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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

   ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥بون،  
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٣البند 

  ؤشرات األداء املعتمدة مؤقتاًتقييم التنفيذ استناداً إىل م
حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة والبلـدان األطـراف                
املتقدمة، والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدوليـة،            

   لالستراتيجية١انة واآللية العاملية، عن اهلدف التنفيذي ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األم

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف              
املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة، ووكـاالت األمـم املتحـدة،           
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، وكذلك من األمانة         

   لالستراتيجية١لية العاملية، عن اهلدف التنفيذي واآل

  من األمانةمقدَّمة مذكرة     

  موجز    
 وحتليالً أولياً للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف وغريها         تتضمن هذه الوثيقة جتميعاً     

ن وتتـضم . الدعوة والتوعية والتثقيف  : الستراتيجيةل ١من الكيانات املبلِّغة عن اهلدف التنفيذي       
الوثيقة مستجدات بشأن مؤشرات األداء األربعة ذات الصلة من املنظور العاملي واإلقليمـي ودون          

  .تحقيق األهداف احملددة هلذه املؤشراتلاإلقليمي وحتدد االجتاهات املمكنة 
كما تقدم بعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بشأن ضـرورة               

  .لتدابري الرامية إىل حتقيق هذا اهلدفتكييف وتبسيط وتعزيز ا
وترد االعتبارات املتعلقة بعملية اإلبالغ، مبا يف ذلك احتمال حتسني جمموعة مؤشرات              

  . اليت تغذي العملية املتكررةICCD/CRIC(11)/15األداء واملنهجيات املرتبطة هبا، يف الوثيقة 

 

 ICCD/CRIC(11)/2  األمم املتحدة

  
 Distr.: General اتفاقية مكافحة التصحر 

25 February 2013 
Arabic 
Original: English 



ICCD/CRIC(11)/2 

GE.13-60347 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٥١-٧  ......................................١-١ للنتيجة CONS-O-1مؤشر األداء   - ثانياً  

  ٤  ٢٣-٧  .....................................................التحليل العاملي  - ألف     
  ٨  ٤٤-٢٤  .............)التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ١٢  ٤٨-٤٥  ............................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ١٣  ٥١-٤٩  ..................................................مرفق البيئة العاملية  - دال     

  ١٣  ٥٣-٥٢  ......................................٢-١ للنتيجة CONS-O-2شر األداء مؤ  - ثالثاً  
  ١٣  ٥٣-٥٢  .....................................................................األمانة     

  ١٤  ٩٤-٥٤  ......................................٣-١ للنتيجة CONS-O-3مؤشر األداء   - رابعاً  
  ١٤  ٥٩-٥٤  .....................................................التحليل العاملي  - ألف     
  ١٥  ٨٠-٦٠  .............)قليمياإلقليمي واإلتحليل دون ال(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ١٩  ٨٥-٨١  ............................................قدمةالبلدان األطراف املت  - جيم     
  ١٩  ٨٦  ..................................................مرفق البيئة العاملية  - دال     
  ٢٠  ٨٩-٨٧  .......................................................اآللية العاملية  -  هاء     
  ٢٠  ٩٤-٩٠  ............................................................األمانة  -  واو     

  ٢١  ١٢٣-٩٥  ......................................٤-١ للنتيجة CONS-O-4مؤشر األداء   - خامساً  
  ٢١  ٩٩-٩٥  .....................................................التحليل العاملي  - ألف     
  ٢٢  ١١٨-١٠٠  .............)قليمياإلمي وقلياإلتحليل دون ال(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ٢٥  ١٢٢-١١٩  ............................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ٢٦  ١٢٣  ..................................................مرفق البيئة العاملية  - دال     

  ٢٦  ١٢٩-١٢٤  ...............................................................االستنتاجات  - سادساً  
  ٢٧  ١٣٠  ................................................................. التوصيات   - سابعاً  

Page 
Annex 

  Tables and figures relating to the performance indicators under operational objective 1 ...............  28 



ICCD/CRIC(11)/2 

3 GE.13-60347 

  مةمقد  -أوالً  
هذه الوثيقة جتميع وحتليل أويل للمعلومات املقدمة من األطراف واملـراقبني بـشأن               -١

  .)١(الدعوة والتوعية والتثقيف:  من االستراتيجية١اهلدف التنفيذي 
ث انظر الفصل الثاين والثال   ( كل مؤشر أداء يتعلق هبذا اهلدف التنفيذي         وفيما خيص   -٢

ؤشرات األداء مب، يناقش فرع عن التحليل العاملي الوضع الراهن املتعلق        )والرابع واخلامس أدناه  
 ذات الصلة من منظور عاملي، باالستناد إىل املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة             

 الدوليةقدم وكاالت األمم املتحدة وال املنظمات احلكومية        ومل ت . والبلدان األطراف املتقدمة  
وترد يف الفروع املتعلقة بالتحليل دون اإلقليمي واإلقليمي        . ٢٠١٣-٢٠١٢تقارير يف الفترة    

ألطراف املتقدمة ومرفـق    ألطراف املتأثرة وكذلك للبلدان ا    معلومات أكثر تفصيالً للبلدان ا    
 املقدمة عـن    وأُجري حتليل إضايف يراعي البيانات    . البيئة العاملية واآللية العاملية، عند االقتضاء     

 من أجل استخالص االجتـاه حنـو حتقيـق       ٢٠١١-٢٠١٠ والفترة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
  .األهداف احملددة هلذه املؤشرات

وُحدد عدد من املشاكل املتعلقة بنوعية البيانات يف املعلومات اليت قدمتها الكيانات              -٣
اس، فإن عمليـات    يقضع خلطأ ال   ال خت  التنفيذيذا اهلدف   املتعلقة هب ؤشرات  املومبا أن   . املبلِّغة

  .)٢(املوثوقية واملصداقية/تدقيق النوعية اقتصرت على االتساق
، أظهر هذا االختبار أن بعض البلدان أبلغت عـن          CONS-O-1ويف حالة مؤشر األداء       -٤

حضرها عدد كبري من املـشاركني      )  يف اليوم  ١٠كثر من   أ(عدد كبري من األحداث اإلعالمية      
 يف املائة من السكان     ٥٠وتوحي بعض األرقام بأن أكثر من       ).  يف احلدث  ١٠ ٠٠٠أكثر من   (

ولتحديد النواشز  . حضروا األحداث اإلعالمية يف غضون سنة واحدة وهو أمر يصعب تصديقه          
 ٣ ٦٥٠ال يتجاوز عدد األحداث     ) أ: (احملتملة، أُدرجت يف التحليل ثالثة معايري لفرز البيانات       

 ١٠ ٠٠٠ال يتجاوز متوسط عدد املشاركني يف احلدث        ) ب(؛  )يوم يف ال  ١٠(يف السنة   حدثاً  
 ٥٠ال يتجاوز السكان احلاضرون يف األحداث اإلعالمية يف غضون سنة واحدة            ) ج(مشارك؛  

 ٢٠١٠ بلداً يف عام     ١٦بيانات  وبتطبيق هذه املعايري، اسُتبعدت من التحليل جمموعات        . يف املائة 
وبينما كانت البيانات متسقة إىل حد ما بني سنوات         ). ائة يف امل  ٢٣ (٢٠١١ بلداً يف عام     ١٧و

 بني دوريت اإلبالغ قد ُتعزى إىل اختالف         إضافية اإلبالغ يف إطار كل دورة، ُوجدت تضاربات      
  بلـداً  ١٤اه البيانات املقدمة من     ومن مث، اسُتبعدت يف حسابات حتليل االجت      . األساليب املطبقة 

عدد األحداث الـصحفية،    (معايري أخرى متصلة هبذا املؤشر      ولوحظ أيضاً اختالف يف     . إضافياً
    

 .ICCD/COP(8)/16/Add.1، الوارد يف الوثيقة ٨-م أ/٣انظر املقرر  )١(
ساعدت شعبة اإلحصاءات يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف عملية تقييم نوعية البيانات يف إطار               )٢(

  .UNJP/GLO/451/CCDالتفاق املشترك بني الوكاالت ا
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انظـر املرفـق،    (وعدد احملررين يف الصحيفة، وعدد املنشورات، وعدد الـصحف املطبوعـة            
لـذلك  ". التلفزيـون /اإلذاعـات "ويبدو أنه ال يوجد فهم مشترك ملا ميثله عدد          )). ٢ اجلدول

  . واإلذاعةميكن مقارنة الوحدات اخلاصة بالصحف والتلفزيون ال
، مل تكن هناك مشاكل كـربى       CONS-O-4 و CONS-O-3ويف حالة مؤشري األداء       -٥

 CONS-O-3وأبلغ بلدان اثنان عن أرقام عالية ضمن مؤشر األداء          . فيما خيص نوعية البيانات   
وأبلغ بلد واحد عن أرقام عالية ضمن مؤشر األداء  ).  ضعفاً ٣٠أعلى من املتوسط بأكثر من      (

CONS-O-4) ومل ُتدرج تلك األرقام يف التحليل  ).  ضعف ١٠٠لى من املتوسط بأكثر من      عأ .
 يف حتقيق اهلدف احملدد يف إطار ذلكما املؤشـرين  ة الوطنيباملسامهةوملا كانت األسئلة املتعلقة    

ولكن، أُجريـت اختبـارات     . ، فقد تعذر إجراء أي تقييم سليم      "ال"أو  " نعم  "  بتقتضي رداً   
ل مقارنة الردود السابقة والتدقيق لكـشف التناقـضات يف التقريـر،            بسيطة لالتساق، مث  

