشة يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر      التوصيات يف برامج وخطط عملها اليت ستعرض للمن       
األطراف، بغية توفري املساعدة الالزمة للبلدان األطراف املتأثرة فيمـا يتعلـق باهلـدف              

  . لالستراتيجية٤االستراتيجي 
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I. Tables for impact indicator SO-4-1  

 
Table 1 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives from the Global Environment Facility 

Region 2010 2011 Percentage change 

Africa 3.5 38.7 10.0 

Asia - 6.5 n/a 

Latin America and the 
Caribbean 4.0 3.3 -0.2 

Northern Mediterranean - - n/a 

Central and Eastern 
European - 3.8 n/a 

Global activities 0.9 - n/a 

Total 8.4 52.2 5.2 

 

 II. Tables and figures for impact indicator SO-4-2 

Table 2 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives from developed country Parties (by receiving country and region) 

Region 2010 2011 Percentage change 

Africa  20.0 141.3 606 

Asia  1.0 13.3 1 287 

Latin America and the 
Caribbean 12.2 3.7 -69 

Northern Mediterranean - 0.2 n/a 

Central and Eastern 
European  0.3 0.3 0 

Global activities 10.6 23.3 119 

Total 44.1 182.1 313 
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Figure 1 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives from developed country Parties (by receiving region, with the exclusion of 
global activities) 

 
LAC=Latin America and the Caribbean; NorMed= Northern Mediterranean;  
CEE= Central and Eastern European 

 
 
 
 
Table 3 
Nominal amount (USD million) of bilateral Official Development Assistance from 
developed country Parties (by receiving country and region) 

Region 2010 2011 Percentage change 

Africa  6 636.2 1 654.2 -75.1 

Asia  1 318.8 102.7 -92.2 

Latin America and the 
Caribbean 2 385.7 - n/a 

Northern Mediterranean 97.8 - n/a 

Central and Eastern 
European  137.1 0.6 -99.6 

Global activities 1 916.0 1 897.1 -1.0 

Total 12 491.6 3 654.6 -70.7 
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Figure 2 
Nominal amount (USD million) of bilateral Official Development Assistance from 
developed country Parties (by receiving region, with the exclusion of global activities) 

 
 

Table 4 
Convention-related assistance as a share of bilateral Official Development Assistance 
from developed country Parties (by recipient region) 

Region Share of bilateral ODA(percentage) 

Africa 1.9 

Asia 1.0 

Latin America and the Caribbean 0.7 

Northern Mediterranean 0.2 

Central and Eastern European 0.4 

Global activities 0.9 

 III. Tables and figures for impact indicator SO-4-3 

Table 5 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Global) 

Region 2010 2011 Percentage change 

Africa 3 885.8 3 435.7 -11.6 

Asia 12 228.9 12 111.5 -01.0 

Latin America and the 
Caribbean 10 104.4 10 058.2 -0.5 

Northern Mediterranean 64.5 129.7 101.1 

Central and Eastern 
European 94.0 1.1 -98.8 

Total 26 377.6 25 736.1 -2.4 
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Figure 3 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Global) 

 

 
 
 
 
Table 6 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Africa) 

Sub-region 2010 2011 Percentage change 

Central Africa 0.3 0.3 3.7 

Eastern Africa 0.2 0.4 100.0 

Northern Africa 660.7 859.9 30.1 

Southern Africa 20.6 20.1 -2.8 

Western Africa 3 204.0 2 555.1 -20.2 

Total 3 885.8 3 435.7 -11.6 
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Figure 4 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Africa) 

 

 
Table 7 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Asia) 

Sub-region 2010 2011 Percentage change 

Central Asia 86.9 87.3 0.4 

East Asia 8 623.0 8 643.3 0.2 

Pacific 0.1 0.1 0 

South Asia 262.2 179.5 -31.5 

South-East Asia 250.6 195.1 -22.1 

West Asia 
3 006.2 3 006.2 0.0 

Total 12 228.9 12 111.5 -0.9 

 
Figure 5 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Asia) 
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  Table 8 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for Convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Latin America and the Caribbean) 

Sub-region 2010 2011 Percentage change 

Andean 5.5 6.3 14.9 

Caribbean 3 34.3 402.2 20.3 

Mesoamerica 6 286.9 6 143.4 -2.3 

South Cone 3 477.7 3 506.3 0.8 

Total 10 104.4 10 058.2 -0.5 

 
 
