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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

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

  لتنفيذ االتفاقيةاستعراض التدفُّقات املالية 
ويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدَّمة من البلدان األطراف املتأثِّرة والبلدان األطـراف             األتحليل  ال

املتقدِّمة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة         
   لالستراتيجية٥ملية عن اهلدف التنفيذي ومرفق البيئة العاملية وكذلك من اآللية العا

ويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدَّمة مـن البلـدان          األتحليل  ال    
األطراف املتأثِّرة والبلدان األطراف املتقدِّمة ووكاالت األمم املتحـدة         
واملنظمات احلكومية الدولية ومرفق البيئة العاملية وكذلك من اآلليـة          

   لالستراتيجية٥ف التنفيذي العاملية عن اهلد
  مذكّرة مقدَّمة من األمانة    

  موجز    
تتضمَّن هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدَّمة من البلـدان األطـراف               

.  لالستراتيجية، أي التمويل ونقل التكنولوجيا     ٥والكيانات املبلّغة األخرى عن اهلدف التنفيذي       
ات حمدَّثة عن مؤشِّرات األداء اخلمسة ذات الصلة مـن منظـور عـاملي              وتقدِّم الوثيقة معلوم  

  .وإقليمي ودون إقليمي، وتبّين االجتاهات احملتملة حنو بلوغ األهداف احملدَّدة هلذه املؤشِّرات
التـدابري الراميـة إىل     تكييف  بضرورة  املتعلقة  وتتضمن الوثيقة أيضاً بعض التوصيات        

  . ، واملقدمة لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقيةوتوطيدها حتقيق هذا اهلدف وتبسيطها
، اليت ترمـي إىل إثـراء العمليـة املتكـررة،           ICCD/CRIC(11)/15وترد يف الوثيقة      

جمموعـة  ات املمكن إدخاهلا علـى      تحسينالاالعتبارات اخلاصة بعملية اإلبالغ، مبا يف ذلك        
  .امؤشِّرات األداء واملنهجيات املرتبطة هب
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  مقدِّمة  -أوالً  
للمعلومات املقدَّمة من األطراف واملراقبني عن اهلدف  حتليلٌ أويل   جتميٌع و هذه الوثيقة     -١

وقد أعدَّت اآللية العاملية هـذه      . )١( أي التمويل ونقل التكنولوجيا    ، لالستراتيجية ٥التنفيذي  
  . ٩-م أ/١٣الوثيقة بالتعاون مع األمانة مبا يتفق مع املقّرر 

س والسادس أدناه احلالة فيما خيـص       وتناقش الفصول الثاين والثالث والرابع واخلام       -٢
، CONS-O-18، وCONS-O-17، وCONS-O-16، وCONS-O-15و، CONS-O-14املؤشِّــرات 

باالسـتناد إىل   عـاملي   من منظور   السالف الذكر   ومؤشِّرات األداء املتعلقة باهلدف التنفيذي      
ومل تقدم وكاالت   . تقدِّمةاملعلومات املقدَّمة من البلدان األطراف املتأثِّرة والبلدان األطراف امل        

وُيتـاح،  . ٢٠١٣-٢٠١٢جولة  األمم املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية أية تقارير خالل          
إقليمـي ودون   الذي يتناول من منظـور       من املعلومات املتعلِّقة بالتحليل      عند االقتضاء، املزيد  

.  ومرفق البيئة العاملية واآللية العامليـة      لبلدان األطراف املتأثِّرة والبلدان األطراف املتقدِّمة     اإقليمي  
 ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقد أُجري حتليلٌ إضايف مبراعاة البيانات املقدَّمة للفتـرتني          

  .من أجل رصد التقدُّم احملرز حنو بلوغ األهداف احملدَّدة هلذه املؤشِّرات واالجتاهات ذات الصلة
أثر اإلبالغ عامل جوليت اف املشاركة يف األطرعدد وجتدر اإلشارة إىل أن الفرق بني   -٣

 بلداً مـن البلـدان      ٧٧هذه الوثيقة املعلومات اليت قدمها      وتتناول  . يف هذا التحليل اإلضايف   
 ،اإلبالغ السابقة جولة   بلداً منها بشأن     ١١٣اإلبالغ احلالية، و  جولة  األطراف املتأثرة بشأن    

وتأخذ الوثيقة أيضاً يف احلـسبان      . د سواء احلالية والسابقة على ح   اجلولتني   بلداً بشأن    ٦٩و
 بلداً ١٤احلالية و اجلولة   بلدان من البلدان األطراف املتقدِّمة بشأن        تسعةاملعلومات اليت قدمتها    

وأُجري حتليل الجتاهـات مؤشِّـرات      .  اجلولتني  بلدان بشأن  ستةالسابقة و اجلولة  منها بشأن   
ن أجل رصد التقدُّم احملرز حنو حتقيق األهـداف          م ٥األداء اخلمسة املتعلقة باهلدف التنفيذي      

اليت لوحظـت يف    وينبغي النظر إىل االجتاهات     . العاملية احملدَّدة يف إطار هذا اهلدف التنفيذي      
ال غـري نظـراً إىل      االستيضاح  من باب   ) ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨(فتريت السنتني   

ى وجه التحديد، ميكن أن ختتلـف       علو. جوليت اإلبالغ التفاوت يف عدد التقارير املتاحة عن       
اليت قدمت معلومات   املبلغة  كيانات  الفيما خيص فرادى    اليت ُترصد   هذه االجتاهات عن تلك     

وميكن بناء على الطلب إتاحـة      . الكليةوكذلك عن االجتاهات    املتتاليتني  عن فتريت السنتني    
  .املعلومات املتعلِّقة هبذا املستوى من التحليل

 السابع استنتاجات عامة بشأن حالة األنشطة اليت تتعلـق باهلـدف            وترد يف الفصل    -٤
األنـشطة وتبـسيطها    تكييف  وقد ُوضعت بعض التوصيات املتعلقة بضرورة       . ٥التنفيذي  

. لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بغية حتقيق أهـداف االسـتراتيجية            وتوطيدها  
  

  .٨-م أ/٣املقّرر  )١(
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توجيهات ستخدام اإلطار القائم على النتائج، تقدمي       تود جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، با      وقد
واملنظمات ذات الصلة إلتاحـة     وهيئتيها الفرعيتني   إىل األطراف ومؤسسات االتفاقية     عملية  

  .متابعة التوصيات احملددة اهلدف اليت سُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها

 ١-٥  املتعلق بالنتيجةCONS-O-14مؤشِّر األداء   -ثانياً  

عدد البلدان األطراف املتأثِّرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تعكس أُطـر              
اسـتراتيجية التمويـل املتكاملـة     وضعتها اآللية العاملية يف ظـل  االستثمار اخلاصة هبا واليت  

ألطـراف  استراتيجيات متويل متكاملة أخرى زيادة يف املوارد الوطنية والثنائية واملتعدِّدة ا           أو
  .ملكافحة التصحُّر وتدهور األراضي

  عامليالتحليل من منظور   -ألف  
انظر املرفق، اجلداول (عدد البلدان األطراف املتأثِّرة اليت وضعت أطراً متكاملة لالستثمار            -١  

  )١ والشكل ٤ إىل ١من 
ر،  بلداً قد وضع إطاراً متكـامالً لالسـتثما        ٢٤اإلبالغ كان هناك    جولة  يف هناية     -٥

وأفاد أحد البلدان بأنه وضع أكثر مـن إطـار          . اإلبالغ السابقة  بلداً يف جولة     ١٢    بمقارنة  
وتتصدر أفريقيا قائمة البلدان اليت وضعت أطراً متكاملة لالستثمار         . متكامل واحد لالستثمار  

طر األ يف املائة من ٥٨، وهو ما يعادل  بلداً من بلداهنا بأهنا وضعت هذه األطر       ١٤حيث أفاد   
وضـع  وأبلغت مخسة بلدان يف آسيا عن       . املتكاملة لالستثمار املبلغ عنها على الصعيد العاملي      

 وبلد واحـد يف     ،وأربعة بلدان يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      أطر متكاملة لالستثمار،    
 بلداً بإعداد خطط لوضع أطر متكاملة       ٣٢وإضافة إىل ذلك، أفاد     . أوروبا الوسطى والشرقية  

  .املقبلة) السنوات(لالستثمار يف السنة 
تسعة أطر متكاملـة لالسـتثمار يف       دعمت  وأفادت البلدان األطراف املتقدمة بأهنا        -٦
إطار متكامل لالستثمار كل سنة يف ظـل        ُوضع  وقد  . ٢٠١١، وتسعة يف عام     ٢٠١٠ عام

  .استراتيجية متويل متكاملة وضعتها اآللية العاملية
اً من البلدان اليت لديها إطار واحد على األقـل مـن األطـر        وذكر مخسة عشر بلد     -٧

وحصل أحد عشر بلـداً     . عملها الوطين برنامج  املتكاملة لالستثمار أهنا وضعته باالستناد إىل       
على دعم اآللية العاملية يف وضع أطرها املتكاملة لالستثمار، وحصلت سبعة بلدان على دعم              

 ومثانية على دعم املؤسـسات  ،على دعم املؤسسات الثنائية  ومخسة بلدان    ،مرفق البيئة العاملية  
ثنا عشر بلداً على دعم تقـين       اوحصل  .  وثالثة على دعم كيانات أخرى     ،املتعددة األطراف 

  .وعشرة بلدان على دعم مايل وتسعة بلدان على دعم يف جمال بناء القدرات
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  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

 يف املائة على األقل من البلدان األطراف املتأثرة ٥٠ن نسبة   ستكو ٢٠١٤حبلول عام     
  . والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية قد وضعت أطراً متكاملة لالستثمار

 بلداً من البلدان األطراف املتأثرة بأهنا وضعت إطـاراً  ٢٤، أفاد ٢٠١١يف هناية عام      -٨
 بلداً منها بأهنا أعدت خططاً لوضع أطر        ٣٣وواحداً على األقل من األطر املتكاملة لالستثمار        

 بلـداً الـيت     ٢٤    لا بلداً من أصل     ١٤أفاد  و. املقبلة) السنوات(ر يف السنة    متكاملة لالستثما 
وضعت إطاراً واحداً على األقل من تلك األطر، بأهنا أعدت خططاً لوضع املزيد من هـذه                

اد البلدان اليت وضعت أطراً متكاملـة       البلدان حصراً يف عد   هذه  واعتربت  . األطر يف املستقبل  
  . لالستثمار لتفادي احلساب مرتني

وأعرب اثنان من البلدان األطراف املتقدمة إىل جانب اآللية العاملية عـن عـزمهم                -٩
الدعم إىل عملية وضع أطر متكاملة لالستثمار يف بلدان أطـراف متـأثرة يف الـسنة                 تقدمي

  .املقبلة) السنوات(
البلدان تقدمي معلومات عن الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها أثناء وضع          وطُلب إىل     -١٠

أشـد  متثل  القيود املالية   أن  وقد أشري إىل    ). ٥انظر املرفق، اجلدول    (إطار متكامل لالستثمار    
درجة األمهيـة الـيت   ث عدد البلدان اليت أشارت إليها أو من حيث       من حي سواء  الصعوبات  

 وعدم كفاية التنسيق بني الكيانات الوطنية       ،تقار إىل املوارد البشرية   وتال ذلك االف  . توليها هلا 
  . واملوارد املتنوعة اليت يصعب إدارهتا حتت مظلة واحدة،والكيانات الداعمة

ـ  ت إطار ـدان اليت وضع  ـع عدد البل  ـوقد ارتف   -١١ الً لالسـتثمار منـذ     ـاً متكام
 حالياً لوضـع إطـار متكامـل         فيما اخنفض عدد البلدان اليت ختطط      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

إىل أن هناك جمموعة من البلدان قد وضعت الصيغة         يرجع  السبب يف ذلك    ولعل  . لالستثمار
وإضافة إىل ذلك، كان عدد البلدان الـيت        . اإلبالغ لفترة السنتني  جولة  األخرية للعملية أثناء    

ما خيـص جمموعـة     وفي. السنتني السابقة فترة  أقل مما كان عليه يف      اجلولة  شاركت يف هذه    
جلت زيادة يف عدد البلدان اليت وضعت هذه        ، سُ أطرها املتكاملة لالستثمار  البلدان اليت أهنت    

وأظهرت جمموعات ومؤسسات املاحنني أيضاً دعماً      . األطر باالستناد إىل برامج عملها الوطنية     
ـ          . متزايداً راً متكاملـة  وعلى الرغم من تزايد عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضـعت أط

، مطالبـة    فضالً عن شـركائها اإلمنـائيني      ،البلدان اليت مل تضع هذه األطر     تظل  لالستثمار،  
  .٢٠١٤ يف املائة حبلول عام ٥٠  ل اضاعفة اجلهود لبلوغ هدفمب
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  )إقليمي ودون إقليميمن منظور التحليل (البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
  ليت وضعت أطراً متكاملة لالستثمار عدد البلدان األطراف املتأثرة ا  -١  
  )٣ والشكل ٩ إىل ٦انظر املرفق، اجلداول من (أفريقيا   -)أ(  

بلدان خططـاً    ١٠ بلداً يف أفريقيا إطاراً متكامالً لالستثمار فيما أعدت          ١٤وضع    -١٢
وأفادت تسعة بلدان لديها إطار متكامل لالسـتثمار        . يف املستقبل من هذا القبيل    لوضع إطار   

وتلقت سبعة بلدان املساعدة من     . ا وضعت هذه األطر باالستناد إىل برامج عملها الوطنية        بأهن
 وستة  ، وثالثة بلدان من املؤسسات الثنائية     ، ومخسة بلدان من مرفق البيئة العاملية      ،اآللية العاملية 

زيـادة   وميثل ذلك    ؛ وبلدان اثنان من مصادر أخرى     ،بلدان من املؤسسات املتعددة األطراف    
وتلقت سـبعة بلـدان الـدعم الـتقين         . اإلبالغ السابقة مقارنة جبولة    يف املائة    ١٥نسبتها  
. تلقت سبعة بلدان أخرى الدعم املايل، وتلقت أربعة بلدان الدعم يف جمال بناء القدرات              فيما

ومن بني البلدان السبعة اليت حصلت على مساعدة اآللية العاملية، ذكرت ستة بلـدان أهنـا                
وحصل اثنا عشر بلداً من     . ا على أساس استراتيجية التمويل املتكاملة اخلاصة هبا       حصلت عليه 

البلدان اليت لديها أطر متكاملة لالستثمار على مساعدة اآللية العاملية يف استكشاف قنـوات              
 يف املائة عدد البلدان األطـراف املتـأثرة         ٧٥وزاد بنسبة   . موارد مالية غري تقليدية ومبتكرة    

اإلبالغ جولة اليت وضعت إطاراً واحداً على األقل من األطر املتكاملة لالستثمار منذ   األفريقية  
  . بيد أن هناك اخنفاضاً يف عدد البلدان اليت ختطط للقيام بذلك يف املستقبل. األخرية

  )٤ والشكل ١٣ إىل ١٠انظر املرفق، اجلداول من (آسيا   )ب(  
إطاراً متكامالً لالستثمار، مقارنـة ببلـد        بلدان يف آسيا بأهنا وضعت       مخسةأفادت    -١٣

 بلداً أهنا ختطط لوضع إطار متكامل لالستثمار يف         ١٢ وذكر   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨واحد يف الفترة    
وذكرت ثالثة بلدان من البلدان اليت لديها إطار متكامل لالستثمار أهنا وضعت هذه             . املستقبل

دان الثالثة ذاهتا مساعدة من اآللية العاملية،       وتلقت البل . األطر باالستناد إىل برامج عملها الوطنية     
وتلقـى  . وتلقى بلد واحد الدعم من مرفق البيئة العاملية واملؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف           

وقد ذكـرت مجيـع     . آخران الدعم يف جمال بناء القدرات     بلدان  الدعم التقين فيما تلقى     بلدان  
املية أهنا حصلت عليها على أسـاس اسـتراتيجية         البلدان اليت حصلت على مساعدة اآللية الع      