  .يتأت حتديد أية أخطاء واضحة ومل
وترد يف هناية هذه الوثيقة االستنتاجات العامة بشأن وضع األنشطة املتعلقة باهلـدف      -٦

تقوية األنـشطة   /تبسيط/وقد ُوضعت بعض التوصيات بشأن احلاجة إىل تعديل       . ١التنفيذي  
وباستخدام إطـار   .  لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      قيق أهداف االستراتيجية  بغية حت 

 اللجنة تقدمي إرشادات عملية إىل األطراف، ومؤسسات االتفاقيـة          تودقائم على النتائج، قد     
واهليئات الفرعية، واملنظمات املعنية للسماح مبتابعة التوصيات املستهدفة اليت سُتقدم إىل مؤمتر            

  . ألطراف لينظر فيهاا

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

 التـصحر وتـدهور األراضـي       مسائلعدد وحجم األحداث اإلعالمية املنظمة بشأن         
 مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي، واجلمهور الذي بلغته وسـائط           تفاعلهاأوجه   أو/واجلفاف و 

  .تفاعلهاأو أوجه /ور األراضي واجلفاف و التصحر وتده مسائلاإلعالم اليت تتناول

  التحليل العاملي  -ألف  

  )١انظر املرفق، اجلدول ( للمشاركني التقديريعدد األحداث اإلعالمية والعدد   -١  
من أجل معاجلة مشاكل نوعية البيانات احملددة يف املعلومات املقدمة من الكيانـات               -٧

  . أساليب منطقية وإحصائية لزيادة موثوقية التحليلتقبِّاملبلِّغة، على النحو املوجز أعاله، طُ
وُنظم يف  .  سنيت اإلبالغ، ثلثاها يف أفريقيا     كلتا حدث يف    ١٢ ٠٠٠وُنظم ما يناهز      -٨

ويف حني عرف عدد األحـداث      .  بلداً يف العامل   ٥٠ حدثاً يف اليوم يف أكثر من        ٣٣املتوسط  
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، زاد عـدد    ) يف املائـة   ٢,٢ بنـسبة    اخنفاض (٢٠١١ إىل   ٢٠١٠اخنفاضاً طفيفاً من عام     
وُتعزى هذه الزيادة إىل احلالة يف أفريقيـا،        .  يف املائة  ٨,٣املشاركني يف تلك األحداث بنسبة      

وهي املنطقة الوحيدة اليت زاد فيها عدد املشاركني خالل سنوات اإلبالغ واليت لوحظ فيهـا              
 مسائلعلى  نيطّلعاملة سكاهنا فقد زادت نسب. ٢٠٠٩ عدد األحداث منذ عام       متزايد يف  اجتاه

 مع تغري املناخ والتنوع البيولـوجي       تفاعلهاأو أوجه   /التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و    
  . يف املائة١٢بنسبة 

.  يف املائـة   ١٠ويف آسيا، اخنفض عدد األحداث واملشاركني على السواء مبا يناهز             -٩
 واجلفـاف   األراضي التصحر وتدهور    مسائلعلى   املطّلعني من السكان    املئويةولكن النسبة   

وبالنظر فقط إىل تلك البلدان اليت قدمت تقريراً        ).  يف املائة  ١٠بنسبة  (ة ملموسة   عرفت زياد 
ن االجتاه يف اجلهود املبذولة يف تنظيم أنشطة إذكـاء الـوعي            أدوريت اإلبالغ، يبدو     كلتايف  

  .٢٠٠٨استمر يف الزيادة منذ عام 
اصة ببلدان أمريكا الالتينية والكارييب، اليت عرفـت اخنفاضـاً          وال تفسر األرقام اخل     -١٠

يف نـسبة الـسكان     )  يف املائة  ٢٠(يف عدد املشاركني، االخنفاض احلاد      )  يف املائة  ٣(طفيفاً  
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وما يتصل هبا من قضايا، حـسبما             مسائل املطّلعني على 

  .يرد أدناه
 ٢٠١٠ يف املائة بني عامي      ٣٦توسط، اخنفض عدد األحداث بنسبة      ويف مشايل البحر امل     -١١
 يف املائة ٧٧ يف املائة بسبب اخنفاض بنسبة      ٧٨، بينما اخنفض عدد املشاركني بنسبة       ٢٠١١و

) ٢املرفق، اجلـدول  (ولكن، يبدو أن خمتلف منتجات وسائط اإلعالم  . أبلغ عنه أحد البلدان   
  .باملقارنة مع الدورة السابقة نياملطّلعأسهمت يف زيادة نسبة السكان 

 من األحداث اإلعالميـة     سطى والشرقية عدداً كبرياً نسبياً    ونظمت بلدان أوروبا الو     -١٢
مـا متوسـطه    ( تلك األحـداث     الذين حضروا باملقارنة مع العدد املنخفض من املشاركني       

ىل استقرار  الذي قد يدل على أن اخنفاض فعالية هذه األحداث يؤدي إ          ) مشاركان يف احلدث  
  . واجلفافاألراضي التصحر وتدهور  مسائلاملطّلعني علىعدد السكان 

ويف البلدان األطراف املتقدمة، اخنفض كل من عدد األحداث اإلعالميـة وعـدد               -١٣
  ). يف املائة، على التوايل١٩ و١٧بنسبة (املشاركني خالل فترة اإلبالغ 

   يف حتقيق اهلدفة الوطنيسامهةامل  -٢  

 مبسائل يف املائة من سكان العامل على علم         ٣٠، جيب أن تكون نسبة      ٢٠١٨ل عام   حبلو  
  . مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيتفاعلهاالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وأوجه 
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 يف  ٣٨,٧، ُيفترض أن    ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني   عن  ووفقاً للمعلومات املقدمة      -١٤
أو أوجـه   / التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف و      مبسائل املائة من سكان العامل على علم     

ولكن ينبغي أخذ هذا الـرقم      ). ١املرفق، الشكل    (البيولوجي مع تغري املناخ والتنوع      تفاعلها
ألن أحد بلدان جنوب آسيا أبلغ عن نسبة مئوية هائلة من الـسكان             ) أ(حبذر شديد خاصة    

ألطراف املتقدمة تعتمد على عـدد حمـدود   ألن اإلحصاءات اخلاصة بالبلدان ا ) ب( املطّلعني
  .جداً من التقارير

 البلدان األطـراف     بلداً من البلدان األطراف املتأثرة وبلد واحد من        ٥٥ قيامورغم    -١٥
 حالة تضاربات يف البيانات     ١٩ الدورتني، فقد ُوجدت يف      كلتا عن رقم يف     باإلبالغاملتقدمة  

وبالتايل، تشري البيانات   . وعات من البيانات من التحليل    املقدمة، مما أدى إىل استبعاد هذه اجملم      
 بلـداً طرفـاً     ٣٧املتعلقة باالختالف خالل دوريت اإلبالغ أو االجتاهات املمكنة إىل إمجايل           

  ).٣املرفق، اجلدول (
 يف  ٣٢,٩ (تغـيري وتبدو احلالة موحدة يف أفريقيا حيث يظل اهلدف العـاملي دون              -١٦
واحلالة يف ). ٢املرفق، الشكل (أربع مناطق دون إقليمية من أصل مخس ، مبا يف ذلك يف )املائة

، أساساً بسبب النسبة املئوية العاليـة مـن الـسكان           )٣املرفق، الشكل   (آسيا أقل وضوحاً    
 اليت أبلغت عنها قلة من البلدان؛ ولكن يبدو أن اهلدف حتقق يف ثالث مناطق إقليمية                املطّلعني

).  يف املائة باملقارنة مع فترة اإلبالغ السابقة       ١٠أكثر من   (جيايب  من أصل مخس وأن االجتاه إ     
 املطّلعنيبلدان أمريكا الالتينية والكارييب، اليت عرفت أعلى زيادة يف عدد السكان            ستكون  و
ويف ). ٤املرفق، الشكل    (٢٠١١ يف عام     احملّدد  اهلدف  بالكاد ، قد بلغت  ) يف املائة  ٢٠زائد  (

على  يف املائة من السكان      ٢٣,١(توسط، مل يتم بلوغ احلد األدىن بعد        منطقة مشايل البحر امل   
وميكن مالحظـة حالـة     ).  يف املائة  ١٥أكثر من   (ولكن االجتاه يبدو إجيابياً     ) باملوضوع علم

، رغـم  )باملوضوع على علم يف املائة من السكان ٢٠,٥(مماثلة يف أوروبا الوسطى والشرقية    
وال ميكـن اسـتخالص أيـة    . ملقارنة مع اإلبالغ الـسابق  باعدم وجود أي زيادة ملموسة 

استنتاجات متينة فيما يتعلق بالبلدان األطراف املتقدمة، سـواء كتقيـيم للحالـة الراهنـة               
  . كاجتاهات ممكنة، بسبب العدد احملدود من التقارير املتاحة أو
 أقل مـن    طّلعنياملسكان  ئوية لل نسبة امل الويف بعض املناطق دون اإلقليمية، ما زالت          -١٧

 من حيث األحداث  إما وقد تدعو احلاجة إىل مزيد من اجلهود٢٠١٨ثلثي اهلدف احملدد لعام 
أو فيما خيص فعالية منتجـات وسـائط اإلعـالم املتاحـة            ) ١املرفق، اجلدول   (اإلعالمية  

  ).٢اجلدول  املرفق،(
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  التقييم النوعي  -٣  

جزءاً من استراتيجية اتـصال     متثل  االتصال   ات عملي حولهل املعلومات اليت قدمتموها     "  
  )٤انظر املرفق، اجلدول " (وطنية تعاجل مشكالت البيئة؟