Figure 6 
Nominal amount (USD million) of financial commitments for convention-related 
objectives made from domestic public budgets (Latin America and the Caribbean) 

 

 IV. Tables for impact indicator SO-4-6 

Table 9 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Global) 

 Region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Africa 32 35 59 42 168 

Asia 300 100 58 351 809 

Latin America and the 
Caribbean 17 4 23 48 92 

2010 

Northern 2 1 3 1 7 
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 Region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Mediterranean 

Central and Eastern 
European 35 15 3 7 60 

Total 386 155 146 449 1 136 

Africa 35 35 58 45 173 

Asia 321 103 61 374 859 

Latin America and the 
Caribbean 16 4 27 51 98 

Northern 
Mediterranean 2 1 2 1 6 

Central and Eastern 
European 15 9 2 4 30 

2011 

Total 389 152 150 475 1 166 

 
 
 
 
Table 10 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Africa) 

 Sub-region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Central Africa 9 8 11 11 39 

Eastern Africa - - 1 1 2 

Northern Africa 2 1 1 1 5 

Southern Africa 5 2 15 16 38 

Western Africa 16 24 31 13 84 

2010 

Total 32 35 59 42 168 

Central Africa 13 9 11 14 47 

Eastern Africa - - 1 1 2 

Northern Africa 1 1 1 1 4 

Southern Africa 5 1 14 15 35 

Western Africa 16 24 31 14 85 

2011 

Total 35 35 58 45 173 
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Table 11 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Asia) 

 Sub-region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Central Asia 261 28 14 295 598 

East Asia 2 48 5 4 59 

Pacific - - - - - 

South Asia 31 13 15 28 87 

South-East Asia 1 1 1 3 6 

West Asia 5 10 23 21 59 

2010 

Total 300 100 58 351 809 

Central Asia 278 29 18 312 637 

East Asia 3 53 5 4 65 

Pacific - - - - - 

South Asia 33 8 15 30 86 

South-East Asia 2 1 1 5 9 

West Asia 5 12 22 23 62 

2011 

Total 321 103 61 374 859 

 
 
 
 
Table 12 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Latin America and the Caribbean) 

 Sub-region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Andean 4 1 7 3 15 

Caribbean 4 1 1 9 15 

Mesoamerica 5 0 4 27 36 

South Cone 4 2 11 9 26 

2010 

Total 17 4 23 48 92 

Andean 2 2 5 2 11 

Caribbean 4 1 1 11 17 

Mesoamerica 5 0 4 27 36 

South Cone 5 1 17 11 34 

2011 

Total 16 4 27 51 98 
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Table 13 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Northern Mediterranean) 

 Region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

2010 2 1 3 1 7 

2011 
Northern 

Mediterranean 2 1 2 1 6 

 
 
 
Table 14 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (Central and Eastern European) 

 Region 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

2010 35 15 3 7 60 

2011 

Central and Eastern 
European 15 9 2 4 30 

 
 
 
Table 15 
Number of mechanisms in place to facilitate the mobilization of resources for the 
implementation of the Convention, by type (developed country Parties) 

 
Developed  country 

Parties 
Laws and 

regulations 

Economic 
and 

financial 
incentives 

Cooperation 
frameworks 

Sectoral 
policies Total 

Europe 6 1 45 4 56 2010 

Total 6 1 45 4 56 

Europe 6 2 23 7 38 2011 

Total 6 2 23 7 38 

 

 VII. Tables for impact indicator SO-4-7 

Table 16 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level (Global) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Africa 4 5 5 5 0 

Asia 2 7 6 1 0 

2010 

Latin America and the 
Caribbean 4 3 2 0 0 
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 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Northern 
Mediterranean 0 2 0 0 0 

Central and Eastern 
European 1 1 0 0 0 

Total 11 18 13 6 0 

Africa 3 6 5 5 0 

Asia 1 8 6 1 0 

Latin America and the 
Caribbean 5 3 1 0 0 

Northern 
Mediterranean 0 2 0 0 0 

Central and Eastern 
European 1 1 0 0 0 

2011 

Total 10 20 12 6 0 

 
 
 
 
Table 17 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the regional level (Global) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Africa 2 4 7 3 1 