وذكر أحد البلدان اليت وضعت أطراً متكاملة لالستثمار أنه حصل          . التمويل املتكاملة اخلاصة هبا   
  .على مساعدة اآللية العاملية يف استكشاف قنوات موارد مالية غري تقليدية ومبتكرة

  )٥ والشكل ١٧ إىل ١٤فق، اجلداول من انظر املر(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أهنا وضـعت إطـاراً            أربعة  أفادت    -١٤

 بلدان خططاً   سبعةمتكامالً لالستثمار مقارنة ببلد واحد يف فترة اإلبالغ األخرية، ووضعت           
 بلـداً يف    ١٣من  د هذه البلدان    يف املستقبل مما يعين اخنفاض عد     من هذا القبيل    إلنشاء إطار   

وذكرت ثالثة بلدان لديها إطار متكامل لالستثمار أهنا وضعت هـذه           . فترة السنتني السابقة  
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 ،وحصل بلد واحد على املساعدة من اآللية العاملية       . األطر باالستناد إىل خطط عملها الوطنية     
 وبلد رابع من املؤسسات   ،نائية وبلد ثالث من املؤسسات الث     ،وبلد آخر من مرفق البيئة العاملية     

وحصلت البلدان الثالثة الـيت وضـعت       .  وبلد خامس من مصادر أخرى     ،املتعددة األطراف 
أطرها املتكاملة لالستثمار باالستناد إىل برامج عملها الوطنية على املساعدة التقنيـة واملاليـة      

 من اآللية العاملية أن     وذكر البلد الذي حصل على مساعدة     . واملساعدة يف جمال بناء القدرات    
.  املتكامل لالستثمار يستند إىل استراتيجية التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية العامليـة     هإطار

وذكر اثنان من البلدان اليت لديها أطر متكاملة لالستثمار أهنما حصال على مساعدة اآلليـة               
  .العاملية الستكشاف موارد مالية غري تقليدية ومبتكرة

  مشال البحر األبيض املتوّسط  )د(  
ومل يضع أي بلد من هذه      . رّدت ثالثة بلدان مبلِّغة من أصل أربعة على هذا السؤال           -١٥

  .البلدان إطاراً متكامالً لالستثمار، ما عدا بلداً واحداً أفاد بأنه خيطط للقيام بذلك
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

وأفـاد بلـٌد واحـد يف       . بعة على هذا السؤال   ان مبلِّغة من أصل س    ردَّت أربعة بلد    -١٦
بلدان املعلومات اليت قدمها بأنه يعكف على وضع أكثر من إطار متكامل لالستثمار، وذكر              

  .من هذا القبيلأهنما أعدا خططاً لوضع إطار 
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

  )١٨انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
ن البلدان اليت مل يكن لديها إطار متكامل لالستثمار يف هناية فترة           بلدان م  ١٠أفادت    -١٧

وإضافة . ) املقبلة السنوات(اإلبالغ أهنا أعدت خططاً لوضع أُطر متكاملة لالستثمار يف السنة           
مخسة بلدان من البلدان اليت لديها أطر متكاملة لالسـتثمار          ذكرت  إىل هذه البلدان العشرة،     

وأُشري إىل أن الصعوبة الرئيـسية      . املقبلة) السنوات(د من األطر يف السنة      لوضع املزي أهنا ُتعّد   
  .أمام إجناز هذه املهمة تكمن يف القيود املالية

  )١٩انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
ثنا عشر بلداً من البلدان اليت مل يكن لديها إطار متكامل لالستثمار يف هنايـة               اأفاد    -١٨

وإضـافة  . دت خططاً لوضع أُطر متكاملة لالستثمار يف السنوات املقبلة        فترة اإلبالغ بأهنا أع   
إىل ذلك، ذكرت ثالثة بلدان لديها أُطر متكاملة لالستثمار أهنا أعدت خططاً لوضع املزيـد               

وأُشري إىل أن الصعوبة الرئيسية أمام إجناز هـذه املهمـة           . من هذه اُألطر يف السنوات املقبلة     
  .ة باملوارد البشريةتكمن يف القيود املتعلق
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  )٢٠انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
ذكرت سبعة بلدان من البلدان اليت مل يكن لديها يف هناية فترة اإلبالغ إطار متكامل                 -١٩

وإضـافة إىل   . لالستثمار أهنا أعدت خططاً لوضع أُطر متكاملة لالستثمار يف السنوات املقبلة          
ثنان لديهما أُطر متكاملة لالستثمار بأهنما أعدا خططاً لوضع املزيـد مـن   اأفاد بلدان  ذلك،  

وأشري إىل أن الصعوبة الرئيسية أمام إجناز هذه        . األطر املتكاملة لالستثمار يف السنوات املقبلة     
  .املهمة تكمن يف القيود املالية

  مشال البحر األبيض املتوّسط  )د(  
 منطقة مشال البحر املتوّسط أنه أعد خططاً لوضع إطار متكامل           أفاد أحد البلدان يف     -٢٠

وأشري إىل أن الصعوبة الرئيسية أمام إجناز هـذه      . ٢٠١٧-٢٠١٦لالستثمار يف فترة السنتني     
  .املهمة تكمن يف القيود املالية

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
ار متكامل لالسـتثمار يف     ثنان من البلدان يف املنطقة أهنما خيططان لوضع إط        اذكر    -٢١

وأشري إىل أن الصعوبة الرئيسية أمام إجناز هذه املهمة تكمن يف . ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني 
  .القيود املالية

  البلدان األطراف املتقدِّمة  -جيم  
انظـر  (عدد األطر املتكاملة لالستثمار اليت وضعت بدعمٍ من البلدان األطراف املتقدِّمة              -١  

  )٢٢ و٢١ن املرفق، اجلدوال
من أصل تسعة على هذا السؤال، وأفـادت بأهنـا         أطراف متقدمة   ردَّت ستة بلدان      -٢٢

وعلى غرار . ٢٠١١ وتسعة أطر يف عام    ٢٠١٠دعمت تسعة أُطر متكاملة لالستثمار يف عام        
يف صيغت  قدَّمت هذه البلدان الدعم إىل اُألطر املتكاملة لالستثمار اليت          فترة السنتني السابقة،    

 استراتيجيات التمويل املتكاملة اليت وضعتها اآللية العاملية وكذلك املنظمات ذات الصلة            ظل
وذكر أحد البلدان أنه مل يقدِّم الدعم إىل إنشاء أطر متكاملة لالستثمار يف البلـدان            . األخرى

  . األطراف املتأثِّرة
هلا أن تسعة بلدان تلقّت     اإلبالغ وخال فترة  ويظهر التوزيع اجلغرايف للدعم املقدَّم قبل         -٢٣

وتلقّـت مجيـع    .  على حد سـواء    ااإلبالغ وخالهل قبل جولة   الدعم على املستوى الوطين     
املتأثِّرة واملناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية الدعم من بلد واحد من البلدان األطـراف              البلدان

تلقّت الدعم  اليت  قيا،   على حد سواء، باستثناء أفري     ااإلبالغ وخالهل جولة  املتقدِّمة وذلك قبل    
ووفقاً للتقارير الـواردة،    . ٢٠١١-٢٠١٠من بلدين من البلدان األطراف املتقدِّمة يف الفترة         

، باستثناء مبادرة عاملية واحدة أُبلغ      )أفريقيا وآسيا (تركَّز الدعم بشكلٍ حصري على منطقتني       
اإلبالغ وخـالل   لة  جووتلقّت مجيع بلدان آسيا الوسطى الدعم قبل        . ٢٠٠٨عنها قبل عام    
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وذكر اثنان من البلدان األطراف املتقدِّمة أهنما وضعا        .  على حد سواء   ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
أو املناطق اإلقليمية ودون اإلقليميـة      /خططاً لدعم بلد أو أكثر من البلدان األطراف املتأثِّرة و         

  .املشمولة باتفاقية مكافحة التصحُّر
التصحُّر وبلدان  مكافحة  عم يف إطار مبادرة تتعلَّق باتفاقية       وقدَّم اثنان من البلدان الد      -٢٤

تفاقية أو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن        هذه اال آخران الدعم يف إطار آخر غري إطار        
وأفاد بلدان اثنان بأهنما يقدِّمان الدعم التقين بـصفة         . تغيُّر املناخ أو اتفاقية التنوُّع البيولوجي     

  .ر آخران إىل أهنما يقدمان الدعم التقين واملايل على حد سواءأساسية فيما أشا
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

أفاد اثنان من البلدان األطراف املتقّدمة أهنما وضعا خططاً لدعم بلد أو أكثر مـن                 -٢٥
يـة مكافحـة    أو املناطق اإلقليمية ودون اإلقليمية املشمولة باتفاق      /البلدان األطراف املتأثِّرة و   

وخيطط البلدان لدعم بلد من بلدان غرب أفريقيا        . التصحُّر يف وضع األطر املتكاملة لالستثمار     
  . ومبادرة عاملية واحدة٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة 

وطُلب إىل البلدان األطراف املتقدِّمة اليت دعمت إطاراً أو أكثر من اُألطر املتكاملـة                -٢٦
أو على املستويني اإلقليمـي ودون اإلقليمـي أن تقـدِّم           /لالستثمار على املستوى الوطين و    

وهي ). ٢٣انظر املرفق، اجلدول    (معلومات عن الصعوبات الرئيسية اليت واجهتها يف العملية         
  : ترد فيما يلي

  وانب اإلدارة املستدامة لألراضي الشاملة لعّدة قطاعات؛املتعلق جبالعمل   )أ(  
ل احملدَّدة يف إطـار اإلدارة املـستدامة        وضع استراتيجيات لعمليات التدخُّ     )ب(  

لألراضي مقابل إدراج اإلدارة املستدامة لألراضي يف السياسات املتعلِّقة بتغيُّر املناخ أو املسائل         
  ذات الصلة األخرى؛

  .اّتباع هنج متكامل إزاء اإلدارة املستدامة لألراضي  )ج(  
اُألطر املتكاملة لالستثمار علـى     تدعم   وطُلب إىل البلدان األطراف املتقدِّمة اليت مل        -٢٧

أو اإلقليمي ودون اإلقليمي أن حتدِّد األسباب اليت حالت دون تقدمي هذا         /املستويات الوطين و  
وردَّت أربعة بلدان على هذا السؤال مشرية إىل        ). ٢٤انظر املرفق، اجلدول    (النوع من الدعم    

  .ملوارد املاليةأن السبب الرئيسي يف ذلك يعزى إىل االفتقار إىل ا

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
مل يقدِّم مرفق البيئة العاملية الدعم إىل اُألطر املتكاملة لالستثمار سواء أكان ذلك قبل                -٢٨

وأشـار  . فترة اإلبالغ أم خالهلا ومل يبلغ عن إعداد خطٍط لتقدمي الدعم يف السنوات املقبلة              
 الرئيسية اليت تواجهها البلدان تكمن يف االفتقـار إىل           إىل أن بعض القيود    مرفق البيئة العاملية  
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التنسيق بني الوزارات ذات الصلة يف البلدان املتلقّية لتوفري املعلومات التقنية واملالية الضرورية،             
  .والطابع املتنوِّع للموارد الوطنية والثنائية واملتعدِّدة األطراف

  اآللية العاملية  -هاء  
  لة لالستثمار اليت تلقت الدعمعدد األطر املتكام  -١  

على الـصعيد اإلقليمـي      أطر متكاملة لالستثمار     ٤قدمت اآللية العاملية الدعم إىل        -٢٩
 إطاراً وطنياً من هذه األطر يف ظل استراتيجية التمويل املتكاملة اليت            ١٥وإىل  ) اإلقليمي دون(

 إطار اتفاقية مكافحة التصحر، ويقدم الدعم يف. اإلبالغجولة وضعتها اآللية العاملية لكل سنة  
 ،ومبادرة بلدان آسيا الوسطى إلدارة األراضـي      ،  (TerrAfrica) "تريأفريكا"عن طريق مبادرة    

األنشطة املتكاملـة واحملـددة     مشروع  ( ومرفق البيئة العاملية     ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
اهلدف ألقل البلـدان منـواً      ددة  األنشطة املتكاملة واحمل  القدرات، ومشروع هنج    اهلدف لبناء   

). والدول اجلزرية الصغرية النامية إزاء تنمية القدرات وتعميم اإلدارة املـستدامة لألراضـي            
وأظهرت املقارنة اليت أجريت بني     . وقدمت اآللية العاملية الدعم التقين واملايل على حد سواء        

ياً يف هذا اخلصوص، ويعزى ذلك إىل       هذه البيانات وبيانات فترة السنتني السابقة اجتاهاً إجياب       
اسـتراتيجية  سياق  كون اآللية العاملية قد قدمت الدعم إىل أربعة أطر متكاملة لالستثمار يف             

اإلبالغ السابقة، كما قدمت الدعم إىل إطار متكامـل واحـد           جولة  التمويل املتكاملة أثناء    
لالسـتثمار خـارج نطـاق      لالستثمار على املستوى دون اإلقليمي وإىل ثالثة أطر وطنية          

  .استراتيجية التمويل املتكاملة
وقبل فترة اإلبالغ، قدمت اآللية العاملية الدعم إىل آسيا الوسطى يف وضـع إطـار                 -٣٠

وخالل فترة اإلبالغ، قدمت اآللية العاملية الدعم إىل مجيع املناطق باستثناء  . متكامل لالستثمار 
 بلداً يف أفريقيا    ٤٥ت اآللية العاملية أيضاً الدعم إىل       وقدم. منطقة مشال البحر األبيض املتوسط    

وآسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب من أجل وضع أطر متكاملة لالستثمار باالقتران مع             
  .٩-م أ/٢عملية مواءمة برامج العمل الوطنية على النحو املطلوب يف املقرر 

  املسامهة يف حتقيق اهلدف  -٢  
عاملية خططاً لتقدمي املزيد من الدعم من أجل تنفيذ األطر املتكاملـة            وضعت اآللية ال    -٣١

وأشارت اآللية العاملية إىل أن الصعوبات الرئيسية اليت        . ٢٠١٣-٢٠١٢لالستثمار يف الفترة    
تواجهها البلدان لدى وضع األطر املتكاملة لالستثمار تكمن يف عدم إدراج اإلدارة املستدامة             

اإلمنائية الوطنية الرئيسية وعدم تقدمي معلومات كافيـة إىل اجلهـات       لألراضي يف األولويات    
  .صاحبة املصلحة عن عائدات االستثمار يف اإلدارة املستدامة لألراضياملناسبة 
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  ٢-٥ املتعلق بالنتيجة CONS-O-15مؤشر األداء   -ثالثاً  
 

 التـصحر وتـدهور     حجم املوارد املالية اليت تتيحها البلدان األطراف املتقدمة ملكافحة          
 األراضي واجلفاف

 
ألن البلدان األطراف املتقدمة هي الوحيدة      عاملي  جرى حتليل هذا املؤشر من منظور         -٣٢

  .ومل حيدد أي هدف هلذا املؤشر. اليت طلب إليها تقدمي معلومات عنه
التصحر وتدهور  املبالغ املتاحة للبلدان األطراف املتأثرة من خالل الربامج واملشاريع املتعلقة ب              

  راضي واجلفاف طوال فترة اإلبالغاأل
انظـر  (ردت مثانية بلدان من أصل تسعة من البلدان األطراف املتقدمة على السؤال               -٣٣

 مليـار دوالر مـن      ١,٢٨وقد أفادت هذه البلدان بأهنا التزمت مببلغ        ). ٢٥املرفق، اجلدول   
طراف املتأثرة من أجل األنشطة املتعلقـة       جتاه البلدان األ  ) دوالر(دوالرات الواليات املتحدة    

 ٢,٧٣ باملقارنة مببلغ    ٢٠١١-٢٠١٠بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف فترة السنتني        
  .فترة السنتني السابقةيف مليار دوالر 

األسباب اليت تقف وراء اجتاه الزيادة أو       حتديد  وطلب إىل البلدان األطراف املتقدمة        -٣٤
درجة أمهية كل سبب منـها      وتقييم  ملالية املتاحة للبلدان األطراف املتأثرة      النقصان يف املوارد ا   