 ةيتيجااسـتر ، فهل يكّمل تنفيذ استراتيجية االتصال الوطنية تنفيذ     "نعم"إذا كان اجلواب      •
  )٥انظر املرفق، اجلدول (االتصال الشاملة التفاقية مكافحة التصحر؟ 

، فهل ينفذ بلدكم استراتيجية االتصال الشاملة التفاقية مكافحـة          "ال"إذا كان اجلواب      •
  )٦انظر املرفق، اجلدول " (التصحر؟

" هل ينفذ بلدكم أنشطة تتصل بعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحـة التـصحر؟            "  
  )٧املرفق، اجلدول  انظر(

ـ            "   دة للـصحاري   هل يقدم بلدكم دعماً مالياً وتقنياً لوضع برنامج عقد األمـم املتح
  ) به إىل البلدان األطراف املتقدمة فقطثَُبِعسؤال " ((ومكافحة التصحر وتنفيذه؟

 ٣٠ رد   ، بلداً ٧١تصال الوطنية ما جمموعه     أجاب عن األسئلة املتعلقة باستراتيجية اال       -١٨
وعي  يف املائة من البلدان أبلغت بأهنا ال تبذل جهوداً إلذكاء ال           ٥٨ورغم أن   .  باإلجياب منها

بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف من خالل استراتيجية اتصال وطنية حمددة بـشأن             
وعلـى  . فاف عالٍ جداً عامليـاً    القضايا البيئية، فإن الوعي بالتصحر وتدهور األراضي واجل       

 هذه االستراتيجية الوطنية ولكن  لديها يف املائة من البلدان األطراف املتقدمة        ١٤، فإن   عكسال
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف والقضايا ذات الصلة       مسائل   املطلعني على سكاهنا  نسبة  

  ). يف املائة٩(هي أدىن نسبة أُبلغ عنها 
وبينما ال توجد لدى أغلبية األطراف يف أربع مناطق من أصل مخـس اسـتراتيجية                 -١٩

 ملطّلعـني علـى  ا، فإن من املمكن مالحظة زيادة طفيفة يف نسبة السكان     قائمة اتصال وطنية 
ومنطقة مشايل البحر املتوسط هي .  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف تلك املناطق    مسائل

املنطقة الوحيدة اليت يزيد فيها عدد األطراف اليت تنفذ االستراتيجية الوطنية على األطـراف              
  .اليت ال تنفذها

أن )  يف املائـة ٨٧أو ( بلداً   ٢٦ومن بني البلدان الثالثني اليت لديها استراتيجية، أبلغ           -٢٠
  .االستراتيجية تكمل تنفيذ استراتيجية االتصال الشاملة التفاقية مكافحة التصحر

، وطنية اليت ليس لديها استراتيجية اتصال      ني بني تلك األطراف اإلحدى واألربع     ومن  -٢١
جية االتـصال    استراتي موتسه. ستراتيجية االتصال الشاملة  ا)  يف املائة  ٢٩أو  ( بلداً   ١٢ينفذ  

 يف املائـة مـن البلـدان        ٥٧الشاملة يف إذكاء الوعي أساساً يف أفريقيا، حيث ليس لـدى            
وآسـيا  )  يف املائـة   ٢٠(استراتيجية اتصال وطنية، متبوعة ببلدان أمريكا الالتينية والكارييب         

  ).يف املائة ١٧(
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ي ومكافحـة   وفيما يتعلق بتنفيذ األنشطة املتصلة بعقد األمم املتحـدة للـصحار            -٢٢
 أجاب  ٧١ بلداً من أصل     ٢١ ينفذها   ومل)  يف املائة  ٦٣أو  ( بلداً   ٤٥ة  التصحر، نفذ األنشط  

، تليها  ) يف املائة من البلدان املبلّغة     ٨٤(بلدان أفريقيا هي األكثر نشاطاً      كانت  و. عن السؤال 
 ومنطقة أوروبا   ،) يف املائة  ٦٦كالمها  (بلدان مشايل البحر املتوسط والبلدان األطراف املتقدمة        

 اليتوبلدان أمريكا الالتينية والكارييب هي املنطقة الوحيدة        ).  يف املائة  ٥٠(الوسطى والشرقية   
  . معظم األطراف هذه األنشطة فيهاال ينفذ
أو املايل لوضع برامج عقد     / املتقدمة الدعم التقين و    األطرافوقدم بلدان من البلدان       -٢٣

  .أو تنفيذها/ التصحر واألمم املتحدة للصحاري ومكافحة

  )التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  
  لمشاركني ل التقديريألحداث اإلعالمية والعدد عدد ا  -١  

  )٨انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
 يف املائـة    ٢ بنـسبة    ٢٠١١ و ٢٠١٠ي  زاد عدد األحداث اإلعالمية بـني عـام         -٢٤

  .  أحداث يف البلد كل يوم٤٠٤، مبتوسط )اً حدث٨ ١٥٩  إىل٨ ٠٠٢ من(
 تداث إعالمية يف املنطقة، إذ سـامه       أفريقيا الغربية حالياً جهود تنظيم أح      وتتزعم  -٢٥

 ٢٠١١ يف املائـة يف عـام   ٧٨ و٢٠١٠جمموع عدد األحداث يف عام  يف املائة من  ٧٧بنسبة  
 أفريقيا أعلى زيادة يف عدد األحداث   وسجل وسط ).  حدثاً يف البلد كل عام     ٧٨٧متوسطه   ما(

 تلك  احضرو يف املائة يف نسبة السكان الذين        ١٣,٥، بزيادة   ) يف املائة  ٢٤(خالل فترة اإلبالغ    
  ).  يف البلد كل عاماًث حد٢٦(األحداث؛ ولكن متوسط عدد األحداث هو األدىن 

وكانت . يف املنطقة  يف املائة    ١٠وزاد عدد املشاركني يف األحداث اإلعالمية بنسبة          -٢٦
 حيث اخنفض عدد األحداث، على      ،) يف املائة  ٤٢أكثر من    (فريقياألنوب  اجلأعلى زيادة يف    

ويف املناطق دون اإلقليمية املتبقية، إما زاد عدد األحداث         .  يف املائة  ٨,٢، بنسبة    ذلك عكس
  .ني زيادة طفيفة أو بقي على حالهاملشارككذلك و

  )٩دول انظر املرفق، اجل(آسيا   )ب(  
 حدثاً  ١ ١٦٤من  ( يف املائة    ٨,٩اخنفض عدد األحداث اإلعالمية يف املنطقة بنسبة          -٢٧
  ).٢٠١١ يف عام ١ ٠٦١ إىل ٢٠١٠ام يف ع
 يف  ٦٤,٥ و ٢٠١٠نصف جمموع األحداث يف عام      ونظمت آسيا الوسطى أكثر من        -٢٨

  زاد اليتية الوحيدة   وهي، إىل جانب جنوب آسيا، املنطقة دون اإلقليم       . ٢٠١١املائة يف عام    
 يف  ٨٤(واالخنفاض احلـاد    ).  يف املائة، على التوايل    ٣١ و ١٤,٤بنسبة  ( عدد األحداث    فيها
 أحد البلدان مل يقـدم البيانـات        نظراً لكون يف منطقة احمليط اهلادئ ليس إال ظاهرياً        ) املائة

 يف املائـة  ٢٨سبة وبينما اخنفض عدد األحداث يف شرق آسيا بن   .  سنيت اإلبالغ  كلتااملتعلقة ب 
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 يف املائـة، فـإن عـدد        ٥٠واخنفض عدد املشاركني الذين حضروا تلك األحداث بنسبة         
  . رغم اخنفاض عدد األحداثآسيااملشاركني زاد يف حالة جنوب شرق آسيا وغرب 

 حـدثاً يف    ٧٢٠ ٣٢٠مـن   ( يف املائة    ١٠,٣واخنفض عدد املشاركني أيضاً بنسبة        -٢٩
  ).٢٠١١ عام  يف٦٤٥ ٨٥٥ إىل ٢٠١٠ عام

  )١٠انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والكارييب   )ج(  
 ٢٠١١ و٢٠١٠ يف عدد األحداث بني عامي  يف املائة٨يبني التحليل زيادة مبا يناهز   -٣٠

ـ       ).  حدثاً ١ ٥١٧ إىل   ١ ٤٠٦من  ( ذه األحـداث   وعلى العكس، اخنفض عدد مجهـور ه
  . يف املائة٣,١ بنسبة
فمنطقة األنديز دون اإلقليميـة     .  كثرياً ختتلفيف املناطق دون اإلقليمية     غري أن احلالة      -٣١

 يف املائة يف عـدد      ٤١,٦ يف املائة يف عدد األحداث، أكملتها زيادة         ٧٧عرفت زيادة بنسبة    
 يف املائة ٥٠وُتعزى الزيادة احلادة أساساً إىل بلد أبلغ عن زيادة   . املشاركني يف تلك األحداث   

 يف  ٣٨,٥ويف وسط أمريكا، اخنفض عدد األحداث واملشاركني بنـسبة          . يف عدد األحداث  
 ٧٧ويف املخروط اجلنويب، بقي عدد األحداث مستقراً، بينما زاد عدد املشاركني بنسبة . املائة

ييب، مل توجد بيانات    وفيما خيص الكار  ).  يف املائة  ٢١٨أبلغ أحد البلدان عن زيادة      (يف املائة   
  .للنظر فيها

  )١١انظر املرفق، اجلدول ( البحر املتوسط مشايل  )د(  
) ائـة  يف امل٣٦أو  (٣٩ إىل ٦١اخنفض عدد األحداث اإلعالمية يف املنطقـة مـن          -٣٢
 يف البلد كل عام، بينما اخنفض متوسط عدد املشاركني الذي           اًث حد ١٧ُنظِّم ما متوسطه     إذ