Asia 1 3 7 3 0 

Latin America and the 
Caribbean 4 1 2 1 1 

Northern 
Mediterranean 0 0 2 0 0 

Central and Eastern 
European 1 0 0 1 0 

2010 

Total 8 8 18 8 2 

Africa 1 5 6 5 0 

Asia 1 3 7 2 1 

Latin America and the 
Caribbean 4 1 2 1 1 

Northern 
Mediterranean 0 0 2 0 0 

Central and Eastern 
European 1 0 0 1 0 

2011 

Total 7 9 17 9 2 

 
 



ICCD/CRIC(11)/10 

29 GE.13-60314 

Table 18 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the subregional level (Global) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Africa 2 5 4 4 2 

Asia 0 5 8 2 0 

Latin America and the 
Caribbean 3 2 3 1 1 

Northern 
Mediterranean 0 1 0 0 0 

Central and Eastern 
European 0 1 0 1 0 

2010 

Total 5 14 15 8 3 

Africa 1 7 3 4 2 

Asia 0 5 8 2 0 

Latin America and the 
Caribbean 3 2 3 1 1 

Northern 
Mediterranean 0 1 0 0 0 

Central and Eastern 
European 0 1 0 1 0 

2011 

Total 4 16 14 8 3 

 
 
 
Table 19 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Global) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Africa 3 6 5 5 1 

Asia 1 12 2 0 1 

Latin America and the 
Caribbean 4 4 2 0 0 

Northern 
Mediterranean 1 0 0 1 0 

Central and Eastern 
European 0 2 1 0 0 

2010 

Total 9 24 10 6 2 

Africa 3 6 5 5 1 

Asia 2 12 1 0 1 

Latin America and the 
Caribbean 6 3 1 0 0 

Northern 
Mediterranean 1 0 0 1 0 

Central and Eastern 
European 0 2 1 0 0 

2011 

Total 12 23 8 6 2 
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Table 20 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the local level (Global) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

Africa 3 2 4 9 2 

Asia 0 9 3 2 0 

Latin America and the 
Caribbean 3 2 5 0 0 

Northern 
Mediterranean 0 1 1 0 0 

Central and Eastern 
European 0 2 0 1 0 

2010 

Total 6 16 13 12 2 

Africa 3 2 5 8 2 

Asia 0 10 2 2 0 

Latin America and the 
Caribbean 4 3 3 0 0 

Northern 
Mediterranean 0 1 1 0 0 

Central and Eastern 
European 0 2 0 1 0 

2011 

Total 7 18 11 11 2 

 
 
 
 
Table 21 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level (Africa) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 1 1 1 0 0 

Eastern Africa 0 0 1 0 0 

Northern Africa 0 1 1 0 0 

Southern Africa 2 0 2 1 0 

Western Africa 1 3 0 4 0 

2010 

Total 4 5 5 5 0 

Central Africa 1 1 1 0 0 

Eastern Africa 0 0 1 0 0 

Northern Africa 0 1 1 0 0 

Southern Africa 2 0 2 1 0 

Western Africa 0 4 0 4 0 

2011 

Total 3 6 5 5 0 

 



ICCD/CRIC(11)/10 

31 GE.13-60314 

Table 22 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the regional level (Africa) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 1 1 1 0 0 

Eastern Africa 0 0 1 0 0 

Northern Africa 0 0 2 0 0 

Southern Africa 0 1 2 0 0 

Western Africa 1 2 1 3 1 

2010 

Total 2 4 7 3 1 

Central Africa 1 1 0 1 0 

Eastern Africa 0 0 1 0 0 

Northern Africa 0 0 2 0 0 

Southern Africa 0 1 2 0 0 

Western Africa 0 3 1 4 0 

2011 

Total 1 5 6 5 0 

 
 
Table 23 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the subregional level (Africa) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 1 1 1 0 0 

Eastern Africa 0 0 0 0 1 

Northern Africa 0 0 1 1 0 

Southern Africa 0 1 1 1 0 

Western Africa 1 3 1 2 1 

2010 

Total 2 5 4 4 2 

Central Africa 1 2 0 0 0 

Eastern Africa 0 0 0 0 1 

Northern Africa 0 0 1 1 0 

Southern Africa 0 1 1 1 0 

Western Africa 0 4 1 2 1 

2011 

Total 1 7 3 4 2 

 
Table 24 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Africa) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 0 0 2 1 0 