وظهر أن السبب الرئيسي وراء ذلك      ). ٧ و ٦ والشكالن   ٢٧ و ٢٦انظر املرفق، اجلدوالن    (
  .ر املوارد املتاحة للتعاون اإلمنائي بوجه عاميعزى إىل التغيريات يف تيّس

حر طراف من خالل الربامج واملشاريع املتعلقـة بالتـص        تعددة األ املاملبالغ املتاحة للمنظمات        
  فترة اإلبالغوتدهور األراضي واجلفاف طوال 

يف ردت أربعة بلدان من البلدان األطراف املتقدمة على السؤال، وأفادت بأهنا قدمت        -٣٥
طراف من خالل بـرامج ومـشاريع       األ مليون دوالر إىل منظمات متعددة       ٤٥فترة اإلبالغ   

  .تصحر وتدهور األراضي واجلفافمتصلة بال

  ٢-٥النتيجة ب املتعلق CONS-O-16مؤشر األداء   -رابعاً  
 

درجة كفاية املوارد املالية اليت أتاحتها البلدان األطراف املتقدمـة ملكافحـة التـصحر         
 وتدهور األراضي واجلفاف وحسن توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
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  عامليالتحليل من منظور   -ألف  
  )٩ و٨ والشكالن ٢٩ و٢٨انظر املرفق، اجلدوالن (الثنائية اليت تلقتها البلدان تقييم املساعدة   -١  

للمساعدة الثنائية الـيت    درجة ارتياحها بصورة عامة     البلدان األطراف املتأثرة    قّيمت    -٣٦
مع بعض التفاوتات بـني     معتربة أن مستوى هذا االرتياح يتراوح بني متوسط وجيد          تلقتها  

يف مجيع من االرتياح أعلى درجة عن بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب    وأعربت  . اطقاملن
سن توقيـت املـساعدة   حبيف أفريقيا فيما يتعلق وأعرب عن أقل درجة من االرتياح    . الفئات

، وأعربت آسـيا    )باستثناء منطقة مشال البحر األبيض املتوسط اليت مل ترد على هذا السؤال           (
وعلى الرغم من الردود اإلجيابية، اخنفض عدد البلـدان الـيت           . رجة من االرتياح  عن أعلى د  

وقد يفـسر ذلـك     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨أعربت عن ارتياحها يف مجيع املناطق باملقارنة بالفترة         
  .اإلبالغيةاجلولة باخنفاض عدد األطراف اليت أهنت هذه 

  )١١ و١٠لشكالن  وا٣٢ إىل ٣٠انظر املرفق، اجلداول من (التقييم النوعي   -٢  
،  يف املائة من البلدان املبلغة على املساعدة من اجلهات املاحنـة الثنائيـة    ٥٨حنو  حصل    -٣٧

وكانت آسيا هي املنطقة    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة يف الفترة      ٥٤كان يبلغ   هذا العدد   علماً أن   
الوسـطى   روبااليت أفادت فيها معظم البلدان بأهنا حصلت على املساعدة، يف حني أن منطقة أو     

  .والشرقية كانت هي املنطقة اليت يوجد فيها أقل عدد من البلدان احلاصلة على املساعدة
 بلداً الدعم من مرفق البيئـة       ٢٣ومن بني مجيع البلدان احلاصلة على املساعدة تلقى           -٣٨

 بلـداً  ١٥ و، بلداً من اآللية العاملية  ١٧ و ، بلداً من املؤسسات املتعددة األطراف     ٢١ و ،العاملية
 بلدان من مصادر    أربعة و ، بلداً من الشركاء الثنائيني    ١٣ و ،من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر    

وأشري إىل أن عدد البلدان اليت حظيت مبساعدة مرفق البيئة العاملية واملنظمات املتعددة             . أخرى
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة منه  ٢٠١١-٢٠١٠األطراف كان أكرب يف فترة السنتني 

 يف املائة من البلدان املبلغة أن تدين درجات كفايـة املـساعدة             ٤٠ذكر ما نسبته    و  -٣٩
. الثنائية اليت تتلقاها البلدان وحسن توقيتها وقابلية التنبؤ هبا عوامل تعوق تنفيـذ االتفاقيـة              

وإمجاالً تتسق هذه األرقام بوجه عام مع األرقام املذكورة بشأن درجة كفاية املساعدة الثنائية              
  . تتلقاها البلدان وحسن توقيتها وإمكانية التنبؤ هبااليت

  ) من منظور إقليمي ودون إقليميالتحليل (البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
  الثنائية اليت تلقتها البلدانتقييم املساعدة   -١  

  )١٤ إىل ١٢ واألشكال من ٣٥ إىل ٣٣انظر املرفق، اجلداول من (أفريقيا   )أ(  
املساعدة الثنائية وحسن توقيتها وإمكانية التنبـؤ هبـا      لكفاية  الرتياح  كانت درجة ا    -٤٠

وفيما يتعلق بدرجـة    . متماثلة يف مجيع بلدان أفريقيا اليت قدمت معلومات يف هذا اخلصوص          
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 ١١الكفاية، بلغت نسبة البلدان األفريقية اليت أعربت عن ارتياحها التام للمساعدة اليت تلقتها          
 يف املائة من البلدان عن درجة ارتياح تتراوح ما بني االرتياح التام             ٤٠ب  أعريف املائة، فيما    

وعلى .  يف املائة من البلدان عن عدم ارتياحها       ٣٠نسبته   ، وأعرب ما  أو االرتياح إىل حد ما    
 يف املائة من البلدان أهنا تلقت املـساعدة الثنائيـة يف            ٤٢صعيد حسن التوقيت، تعترب نسبة      

 يف املائة من البلدان     ٢٧ وقت مناسب إىل حد ما يف حني يرى ما نسبته            الوقت املناسب أو يف   
 يف املائة   ٣٥وفيما خيص إمكانية التنبؤ، يرى ما نسبته        . أهنا مل تتلق املساعدة يف الوقت املناسب      

من البلدان أنه ميكن التنبؤ باملساعدة أو ميكن التنبؤ هبا إىل حـد مـا، ورأت بلـدان أخـرى          
 يف املائة من البلدان األفريقية      ٣٠يدل حنو   ومل  . ائة أنه ال ميكن التنبؤ باملساعدة      يف امل  ٣٥ نسبتها

  .علومات عن هذه اجملموعة من األسئلةمباإلبالغ احلالية جولة اليت قدمت تقارير بشأن 
  )١٧ إىل ١٥ واألشكال من ٣٨ إىل ٣٦انظر املرفق، اجلداول من (آسيا   )ب(  

. ية املساعدة الثنائية منخفضة إىل حد ما بني بلدان آسيا         كفاكانت درجة االرتياح ل     -٤١
عن ارتياحه التام للمساعدة الـيت تلقاهـا،   )  يف املائة٤,٥أو ما نسبته    (وأعرب أحد البلدان    

إىل بني االرتياح التام واالرتيـاح       يف املائة من البلدان عن درجة ارتياح تتراوح          ٢٧وأعرب  
 يف ٤١  ب، مقارنـة  ملائة من البلدان عن عدم ارتياحهـا  يف ا٦٠ت نسبة تناهز ، وأعربحد ما 

 يف املائة من    ٦٦نسبته   وعلى صعيد حسن التوقيت، يرى ما     . اإلبالغ األخرية جولة  املائة يف   
ازداد إذ  البلدان املبلغة أن توقيت املساعدة الثنائية كان مناسباً أو كان مناسباً إىل حد مـا،                

أن ؛ وبلغت نسبة البلدان اليت ترى       اإلبالغ األخرية جولة     يف املائة يف   ٣٠عددها مقارنة بنحو    
وفيما خيـص  .  يف السابق يف املائة٣٦  ب يف املائة، مقارنة     ١٩توقيت املساعدة مل يكن مناسباً      

 يف املائة من البلدان أنه ميكن التنبؤ باملساعدة الثنائية الـيت            ٤٥إمكانية التنبؤ، يرى ما نسبته      
 يف  ٢٥ازداد عدد هذه البلدان مقارنة بنسبة       إذ  كن التنبؤ هبا إىل حد ما،       تتلقاها البلدان أو مي   

 ٣٦ميكن التنبؤ باملساعدة     بلغت نسبة البلدان اليت ترى أنه ال      و ؛املائة يف فترة السنتني األخرية    
 يف املائة من البلدان     ١٤ومل يقدم حنو    . السابقةاجلولة   يف املائة يف     ٤٦يف املائة، بعد أن كانت      

  .يت قدمت تقارير بشأن دورة اإلبالغ احلالية معلومات عن هذه اجملموعة من األسئلةال
 ١٨ واألشكال مـن     ٤١ إىل   ٣٩انظر املرفق، اجلداول من     (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب       )ج(  

  )٢٠إىل 
ة كانت درجة ارتياح بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب لكفاية املساعدة الثنائي             -٤٢

أهنا مرتاحة ارتياحاً تاماً أو مرتاحة      ب يف املائة من البلدان      ٦٦نسبته   ماأفاد  عالية نسبياً حيث    
وهذا خيتلف متاماً عن الدورة السابقة حيث       . يعرب أي بلد عن عدم ارتياحه      إىل حد ما ومل   

 يف  ٤٠نسبته   الثنائية غري كافية، وأفاد ما    أن املساعدة    يف املائة من البلدان      ٥٦ما نسبته   اعترب  
، يـرى   بتقييم التوقيـت  يتعلق   وفيما. كافية متاماً  املائة من البلدان بأهنا كافية إىل حد ما أو        

مناسب إىل حد   يف املائة من البلدان املبلغة أن توقيت املساعدة الثنائية مناسب أو٦٦نسبته  ما
يرى بلـد واحـد أن       و  يف الفترة السابقة؛    يف املائة  ٤٢بنسبة  وهي نسبة زادت مقارنة     ما،  
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 ٥٠حنو  ويرى  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   مقارنة بثمانية   تقدم يف الوقت املناسب      املساعدة ال 
وهي نسبة ارتفعت   يف املائة من البلدان أنه ميكن التنبؤ باملساعدة أو ميكن التنبؤ هبا إىل حد ما،                

ائة من البلدان أنـه      يف امل  ١٧، وترى نسبة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف املائة يف الفترة      ٣٠مقارنة بنسبة   
ومل يقدم   يف الفترة السابقة؛      يف املائة  ٦٠نسبة  وهو ما يشكّل تراجعاً عن      ميكن التنبؤ باملساعدة،    

  .  يف املائة من البلدان معلومات تتعلق هبذه اجملموعة من األسئلة٣٣ما نسبته 
  مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  

  . السؤاليرد أي بلد يف املنطقة على هذا  مل  -٤٣
  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  

البلدان الثالثـة مجيعهـا كفايـة      واستحسنت  . ردت ثالثة بلدان على هذا السؤال       -٤٤
التنبؤ باملساعدة  أن إمكانية   اثنان  بلدان  املساعدة الثنائية اليت تلقتها وحسن توقيتها، فيما ذكر         

  .ذه املساعدةميكن التنبؤ هب ، وذكر بلد واحد أنه المقبولةالثنائية 
  تقييم النوعية   -٢  

  )٢٢ و٢١ والشكالن ٤٤ إىل ٤٢انظر املرفق، اجلداول من (أفريقيا   )أ(  
حصل ما يزيد على نصف البلدان املبلغة يف أفريقيا على املساعدة التقنية من أجـل                 -٤٥

 اإلقليمية  وكانت منطقة غرب أفريقيا هي املنطقة دون      . تعبئة املوارد من اجلهات املاحنة الثنائية     
وقدم مرفق البيئة العاملية املساعدة إىل أكـرب        . اليت تلقت معظم الدعم يليها اجلنوب األفريقي      

عدد من البلدان األفريقية يف تعبئة املوارد من مصادر ثنائية تليه مؤسسات متعددة األطـراف               
 يف غرب أفريقيا    وقدمت اآللية العاملية الدعم إىل مخسة بلدان      . وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر   

 ال توجد قيود علـى تنفيـذ      هوأفادت أغلبية طفيفة من البلدان املبلغة بأن      . واجلنوب األفريقي 
  .االتفاقية من حيث مدى كفاية املساعدة الثنائية وحسن توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا

  )٢٤ و٢٣ والشكالن ٤٧ إىل ٤٥انظر املرفق، اجلداول من (آسيا   )ب(  
 بلداً مبلغاً الدعم التقين لتعبئة املوارد اخلارجيـة مـن           ٢١داً من أصل     بل ١٥تلقى    -٤٦

وكانت درجة الدعم موزعة بالتساوي على املناطق دون اإلقليميـة،          . اجلهات املاحنة الثنائية  
حيث تلقت منطقة غرب آسيا احلجم األكرب من الدعم يف حني تلقت منطقة احمليط اهلـادئ                

 ما حدث يف أفريقيا، قدمت املنظمات املتعددة األطـراف          وعلى غرار . أقل حجم من الدعم   
سـبعة  وقدمت اآللية العاملية املـساعدة إىل       . ومرفق البيئة العاملية املساعدة إىل معظم البلدان      

 بلداً ١٤وحدد . بلدانستة بلدان فيما قدمت أمانة اتفاقية مكافحة التصحر هذه املساعدة إىل 
، األمر الذي يتسق مع      القيود يف التخطيط لالتفاقية وتنفيذها      بلداً مبلغاً يف آسيا    ١٨من أصل   

ومل يرّد  . لدرجة كفاية املساعدة الثنائية وحسن توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا        تقييم هذه البلدان    
  . يف املائة من البلدان املبلغة على هذا السؤال٢٣حنو 
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  )٢٦ و٢٥ والشكالن ٥٠ إىل ٤٨داول من انظر املرفق، اجل(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
 بلداً مبلغاً يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب         ١٢بلدان من أصل    سبعة  تلقت    -٤٧

تتلق املنطقـة    بالدعم يف حني مل   األنديز  وحظيت مجيع بلدان منطقة     . الدعم يف تعبئة املوارد   
عما هو عليـه يف     املنطقة  عم يف هذه    وخيتلف منط الد  . دون اإلقليمية للبحر الكارييب أي دعم     

).  بلدان ٥(اآللية العاملية هي اجلهة املقدمة الرئيسية للمساعدة        كون  أفريقيا وآسيا من حيث     
 والكيانات الثنائية واملتعددة    ، ومرفق البيئة العاملية   ،وقدم كل من أمانة اتفاقية مكافحة التصحر      

ه املنطقة، أفاد اثنان من البلدان بأن هنـاك         ويف هذ .  بلدان ثالثةاألطراف األخرى الدعم إىل     
 مخسة، ومل ترّد    قيوداً تعترض تنفيذ االتفاقية، فيما ذكرت أربعة بلدان عدم وجود هذه القيود           

  . بلدان على هذا السؤال
  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

  .يرد أي بلد يف هذه املنطقة على األسئلة الواردة يف هذا الفرع مل  -٤٨
  أوروبا الوسطى والشرقية  ) ه(  

وقد حـصل   . ت ثالثة بلدان يف هذه املنطقة على األسئلة الواردة يف هذا الفرع           رّد  -٤٩
حيـصل   ملبأنه  بلد واحد   وأفاد  اثنان على املساعدة يف تعبئة املوارد من اجلهات املاحنة،          بلدان  

وأشارت . در أخرى وكانت املساعدة مقدمة من مرفق البيئة العاملية ومن مصا        . على املساعدة 
تنفيذ االتفاقية، وقد   يف  على مستوى األداء    تؤثر  البلدان املبلغة الثالثة مجيعها إىل وجود قيود        

  . توقيتها وإمكانية التنبؤ هباواملساعدة اليت تلقتها مستوى نسبت تلك القيود إىل 

  ٣-٥ املتعلق بالنتيجة CONS-O-17مؤشر األداء   -خامساً  

اريع املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف واملقدمـة         عدد مقترحات املش    
بشكل ناجح للحصول على متويل من املؤسسات واملرافق والصناديق املالية والدولية، مبـا يف              

  .ذلك مرفق البيئة العاملية

  عامليالتحليل من منظور   -ألف  
 ٥١انظر املرفق، اجلدول    (التهيئة  عدد املشاريع اجلارية ومقترحات املشاريع املقدمة قيد          -١  