 حـدثاً يف    ٤٧إىل   ٢٠١٠ أحداث يف عام     ١٠٧من  ( يف املائة    ٧٣ بنسبة   األحداثحضروا  
  ).٢٠١١عام 

  )١٢انظر املرفق، اجلدول (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
 ٧٩١ باملقارنة مـع     ٢٠١١ حدثاً يف عام     ٤٨٠ُنظِّم يف أوروبا الوسطى والشرقية        -٣٣

واخنفض عدد املشاركني أيـضاً     .  يف املائة  ٣٩، مما ميثل اخنفاضاً بنسبة      ٢٠١٠حدثاً يف عام    
  .دان، أساساً بسبب اخنفاض أبلغ عنه أحد البل)ملائة يف ا٦١,٧بنسبة (

   يف حتقيق اهلدفة الوطنيسامهةامل  -٢  

ـ  على علـم   يف املائة من سكان العامل       ٣٠، جيب أن يكون     ٢٠١٨حبلول عام       سائلمب
  . مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيتفاعلهاالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وأوجه 
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ف حمدد على الصعيد العاملي، ميكن اعتباره عتبة إرشادية أيضاً علـى            ورغم أن اهلد    -٣٤
ينبغـي النظـر يف   ولكن، نظراً حلجم العينـة،      .)٣(الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين    

بينما يستند تقيـيم احلالـة إىل       :  حبذر، ال سيما على الصعيد دون اإلقليمي       حتليالت االجتاه 
، فإن حتليل االجتاه مل يأخذ يف االعتبار سوى البيانات الواردة           ٢٠١٢البيانات املقدمة يف عام     

 ٣املرفق، اجلدول   (ريت اإلبالغ    دو كلتامن تلك األطراف اليت قدمت معلومات ذات صلة يف          
  ). ١٠ إىل ٥األشكال و

  أفريقيا  )أ(  
 ني، مثة منطقتـان دون إقليميـت      حتقيقهرغم أن أفريقيا حتافظ على اهلدف الذي مت           -٣٥

 التصحر وتدهور   مسائل املطّلعني على تقل فيهما نسبة السكان     ) سط أفريقيا ومشال أفريقيا   و(
.  يف املائـة   ٣٠نوع البيولوجي عن     مع تغري املناخ والت    تفاعلهاأو أوجه   /األراضي واجلفاف و  

 ٣٨,١(ويف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، ميكن مالحظة اجتاه متزايد رغم جتاوز اهلدف             
ويضم غرب أفريقيا ثاين أعلى نـسبة       ). ، على التوايل  املطّلعنياملائة من السكان     يف   ٤٢,٩و

  ). يف املائة٤٠,٣( يف املنطقة املطّلعنيمئوية من السكان 

  آسيا  )ب(  
 ٤٢,٣ (املطّلعـني يبدو من آخر فترة لإلبالغ أن آسيا تضم أعلى نسبة من السكان               -٣٦

 البلـدان  أحدعلى نسبة مئوية غري اعتيادية أبلغ عنها       ولكن هذا الرقم يعتمد كثرياً      ). يف املائة 
بعـد يف ثـالث     على املوضوع    املطلعنيويف الواقع، ال تصل نسبة السكان       . يف جنوب آسيا  

ـ  إىل العتبـة  ) آسيا الوسطى وشرق آسيا وغرب آسيا     (مناطق دون إقليمية من ستة        ة العاملي
 وضوع امل املطلعني على لسكان  ورغم اخنفاض عدد ا   ).  على التوايل  ٢٣,٧ و ٢٣,٠و ٢٥,٩(

  .العتبةيف جنوب شرق آسيا، فقد مت احلفاظ على 

  أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب  )ج(  
ـ             -٣٧  التـصحر   سائلإن ثلث السكان يف بلدان أمريكا الالتينية والكارييب على علم مب

 ٢٠ر مـن    أكث(وتدهور األراضي واجلفاف، ويبدو ذلك مؤكداً بأعلى زيادة لوحظت عاملياً           
ورغم االجتاه اإلقليمي اإلجيايب، يبدو أن بعـض        ). يف املائة باملقارنة مع فترة اإلبالغ األخرية      

ومل يتأت تقدمي حتليل االجتاه اخلاص بوسط أمريكا نظراً         . العتبةاملناطق دون اإلقليمية مل تبلغ      
  .لبعض التضارب يف البيانات املقدمة

    

وكما هو احلال يف فترة اإلبالغ واالسـتعراض الـسابقة، اسُتخلـصت البيانـات ذات الـصلة بـشأن                    )٣(
منشورات إدارة األمم املتحدة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، شـعبة اإلحـصاءات               من السكان

)http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/serATab2.pdf.(  
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  مشايل البحر املتوسط   )د(  
أكثر مـن  (ابية يف املائة من سكان املنطقة على علم، وقد لوحظت زيادة إجي         ٢٣إن    -٣٨
  ). يف املائة١٢

  أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
 يف املائة من سكان     ٢٠,٥ اإلبالغ السابقة، إن     ةعلى غرار ما ورد يف سجالت فتر        -٣٩

  . ميكن مالحظة أي زيادة ملموسةوال. وضوعاملنطقة على علم بامل

  لتقييم النوعيا  -٣  

 جزءاً من استراتيجية اتـصال       متثل  االتصال ات عملي حولهل املعلومات اليت قدمتموها     "  
  "وطنية تعاجل مشكالت البيئة؟

 تيجةااسـتر ، فهل يكّمل تنفيذ استراتيجية االتصال الوطنية تنفيذ         "نعم"إذا كان اجلواب      •
  االتصال الشاملة؟

  "لدكم استراتيجية االتصال الشاملة؟، فهل ينفذ ب"ال"إذا كان اجلواب   •
  "هل ينفذ بلدكم أنشطة تتصل بعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر؟"  

 هذا السؤال   عن أجاب   ٢٦من أصل   )  يف املائة  ٤١أو  ( بلداً   ١٢يف أفريقيا، كان لدى       -٤٠
 يف  ٥ أفريقيا، و   شرق  يف ١وسط أفريقيا، و   يف   ١: استراتيجية اتصال وطنية تعاجل القضايا البيئية     

 حـاالت، تكمـل     ١٠ويف  .  يف مشال أفريقيـا    ١ يف غرب أفريقيا، و    ٤، و فريقياألنوب  اجل
ويضطلع واحد وعشرون بلداً بأنشطة     .  االتصال الشاملة  ةياستراتيجاستراتيجية االتصال الوطنية    

  .٢٠٢٠-٢٠١٠اري ومكافحة التصحر تتصل بعقد األمم املتحدة للصح
 يف غرب   ٢ يف جنوب شرق آسيا، و     ٣ - املائة    يف ٤٣أو  ( بلدان   ٩شار  ويف آسيا، أ    -٤١

إىل أن اإلعالم جزء من استراتيجية اتصال )  يف كل من املناطق دون اإلقليمية املتبقية١آسيا، و
. تكمل بالنسبة لثمانية منها استراتيجية االتصال الشاملة التفاقية مكافحة التـصحر          ووطنية  

 بأنشطة االحتفال بعقد األمـم املتحـدة للـصحاري          ) يف املائة  ٦٢أو  (  بلداً ١٣ويضطلع  
  .ومكافحة التصحر

ويف منطقة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب، ليس لدى أكثر من نـصف البلـدان                -٤٢
 التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف      مسائلاستراتيجية اتصال وطنية تعاجل     ) يف املائة  ٥٦(
 من بني كـل تلـك البلـدان    ٤ويف . ناخ والتنوع البيولوجي   مع تغري امل   تفاعلهاأوجه   أو/و
تنفذ استراتيجية االتصال الوطنية    )  من املخروط اجلنويب   ١ من األنديز، و   ١، و من الكارييب  ٢(

األنشطة املتصلة  )  يف املائة  ٥٧(وال ينفذ أكثر من نصف البلدان       . استراتيجية االتصال الشاملة  
  .فحة التصحربعقد األمم املتحدة للصحاري ومكا
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وأبلغ ثالثة من أصل أربعة بلدان من مشايل املتوسط أن استراتيجية اتصاهلا الوطنيـة                -٤٣
ويضطلع . وال ينفذ أحد البلدان أي استراتيجية لالتصال      . تكمل استراتيجية االتصال الشاملة   

  .بأنشطة عقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحراثنان بلدان 
وسطى والشرقية، ليس لدى ثالثة من أصل أربعة بلـدان اسـتراتيجية      ويف أوروبا ال    -٤٤

 البلدان أنشطة عقد األمـم      نصفوينفذ  . ال تنفذ استراتيجية االتصال الشاملة    هي  لالتصال و 
  .املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر

  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم  

  )١٣انظر املرفق، اجلدول (لمشاركني ل التقديريعدد األحداث اإلعالمية والعدد   -١  
 يف املائة من البلدان األطراف املتقدمة اليت قدمت تقاريرهـا ردوداً     ٧٨قدم ما يناهز      -٤٥

 ٤٧٦ إىل   ٥٧٤من  ( يف املائة    ١٧واخنفض عدد األحداث اإلعالمية بنسبة      . على هذه األسئلة  
ـ  ١٢٤ ١٨٥ إىل   ١٥٣ ٠٧٨مـن   ( يف املائة    ١٩بنسبة   املشاركنيعدد  و) حدثاً ، )شاركاً م
  .التوايل على

   يف حتقيق اهلدفة الوطنياملسامهة  -٢  

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

وردت من البلدان األطراف املتقدمة معلومات عن       تقدم أربعة تقارير من أصل تسعة         -٤٦
 يف املائة من الـسكان يف     ٣٧,٩ووفقاً للبيانات املقدمة، إن     . وضوع امل املطلعني على السكان  