Eastern Africa 0 1 0 0 0 

Northern Africa 1 1 0 0 0 

Southern Africa 2 1 0 2 0 

Western Africa 0 3 3 2 1 

2010 

Total 3 6 5 5 1 
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 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 0 0 2 1 0 

Eastern Africa 0 1 0 0 0 

Northern Africa 1 1 0 0 0 

Southern Africa 2 1 0 2 0 

Western Africa 0 3 3 2 1 

2011 

Total 3 6 5 5 1 

 
 
Table 25 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the local level (Africa) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Africa 0 0 1 2 0 

Eastern Africa 0 1 0 0 0 

Northern Africa 1 0 0 1 0 

Southern Africa 2 0 1 1 1 

Western Africa 0 1 2 5 1 

2010 

Total 3 2 4 9 2 

Central Africa 0 0 1 2 0 

Eastern Africa 0 1 0 0 0 

Northern Africa 1 0 1 0 0 

Southern Africa 2 0 1 1 1 

Western Africa 0 1 2 5 1 

2011 

Total 3 2 5 8 2 

 
Table 26 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level (Asia) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Asia 1 1 1 1 0 

East Asia 0 0 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 1 1 2 0 0 

South-East Asia 0 1 1 0 0 

West Asia 0 4 0 0 0 

2010 

Total 2 7 6 1 0 

Central Asia 1 1 1 1 0 

East Asia 0 0 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 0 2 2 0 0 

South-East Asia 0 1 1 0 0 

West Asia 0 4 0 0 0 

2011 

Total 1 8 6 1 0 
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Table 27 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the regional level (Asia) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Asia 1 1 1 1 0 

East Asia 0 0 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 0 1 1 1 0 

South-East Asia 0 0 1 1 0 

West Asia 0 1 2 0 0 

2010 

Total 1 3 7 3 0 

Central Asia 1 1 1 0 1 

East Asia 0 0 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 0 1 1 1 0 

South-East Asia 0 0 1 1 0 

West Asia 0 1 2 0 0 

2011 

Total 1 3 7 2 1 

 
 
 
 
Table 28 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the subregional level (Asia) 

 Su-region Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Asia 0 2 1 0 0 

East Asia 0 1 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 0 1 3 0 0 

South-East Asia 0 0 0 2 0 

West Asia 0 1 2 0 0 

2010 

Total 0 5 8 2 0 

Central Asia 0 2 1 0 0 

East Asia 0 1 1 0 0 

Pacific 0 0 1 0 0 

South Asia 0 1 3 0 0 

South-East Asia 0 0 0 2 0 

West Asia 0 1 2 0 0 

2011 

Total 0 5 8 2 0 
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Table 29 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Asia) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Asia 0 3 1 0 0 

East Asia 0 1 1 0 0 

Pacific 0 0 0 0 1 

South Asia 0 4 0 0 0 

South-East Asia 0 2 0 0 0 

West Asia 1 2 0 0 0 

2010 

Total 1 12 2 0 1 

Central Asia 0 4 0 0 0 

East Asia 1 0 1 0 0 

Pacific 0 0 0 0 1 

South Asia 0 4 0 0 0 

South-East Asia 0 2 0 0 0 

West Asia 1 2 0 0 0 

2011 

Total 2 12 1 0 1 

 
 
 
 
Table 30 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the local level (Asia) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Central Asia 0 0 2 0 0 

East Asia 0 1 0 1 0 

Pacific 0 0 0 1 0 

South Asia 0 4 0 0 0 

South-East Asia 0 1 1 0 0 

West Asia 0 3 0 0 0 

2010 

Total 0 9 3 2 0 

Central Asia 0 1 1 0 0 

East Asia 0 1 0 1 0 

Pacific 0 0 0 1 0 

South Asia 0 4 0 0 0 

South-East Asia 0 1 1 0 0 

West Asia 0 3 0 0 0 

2011 

Total 0 10 2 2 0 
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Table 31 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level (Latin 
America and the Caribbean) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Andean 3 1 0 0 0 

Caribbean 1 0 0 0 0 

Mesoamerica 0 2 1 0 0 

South Cone 0 0 1 0 0 

2010 

Total 4 3 2 0 0 

Andean 3 1 0 0 0 

Caribbean 1 0 0 0 0 

Mesoamerica 1 1 1 0 0 

South Cone 0 1 0 0 0 

2011 

Total 5 3 1 0 0 

 
 