  )٢٧والشكل 
 مشروع أثناء   ٥٠٠زهاء  بصدد متويل   املؤسسات واملرافق والصناديق الدولية     كانت    -٥٠

يف أفريقيـا   وجـاءت   .  التهيئـة   مشروع قيد  ٣٠٠هناك ما يزيد على     كان  اإلبالغ، و فترة  
ملشاريع اجلارية  وتتركز معظم ا  . أعلى عدد ملقترحات املشاريع املقدمة    ببفارق شاسع   الصدارة  
وآسيا هي أيضاً املنطقة اليت مجعت      .  تليها أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأفريقيا      ،يف آسيا 
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 يف املائة من إمجايل األموال املعبأة       ٩٠فقد مجع بلد واحد مبفرده حنو       قدر من التمويل؛    أكرب  
  .يف هذه املنطقة

من البلدان األطراف املتقدمة ومرفق البيئة      ولدى مقارنة هذه األرقام باألرقام املقدمة         -٥١
تبني أن املؤسسات املتعـددة األطـراف      يالعاملية، مبا يف ذلك من حيث حجم االستثمارات،         

األطراف املتأثرة فيما خيص متويل املـشاريع املتـصلة         تتفوق بوضوح كأهم شريك للبلدان      
املساعدة تقييم  مع درجات أيضاًاالستنتاج ويتسق هذا   . بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   

  .اليت تلقتها البلدان
ارتفاع طفيـف يف    يالحظ  اإلبالغ السابقة،   جولة  ولدى مقارنة هذه األرقام بأرقام        -٥٢

العدد املطلق ملقترحات املشاريع املقدمة واخنفاض يف الوقت نفسه يف عدد املشاريع اجلاريـة              
الفرق بني عدد الكيانات اليت     ى هذا االجتاه إىل     يعزوميكن أن   . ويف إمجايل مبالغ املوارد املعبأة    

  .اإلبالغجوليت شاركت يف 
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

تسجيل منو مطرد يف عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور األراضـي              
  واجلفاف املقدمة بشكل ناجح طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

مـا  عبَّأت   بلداً يف هناية فترة اإلبالغ بأهنا        ١٤نتني السابقة، أفاد    على غرار فترة الس     -٥٣
يكفي من املوارد من مؤسسات التمويل واملرافق والصناديق الدولية عن طريـق مقترحـات              

العدد األكـرب مـن     ، حسبما أبلغت به،     منطقة آسيا وتضم  . املشاريع املقدمة بشكل ناجح   
إىل )  يف السابق   بلداً ٥٩مقابل  ( بلداً   ٤١ار ما جمموعه    وأش. موارد كافية عبَّأت  البلدان اليت   

عدم ارتياحها ملستوى املوارد املعبأة، لكن هذه البلدان أفادت بأهنا وضعت خططـاً لزيـادة               
  ).٢٨ والشكل ٥٢انظر املرفق، اجلدول (املوارد 
 متويلها   يف املائة من إمجايل    ٧٥ و ٥٠ما بني   )  يف املائة  ٣٨(وقد مجعت أغلبية البلدان       -٥٤

مـا  عبَّأت  لبلدان اليت   من ا  يف املائة    ٢٥ويليها  ). ٥٣انظر املرفق، اجلدول    (من موارد دولية    
  .  من موارد دولية يف املائة من إمجايل متويلها٧٥يزيد على 

ويكمن السبب الرئيسي وراء زيادة تقدمي مقترحات املشاريع إىل تعزيـز قـدرات               -٥٥
، ) يف املائة من البلـدان ٢٦أفاد بذلك (على إعداد الطلبات اجلهات صاحبة املصلحة الوطنية     

 يف املائة مـن     ٢٤(يلي ذلك مباشرة إجراءات تقدمي الطلبات اليت أصبح أيسر وأكثر شفافية            
وهناك عامل جناح آخر ذو صلة ُيعزى إىل وجـود اسـتراتيجية متويليـة، مثـل                ). البلدان

  . استراتيجية التمويل املتكاملة
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وُيعزى السبب .  خمتلفة الجتاه تراجع تقدمي مقترحات املشاريع  اًبلدان أسباب وذكرت ال   -٥٦
الرئيسي إىل حمدودية تيسر املوارد املالية لألنشطة املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف            

  . أو االعتمادات احملددة يف إطار حافظة اجلهات املاحنة/و
مة بعددها يف فترة اإلبالغ السابقة، ظهر       ولدى مقارنة عدد مقترحات املشاريع املقد       -٥٧

ارتفاع طفيف يف عدد مقترحات املشاريع املقدمة مع تناقص بنحو الثلث يف عدد املـشاريع               
عدد البلدان  هنا أيضاً، ميكن عزو هذا التراجع إىل اخنفاض         و. اجلارية ويف مبالغ املوارد املعبأة    

  . اهاً إجيابياً يف عدد املشاريع اجلاريةبيد أن آسيا أظهرت اجت. املبلِّغة عن هذا املؤشر

  )إقليمي ودون إقليميمن منظور التحليل (البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
  واجلارية )  التهيئةاليت هي قيد(عدد مقترحات املشاريع املقدمة   -١  

  )٢٩ والشكل ٥٤انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
 ١٦١و مشروعاً جاريـاً     ١٢٢ يف أفريقيا أن لديها      ةأفادت البلدان األطراف املتأثر     -٥٨

 يف املائة من املشاريع اجلاريـة       ٧٥(وتوجد أغلبية املشاريع يف غرب أفريقيا       .  التهيئة آخر قيد 
وكان إمجايل املبالغ اليت مجعتها املنطقة أقـل بقليـل   ).  التهيئة  يف املائة من املشاريع قيد     ٨٤و
يف فتـرة الـسنتني     املبلَّغ عنه   ضاً عن مبلغ مليار دوالر       مليون دوالر، ما ميثل اخنفا     ٤١٩ من

  ).  يف املائة من إمجايل املبالغ٣٨(وسط أفريقيا باحلصة األكرب من التمويل واستأثر السابقة، 
  )٣٠ والشكل ٥٥انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  

 ٩١و مـشاريع جاريـة      ٢٠٨أفادت البلدان األطراف املتأثرة يف آسيا بأن هنـاك            -٥٩
 يف املائة من املشاريع     ٤٣(وتوجد أغلبية هذه املشاريع يف جنوب آسيا        .  التهيئة مشروعاً قيد 

وحتتل منطقة شرق آسيا املرتبة الثانية من حيث أعلى         ).  التهيئة  من املشاريع قيد   ٥٨اجلارية و 
رة ومن حيث احلصة األكرب من املوارد املعبـأة املقـد       )  مشروعاً ٥٦(عدد للمشاريع اجلارية    

، مـا ُيمثـل      مليـار دوالر   ١٧,٥ة اليت تصل إىل      يف املائة من إمجايل مبالغ املنطق      ٩٣بنحو  
  .  مليار دوالر املشار إليه يف فترة السنتني السابقة٢٤اخنفاضاً عن مبلغ 

  )٣١ والشكل ٥٦انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
تأثرة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحـر الكـارييب بـأن           أفادت البلدان األطراف امل     -٦٠
وتوجد أغلبية هذه املشاريع يف منطقة      .  التهيئة  مشروعاً قيد  ١٩ مشروعاً جارياً و   ١٤٥ هناك

ويـصل  ).  التهيئـة  يف املائة من املشاريع قيد    ٨٤ يف املائة من املشاريع اجلارية و      ٥٩(األنديز  
، ما ُيمثل اخنفاضاً     ماليني دوالر  ٢١٠يزيد بقليل على    قة إىل ما    إمجايل املبالغ اليت مجعتها املنط    

وقد ُجمعت احلصة األكرب    .  مليون دوالر املشار إليه يف فترة السنتني السابقة        ٧٣٣عن مبلغ   
ومل تقدم بلدان البحـر  ).  يف املائة٨٠(من التمويل يف منطقة املخروط اجلنويب دون اإلقليمية       

  .التمويل املعبأالكارييب معلومات عن حجم 
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  )٥٧انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
 ١٢ مـشروعاً جاريـاً و     ١٤أفادت منطقة مشال البحر األبيض املتوسط بأن هناك           -٦١

 ٠,٥ر إمجايل املبالغ اليت ُجمعت يف املنطقة مبا يقل بقليـل عـن              قدَّوُي.  التهيئة مشروعاً قيد 
  .دوالر مليون

  )٥٨انظر املرفق، اجلدول (ا الوسطى والشرقية أوروب  )ه(  
 مشروعاً  ١٩ مشاريع جارية و   ثالثةأفادت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بأن هناك          -٦٢
.  ماليـني دوالر   ٥ووصل إمجايل املبالغ اليت مجعتها املنطقة إىل ما يزيد بقليل على            .  التهيئة قيد

أن الفرق ينخفض   بيد  .  حجم األموال املعبأة   وقد سجلت هذه املنطقة االخنفاض األكثر حدة يف       
وقد مجع بلـد    . اإلبالغاخنفاضاً كبرياً عندما ال توضع يف احلسبان إال البلدان اليت أهنت جوليت             

  . واحد ثلثي إمجايل املبالغ املعبأة، ومل يشارك هذا البلد يف آخر عملية لإلبالغ
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

  )٣٢ والشكل ٦٠ و٥٩انظر املرفق، اجلدوالن  (أفريقيا  )أ(  
موارد كافية مـن مؤسـسات      عبَّأت   بلدان يف هناية فترة اإلبالغ بأهنا        ثالثةأفادت    -٦٣

وتوجد هذه  . ومرافق وصناديق مالية دولية عن طريق تقدمي مقترحات مشاريع بشكل ناجح          
البلدان اليت أعربت عـن عـدم        بلداً من    ٢٠أفاد  و. البلدان يف مشال أفريقيا وجنوهبا وغرهبا     

  . لزيادهتاارتياحها حلجم مبالغ املوارد املعبأة بأهنا وضعت خططاً
  )٣٣ والشكل ٦٢ و٦١انظر املرفق، اجلدوالن (آسيا   )ب(  

ما يكفي من املوارد من املؤسسات      عبَّأت   بلدان يف هناية فترة اإلبالغ بأهنا        ٧أفادت    -٦٤
وتوجـد  . ية من خالل تقدمي مقترحات مشاريع بشكل ناجح       واملرافق والصناديق املالية الدول   
 بلداً من البلدان اليت أعربت عن عدم ارتياحها ملبالغ          ١٣وأفاد  . هذه البلدان يف آسيا الوسطى    

  . املوارد املعبأة بأهنا وضعت خططاً لزيادهتا
  )٦٤ و٦٣انظر املرفق، اجلدوالن (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  

ما يكفي مـن املـوارد مـن        عبَّأت  ادت ثالثة بلدان يف هناية فترة اإلبالغ بأهنا         أف  -٦٥
املؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية من خالل تقدمي مقترحات مـشاريع بـشكل             

وأفادت ثالثة بلدان أخرى ممن أعربت عن عدم ارتياحها ملبالغ املوارد املعبـأة بأهنـا               . ناجح
   .وضعت خططاً لزيادهتا

  ) ٦٥انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
قدم اثنان من البلدان معلومات عن هذا املؤشر، وبّين كل منهما أنه مل يتمكن مـن                  -٦٦

. ومع ذلك، أفاد البلدان أهنما وضعا خططاً لتعبئة املـوارد يف املـستقبل            . تعبئة موارد كافية  
  .اإلبالغ السابقةجولة وذكرت ثالثة بلدان األمر نفسه يف 
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  )٦٦انظر املرفق، اجلدول (الشرقية وأوروبا الوسطى   )ه(  
أفاد بلد واحد بأنه مجع ما يكفي من املوارد فيما أفادت ثالثة بلدان أخـرى بأهنـا               -٦٧

  . وضعت خططاً لتعبئة املوارد

  مرفق البيئة العاملية  -جيم  
)  التهيئةقيد(ر األراضي واجلفاف املقدمة عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر وتدهو       -١  

  )٦٨ و٦٧انظر املرفق، اجلدوالن (واملعتمدة 
بأنـه أقـر مـا      ألداء، أفاد مرفق البيئة العاملية      من مؤشرات ا  فيما خيص هذا املؤشر       -٦٨

مـا ميثـل    وهو   مشاريع متصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف،         مقترح ٤٣جمموعه  
تمويـل  الويـصل   .  مـشروعاً  ٣١ اليت أقر فيها املرفق      السنتني السابقة ارتفاعاً مقارنة بفترة    

 مليـون   ١٧٦    بمقارنة  ( مليار دوالر    ٢,٥ذه املشاريع إىل مبلغ إمجايل يزيد على        املخصص هل 
ت أغلبية هذه املشاريع يف البلدان املدرجة يف املرفق         فذّوُن). ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر يف الفترة    

 ُوزعت أكرب حصة، فيما تلقت البلدان املدرجة يف املرفق الرابع           األول للتنفيذ اإلقليمي حيث   
ومل يقدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن عـدد         . للتنفيذ اإلقليمي احلصة األقل من التمويل     

  .  التهيئةاملشاريع قيد
  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

يف ) مثل القطاع اخلـاص   (اف ثالثة   مشاركة أطر ازدياد  أشار مرفق البيئة العاملية إىل        -٦٩
 السبب الرئيسي وراء االجتـاه املتزايـد يف مقترحـات           احلصول على التمويل بوصفه   تيسري  

  . املشاريع املقدمة بشكل ناجح

  ٥-٥ املتعلق بالنتيجة CONS-O-18مؤشر األداء   -سادساً  

أثرة من احلـصول    حجم املوارد املالية ونوع احلوافز اليت مكنت البلدان األطراف املت           
  .على التكنولوجيا
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  عامليالتحليل من منظور   -ألف  
  )٧٠ و٦٩انظر املرفق، اجلدوالن (املبالغ التقديرية املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا   -١  

 مليارات دوالر لتيسري نقل التكنولوجيا يف كل سنة من فترة          ٦ما يزيد على    ُخّصص    -٧٠
 مليار  ٢ويزيد هذا املبلغ ثالث مرات على مبلغ        . ٢٠١١ اإلبالغ، مع اخنفاض طفيف يف عام     

وقد اجتذبت آسيا احلصة األكرب من التمويـل        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر املخصص يف الفترة     
بيـد أن بعـض   . بفرق شاسع يف فترة السنتني السابقة تليها أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      

بالغ املخصـصة ملنطقتـها ممـا أدى إىل         البلدان حصلت على نسبة عالية جداً من إمجايل امل        
  . اختالف بني املناطق دون اإلقليمية

ما وهو  بلداً حوافز لتيسري إمكانية احلصول على التكنولوجيا، ٣٧ووضع ما جمموعه   -٧١
ووضعت آسيا أعلى عدد من احلوافز تليها مباشـرة         . ميثل زيادة طفيفة عن السنوات السابقة     

ورد (التنظيمية واحلوافز املالية األكثر شيوعاً يف مجيع املناطق /سياساتيةوتعترب احلوافز ال. أفريقيا
يف  بلداً   ١٣    ب، مقارنة    بلداً احلوافز الضريبية   ١٩وذكر  ).  مرة على التوايل   ٢٨ و ٢٩ذكرمها  

  .السنتني السابقةفترة 
ال  واألشـك  ٧٥ إىل   ٧١انظر املرفق، اجلداول مـن      (املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف        -٢  

  )٣٦ إىل ٣٤ من

تسجيل زيادة مطردة يف املوارد املالية املخصصة لتيسري حصول البلـدان األطـراف        
  .فترة تنفيذ االستراتيجيةة على التكنولوجيا طوال املتأثر

تسجيل منو مطرد يف عدد احلوافز االقتصادية والسياساتية املبلَّغ عنـها يف التقـارير                
  .طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

، زاد حجم املوارد املالية املخصصة لنقـل        ٢٠١١ و ٢٠١٠يف الفترة ما بني عامي        -٧٢
التكنولوجيا يف مجيع املناطق، باستثناء منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حيث اخنفـض             