 مع تغري تفاعلهاأو أوجه / التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و    مبسائلهذه البلدان على علم     
 فيما يتعلق بالبلـدان     سليمةية استنتاجات   وال ميكن استخالص أ   . املناخ والتنوع البيولوجي  

األطراف املتقدمة، سواء كتقييم للحالة الراهنة أو كاجتاهات ممكنة، أساساً بـسبب العـدد              
  . دوريت اإلبالغكلتا وتلك اليت تغطي ٢٠١١-٢٠١٠احملدود من التقارير املتاحة للفترة 

  التقييم النوعي  -٣  

مليات االتصال متثل جزءاً من استراتيجية اتـصال        هل املعلومات اليت قدمتموها حول ع     "  
  "؟وطنية تعاجل مشكالت البيئة

 ةيجتياسـترا ، فهل يكّمل تنفيذ استراتيجية االتصال الوطنية تنفيذ     "نعم"إذا كان اجلواب      •
  االتصال الشاملة؟
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  "، فهل ينفذ بلدكم استراتيجية االتصال الشاملة؟"ال"إذا كان اجلواب   •
  " أنشطة تتصل بعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر؟هل ينفذ بلدكم"  
هل يقدم بلدكم دعماً مالياً وتقنياً لوضع برنامج عقد األمـم املتحـدة للـصحاري               "  

  "ومكافحة التصحر وتنفيذه؟

 هـذا  عـن من البلدان األطراف السبعة اليت أجابـت  )  يف املائة١٤أو (أبلغ واحد     -٤٧
ولكن هذا البلـد مل يـشر إىل مـا إذا كانـت             . اتيجية اتصال وطنية  السؤال أن لديه استر   

  . الممل استراتيجية االتصال الشاملة أاالستراتيجية تك
أو تقنياً لوضـع    / السؤال دعماً مالياً و    عنوقدم بلدان من أصل ستة بلدان أجابت          -٤٨

  .تنفيذهأو /برنامج عقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر و

  فق البيئة العامليةرم  -دال  
 ١٠٠ سنيت اإلبالغ، حدثاً عاملياً واحداً حضره        كلتا، يف    نظم أبلغ مرفق البيئة العاملية أنه      -٤٩

 ١٧٦ ٥١٦    باتـصلت   ) الـصحف (وأبلغ، عالوة على ذلك، أن وسائط اإلعالم        . مشارك
 يف)  يف املائـة ٣٧زيـادة   (٢٤١ ٦٦٣، وأن هذا الرقم ارتفـع إىل  ٢٠١٠يف عام   شخصاً  

  .٢٠١١ عام
وأبلغ مرفق البيئة العاملية أنه ليس لديه استراتيجية اتصال حمددة وال ينفذ استراتيجية               -٥٠

  . االتصال الشاملة
 أنشطة متصلة بعقد األمم املتحدة للصحاري ومكافحة التصحر،          حالياً وينفذ املرفق   -٥١

املتحدة للصحاري ومكافحة   رغم أنه ال يقدم الدعم املايل أو التقين لوضع برنامج عقد األمم             
  .تصحر وتنفيذهال

  ٢-١ للنتيجة CONS-O-2مؤشر األداء   -ثالثاً  

  األمانة    
عدد الوثائق واملقررات الرمسية املعتمدة على الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمـي              -١  

  )١٤انظر املرفق، اجلدول (بشأن مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

 املعتمدة على الصعيد الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمـي          الرمسية ق واملقررات عدد الوثائ   
  .بشأن مسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف
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 التصحر وتـدهور األراضـي      سائل مقرراً من املقررات املتصلة مب     ١٥بينما ُسجل     -٥٢
 هذا العدد اثـنني يف  ، مل يتجاوز٢٠١٠ يف عام  الدوليةواجلفاف اليت اعتمدهتا جمالس اإلدارة    

صنع القرار املعنية بعمليات    ل عدة هيئات    كونوُيعزى هذا االخنفاض أساساً إىل      . ٢٠١١عام  
وقد ُسجِّل مقرر واحد على الـصعيد  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ال جتتمع سنوياً      

  .٢٠١٠اإلقليمي، يف عام 

   يف حتقيق اهلدفاملسامهة  -٢  

، أُعيدت هيكلة املوقع الشبكي لالتفاقية ليـشمل قاعـدة بيانـات            ٢٠١٠حبلول عام     
  .موضوعية بشأن املقررات والوثائق ذات الصلة كجزء من نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ

، أعادت األمانة هيكلة موقعها الشبكي ليشمل قاعـدة بيانـات       ٢٠١٠حبلول عام     -٥٣
لصلة كجزء من نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم         موضوعية بشأن املقررات والوثائق ذات ا     

  . وبالتايل، ُيعترب أن اهلدف قد حتقق. التنفيذ

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

  .عملية االتفاقية والتكنولوجيا املشاركة يف عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم  

  التحليل العاملي  -ألف  

تمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقية         عدد منظمات اجمل    -١  
  )١٥انظر املرفق، اجلدول (

، شارك عدد كبري من منظمات اجملتمع املدين يف الـربامج           ٢٠١٠ يف عام    حدثكما    -٥٤
ويف مجيع املناطق وكـذلك يف      .  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    سائلواملشاريع املتصلة مب  

 األطراف املتقدمة، يزيد عدد منظمات اجملتمع املـدين عـن عـدد مؤسـسات العلـم                 البلدان
.  التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    سائلوالتكنولوجيا املشاركة يف املشاريع والربامج املتصلة مب      

وعالوة على ذلك فإن أعداد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا مرتفعة نسبياً             
ويوجد أعلى عدد من منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم           . ن األطراف املتقدمة  يف البلدا 

  .دان أمريكا الالتينية والكارييبوالتكنولوجيا النشيطة املبلغ عنها يف آسيا تليها أفريقيا وبل
 منظمة من منظمات اجملتمع املـدين وأكثـر         ٦ ٥٠٠اً أكثر من    يوعاملياً، توجد حال    -٥٥
ـ   شا تشارك يف األن   يمن مؤسسات العلم والتكنولوج    مؤسسة   ١ ٩٠٠ من  سائلطة املتصلة مب
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وعلى الصعيد العاملي، عرف عدد منظمـات اجملتمـع         . التصحر وتدهور األراضي واجلفاف   
 واخنفاضـاً أعلـى     ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة   )  يف املائة  ٢,٧(املدين املشاركة اخنفاضاً طفيفاً     

  .التكنولوجياعدد مؤسسات العلم ويف )  يف املائة٨,٧(
ويعرف عدد كل من منظمات اجملتمع املـدين  . ٢٠٠٨وكان االجتاه إجيابياً منذ عام    -٥٦

ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف تنفيذ االتفاقية، سنة بعد سنة، زيـادة مطـردة              
  ).  يف املائة، على التوايل٤٦,٤ يف املائة و١٣,٢بنسبة (

  )١٦انظر املرفق، اجلدول (اهلدف املسامهة الوطنية يف حتقيق   -٢  

ُتسّجل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا             
  .يف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

 اختاذبصدد  ،  كتابة التقرير ، وقت   ن األطراف عما إذا كانت حكوماهتا     ُسئلت البلدا   -٥٧
سة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف      مبادرات ملمو 

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافسائلالربامج واملشاريع املتصلة مب
ممن  يف املائة    ٨٩  باإلجياب  رد ،٢٠١٢ اليت قدمت تقريرها يف عام       ومن بني البلدان    -٥٨

أن )  يف املائة  ١١(بياً من اإلجابات السلبية     ويبني العدد املنخفض نس   . على هذا السؤال  ردوا  
احلكومات على وعي تام بالدور الذي ميكن أن تؤديه هذه اجلهات املعنية مـن منظمـات                

  .تكنولوجيا يف عمليات االتفاقيةالوعلم الدين ومؤسسات املتمع اجمل
 لدعم   مبادرات ملموسة  تتخذوباملقارنة مع الدورة السابقة، عرف عدد البلدان اليت           -٥٩

مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف الربامج واملشاريع املتصلة           
وتؤيد هذا الـرقم    .  يف املائة  ٧,١ التصحر وتدهور األراضي واجلفاف ارتفاعاً بنسبة        سائلمب

، ٢٠٠٨زيادة مطردة يف عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا منذ عام   
  . كما ُوثِّق أعاله

  )تحليل دون إقليمي وإقليميال(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  

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

  )١٧انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
تدهور األراضي واجلفـاف يف      التصحر و  سائلشارك يف الربامج واملشاريع املتصلة مب       -٦٠
. تكنولوجيـا العلـم و  لل مؤسسة   ٣٧٠ منظمة جمتمع مدين و    ١ ٦٠٠كثر من    أ ٢٠١٠عام  

وعـرف عـدد    )  يف املائـة   ٢,٥ناقص  (وعرف عدد منظمات اجملتمع املدين اخنفاضاً طفيفاً        
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وأبلغ . ٢٠١١ و ٢٠١٠بني عامي   )  يف املائة  ٦,٦ زائد(مؤسسات العلم والتكنولوجيا زيادة     
  . البلدان عن أعداد خارج املدىأحد
أبلغ أحد  ( هامة يف عدد منظمات اجملتمع املدين يف وسط أفريقيا           تاختالفاوُتسّجل    -٦١

فريقي األنوب  اجلومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف     )  يف املائة  ٣٢البلدان عن اخنفاض بنسبة     
سات العلم والتكنولوجيا   ، بينما بقي عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤس       ) يف املائة  ٢٥زيادة  (