 
Table 32 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the regional level (Latin 
America and the Caribbean) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Andean 3 0 1 0 0 

Caribbean 1 0 0 0 0 

Mesoamerica 0 1 0 1 1 

South Cone 0 0 1 0 0 

2010 

Total 4 1 2 1 1 

Andean 3 0 1 0 0 

Caribbean 1 0 0 0 0 

Mesoamerica 0 1 0 1 1 

South Cone 0 0 1 0 0 

2011 

Total 4 1 2 1 1 

 
 
 
Table 33 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the subregional level (Latin 
America and the Caribbean) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Andean 2 1 1 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 0 0 1 1 1 

South Cone 0 0 1 0 0 

2010 

Total 3 2 3 1 1 
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 Subregion Very good Good Fair Poor Very poor 

Andean 2 1 1 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 0 0 1 1 1 

South Cone 0 0 1 0 0 

2011 

Total 3 2 3 1 1 

 

 
Table 34 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Latin 
America and the Caribbean) 

 Su-region Very good Good Fair Poor Very poor 

Andean 3 1 0 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 0 1 2 0 0 

South Cone 0 1 0 0 0 

2010 

Total 4 4 2 0 0 

Andean 3 1 0 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 1 1 1 0 0 

South Cone 1 0 0 0 0 

2011 

Total 6 3 1 0 0 

 
 
 
Table 35 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the local level (Latin America 
and the Caribbean) 

 Subregion Very good Good Fair Poor Vry poor 

Andean 2 0 2 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 0 1 2 0 0 

South Cone 0 0 1 0 0 

2010 

Total 3 2 5 0 0 

Andean 2 0 2 0 0 

Caribbean 1 1 0 0 0 

Mesoamerica 1 1 1 0 0 

South Cone 0 1 0 0 0 

2011 

Total 4 3 3 0 0 
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Table 36 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level 
(Northern Mediterranean) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 2 - - - 

2011 
Northern 

Mediterranean - 2 - - - 

 
 
 
Table 37 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the regional level (Northern 
Mediterranean) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - - 2 - - 

2011 
Northern 

Mediterranean - - 2 - - 

 
 
 
Table 38 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the subregional level 
(Northern Mediterranean) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 1 - - - 

2011 
Northern 

Mediterranean - 1 - - - 

 
 
 
Table 39 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Northern 
Mediterranean) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 1 - - 1 - 

2011 
Northern 

Mediterranean 1 - - 1 - 

 
 
 
Table 40 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the local level (Northern 
Mediterranean) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 1 1 - - 

2011 
Northern 

Mediterranean - 1 1 - - 
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Table 41 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international level (Central 
and Eastern European) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 1 1 - - - 

2011 

Central and Eastern 
Europe 1 1 - - - 

 
 
 
Table 42 
Evaluation of effectiveness of the institutional set up at the regional level (Central and 
Eastern European) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 1 - - 1 - 

2011 

Central and Eastern 
Europe 1 - - 1 - 

 
 
 
Table 43 
Evaluation of effectiveness of the institutional set up at the sub-regional level (Central 
and Eastern European) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 1 - 1 - 

2011 

Central and Eastern 
Europe - 1 - 1 - 

 
 
 
Table 44 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the national level (Central and 
Eastern European) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 2 1 - - 

2011 

Central and Eastern 
Europe - 2 1 - - 

 
 
 
Table 45 
Evaluation of effectiveness of the institutional set up at the local level (Central and 
Eastern European) 

 Region Very good Good Fair Poor Very poor 

2010 - 2 - 1 - 

2011 

Central and Eastern 
Europe - 2 - 1 - 
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Table 46 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international, regional, 
subregional, national and local levels (developed country Parties): Average results 

 
Developed  country 
Parties International Regional Subregional National Local 

2010 Europe fair poor poor fair fair 

2011 Europe fair poor fair fair fair 

 
 
 
Table 47 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international, regional, 
subregional, national and local levels (Global Environment Facility) 

  International Regional Subregional National Local 

2010 very good very good fair very good very good 

2011 

Global 
Environment 
Facility very good very good fair very good very good 

 
 
 
Table 48 
Evaluation of effectiveness of the institutional set-up at the international, regional, 
subregional, national and local levels (Global Mechanism) 

  International Regional Subregional National Local 

2010 very good very good very good very good - 

2011 

Global 
Mechanism 

very good very good very good very good - 

    