 ٥٠ بلداً من أصل     ٤٣وترى أغلبية البلدان األطراف املتأثرة وهي       .  يف املائة  ٤حجمها بنسبة   
وتضم آسيا أكرب عـدد مـن       . أن املوارد املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا غري كافية       بلداً  

البلدان األطراف املتأثرة اليت أعربت عن عدم ارتياحها، وال يرى أي بلد يف بلدان أوروبـا                
  . الوسطى والشرقية أن املبالغ املخصصة كافية

أيـضاً خططـاً لتهيئـة      )  بلـداً  ٣٧(وقد وضعت أكثرية البلدان األطراف املتأثرة         -٧٣
بلـدان  ختطط و. بلدان ال توجد لديها هذه اخلطط  ستة  متكينية لنقل التكنولوجيا؛ وهناك      بيئة

 بلداً تعتـزم تنفيـذ      ١٥:  تدابري إضافية على املدى املتوسط، ويتوزع ذلك كما يلي         الختاذ
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 ر وضعت هـذه اخلطـط لـدورة        بلداً آخ  ١٧؛ و ٢٠١٣-٢٠١٢ التدابري يف فترة السنتني   
  . ذلك داللة على أن هذا اهلدف ميكن أن يتحقق ويعترب. ٢٠١٥-٢٠١٤ اإلبالغ
فيما خيص عدد البلـدان      بلداً   ٣٨مشل  وفيما يتعلق باهلدف الثاين، سجل منو مطرد          -٧٤

وهو ، ٢٠١١-٢٠١٠األطراف املتأثرة اليت وضعت حوافز اقتصادية وسياساتية لفترة السنتني  
ما نفذت البلدان وسيتحقق هذا اهلدف إذا . اإلبالغ السابقةجبولة  مقارنة  ما ميثل زيادة طفيفة     

  . حوافز قائمة يف فترة السنتني املقبلةه من حوافز أو لتعزيزاألخرى ما ختطط لوضعه من  ٣٧  لا
وتشمل األسباب اليت تكمن وراء عدم فعالية احلوافز القائمة اليت ذكرهتـا البلـدان                -٧٥
الالزمـة  االفتقار إىل املـوارد     ‘ ٢‘افز السياساتية أو التنظيمية؛     عدم تطبيق احلو  ‘ ١‘: يلي ما
عدم احلصول على الـدعم مـن األنظمـة املاليـة           ‘ ٣‘احلوافز املالية أو الضريبية؛      تطبيقل

  .الوطنية واالئتمانية
املالية التصاعدي للموارد   االجتاه  ما فُسِّر به    ووضع احلوافز احلكومية هو يف األساس         -٧٦

من خالل الربامج واملشاريع املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف لتيـسري           املخصصة  
 يف املائة من اجملموع مقّدراً وفقـاً لدرجـة          ٣٦، وهو عامل مثَّل     احلصول على التكنولوجيا  

  . األمهية اليت يوليها البلد لذلك
ـ            -٧٧ صة للـربامج   ويكمن السبب الرئيسي وراء االجتاه التنازيل للموارد املاليـة املخص

واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف من أجل تيـسري احلـصول علـى              
هذا ل  مثّو. التكنولوجيا يف عدم وجود هياكل أساسية ثابتة للحصول على تلك التكنولوجيا          

وال يـزال  . مقدراً وفقاً لدرجة األمهية اليت يوليها البلد لذلكاجملموع  يف املائة من   ٣٧العامل  
عدد البلدان اليت أفادت بوجود ما يكفي من املوارد املعبأة للتـصحر وتـدهور األراضـي                

ارتياحهـا  واجلفاف ثابتاً على املستوى العاملي فيما سجل عدد البلدان اليت أعربت عن عدم              
املخصصة لتيسري نقـل التكنولوجيـا      التقديرية  وقد ارتفعت املبالغ    . ملستوى املوارد اخنفاضاً  

وأفادت البلدان بأن هناك زيادة يف استخدام مجيـع أنـواع           . ة يف مجيع املناطق   بدرجة كبري 
وعلى الرغم من هذه الزيادة، وصف      . احلوافز، ما عدا بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب       

 يف املائة من البلدان املوارد املخصصة من خالل املـشاريع والـربامج املتـصلة        ٨٥ نسبته ما
  . األراضي واجلفاف لنقل التكنولوجيا بأهنا موارد غري كافيةبالتصحر وتدهور 

  )إقليمي ودون إقليميمن منظور التحليل (البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
  املبالغ التقديرية املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا  -١  

  )٧٧ و٧٦انظر املرفق، اجلدوالن (أفريقيا   )أ(  
 ٢٠١٠ر لتيسري نقل التكنولوجيا يف أفريقيا يف عام          مليون دوال  ٩٨ُرصد ما يزيد على       -٧٨

 أفريقيـا   وقد ُخصصت احلصة األكرب يف غرب     . ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ١٢٣وأكثر من   
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بيـد أنـه    .  يف املائة من إمجايل املبالغ املخصصة      ٩٠حيث حظيت هذه املنطقة مبا يزيد على        
هبذه املنطقة، ألن منطقتني دون إقليميـتني  ينبغي توخي احلذر لدى النظر إىل البيانات املتعلقة       

وُيستـشف  . املؤشرفيما يتصل هبذا    مل تقدما بيانات مالية     ) شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   (
 ٣٦ و ٢٠٠٨  مليون دوالر يف عام    ٢٦بنحو  مقارنة  زيادة كبرية   حدوث  املبلغ املخصص   من  

  .٢٠٠٩مليون دوالر يف عام 
وهو بأهنا مل تضع حوافز لتيسري احلصول على التكنولوجيا،          بلداً يف أفريقيا     ١٣وأفاد    -٧٩

 بلـداً   ١٢وإضافة إىل ذلك، وضـع      . اإلبالغ السابقة جولة  ذُكر يف   أمر مل يتغري مقارنة مبا      
.  بلدان حوافز ضريبية   ٦ و ، بلدان حوافز مالية   ١٠ فيما وضعت    ،حوافز سياساتية أو تنظيمية   

  . قليمية اليت لديها أعلى عدد من احلوافزومنطقة غرب أفريقيا هي املنطقة دون اإل
  )٧٩ و٧٨انظر املرفق، اجلدوالن (آسيا   )ب(  

 مليار دوالر لتيسري نقل التكنولوجيا      ٣,٥صص ما يزيد على     أفادت آسيا بأنه قد خُ      -٨٠
. ، واقترن ذلك باجتاه تصاعدي طفيف خـالل جولـة اإلبـالغ      ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي   

 ما يزيد   - باحلصة األكرب استأثرت  نطقة دون اإلقليمية اليت     وكانت منطقة غرب آسيا هي امل     
 يف حني مل يذكر أي بلد من بلدان منطقة شـرق            -  يف املائة من املوارد املخصصة     ٩٠على  

اقتصر عدد البلدان املبلغة يف  ومع ذلك   . ذا املؤشر ذات صلة هب  آسيا دون اإلقليمية أرقاماً مالية      
دقة هذا التحليـل    على بلد واحد أو اثنني، وهو ما يعين أن           معظم مناطق آسيا دون اإلقليمية    

 مليون  ٣٧٠مقارنة بزهاء   وميثل ذلك زيادة كبرية     . بني املتوسطة واملنخفضة  تتراوح  اإلقليمي  
 مليـون دوالر يف  ٥٣٦ و٢٠٠٨ لتيسري نقل التكنولوجيا يف آسيا يف عـام   صصتُخدوالر  
  . ٢٠٠٩ عام
، وهو  وافز ترمي إىل تيسري احلصول على التكنولوجيا      بلداً بأهنا وضعت ح    ١٤وأفاد    -٨١

بلداً حوافز سياساتية أو تنظيمية     ١٣ووضع  . بأربعة بلدان عن فترة اإلبالغ السابقة     عدد يزيد   
وكانت املنطقة دون اإلقليمية اليت لديها      . بلداً حوافز مالية ومثانية بلدان حوافز ضريبية       ١١و

   .أكرب عدد من احلوافز هي غرب آسيا
  )٨١ و٨٠انظر املرفق، اجلدوالن (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(    

 مليـار دوالر لتيـسري نقـل        ٢,٤صص  ُخقد  أفادت البلدان يف هذه املنطقة بأنه         -٨٢
، ٢٠١٠األنشطة املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عام         يف سياق   التكنولوجيا  

مل تقدم املنطقـة دون اإلقليميـة للبحـر الكـارييب           و. ٢٠١١  مليار دوالر يف عام    ٢,٣و
 مليون دوالر لتيسري نقل التكنولوجيا يف منطقة أمريكـا      ٤٤٠وقد ُخصص حنو    . مالية أرقاماً

وُتبـّين املقارنـة بـني جـوليت        . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الالتينية والبحر الكارييب يف فترة السنتني     
الذي حـصل   الرغم من االجتاه السليب     على  وجود زيادة هامة يف املخصصات املالية        اإلبالغ

  . ٢٠١١ و٢٠١٠عامي بني 
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ما ميثل اخنفاضاً ، وهو ووضعت مخسة بلدان حوافز لتيسري احلصول على التكنولوجيا       -٨٣
 ومل يضع أي بلد حـوافز     ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨(بلدان يف فترة اإلبالغ السابقة      مقارنة بثمانية   

وافز مالية فيما أفاد بلدان اثنان بأهنما وضعا        ثالثة بلدان وضعت ح   لكن  سياساتية أو تنظيمية،    
  . حوافز ضريبية

  )٨٢انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  
  .معلومات عن مبلغ تقديري خمصص لتيسري نقل التكنولوجيامل تقدم املنطقة   -٨٤
دان آخران  ووضع بل . اثنان حوافز لتيسري احلصول على التكنولوجيا     بلدان  وقد وضع     -٨٥

  .تنظيمية وبلد آخر حوافز ضريبية/حني وضع بلد واحد حوافز سياساتيةحوافز مالية يف 
  )٨٤ و٨٣انظر املرفق، اجلدوالن (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  

لتيـسري نقـل   واحد مـن الـدوالرات   ص مليون   ّصُخ دقأفادت هذه املنطقة بأنه       -٨٦
، ٢٠١٠لتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عام       األنشطة املتصلة با  يف سياق   التكنولوجيا  

 مليـون   ٥٨٠بلـغ   مقارنة مب وميثل ذلك اخنفاضاً كبرياً     . ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ١,٨و
  . اإلبالغ السابقةجولة دوالر املشار إليه خالل 

وكانت احلوافز اليت وضـعتها     . ووضعت ثالثة بلدان حوافز لتيسري نقل التكنولوجيا        -٨٧
  .حوافز مالية وضريبيةعلماً أن بلدين اثنني وضعا الثة مجيعها سياساتية أو تنظيمية، البلدان الث

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
  )٨٦ و٨٥انظر املرفق، اجلدوالن (أفريقيا   )أ(  

بشأن هذا املؤشر   قدمت معلومات    يف املائة من البلدان املبلِّغة اليت        ٧٦رأى ما نسبته      -٨٨
  . املخصصة لتيسري احلصول على التكنولوجيا غري كافيةأن املوارد 

 بلداً أفريقياً بأهنا وضعت خططاً الختاذ تدابري جديدة لتهيئة بيئة           ١٧وأفاد ما جمموعه      -٨٩
  . متكينية من أجل نقل التكنولوجيا يف فترات السنتني املقبلة

عدم تطبيق احلـوافز    : يةإىل األسباب التال  عدم فعالية احلوافز القائمة     وعزت البلدان     -٩٠
فضالً السياساتية أو التنظيمية، واالفتقار إىل املوارد الالزمة لتطبيق احلوافز املالية أو الضريبية،             

 وهذا سبب رجحـت     - احلصول على الدعم من األنظمة املالية واالئتمانية الوطنية       عن عدم   
  .كفته بأغلبية طفيفة

  )٨٨ و٨٧انظر املرفق، اجلدوالن (آسيا   )ب(  
 من البلدان اليت ردت على هـذا الـسؤال أن املـوارد    ١٨ بلداً من أصل     ١٧رأى    -٩١

املخصصة من خالل املشاريع والربامج املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف لتيـسري            
والبلد الوحيد الذي أفاد بأن املوارد كافية يوجـد يف          . احلصول على التكنولوجيا غري كافية    

  .ة لغرب آسيااملنطقة اإلقليمي
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بلداً الختاذ تدابري إضافية من أجل وضع حوافز لنقل التكنولوجيـا يف             ١١وخيطط    -٩٢
ومل يذكر أي بلد وضع خطـط طويلـة         . ٢٠١٥-٢٠١٤ و ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة ما بني    

  ).٢٠١٧-٢٠١٦أي لفترة السنتني (األجل 
ر إىل املـوارد    ويكمن السبب الرئيسي يف عدم فعالية احلوافز القائمـة يف االفتقـا             -٩٣

 يف املائة مـن اجملمـوع       ٤٢نسبة  هذا العامل   ثل  ميو. الضرورية لتطبيق آليات مالية وضريبية    
  .مقدراً وفقاً لدرجة األمهية اليت يوليها البلد لذلك

  )٩٠ و٨٩انظر املرفق، اجلدوالن (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   )ج(  
غة املوارد املخصصة لتيسري احلصول على      مبلّ بلدان   مثانية بلدان من أصل     ستةوصفت    -٩٤

وتوجد أغلبية هذه البلدان يف منطقيت األنديز واملخروط اجلنويب         . التكنولوجيا بأهنا غري كافية   
  .دون اإلقليميتني

ووضعت مخسة بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خططاً لوضع حـوافز               -٩٥
  .٢٠١٥-٢٠١٤نوات املقبلة، وال سيما خالل فترة السنتني من أجل نقل التكنولوجيا يف الس

غة إىل أن عدم وجود موارد لتطبيق احلوافز املالية أو الـضريبية            وأشارت البلدان املبلّ    -٩٦
وتبلغ نسبة البلدان الـيت     . هو السبب الرئيسي الذي يكمن وراء عدم فعالية اآلليات القائمة         

  .وفقاً لدرجة األمهية اليت يوليها البلد لذلك، مقدرة موع يف املائة من اجمل٤٤أبدت هذا الرأي 
  )٩٢ و٩١انظر املرفق، اجلدوالن (مشال البحر األبيض املتوسط   )د(  

وقد وصفت مجيـع هـذه البلـدان    . ردت ثالثة بلدان يف املنطقة على هذا السؤال     -٩٧
ألراضي واجلفـاف   املخصصة من خالل الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور ا         املوارد

جولـة  وال ختتلف هذه النتيجة عن نتائج       . لتيسري احلصول على التكنولوجيا بأهنا غري كافية      
  .اإلبالغ السابقة

السبب الرئيسي الذي هي األنظمة االئتمانية املالية والوطنية أن اثنان إىل بلدان وأشار   -٩٨
  .يكمن وراء عدم فعالية احلوافز القائمة

  )٩٤ و٩٣انظر املرفق، اجلدوالن (طى والشرقية أوروبا الوس  )ه(  
وقد وصفت مجيع هـذه البلـدان       . رّدت أربعة بلدان يف املنطقة على هذا السؤال         -٩٩

  .املوارد املخصصة لتيسري إمكانية احلصول على التكنولوجيا بأهنا غري كافية
تدابري إضافية  وأعدت ثالثة بلدان يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية خططاً الختاذ             -١٠٠

التـدابري  اثنان من هـذه البلـدان       وسيتخذ  . من أجل وضع حوافز لتيسري نقل التكنولوجيا      
لفتـرة  يف هذا الـصدد      بينما وضع البلد املتبقي خططاً       ٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة   املذكورة  

  ).٢٠١٥-٢٠١٤أي الفترة (السنتني الالحقة 
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كمن وراء عدم فعالية احلوافز القائمة      وقدم بلدان اثنان معلومات عن األسباب اليت ت         -١٠١
ألنشطة املتصلة بالتـصحر وتـدهور    لواالجتاه التصاعدي أو التنازيل لتخصيص املوارد املالية        

وقد أشري إىل أن السبب الرئيسي . األراضي واجلفاف املنفذة لتيسري احلصول على التكنولوجيا  
  .لذلك يكمن يف عدم وجود حوافز سياساتية أو تنظيمية