  .٢٠١١ و٢٠١٠إلقليمية األخرى بني عامي أساساً دون تغيري يف مجيع املناطق دون ا
 يف ١٢وعند حتليل االجتاهات خالل دوريت اإلبالغ، ميكن مالحظة اخنفاض ينـاهز              -٦٢

أساساً بسبب اخنفاض حـاد بنـسبة        (٢٠٠٩املائة يف عدد منظمات اجملتمع املدين منذ عام         
، ولكن زيادة مطردة يف عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا         ) يف املائة يف وسط أفريقيا     ٤٨,٧

 اجتاه عدد  اخنفاضاً يف وسط أفريقياوعرف. ٢٠٠٨منذ عام  )  يف املائة يف اجملموع    ٥٤بنسبة  (
ومل يتأت استخالص االجتاه اخلاص باملنـاطق دون        . ٢٠٠٩منظمات اجملتمع املدين منذ عام      

  .خرىاإلقليمية األ

  ) ١٨انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
، زاد عـدد    ) يف املائة  ٠,٣زيادة  (بينما بقي عدد منظمات اجملتمع املدين ثابتاً تقريباً           -٦٣

  .٢٠١١ و٢٠١٠يف املائة بني عامي  ٩مؤسسات العلم والتكنولوجيا بنسبة 
 مـن   دد كـل  وباستثناء عدد منظمات اجملتمع املدين يف جنوب شرق آسيا، زاد ع            -٦٤

مية األخرى  اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف مجيع املناطق دون اإلقلي         منظمات  
  .خالل سنوات اإلبالغ

ومل ينخفض عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املـشاركة             -٦٥
 إال يف ٢٠١٠ام  باملقارنة مع ع٢٠١١ التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عام      مسائليف  

ويف بلدين، تشارك مؤسسات العلـم      . أربعة بلدان بالنسبة لألوىل وبلد واحد بالنسبة للثانية       
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف أكثر مما تشارك فيها منظمـات           مسائلوالتكنولوجيا يف   

  .اجملتمع املدين
 التـصحر   ئلمـسا وأبلغ عن أعلى عدد من منظمات اجملتمع املدين املـشاركة يف              -٦٦

 يف جنوب آسيا    األراضي واجلفاف بني مجيع البلدان األطراف املبلِّغة يف آسيا طرفٌ          وتدهور
 بلـد يف    ، بينما أبلغ  ) يف املائة من جمموع عدد منظمات اجملتمع املدين يف آسيا          ٦٠أكثر من   (

 مبـادرات   كانت لديها عن أعلى عدد من مؤسسات العلم والتكنولوجيا اليت          آسيا الوسطى 
 آخـر  بلدأبلغ عن ذلك     و ٢٠١٠ التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عام        سائلمتصلة مب 

 يف املائة من جمموع عـدد مؤسـسات العلـم           ٢٥ ما يناهز  (٢٠١١ يف عام    يف شرق آسيا  
  .وأبلغ أحد البلدان عن أعداد خارج املدى). والتكنولوجيا
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 املنطقة الوحيدة اليت ميكـن      ، يبدو أن آسيا هي    ٢٠٠٨وبالنظر إىل االجتاه منذ عام        -٦٧
 يف  ١١,٨ بنـسبة زيادة إمجالية   (فيها مالحظة زيادة مطردة يف عدد منظمات اجملتمع املدين          

تزايداً منذ   م اجتاهاًوعالوة على ذلك، عرف عدد مؤسسات العلم والتكنولوجيا أيضاً          ). املائة
. يا الوسـطى والـشرقية    ، أساساً نظراً للزيادة املطردة يف آس      ) يف املائة  ٢١,٧ (٢٠٠٨عام  
  .يتأت استخالص االجتاه يف مناطق دون إقليمية أخرى نظراً لتقلبات األعداد ومل

  )١٩انظر املرفق، اجلدول (أمريكا الالتينية والكارييب   )ج(  
 إىل ٢٠١٠ يف املائة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين من عـام       ٣١ُسجِّلت زيادة     -٦٨
وزاد عـدد   ). ٢٠١١ يف عـام     ١ ٤٨٨ إىل   ٢٠١٠ يف عـام     ١ ١٣٧مـن    (٢٠١١عام  

 يف  ٤٨٠ إىل   ٢٠١٠ يف عـام     ٤٠٩من  ( يف املائة    ١٧مؤسسات العلم والتكنولوجيا بنسبة     
  ). ٢٠١١ عام
وعلى صعيد املناطق دون اإلقليمية، عرف املخروط اجلنويب العدد األعلى بكثري من              -٦٩

ـ   منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف الربامج واملشاريع        التـصحر وتـدهور     سائل املتصلة مب
غري أن عدد منظمات اجملتمع املدين يف مجيع املناطق دون اإلقليمية إما زاد             . األراضي واجلفاف 

وزاد عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا           . تغيريأو بقي دون    
مية يليها وسـط أمريكـا       يف املائة على التوايل يف منطقة األنديز دون اإلقلي         ٧٤ و ٥٠ بنسبة

 يف املائـة وعـدد مؤسـسات العلـم          ٣٠حيث زاد عدد منظمات اجملتمع املدين بنـسبة         
  .  يف املائة٤٠والتكنولوجيا بنسبة 

 اسـتخالص أي    ٢٠١٢ و ٢٠١٠ملمتدة بني دوريت اإلبـالغ      ومل يتأت يف الفترة ا      -٧٠
  .البيانات خالل هذه الفترةاجتاهات على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمي، نظراً لتقلبات 

  )٢٠انظر املرفق، اجلدول (مشايل البحر املتوسط   )د(  
أبلغت ثالثة بلدان من مشايل البحر املتوسط عن عدد منظمـات اجملتمـع املـدين                 -٧١

 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف وأبلغـت       سائلاملشاركة يف الربامج واملشاريع املتصلة مب     
ومل يبلغ أحد هذه البلدان عن أي مـشاركة         . لم والتكنولوجيا أربعة منها عن مؤسسات الع    

غري أن أعـداد اجلهـات املعنيـة        . نظمات اجملتمع املدين أو مؤسسات العلم والتكنولوجيا      مل
 منظمات اجملتمـع املـدين       يف املائة خالل دورة اإلبالغ لكل من       ١٢ بنسبة   زادتاملشاركة  

  . العلم والتكنولوجياومؤسسات 
 اسـتخالص أي    ٢٠١٢ و ٢٠١٠ملمتدة بني دوريت اإلبـالغ      ت يف الفترة ا   ومل يتأ   -٧٢

  .اجتاهات نظراً لتقلب البيانات خالل هذه الفترة

  )٢١انظر املرفق، اجلدول (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
جيب التعامل مع أرقام منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا               -٧٣

جلفاف يف املنطقة    التصحر وتدهور األراضي وا    سائلشاريع املتصلة مب  املشاركة يف الربامج وامل   
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 الذي ضم أعلى عدد من منظمـات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات العلـم                حبذر ألن البلد  
  .٢٠١١ مل يقدم رقماً لعام ٢٠١٠م والتكنولوجيا يف عا

يانات عـن    دوريت اإلبالغ ب   كلتاوملا مل يقدم أي من البلدان اليت قدمت التقرير يف             -٧٤
  .غ، مل يتأت إجراء حتليل االجتاهكل سنوات اإلبال

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

ُتسّجل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا             
  .يف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجية

 مبادرات  اختاذبصدد  ،  كتابة التقرير  حكوماهتا، وقت    ُسئلت البلدان عما إذا كانت      -٧٥
ملموسة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف الـربامج            

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافسائلواملشاريع املتصلة مب
ـ .  هذا البارامتر معلومات عن٢٨ بلداً من أصل ٢٦ويف أفريقيا، قدم      -٧٦ ـ وأبل ان غ اثن

بأهنا تتخذ خطوات لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املـدين         ) املائة يف   ٨٥أو  (وعشرون بلداً   
 مجيع  وكانت. أهنا ال تفعل ذلك   ب)  يف املائة  ١٥أو  (ومؤسسات العلم والتكنولوجيا، وأربعة     

ـ       . هذه اخلطوات تتخذ  البلدان الشرقية واجلنوبية     اه وباملقارنة مع الدورة السابقة، هنـاك اجت
، فإن مـن غـري      ٢ومبا أن عدد دورات اإلبالغ مل يتجاوز        .  هذه املبادرات  اختاذمتزايد حنو   

  . اجتاه إجيايب حنو حتقيق اهلدفولكن باألحرىاملمكن حتديد زيادة مطردة 
وأبلغ عشرون بلداً . هذا البارامترويف آسيا، قدمت مجيع البلدان املبلِّغة معلومات عن         -٧٧

 بعض املبادرات، بينما مل يبلغ أحد البلدان يف احمليط اهلادئ           تتخذبأهنا  ) املائة يف   ٩٥أو  (طرفاً  
  .ة اجتاه إجيايب حنو حتقيق اهلدفويوجد أيضاً يف هذه املنطق. عن أي مبادرة من هذا القبيل

وقدمت مجيع البلدان املبلِّغة يف منطقة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب معلومات عن              -٧٨
أنه ليس لديه مبادرة    ب بلداً، مل يبلغ سوى بلد واحد من األنديز          ١١ومن أصل   . رامترالبا اهذ

وبقي عدد البلـدان    ).  يف املائة  ٩١(من هذا القبيل؛ وردت مجيع البلدان األخرى باإلجياب         
جيـا   مبادرات لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولو     اختذتاليت  

  .وريت اإلبالغمستقراً خالل د
 بلدان يف مشايل البحر املتوسط علـى الـسؤال          ٣، رد   ٢٠١٠يف عام   حدث  وكما    -٧٩