  االستنتاجات  -ابعاًس  
املقدمة من البلدان األطراف     ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني   حتليل بيانات   أفضى    -١٠٢

إىل اسـتخالص   املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة ومن مرفق البيئة العاملية واآللية العاملية           
ت االسـتنتاجا تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا، وأكد التحليل عدداً مـن          استنتاجات  
  .يف فترة السنتني السابقةاملستخلصة واالجتاهات 

 بلداً من البلدان األطراف املتأثرة ٢٤،كان لدى ما جمموعه ٢٠١١ويف هناية عام     -١٠٣
يعادل ضعف العدد املسّجل يف هـذا        وهو ما    ،إطار متكامل واحد لالستثمار على األقل     

لـدان املبلغـة،    ووضع أكثر من نـصف الب     . ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف فترة السنتني    الصدد  
. ومعظمها يف أفريقيا، اإلطار املتكامل لالستثمار باالستناد إىل بـرامج عملـها الوطنيـة          

الـسنوات القليلـة    يف   بلداً وضع إطار متكامل لالستثمار       ٣٣وإضافة إىل ذلك، يعتزم     
أعرب اثنان من البلدان األطراف املتقدمة واآللية العاملية عن الرغبـة يف دعـم              واملقبلة،  

ويلزم بذل جهود   . ع أطر متكاملة لالستثمار يف البلدان األطراف املتأثرة يف املستقبل         وض
إذا ما أريد حتقيق هدف االستراتيجية املتمثل يف        وتعزيز االلتزام السياسي    متضافرة إضافية   

  .٢٠١٤ يف املائة حبلول عام ٥٠بلوغ نسبة 
 ٢٠١١-٢٠١٠ة السنتني   الذي قدمته فيما يتصل بفتر    وبلغ حجم الدعم املايل       -١٠٤

املتعلق هبذا الـشق يف     مثانية بلدان من البلدان األطراف املتقدمة اليت ردت على السؤال           
وقد أفادت هذه البلدان أيضاً بأهنا أتاحت مبلغاً .  مليار دوالر١,٢٨اإلبالغ احلالية جولة 

حنو نصف االً إمجوميثل ذلك  .  مليون دوالر للمنظمات املتعددة األطراف     ٤٥إضافياً قدره   
  .يف فترة السنتني األخريةأُبلغ عنه ما 

للمساعدة اليت تلقتها البلدان األطـراف      رتياح  االوعموماً، ميكن وصف درجة       -١٠٥
وأُسندت أعلى درجة ارتياح إىل حسن توقيت       . بأهنا تتراوح بني املتوسطة واجليدة    املتأثرة  

ويتسق ذلك مع النتـائج     . نية التنبؤ هبا  إمكااملساعدة املقدمة تليه كفاية هذه املساعدة مث        
  .املشار إليها يف فترة السنتني السابقة

سات واملرافق والصناديق   لت املؤس ، موَّ ٢٠١١-٢٠١٠وفيما خيص فترة السنتني       -١٠٦
وعلى الرغم مـن    . من مقترحات املشاريع   ٣٠٢وأُبلغ عن    مشروعاً جارياً    ٤٩٢الدولية  

عدد املـشاريع  فقد اخنفض مقارنة بدورة اإلبالغ السابقة،  التهيئةارتفاع عدد املشاريع قيد     
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،  مليار دوالر  ١٨,٢شاريع اجلارية   املستثمرة يف امل  التراكمي للموارد   مجايل  اإلوبلغ  . اجلارية
 يف  ٧٥وأفاد ما نـسبته     .  يف املائة عن فترة السنتني السابقة      ٣٥وهو ما ميثل اخنفاضاً بنسبة      

وأفادت . غة بأهنا مل جتمع موارد كافية لتلبية احتياجاهتا االستثمارية        املائة من مجيع البلدان املبلَّ    
مجيع هذه البلدان بأهنا وضعت خططاً لبذل املزيد من اجلهود يف هذا اخلصوص، وال سـيما              

  .بلدان أفريقيا
 مليارات دوالر يف كل سنة من فترة الـسنتني مـن    ٦وقد اسُتثمر ما يزيد على        -١٠٧

اإلبالغ جبولة ة إىل تيسري نقل التكنولوجيا، مما يظهر زيادة ثابتة باملقارنة أجل احلوافز الرامي
ومع ذلك أشارت عدة بلدان إىل أن املوارد املخصصة للحوافز ال تـزال غـري               . السابقة

مـن  وهو أمـر جيعـل   . كافية، وإىل أهنا وضعت خططاً الختاذ تدابري إضافية يف املستقبل         
  .جيداًاحتماالً  هلذا املؤشر احتمال حتقيق األهداف احملددة

  التوصيات  -ثامناً  
يف التوصيات األولية التالية يف الدورة احلاديـة        تود النظر   البلدان األطراف   لعل    -١٠٨

عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية هبدف بدء مشاورات مبكـرة بـشأن مـشاريع              
  :ته احلادية عشرةاليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دوراملقررات 
ُتحثّ البلدان األطراف املتأثرة على مضاعفة جهودهـا لوضـع أطـر              )أ(  

 يف املائـة    ٥٠متكاملة لالستثمار بغية حتقيق هدف االستراتيجية املتمثل يف بلوغ نـسبة            
  ؛٢٠١٤حبلول عام 

ُتدعى البلدان األطراف املتقدمة ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات املاليـة        )ب(  
رى املتعددة األطراف إىل مضاعفة جهودها لدعم وضع األطر املتكاملة لالستثمار يف            األخ

مجيع املناطق، وال سيما يف آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأوروبـا الوسـطى              
  والشرقية؛
ُيطلب إىل اآللية العاملية مواصلة تقدمي املساعدة إىل البلـدان األطـراف          )ج(  

 دون اإلقليمية يف وضع أطرها املتكاملة لالستثمار ويف حتديـد مـصادر             املتأثرة واملناطق 
الفرص واألدوات واآلليات اجلديدة املالية الالزمة لتحقيـق        يشمل  التمويل املبتكرة، مبا    

  هذا الغرض؛
ُتدعى البلدان األطراف املتقدمـة واملؤسـسات املتعـددة األطـراف،        )د(  

زيادة كفاية املوارد املقدمة إىل البلدان األطراف املتأثرة         إىل   ،سيما مرفق البيئة العاملية    وال
واملناطق دون اإلقليمية وحتسني توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا للتصدي للشواغل اليت أعربت            

  عنها هذه البلدان األطراف؛
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ُتدعى البلدان األطراف املتأثرة إىل تكثيف جهودها لتقـدمي مقترحـات      )ه(  
املرافق والصناديق املالية املتعددة األطراف، واالستفادة من الدعم مشاريع إىل املؤسسات و

املوارد املخصصة يف إطار مرفق ) على سبيل املثال ال احلصر(املقدم هلذا الغرض، وال سيما 
  البيئة العاملية ونظام التخصيص الشفاف للموارد التابع له؛

االحتياجات الوطنية لدى تقييمات يطلب إىل مرفق البيئة العاملية النظر يف   )و(  
  ختصيص املوارد يف فترة جتديد موارد املرفق املقبلة؛

إدراج النظر يف هـذه     ومؤسساهتا  التفاقية  ل اهليئتني الفرعيتني ُيطلب إىل     )ز(  
التوصيات يف برامج عملها وخططها اليت ستقدم لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته              

عدة املطلوبة للبلدان األطراف املتأثرة بـشأن حتقيـق         احلادية عشرة من أجل توفري املسا     
 .الستراتيجيةل ٥اهلدف التنفيذي 
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 I.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-14  

Table 1 
Number of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Global, 2010–2011) 

 Africa Asia 

Latin America 
and the 

Caribbean 
Northern 

Mediterranean 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

More than one IIF 
established 0 0 0 0 1 1 0 n/a 

One IIF established 14 5 4 0 0 23 12 92 % 

Plans to establish IIF 10 12 7 1 2 32 60 -47 % 

No plan to establish 
IIF 1 3  0 2 1 7 7 0 % 

 

 

Figure 1 
Percentage of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Global, 2010–2011) 
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Table 2 
Number of integrated investment frameworks (IIFs) based on national action 
programmes (NAPs) (Global, 2010–2011) 

 Africa Asia 

Latin America 
and the 

Caribbean 

Northern 
Mediterrane

an 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

IIFs based on NAPs 9 3 3 0 0 15 11 36 % 

IIFs not based on NAPs 5 2 1 0 1 9 0 n/a 

 

 

Table 3 
Number of integrated investment frameworks supported by developed country 
Parties and multilateral institutions (Global, 2010–2011) 

 Africa Asia 

 Latin 
America 
and the 

Caribbean 

Northern 
Mediterrane

an 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

Global 
Mechanism 7 3 1 0 0 11 3 267 % 

Global 
Environment 
Facility 5 1 1 0 0 7 6 17 % 

Bilateral 3 1 1 0 0 5 4 25 % 

Multilateral 6 1 1 0 0 8 7 14 % 

Other 2 0 1 0 0 3 7 -57 % 

 

 

Table 4 
Type of support received by number of countries (Global, 2010–2011)  

Africa Asia 

Latin America 
and the 

Caribbean 

Northern 
Mediterrane

an 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

Technical 7 2 3 0 0 12 7 71 % 

Financial 7 0 3 0 0 10 6 67 % 

Capacity-
building 4 2 3 0 0 9 6 50 % 
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Table 5 
Number of affected country Parties that experienced difficulties in developing an 
integrated investment framework (from 0 (not important) to 5 (very important)) 
(Global, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Financial constraints 2 2 4 5 12 20 45 

b. Human resources constraints 2 6 5 16 10 6 45 

c. Lack of coordination among 
relevant ministries and unclear 
attribution of responsibilities 2 6 3 12 11 8 42 

d. Lack of coordination among those 
providing support 3 6 6 9 13 6 43 

e. National, bilateral and multilateral 
resources are too diverse; cannot be 
realistically coordinated under one 
umbrella 3 9 2 10 7 9 40 

f. Other 0 1 0 1 1 5 8 

 

 

Figure 2 
Difficulties experienced by affected country Parties in developing an integrated 
investment framework, weighted according to level of importance (Global, 2010–2011) 

 
Key: a, b, c, d, e, f refer to corresponding Type of difficulty given in table 5. 
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Table 6 
Number of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Africa, 2010–2011) 

 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

More than one IIF 
established 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

One IIF established 3 0 3 2 6 14 8 75 % 

Plans to establish IIFs 3 2 0 3 2 10 21 -52 % 

No plan to establish 
an IIF 0 0 0 1 0 1 0 n/a 

 

 

Figure 3 
Percentage of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Africa, 2010–2011) 

 
 

 

Table 7 
Number of integrated investment frameworks (IIFs) based on national action 
programmes (NAPs) (Africa, 2010–2011) 

 Central Africa Eastern Africa Northern Africa Southern Africa Western Africa Total 

IIFs based on 
NAPs 1 0 3 2 3 9 

IIFs not based 
on NAPs 4 0 0 0 1 5 
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Table 8 
Number of frameworks supported by donor groups/institutions (Africa, 2010–2011) 

 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Global 
Mechanism 0 0 2 2 3 7 2 250 % 

Global 
Environment 
Facility 1 0 0 1 3 5 5 0 % 

Bilateral 0 0 1 0 2 3 4 -25 % 

Multilateral 1 0 1 1 3 6 5 20 % 

Others 1 0 0 0 1 2 4 -50 % 

 

 

Table 9 
Type of support received by number of countries (Africa, 2010–2011)  

Central 
Africa 

Eastern 
Africa 

Northern 
Africa 

Southern 
Africa 

Western 
Africa Total 

Previous 
biennium Trend 

Technical 0 0 2 2 3 7 7 0 % 

Financial 1 0 1 2 3 7 6 17 % 

Capacity-
building 0 0 1 0 3 4 6 -33 % 

 

 

Table 10 
Number of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Asia, 2010–2011) 

 
South-East 

Asia West Asia Pacific Central Asia East Asia South Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

More than one IIF 
established 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

One IIF established 1 0 0 3 0 1 5 1 400 % 

Plans to establish IIF 1 4 2 1 2 2 12 13 -8 % 

No plan to establish 
IIF 1 1 0 0 0 1 3 3 0 % 
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Figure 4 
Percentage of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Asia, 2010–2011) 

 
 

 

Table 11 
Number of integrated investment frameworks (IIFs) based on national action 
programmes (NAPs) (Asia, 2010–2011) 

 
South-East 

Asia West Asia Pacific Central Asia East Asia South Asia Total 

IIFs based on 
NAPs 1 0 0 1 0 1 3 

IIFs not based 
on NAPs 0 0 0 2 0 0 2 

 

 

Table 12 
Number of frameworks supported by donor groups/institutions (Asia, 2010–2011) 

 
South-East 

Asia West Asia Pacific Central Asia East Asia South Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Global 
Mechanism 1 0 0 1 0 1 3 0 n/a 

Global 
Environment 
Facility 0 0 0 1 0 0 1 0 n/a 

Bilateral 0 0 0 1 0 0 1 0 n/a 

Multilateral 0 0 0 1 0 0 1 0 n/a 

Others 0 0 0 0 0 0 0 1 n/a 
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Table 13 
Type of support received by number of countries (Asia, 2010–2011) 

 
South-East 

Asia West Asia Pacific Central Asia East Asia South Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Technical 1 0 0 1 0 0 2 1 100 % 

Financial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 

Capacity-
building 0 0 0 1 0 1 2 0 n/a 

 

 

Table 14 
Number of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone Total 
Previous 
biennium Trend 

More than one IIF 
established 0 0 0 0 0 0 0 % 

One IIF established 1 1 0 2 4 1 300 % 

Plans to establish IIF 2 0 4 1 7 13 -46 % 

No plan to establish 
IIF 0 0 0 0 0 3 n/a 

 

 

Figure 5 
Percentage of affected country Parties that established integrated investment 
frameworks (IIFs) (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 
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Table 15 
Number of integrated investment frameworks (IIFs) based on national action 
programmes (NAPs) (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone Total  

IIFs based on 
NAPs 1 1 0 1 3  

IIFs not based on 
NAPs 0 0 0 1 1  

 

 

Table 16 
Number of frameworks supported by donor groups/institutions (Latin America and 
the Caribbean, 2010–2011) 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone Total 
Previous 
biennium Trend 

Global Mechanism 1 0 0 0 1 1 0 % 

Global Environment 
Facility 0 1 0 0 1 1 0 % 

Bilateral 0 0 0 1 1 0 n/a 

Multilateral 0 1 0 0 1 1 0 % 

Others 0 0 0 1 1 1 0 % 

 

 

Table 17 
Type of support received by number of countries (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone Total 
Previous 
biennium Trend 

Technical 1 1 0 1 3 0 n/a 

Financial 1 1 0 1 3 0 n/a 

Capacity-building 1 1 0 1 3 0 n/a 
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Table 18 
Number of affected country Parties that have plans to establish integrated investment 
frameworks – national contribution to the target (Africa, 2010–2011) 

 Central Africa Eastern Africa Northern Africa Southern Africa Western Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

2010–2011 0 0 0 0 0 0 12 n/a 

2012–2013 0 2 0 2 2 6 5 20 % 

2014–2015 1 0 0 1 2 4 3 33 % 

2016–2017 0 0 0 0 0 0 n/a n/a 

 

 

Table 19 
Number of affected country Parties that have plans to establish integrated investment 
frameworks – national contribution to the target (Asia, 2010–2011) 

 
South-East 

Asia West Asia Pacific Central Asia East Asia South Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

2010–2011 0 0 0 0 0 0 0 11 n/a 

2012–2013 1 0 2 1 2 2 8 5 60 % 

2014–2015 0 3 0 0 0 0 3 3 0 % 

2016–2017 0 1 0 0 0 0 1 n/a n/a 

 

 

Table 20 
Number of affected country Parties that have plans to establish integrated investment 
frameworks – national contribution to the target (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone Total 
Previous 
biennium Trend 

2010–2011 0 0 0 0 0 6 n/a 

2012–2013 1 0 1 0 2 6 67 % 

2014–2015 1 1 2 0 4 1 300 % 

2016–2017 1 0 0 0 1 n/a n/a 
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Table 21 
Number of integrated investment frameworks whose establishment was supported by 
developed country Parties (2010–2011) 

 
IIFs established within the IFS devised by 

the Global Mechanism IIFs established within other IFSs 

2010 1 8 

2011 1 8 

IFS = integrated financing strategy, IIF = integrated investment framework. 
 

 

Table 22 
Geographic distribution of support provided by developed country Parties to the 
integrated investment frameworks of affected country Parties 

Region/subregion 
Number of entities supported before 

2008 
Number of entities supported during 

the biennium 2010-2011 

Africa 4 countries 
3 countries, 1 subregion and  

1 region 

Central Africa  1 

Eastern Africa   

Northern Africa   

Southern Africa   

Western Africa 4 2 

Asia 5 countries 
6 countries, 1 subregion and  

1 region 

Central Asia 5 5 

East Asia  1 

Pacific   

South-Asia   

South East Asia   

West Asia   

Latin America and the 
Caribbean   

Andean   

Caribbean   

Mesoamerica   

South Cone   

Northern Mediterranean   

Central and Eastern Europe   

Total 
9 countries and 1 global 

initiative 
9 countries, 2 subregions and 

2 regions 
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Table 23 
Difficulties in developing an integrated investment framework (from 0 (not important) 
to 5 (very important)) (developed country Parties, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Lack of coordination among 
relevant ministries of the recipient 
country(ies) for the provision of 
needed technical and financial 
information 2 0 0 1 1 0 3 

b. National, bilateral and multilateral 
resources are too diverse; cannot be 
realistically coordinated under one 
umbrella 1 1 0 1 1 0 4 

c. Other difficulties 0 0 0 1 0 2 3 

 

 

Table 24 
Reasons for not delivering support, by level of importance from 0 (not important) to 5 
(very important) (developed country Parties, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Lack of financial resources 1 0 0 1 0 2 4 

b. Not requested by affected and/or 
subregional/regional entities 1 0 0 0 1 1 3 

c. Too onerous exercise compared to 
the advantages offered 1 1 0 0 0 1 3 

d. Other reasons 0 0 0 0 0 1 1 

 

 II.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-15  

 

Table 25 
Nominal amount (USD million) of commitments to affected country Parties for 
DLDD-related activities (from developed country Parties, 2010–2011) 

Developed country Party 2010–2011 Previous biennium Trend 

Europe 1 285.2 2 735.3 -53 % 

Total 1 285.2 2 735.3 -53 % 
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Table 26 
Reasons for increasing financial resources (from 0 (not important) to 5 (very 
important)) (developed country Parties, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Increased availability of national 
resources for development 
cooperation in general 1 0 0 2 1 1 5 

b. Improved profile of UNCCD at the 
global level, including monitoring of 
performance 1 0 0 2 2 0 5 

c. Increased prioritization of UNCCD 
by developed country Parties 1 0 0 1 2 0 4 

d. Other reasons 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

Figure 6 
Reasons for increasing financial resources, weighted according to level of importance 
(developed country Parties, 2010–2011)) 

 
Key: a, b, c, d refer to corresponding Type of difficulty given in table 26. 
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Table 27 
Reasons for decreasing financial resources (from 0 (not important) to 5 (very 
important)) (developed country Parties, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5  Total 

a. Less national resources dedicated to 
development cooperation in general 0 0 0 0 1 2 3 

b. Other development cooperation 
frameworks are more attractive than 
UNCCD 1 0 0 0 1 1 3 

c. Other reasons 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

Figure 7 
Reasons for decreasing financial resources, weighted according to level of importance 
(developed country Parties, 2010–2011) 

 
  Key: a, b, c refer to corresponding Type of difficulty given in table 27. 
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 III.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-16  

 

Table 28 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Global, 
2010–2011) 

 Africa  Asia 

Latin America 
and the 

Caribbean 
Northern 

Mediterranean 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

Timely 3 2 5 0 0 10 14 -29 % 

Fairly timely 8 12 1 0 3 24 24 0 % 

Not timely 7 4 2 0 0 13 29 -55 % 

No answer 8 3 4 4 2 21 22 5 % 

 

 

Figure 8 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Global, 2010–2011) 

 

 
CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern Mediterranean. 
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Table 29 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries 
(Global, 2010–2011) 

 Africa Asia 

Latin 
America 
and the 

Caribbean 

Northern 
Mediter- 

ranean 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

Predictable 1 2 5 0 0 8 13 -38 % 

Fairly 
predictable 8 8 1 0 2 19 18 6 % 

Not 
predictable 9 8 2 0 1 20 38 -47 % 

No answer 8 4 4 4 2 22 20 10 % 

 

 

Figure 9 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries 
(Global, 2010–2011) 

 

  CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern Mediterranean. 
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Table 30 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Global, 
2010–2011) 

 Africa Asia 

Latin America 
and the  

Caribbean 

Northern 
Mediter-

ranean 

Central and 
Eastern 
Europe Total 

Previous 
biennium Trend 

Yes 14 15 7 0 2 38 48 -21 % 

No 9 5 1 0 1 16 29 -45 % 

No answer 3 1 4 0 3 11 10 10 % 

 

 

Figure 10 
Number of countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors 
(Global, 2010–2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = Northern 
Mediterranean. 
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Table 31 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors, by 
institution (Global, 2010–2011) 

 Secretariat 
Global  

Mechanism 

Global 
Environment 

Facility Bilateral Multilateral Other 

Africa 6 5 10 3 6 1 

Asia 6 7 9 7 12 2 

Latin America 
and the 
Caribbean 3 5 3 3 3 0 

Northern 
Mediterranean 0 0 0 0 0 0 

Central and 
Eastern Europe 0 0 1 0 0 1 

Total 15 17 23 13 21 4 

Previous 
biennium 21 33 19 32 14 9 

Trend -29 % -48 % 21 % -59 % 50 % -56 % 

 

 

Table 32 
Countries reporting constraints in implementing the Convention on the level of 
adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance (Global, 2010–2011) 

 Africa Asia 

Latin America 
and the 

Caribbean 
Northern 

Mediterranean 
Central and 

Eastern Europe Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 9 14 2 0 3 28 36 -22 % 

No 10 3 4 0 0 17 24 -29 % 

No answer 7 5 5 4 3 24 29 -17 % 
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Figure 11 
Countries reporting constraints in implementing the Convention with regard to the 
level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance (Global, 2010–
2011) 

 

 

 

Table 33 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Africa, 
2010–2011) 

 Central Africa Eastern Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Adequate 0 0 0 0 3 3 4 -25 % 

Fairly 
adequate 1 0 1 2 4 8 10 -20 % 

Not adequate 2 2 0 3 1 8 12 -33 % 

No answer 1 0 2 0 5 8 4 100 % 
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Figure 12 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Africa, 
2010–2011)  

 

 

 

Table 34 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Africa, 
2010–2011)  

 
Central  

Africa 
Eastern  

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Timely 0 0 0 0 3 3 3 0 % 

Fairly timely 1 0 1 4 2 8 12 -33 % 

Not timely 2 1 0 3 1 7 8 -13 % 

No answer 1 0 2 2 3 8 7 14 % 

 

 



ICCD/CRIC(11)/11 

GE.13-60356 54 

Figure 13 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Africa, 
2010–2011) 

 

 

 

Table 35 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries 
(Africa, 2010–2011) 

 Central Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Predictable 1 0 0 0 0 1 5 -80 % 

Fairly 
predictable 1 0 0 3 4 8 8 0 % 

Not predictable 1 2 0 2 4 9 11 -18 % 

No answer 1 0 2 1 4 8 6 33 % 
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Figure 14 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries 
(Africa, 2010–2011) 

 

 

 

Table 36 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South-East 

Asia West Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Adequate 1 0 0 0 0 0 1 4 -75 % 

Fairly 
adequate 1 1 0 2 0 1 5 6 -17 % 

Not adequate 1 1 2 4 2 3 13 11 18 % 

No answer 1 0 0 0 1 1 3 7 -57 % 
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Figure 15 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 

 

 

Table 37 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South-East 

Asia West Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Timely 2 0 0 0 0 0 2 3 -33 % 

Fairly timely 2 1 2 2 2 3 12 6 100 % 

Not timely 0 1 0 3 0 0 4 10 -60 % 

No answer 0 0 0 0 1 2 3 9 -67 % 
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Figure 16 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 

 

 

Table 38 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South-East 

Asia West Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Predictable 2 0 0 0 0 0 2 1 100 % 

Fairly 
predictable 2 1 0 2 1 2 8 6 33 % 

Not predictable 0 1 2 3 1 1 8 13 -38 % 

No answer 0 0 0 1 1 2 4 8 -50 % 
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Figure 17 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

 

 

 

Table 39 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Mesoamerica South Cone Andean Caribbean Total 
Previous 
biennium Trend 

Adequate 2 1 4 0 14 4 250 % 

Fairly adequate 1 0 0 0 1 1 0 % 

Not adequate 0 0 0 0 0 10 n/a 

No answer 1 1 0 2 4 2 100 % 
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Figure 18 
Rating of adequacy of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

 

 

Table 40 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Mesoamerica South Cone Andean Caribbean Total 
Previous 
biennium Trend 

Timely 3 1 3 0 7 5 40 % 

Fairly timely 0 0 0 0 0 2 n/a 

Not timely 0 0 1 0 1 8 -88 % 

No answer 1 1 0 2 4 2 100 % 
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Figure 19 
Rating of timeliness of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

 

 

Table 41 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Mesoamerica South Cone Andean Caribbean Total 
Previous 
biennium Trend 

Predictable 
1 0 4 0 5 4 25 % 

Fairly 
predictable 1 0 0 0 1 1 0 

Not predictable 
1 1 0 0 2 10 -80 % 

No answer 
1 1 0 2 4 2 100 % 
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Figure 20 
Rating of predictability of bilateral assistance received by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 
 

 

Table 42 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Africa, 
2010–2011) 

 
Central  

Africa 
Eastern  

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 3 1 1 3 6 14 18 -22 % 

No 3 1 1 2 2 9 10 -10 % 

No answer 0 0 1 1 1 3 2 50 % 
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Figure 21 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Africa, 
2010–2011) 

 

 

 

Table 43 
Number of countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors, 
by institution (Africa, 2010–2011) 

 Secretariat 
Global 

 Mechanism 

Global 
Environment 

Facility Bilateral Multilateral Other 

Central Africa 1 1 2 0 1 0 

Eastern Africa 0 0 1 0 1 0 

Northern Africa 0 0 1 0 0 0 

Southern Africa 1 2 3 1 1 1 

Western Africa 4 2 3 2 3 0 

Total 6 5 10 3 6 1 

Previous 
biennium 9 9 14 8 12 2 

Trend -33 % -44 % -29 % -63 % -50 % -50 % 
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Table 44 
Countries reporting constraints in implementing the Convention with regard to the 
level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance (Africa, 2010–
2011) 

 
Central  

Africa 
Eastern  

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 2 1 0 3 3 9 12 -25 % 

No 3 1 1 2 3 10 10 0 % 

No answer 1 0 2 1 3 7 8 -13 % 

 

 

Figure 22 
Percentage of countries reporting constraints in implementing the Convention with 
regard to the level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance 
(Africa, 2010–2011) 

 
 

 

Table 45 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Asia, 2010–
2011) 

 Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South-East 

Asia West Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 3 2 1 3 2 4 15 16 -6 % 

No 1 0 1 2 0 1 5 7 -29 % 

No answer 0 0 0 0 1 0 1 8 -88 % 
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Figure 23 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Asia, 2010–
2011) 

 
 

 

Table 46 
Number of countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors, 
by institution (Asia, 2010–2011) 

 Secretariat Global Mechanism 

Global 
Environment 

Facility Bilateral Multilateral Other 

Central Asia 2 3 3 3 3 0 

East Asia 1 0 1 2 2 1 

Pacific 1 1 1 0 0 0 

South Asia 0 1 1 2 2 1 

South-East Asia 1 1 1 0 2 0 

West Asia 1 1 2 0 3 0 

Total 6 7 9 7 12 2 

Previous 
biennium 4 4 11 7 13 3 

Trend 50 % 75 % -18 % 0 % -8 % -33 % 
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Table 47 
Countries reporting constraints in implementing the Convention with regard to the 
level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance (Asia, 2010–
2011) 

 Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South-East 

Asia West Asia Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 2 2 2 3 1 4 14 10 40 % 

No 0 0 1 1 0 1 3 7 -57 % 

No answer 2 0 0 0 2 1 5 11 -55 % 

 

 

Figure 24 
Percentage of countries reporting constraints in implementing the Convention with 
regard to the level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance 
(Asia, 2010–2011) 

 
 

 

Table 48 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Mesoamerica South Cone Andean Caribbean Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 2 2 3 0 7 8 -13 % 

No 0 1 0 0 1 7 -86 % 

No answer 2 0 0 2 4 2 100 % 
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Figure 25 
Countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

 

 

Table 49 
Number of countries receiving assistance in raising resources from bilateral donors, 
by institution (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 Secretariat 
Global 

Mechanism 

Global 
Environment 

Facility Bilateral Multilateral Other 

Mesoamerica 0 2 0 1 0 0 

South Cone 1 2 2 1 1 0 

Andean 2 1 1 1 2 0 

Caribbean 0 0 0 0 0 0 

Total 3 5 3 3 3 0 

Previous 
biennium 0 6 4 4 5 2 

Trend n/a -17 % -25 % -25 % -40 % n/a 
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Table 50 
Countries reporting constraints in implementing the Convention with regard to the 
level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance (Latin America 
and the Caribbean, 2010–2011) 

 Mesoamerica South Cone Andean Caribbean Total 
Previous 
biennium Trend 

Yes 0 1 1 0 2 10 -80 % 

No 1 2 1 0 4 3 33 % 

No answer 3 0 0 2 5 4 25 % 

 

 

Figure 26 
Percentage of countries reporting constraints in implementing the Convention with 
regard to the level of adequacy, timeliness and predictability of bilateral assistance 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

 



ICCD/CRIC(11)/11 

GE.13-60356 68 

 IV.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-17 

 

Table 51 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Global, 2010–
2011) 

Region Submitted Ongoing 
Total value of ongoing projects 

(USD million) 

Africa 161 122 418.9 

Asia 91 208 17 583.0 

Latin America and the 
Caribbean 19 145 210.6 

Northern Mediterranean 12 14 0.5 

Central and Eastern Europe 19 3 5.1 

Total 302 492 18 218.1 

Previous biennium 295 645 28 041.2 

Trend 2 % -24 % -35 % 

 

 

Figure 27 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Global, 2010–
2011) 

 

CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NorMed = 
Northern Mediterranean. 
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Table 52 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries (Global, 
2010–2011) 

Region Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources and 

planning to mobilize them 

Africa 3 20 

Asia 7 13 

Latin America and the Caribbean 3 3 

Northern Mediterranean 0 2 

Central and Eastern Europe 1 3 

Total 14 41 

Previous biennium 14 59 

Trend 0 % -31 % 

 

 

Figure 28 
Status of, and plans for, the mobilization of resources (percentage of countries) 
(Global, 2010–2011) 
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Table 53 
Share of financing from international resources by number of countries (Global, 
2010–2011) 

Region Less than 25 % 25–50 % 50–75 % More than 75 % 

Africa 2 1 7 7 

Asia 4 4 7 3 

Latin America and the 
Caribbean 3 1 3 2 

Northern Mediterranean 0 0 1 0 

Central and Eastern 
Europe 1 1 0 0 

Total 10 7 18 12 

 
 
 

Table 54 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Africa, 2010–
2011) 

Subregion Submitted Ongoing 
Total amount of ongoing 

projects (USD million) 

Central Africa 11 2 137.9 

Eastern Africa 0 1 3.0 

Northern Africa 4 3 76.6 

Southern Africa 19 25 105.1 

Western Africa 127 91 96.4 

Total 161 122 418.9 

Previous biennium 149 274 1 140.7 

Trend 8 % -55 % -63 % 

 
 