  . باإلجياب ورد بلد واحد بالنفي
، وكانت  ٧ بلدان من أصل     ٤ى والشرقية، رد على هذا السؤال       ويف أوروبا الوسط    -٨٠

  .جتاه إجيايب خالل دوريت اإلبالغولوحظ ا.  هذه املبادراتتتخذكلها 
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  البلدان األطراف املتقدمة  -يمج  

عدد منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف عمليات االتفاقية             -١  
  )٢٢انظر املرفق، اجلدول (

ـ               -٨١  سائلزاد عدد منظمات اجملتمع املدين املشاركة يف الربامج واملـشاريع املتـصلة مب
 يف املائـة، بـني   ٧، أي بنـسبة  ٦٠٢إىل  ٥٦٢التصحر وتدهور األراضي واجلفاف مـن       

 ٢٠٩، بينما اخنفض عدد مؤسـسات العلـم والتكنولوجيـا مـن             ٢٠١١ و ٢٠١٠ عامي
ومل يقدم أحد البلدان أرقاماً تتصل بعدد منظمات اجملتمـع          .  يف املائة  ٩، أي بنسبة    ١٩٠ إىل

راضـي   التـصحر وتـدهور األ     مسائلاملدين أو مؤسسات العلم والتكنولوجيا املشاركة يف        
 منظمة جمتمع مدين    ٢٥٩ إىل   ١من  : وهناك اختالفات كبرية بني البلدان    . واجلفاف يف إقليمه  

  ).٢٠١٠(ؤسسة للعلم والتكنولوجيا  م٧٩ومن صفر إىل ) ٢٠١١(
ليـصل   (٢٠٠٨وبينما يعرف عدد منظمات اجملتمع املدين زيادة مطردة منذ عـام              -٨٢

ن املتعذر رصد االجتاه يف حالة مؤسـسات العلـم       ، فإن م  ) يف املائة  ١١٤جمموع الزيادة إىل    
  . للتقلبات يف البيانات املقدمةوالتكنولوجيا نظراً

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

ُتسّجل زيادة مطردة يف مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا             
  .ةيف عمليات االتفاقية طوال فترة تنفيذ االستراتيجي

 مبادرات  اختاذبصدد  ،  كتابة التقرير ُسئلت البلدان عما إذا كانت حكوماهتا، وقت          -٨٣
ملموسة لزيادة مشاركة منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف الـربامج            

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافسائلواملشاريع املتصلة مب
)  يف املائـة   ٨٦( منـها    ٦ذا السؤال، كـان رد      ومن بني البلدان اليت ردت على ه        -٨٤

  .باإلجياب وواحد منها بالنفي
 هذه املبادرات باملقارنـة مـع دورة اإلبـالغ          اختاذوميكن مالحظة اجتاه متزايد يف        -٨٥

  .السابقة

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
  .  العاملية عن هذا املؤشرالبيئةمل يبلغ مرفق   -٨٦
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  اآللية العاملية  -هاء  
 معلومات إضافية عن مشاركة منظمات اجملتمع املـدين ومؤسـسات العلـم             تربز  -٨٧

 ٦٥والتكنولوجيا يف أطر االستثمار املتكاملة من خالل الدعم الذي تقدمه اآللية العامليـة أن               
، بينما اخنفض هذا    ٢٠١٠منظمة من منظمات اجملتمع املدين شاركت يف هذه األطر يف عام            

 يف  ٢٥وبالنسبة ملؤسسات العلم والتكنولوجيا، زاد العدد من        . ٢٠١١ يف عام    ٥٠العدد إىل   
وفيما خيص املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف، أشارت        . ٢٠١١ يف عام    ٣٩ إىل   ٢٠١٠عام  

 منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات     مشاركةاآللية العاملية إىل أهنا تتخذ تدابري ملموسة لزيادة         
  . تثمارالعلم والتكنولوجيا يف أطر االس

ومل ترع اآللية العاملية مشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين ومؤسـسات العلـم                 -٨٨
  .والتكنولوجيا يف االجتماعات الرمسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

 متسق مع اإلجنـازات     CONS-O-3ورأت اآللية العاملية أن اإلبالغ عن مؤشر األداء           -٨٩
 من خطة عملها، بينمـا تـدعو        ٣-١ملقابلة يف إطار جمال النتائج      املتوقعة ومؤشرات األداء ا   

احلاجة إىل مزيد من العمل لضمان االتساق مع اإلجنازات املتوقعة ذات الصلة يف إطار اهلدف               
  .ربنامج العمل املشتركل ١ التنفيذي

  األمانة  -واو  
مـات   منظمة مـن منظ    ٣٢ ممثالً من    ٤١، يسرت األمانة مشاركة     ٢٠١١يف عام     -٩٠

الـدورة االسـتثنائية الثانيـة للجنـة العلـم          (اجملتمع املدين يف اجتماعات اهليئات الفرعية       
 منظمـة   ٥١ ممثالً من    ١٧٣و) لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية   والتكنولوجيا والدورة التاسعة ل   

ئة  يف املا  ٢٠وُموِّلت مشاركة   . من منظمات اجملتمع املدين يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        
من هؤالء املمثلني عن طريـق الـصندوق        ) مؤمتر األطراف ( يف املائة    ٦و) اهليئات الفرعية (

  . األمم املتحدة ملكافحة التصحراخلاص التفاقية
وباملقارنة مع دورة اإلبالغ السابقة، اخنفض عدد ممثلي منظمات اجملتمع املدين الذين              -٩١

املائة واخنفض عدد أولئـك الـذين ُمـوِّل          يف   ٣٧,٥ُموِّل حضورهم ملؤمتر األطراف بنسبة      
  . يف املائة٧٢,٤ بنسبة  املعقودة بني الدوراتهليئات الفرعيةدورات احضورهم ل

 مؤسسة للعلم والتكنولوجيا يف     ٩٦، يسرت األمانة أيضاً مشاركة      ٢٠١١ويف عام     -٩٢
 دورات اهليئات  مؤسسة للعلم والتكنولوجيا يف٧٤و)  يف املائة منها مموَّل٣١(اف مؤمتر األطر

  ).  يف املائة منها مموَّل٣٩(الفرعية املعقودة بني الدورات 
 منظمات اجملتمع املدين، يعرف االجتاه يف دعم مؤسـسات العلـم    حالةوعلى خالف   -٩٣

 يف املائـة    ١٢ يف املائة بالنسبة لدورات مؤمتر األطراف وبنسبة         ٩,١والتكنولوجيا زيادة بنسبة    
  . املعقودة بني الدورات استعراض تنفيذ االتفاقية وجلنة العلم والتكنولوجيابالنسبة لدورات جلنة
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وما زالت األمانة تتخذ إجراءات لتعزيز مشاركة اجملتمع املدين واألوساط العلمية يف              -٩٤
  .)٤(١٠-أ م/٥عمليات االتفاقية على املستوى املؤسسي، أساساً بتنفيذ املقرر 

  ٣-١ للنتيجة CONS-O-4مؤشر األداء   -خامساً  

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

  التحليل العاملي  -ألف  

 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا منظمات        سائلعدد ونوع املبادرات املتصلة مب      -١  
  )٢٣انظر املرفق، اجلدول (اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف 

 مبادرة تثقيفية   ٤ ٠٠٠على الصعيد العاملي، نفذت منظمات اجملتمع املدين أكثر من            -٩٥
ف ونفذت مؤسسات العلم والتكنولوجيـا       التصحر وتدهور األراضي واجلفا    سائلمتصلة مب 
 مبادرات منظمات   زاد عدد وخالل سنوات اإلبالغ،    . ٢٠١١ مبادرة يف عام     ٢ ٥٠٠أكثر من   

وميكـن  .  يف املائة على التـوايل     ١٥ و ٣٠ت العلم والتكنولوجيا بنسبة     اجملتمع املدين ومؤسسا  
  .ة كبرية يف حتقيق اهلدف، مما يساهم مسامه٢٠٠٨ يف املائة منذ عام ٣٩مالحظة زيادة تناهز 

، من الواضـح أن     CONS-O-3 املبلغ عنها بشأن مؤشر األداء       توانطالقاً من البيانا    -٩٦
يف عمليات االتفاقية يفوق كثرياً عدد مؤسسات        عاملياً   عدد منظمات اجملتمع املدين املشاركة    

سـاً املبـادرات    ولكن مؤسسات العلم والتكنولوجيا هي اليت تنفذ أسا       . العلم والتكنولوجيا 
. التثقيفية يف مشايل البحر املتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ويف البلدان األطراف املتقدمـة            

 يف مشاركة جمموعيت اجلهات املعنية يف حالة آسـيا ومنطقـة             هام جداً  فرقال يوجد   وبينما  
يـا يف    يف أفريق   منظمات اجملتمع املدين   تتخذهاأمريكا الالتينية والكارييب، فإن املبادرات اليت       

  . مؤسسات العلم والتكنولوجيامبادرات عن ضعفنيزيد تجمال التثقيف 

  )٢٤انظر املرفق، اجلدول (املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف   -٢  

ل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا            يتسج  
  . طوال فترة تنفيذ االستراتيجية،هور األراضي واجلفافاملتصلة بالتثقيف بشأن التصحر وتد

    

  .ICCD/COP(10)/31/Add.1لالطالع على النص الكامل، انظر الوثيقة  )٤(
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 اختـاذ سئلت البلدان األطراف ما إذا كانت حكوماهتا، وقت كتابة التقرير، بصدد              -٩٧
مبادرات ملموسة لزيادة مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا            

  .فافتدهور األراضي واجل/املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر
بلـداً   ٥٤رد  :  يف املائة على السؤال    ٩٦ومن بني البلدان اليت قدمت تقريرها، رد          -٩٨