 



ICCD/CRIC(11)/11 

71 GE.13-60356 

Figure 29 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Africa, 2010–
2011) 

 

 

 

Table 55 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Asia, 2010–
2011) 

Subregion Submitted Ongoing 
Total value of ongoing projects 

(USD million) 

Central Asia 8 34 236.9 

East Asia 5 51 16 334.4 

Pacific 8 1 0.2 

South Asia 53 70 30.5 

South-East Asia 6 23 809.0 

West Asia 11 29 172.2 

Total 91 208 17 583.0 

Previous biennium 46 172 24 417.2 

Trend 98 % 21 % -28 % 
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Figure 30 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Asia, 2010–
2011) 

 

 

 

Table 56 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Submitted Ongoing 
Total value of ongoing projects 

(USD million) 

Andean 15 84 30.0 

Caribbean 0 1 0.0 

Mesoamerica 3 5 10.8 

South Cone 1 55 169.8 

Total 19 145 210.6 

Previous biennium 56 142 732.7 

Trend -66 % 2 % -71 % 
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Figure 31 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

 

 

 

Table 57 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Northern 
Mediterranean, 2010–2011) 

Region Submitted Ongoing 
Total value of ongoing projects (USD 

million) 

Northern 
Mediterranean 12 14 0.5 

Previous biennium 18 13 15 102 

Trend -33 % 8 % -100 % 

 

 

Table 58 
Number of ongoing projects and project proposals submitted (pipeline) (Central and 
Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Submitted Ongoing 
Total value of ongoing projects (USD 

million) 

Central and Eastern 
Europe 19 3 5.1 

Previous biennium 26 44 1 735.8 

Trend -27 % -93 % -100 % 
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Table 59 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries (Africa, 
2010–2011) 

Subregion Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources 

and planning to mobilize them 

Central Africa 0 4 

Eastern Africa 0 2 

Northern Africa 1 1 

Southern Africa 1 5 

Western Africa 1 8 

Total 3 20 

Previous biennium 6 21 

Trend -50 % -5 % 

 

 

Figure 32 
Status of, and plans for, the mobilization of resources (percentage of countries) 
(Africa, 2010–2011) 
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Table 60 
Share of financing from international sources by number of countries (Africa, 2010–
2011) 

Subregion Less than 25 % 25–50 % 50–75 % More than 75 % 

Central Africa 0 0 4 2 

Eastern Africa 0 0 0 0 

Northern Africa 0 0 1 0 

Southern Africa 1 1 1 2 

Western Africa 1 0 1 3 

 Total 2 1 7 7 

 

 

Table 61 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries (Asia, 
2010–2011) 

Region Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources 

and planning to mobilize them 

Central Asia 3 1 

East Asia 0 2 

Pacific 1 1 

South Asia 2 3 

South-East Asia 0 3 

West Asia 1 3 

Total 7 13 

Previous biennium 5 18 

Trend 40 % -28 % 
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Figure 33 
Status of, and plans for, the mobilization of resources (Asia, 2010–2011) 

 

 

 

Table 62 
Share of financing from international sources by number of countries (Asia, 2010–
2011) 

Subregion Less than 25 % 25–50 % 50–75 % More than 75 % 

Central Asia 0 0 2 2 

East Asia 1 0 1 0 

Pacific 0 1 1 0 

South Asia 1 3 1 0 

South-East Asia 0 0 2 0 

West Asia 2 0 0 1 

Total 4 4 7 3 
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Table 63 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources 

and planning to mobilize them 

Andean 1 1 

Caribbean 1 0 

Mesoamerica 0 2 

South Cone 1 0 

Total 3 3 

Previous biennium 1 12 

Trend 200 % -75 % 

 

 

Table 64 
Share of financing from international resources (Latin America and the Caribbean, 
2010–2011) 

Subregion Less than 25 % 25–50 % 50–75 % More than 75 % 

Andean 1 1 2 0 

Caribbean 0 0 0 1 

Mesoamerica 1 0 1 1 

South Cone 1 0 0 0 

Total 3 1 3 2 

 

 

Table 65 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries 
(Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Region Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources 

and planning to mobilize them 

Northern Mediterranean 0 2 
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Table 66 
Status of, and plans for, the mobilization of resources by number of countries (Central 
and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources 

and planning to mobilize them 

Central and Eastern Europe 1 3 

Previous biennium 2 5 

Trend -50 % -40 % 

 

 

Table 67 
DDLD-related project proposals approved by the Global Environment Facility (2010–
2011) 

Regional Implementation Annex Number of proposals 
Value of ongoing projects (USD 

million) 

Annex I 20 2 196.4 

Annex II 11 173.4 

Annex III 6 76.4 

Annex IV 1 1.6 

Annex V 5 89.5 

Total 43 2 537.3 

Previous biennium 31 176.3 

Trend 39 % 1 339 % 

 

 

Table 68 
DDLD-related project proposals approved by the Global Environment Facility (2010–
2011) 

 Submitted (pipeline) Ongoing  

 
In the SRAP 

context 
In the JAP 

context  
In the SRAP 

context 
In the JAP 

context Total 

Projects 3 0 3 1 7 

Amount of funds 
raised (USD)   939 396.0   

  JAP = Joint Action Plan, SRAP = subregional action programme. 
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 V.  Tables and figures for performance indicator CONS-O-18 

 
Table 69 
Estimated amounts allocated to facilitate technology transfer (USD million) (Global) 
2010–2011) 

Region 2010 2011 

Africa 98.4 123.8 

Asia 3 547.9 3 588.4 

Latin America and the 
Caribbean 2 413.7 2 309.2 

Northern Mediterranean - - 

Central and Eastern Europe 1.0 1.8 

Total 6 061.0 6 023.2 

 

 

Table 70 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology, 
including types of incentives (Global, 2010–2011) 

Region Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Africa 13 12 10 6 

Asia 14 13 11 8 

Latin America and 
the Caribbean 5 0 3 2 

Northern 
Mediterranean 2 1 2 1 

Central and Eastern 
Europe 3 3 2 2 

Total 37 29 28 19 

Previous biennium 35 23 23 13 

Trend 6 % 26 % 22 % 46 % 
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Table 71 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Global, 
2010–2011) 

Region Sufficient Not sufficient 

Africa 4 13 

Asia 1 17 

Latin America and the 
Caribbean 2 6 

Northern Mediterranean - 3 

Central and Eastern Europe - 4 

Total 7 43 

Previous biennium 16 54 

Trend -56 % -20 % 

 

 

Table 72 
Status of, and plans for, incentives for technology transfer by number of countries 
(Global, 2010–2011) 

Region 

No plans to 
implement 
additional 
measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Africa - 17 7 6 4 

Asia 3 11 5 6 3 

Latin America and the 
Caribbean 2 5 1 3 - 

Northern Mediterranean 1 1  1 - 

Central and Eastern Europe - 3 2 1 - 

Total 6 37 15 17 7 

Previous biennium 8 57 26 12 1 

Trend -25 % -35 % -42 % 42 % 600 % 
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Table 73 
Reasons for the ineffectiveness of existing incentives weighted according to their level 
of importance from 0 (not important) to 5 (very important) (Global, 2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Policy or regulatory incentives are 
not enforced 2 0 6 9 9 9 35 

b. There are not enough resources to 
apply financial or fiscal incentives 2 1 2 13 10 11 39 

c. The national financial and credit 
systems (banks, credit agencies, etc.) 
are not supportive 2 0 4 8 12 9 35 

d. Other 0 0 0 0 2 1 3 

 

 

Figure 34 
Reasons for the ineffectiveness of existing incentives (Global, 2010–2011) 

 
Key: a, b, c, d refer to corresponding Type of difficulty given in table 73. 
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Table 74 
Reasons for the increasing trend in financial resources allocated through  DLDD-
related programmes and projects to facilitate access to technology weighted according 
to their level of importance from 0 (not important) to 5 (very important) (Global, 
2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Access facilitated by the spreading 
of information technology 1 4 7 9 5 6 32 

b. More appropriate technologies 
available 0 1 4 9 10 6 30 

c. Appropriateness of government 
incentives 0 2 3 10 7 10 42 

d. Other 0 0 0 0 2 0 2 

 

 

Figure 35 
Reasons for the increasing trend in financial resources allocated through DLDD-
related programmes and projects to facilitate access to technology weighted according 
to their level of importance from 0 (not important ) to 5 (very important) (Global, 
2010–2011) 

 

Key: a, b, c, d refer to corresponding Type of difficulty given in table 74. 
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Table 75 
Reasons for the decreasing trend in financial resources allocated through DLDD-
related programmes and projects to facilitate access to technology weighted according 
to their level of importance from 0 (not important ) to 5 (very important) (Global, 
2010–2011) 

Type of difficulty Level of importance 

 0 1 2 3 4 5 Total 

a. Technology sustainability is poor; 
technologies do not represent viable 
investments  2 0 6 9 4 4 25 

b. Lack of fixed infrastructure for 
accessing technologies (those created 
on an ad hoc basis disappear once the 
support ends) 1 1 3 6 11 12 34 

c. Lack of capacities for the operation 
and maintenance of technologies 1 1 1 11 11 5 30 

d. Lack of enabling policy and 
regulatory environments 2 2 5 5 6 7 27 

e. Other 0 0 0 0 2 0 2 

 

 

Figure 36 
Reasons for the decreasing trend in financial resources allocated throughDLDD-
related programmes and projects to facilitate access to technology (Global, 2010–
2011) 

 
Key: a, b, c, d refer to corresponding Type of difficulty given in table 75. 
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Table 76 
Estimated amounts allocated to facilitate technology transfer (USD million) (Africa, 
2010–2011) 

Subregion 2010 2011 

Central Africa 0.2 0.2 

Eastern Africa - - 

Northern Africa 3.0 2.6 

Southern Africa - - 

Western Africa 95.2 121.0 

Total 98.4 123.8 

 

 

Table 77 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology and 
type of incentives (Africa, 2010–2011) 

Subregion Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Central Africa 3 2 2 2 

Eastern Africa 2 2 2 1 

Northern Africa 1 1 1 - 

Southern Africa 3 3 2 1 

Western Africa 4 4 3 2 

Total 13 12 10 6 

Previous biennium 13 9 8 5 

Trend 0 % 33 % 25 % 20 % 

 

 

Table 78 
Estimated amounts allocated to facilitate technology transfer (USD million) (Asia, 
2010–2011) 

Subregion 2010 2011 

Central Asia 23.4 32.4 

East Asiaa - - 

Pacific 0.0 0.0 

South Asia 4.1 5.3 

South-East Asiab 20.4 50.7 

West Asia 3 500.0 3 500.0 

Total 3 547.9 3 588.4 
a  Only one country in this subregion answered this question;  it reported a negligibly low amount that was not 

considered for the calculation. 
b  Two countries in this subregion answered to this question; one reported a negligibly low amount for 2010 that 

was not considered for the calculation. 
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Table 79 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology, 
including types of incentives (Asia, 2010–2011) 

Subregion Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Central Asia 3 3 2 2 

East Asia 2 2 2 1 

Pacific - - - - 

South Asia 3 2 3 2 

South-East Asia 2 2 1 1 

West Asia 4 4 3 2 

Total 14 13 11 8 

Previous biennium 10 8 5 5 

Trend 40 % 63 % 120 % 60 % 

 

 

Table 80 
Estimated amounts allocated to facilitate technology transfer (USD million) (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion 2010 2011 

Andean 4.2 5.1 

Caribbean - - 

Mesoamerica 2 298.8 2 159.5 

South Cone 110.6 144.6 

Total 2 413.7 2 309.2 

 

 

Table 81 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology, 
including types of incentives (Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Andean 2 - - - 

Caribbean - - - - 

Mesoamerica 2 - 1 1 

South Cone 1 - 2 1 

Total 5 - 3 2 

Previous biennium 8 2 6 2 

Trend -38 % n/a -50 % 0 % 
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Table 82 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology and 
type of incentives (Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Region Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Northern 
Mediterranean 2 1 2 1 

Previous biennium 2 2 2 2 

Trend 0 % -50 % 0 % -50 % 

 

 

Table 83 
Estimated amounts allocated to facilitate technology transfer (USD million) (Central 
and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region 2010 2011 

Central and Eastern Europe 1.0 1.8 

 

 

Table 84 
Number of countries that established incentives to facilitate access to technology, 
including types of incentives (Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Incentives established 
Policy or regulatory 

incentives Financial incentives Fiscal incentives 

Central and Eastern Europe 3 3 2 2 

Previous biennium 2 2 2 0 

Trend 50 % 50 % 0 % n/a 
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Table 85 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Africa, 
2010–2011) 

Subregion Sufficient Not sufficient 

Central Africa 1 3 

Eastern Africa 1 1 

Northern Africa - 1 

Southern Africa - 4 

Western Africa 2 4 

Total 4 13 

Previous biennium 6 17 

Trend -33 % -24 % 

 
 
 

Table 86 
Status of, and plans for, incentives for technology transfer by number of countries 
(Africa, 2010–2011) 

Subregion 

No plans to 
implement 

additional measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Central Africa - 3 1 2 - 

Eastern Africa - 1 - - 1 

Northern Africa - 1 1 - - 

Southern Africa - 5 2 1 2 

Western Africa - 7 3 3 1 

Total - 17 7 6 4 

Previous biennium 3 18 8 4 1 

Trend n/a -6 % -13 % 50 % 300 % 
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Table 87 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Asia, 2010–
2011) 

Subregion Sufficient Not sufficient 

Central Asia - 4 

East Asia - 2 

Pacific - 1 

South Asia - 4 

South–East Asia - 3 

West Asia 1 3 

Total 1 17 

Previous biennium 5 19 

Trend -80 % -11 % 

 

 

Table 88 
Status of and plans for incentives for technology transfer by number of countries 
(Asia, 2010–2011) 

Subregion 

No plans to 
implement 

additional measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Central Asia - 3 2 1 - 

East Asia - 2 2  - 

Pacific - 1  1 - 

South Asia 1 2 1 1 - 

South–East Asia - 1  1 - 

West Asia 2 2  2 - 

Total 3 11 5 6 - 

Previous biennium 1 4 1 1 - 

Trend 200 % -75 % 400 % 500 % - 

 

 

 



ICCD/CRIC(11)/11 

89 GE.13-60356 

Table 89 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Latin 
America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion Sufficient Not sufficient 

Andean 1 2 

Caribbean 1 1 

Mesoamerica - 1 

South Cone - 2 

Total 2 6 

Previous biennium 3 10 

Trend -33 % -40 % 

 

 

Table 90 
Status of and plans for incentives for technology transfer by number of countries 
(Latin America and the Caribbean, 2010–2011) 

Subregion 

No plans to 
implement 

additional measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Andean 1 2 - 2 - 

Caribbean - 1 - 1 - 

Mesoamerica 1 1 - 1 - 

South Cone - 1 1 - - 

Total 2 5 1 3 - 

Previous biennium 2 11 4 2 - 

Trend 0 % -55 % -75 % 70 % - 

 

 

Table 91 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Northern 
Mediterranean, 2010–2011) 

Region Sufficient Not sufficient 

Northern Mediterranean - 3 
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Table 92 
Status of and plans for incentives for technology transfer by number of countries 
(Northern Mediterranean, 2010–2011) 

Region 

No plans to 
implement 

additional measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Northern Mediterranean 1 1  1  

 

 

Table 93 
Assessment of sufficiency of resources allocated through programmes and projects 
related to DLDD to facilitate access to technology by number of countries (Central 
and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region Sufficient Not sufficient 

Central and Eastern Europe - 4 

Previous biennium 2 5 

Trend n/a -20 % 

 

 

Table 94 
Status of, and plans for, incentives for technology transfer by number of countries 
(Central and Eastern Europe, 2010–2011) 

Region 

No plans to 
implement 

additional measures 

Plans to implement 
additional 
measures 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Central and Eastern Europe - 3 2 1 - 

Previous biennium - 5 4 1 - 

Trend n/a -40 % -50 % 0 %  

 
 

    