 الردود بالنفي أكثر منـها  تويف حالة البلدان األطراف املتقدمة، كان    .  بالنفي ١٤باإلجياب و 
ر األراضي واجلفاف    التصحر وتدهو  سائلباإلجياب، رغم أن عدد مبادرات التثقيف املتصلة مب       

  .ع نسبياًمرتف
 اختاذوباملقارنة مع دورة اإلبالغ السابقة، هناك على الصعيد العاملي اجتاه إجيايب حنو               -٩٩

 منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا املتـصلة          مبادراتمبادرات لزيادة   
  .التثقيفالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف قطاع ب

  )تحليل دون إقليمي وإقليميال(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  

 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف الـيت اختـذهتا         سائلعدد ونوع املبادرات املتصلة مب      -١  
  .منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف

  )٢٥انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
ـ    مجيع املبادرات   يف املائة من   ٦٢ إن أفريقيا مسؤولة عن     -١٠٠  التـصحر   سائل املتصلة مب

 وعمـا   ٢٠١٠وتدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا منظمات اجملتمـع املـدين يف عـام              
. ٢٠١١ يف املائة من املبادرات اليت اختذهتا مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عـام              ٤٠ يناهز

ولوجيـا خـالل فتـرة       والتكن  العلم وزاد عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات      
 ٢٠١٠ يف عـام     ٢ ٠٢٨مـن   ( يف املائة بالنسبة ملنظمات اجملتمع املدين        ١٩بنسبة  : اإلبالغ

العلـم والتكنولوجيـا     يف املائة بالنسبة ملؤسسات      ٢٢ة  بنسبو) ٢٠١١ يف عام    ٢ ٤١٥ إىل
  ).٢٠١١ يف عام ١ ١١٧ إىل ٢٠١٠ام  يف ع٩١٦ من(

 زاد عدد مبـادرات منظمـات اجملتمـع املـدين           ويف مجيع املناطق دون اإلقليمية،      -١٠١
وأُبلغ عن أهم زيادة يف شـرق       . ٢٠١١ و ٢٠١٠لم والتكنولوجيا بني عامي     ومؤسسات الع 

 يف املائة يف مبادرات مؤسسات ٦٠مبادرات منظمات اجملتمع املدين و  يف املائة يف     ٣٤(أفريقيا  
سات العلـم والتكنولوجيـا     ت أكرب عدد من مبادرات مؤس     نضمت، اليت   )العلم والتكنولوجيا 

جملموع يف أفريقيا    يف املائة من ا    ٣٤( نسبياً من مبادرات منظمات اجملتمع املدين        اًوعدداً مرتفع 
  ).٢٠١١يف عام 
ولوحظ يف أفريقيا اجتاه متزايد يف عدد مبادرات منظمات اجملتمـع املـدين منـذ                 -١٠٢
اساً إىل الزيادات املبلغ عنها منذ      وُيعزى ذلك أس  ).  يف املائة  ٣١,٧زيادة بنسبة    (٢٠٠٩ عام

 اجلنـوب األفريقـي   ، و )زيادة مخسة أضعاف  (وسط أفريقيا   :  على النحو التايل   ٢٠٠٨عام  
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وبالنـسبة إىل   ).  يف املائة  ٢٩,٨زيادة بنسبة   (، وغرب أفريقيا    ) يف املائة  ٦٩,٤زيادة بنسبة   (
علـى الـصعيد    سـواء   تسّن مالحظة أي اجتاه     ي مؤسسات العلم والتكنولوجيا، مل      مبادرات

  . للتقلبات يف البيانات املقدمةاإلقليمي أو دون اإلقليمي نظراً

  )٢٦انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
 يف  التثقيفيف آسيا، كان عدد املبادرات اليت اختذهتا منظمات اجملتمع املدين يف جمال               -١٠٣
 يف  تغريتولكن النسبة   .  أقل من تلك اليت اختذهتا مؤسسات العلم والتكنولوجيا        ٢٠١٠عام  
 ٤,٥ بنسبةو  يف مبادرات منظمات اجملتمع املدين      يف املائة  ٣٩ بنسبة    نظراً لزيادة  ٢٠١١عام  

  ). على التوايل١ ٠١٧ و١ ٢٩١(سات العلم والتكنولوجيا  يف مبادرات مؤس فقطيف املائة
 يف عدد املبادرات    واملنطقة دون اإلقليمية الوحيدة اليت ميكن أن ُيالحظ فيها تغري هام            -١٠٤

 يف املائة وعدد    ٧٧ ةبنسبهي جنوب آسيا، حيث زاد عدد مبادرات املنظمات غري احلكومية           
ىل ولكن هذا التغري ُيعزى أساساً إ .  يف املائة  ٥٥مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا بنسبة      

  .زيادة أبلغ عنها أحد البلدان
د مبادرات منظمات اجملتمع املدين منـذ        يف املائة يف عد    ٤٣ولوحظت زيادة بنسبة      -١٠٥
، اخنفض عـدد مؤسـسات العلـم    عكسالوعلى . ، وهو ما يعين اجتاهاً متزايداً   ٢٠٠٩ عام

، مما يدل على اجتاه آخذ يف االخنفـاض،  ٢٠٠٩ يف املائة منذ عام ٢٢والتكنولوجيا مبا يناهز   
  . يف املائة يف غرب آسيا٣١,١سبة أساساً بسبب اخنفاض بن

  )٢٧انظر املرفق، اجلدول (ريكا الالتينية والكارييب أم  )ج(  
نظراً للمعلومات احملدودة اليت أبلغت عنها البلدان املتأثرة يف املنطقـة بـشأن هـذا               -١٠٦

. املؤشر، ال ميكن أن ُيجرى سوى حتليل حمدود وينبغي أن ُتستخلص االسـتنتاجات حبـذر              
لالتينية والكارييب منواً عالياً جداً يف املبادرات       وتبني التقارير الوطنية من منطقة بلدان أمريكا ا       

 ٨٨(وكذلك مؤسسات العلم والتكنولوجيا )  يف املائة٩٧( منظمات اجملتمع املدين اختذهتااليت 
 يف املائـة يف مبـادرات منظمـات اجملتمـع           ١٠٠وُيعزى ذلك إىل زيادة بنسبة      ). يف املائة 
وُتعزى زيادة . غ عنها أحد بلدان املخروط اجلنويبمؤسسات العلم والتكنولوجيا اليت أبل    /املدين

 املبادرتني يف منطقة األنديز إىل إبالغ أحد بلدان املنطقة دون اإلقليميـة عـن               كلتاعالية يف   
مبلغاً عن  ( هذا السؤال    نجاب بلد واحد فقط من الكارييب ع      وملا أ .  فقط ٢٠١١بيانات عام   

 منظمـات   اختاذوعدم   السنتني   كلتا يف   بادرةي م  أل  مؤسسات العلم والتكنولوجيا   اختاذعدم  
، فإن من املتعذر إجراء أي تقييم واقعي هلذه املنطقة        )٢٠١٠ يف عام    ي مبادرة  أل اجملتمع املدين 
  .دون اإلقليمية

ونظراً للتقلبات يف البيانات املقدمة يف كل سنة إبالغ حىت اآلن، فإن من غري املمكن                 -١٠٧
  . استخالص أي اجتاه
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  )٢٨انظر املرفق، اجلدول (يل البحر املتوسط مشا  )د(  
 أكرب بكثري من    عددب مؤسسات العلم والتكنولوجيا     تضطلعيف مشايل البحر املتوسط،       -١٠٨

ويف ). ٢٠١١ يف عـام  ٢٧(مما تنفذه منظمات اجملتمع املدين     ) ٢٠١١ يف عام    ٨٣(األنشطة  
ـ ةأي مبادر منظمات اجملتمع املدين   تتخذأحد البلدان، مل     وكـان بلـدان   . ى اإلطـالق  عل

 يف املائة من مجيع األنشطة اليت اضطلعت هبا منظمات اجملتمـع املـدين يف              ٨٤مسؤولني عن   
 يف املائة من مجيع األنشطة اليت       ٩١وكان بلدان آخران مسؤولني عن      . ٢٠١٠املنطقة يف عام    

  .٢٠١١العلم والتكنولوجيا يف عام اضطلعت هبا مؤسسات 
  .  يف البيانات املقدمة، مل يكن من املمكن استخالص أي اجتاهونظراً للتقلبات  -١٠٩

  )٢٩انظر املرفق، اجلدول (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
قدم بلدان يف املنطقة بيانات بشأن مبادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا وقدم بلد              -١١٠

وباإلضـافة إىل   . غ سنيت اإلبـال   كلتاواحد بيانات عن مبادرات منظمات اجملتمع املدين عن         
 باملقارنـة   ٢٠١١بادرات مؤسسات العلم والتكنولوجيا يف عام       العالية مل زيادة  الذلك، ُتعزى   

زيـادة  (يف املنطقة إىل الزيادة اليت أبلغ عنها أحـد البلـدان            )  يف املائة  ٨٢ (٢٠١٠عام   مع
  .وال ميكن استخالص أي استنتاجات من البيانات املتاحة).  يف املائة٤٦٠ بنسبة
ومل ُيجَر حتليل لالجتاه نظراً لعدم وجود أي بلد يف منطقة أوروبا الوسطى وأوروبـا               -١١١

  . دوريت اإلبالغ وقدم أرقاماً عن كل سنة من سنيت اإلبالغكلتاالشرقية قدم تقريراً يف 

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

ـ         يتسج   دين ومؤسـسات العلـم     ل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع امل
والتكنولوجيا املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف طوال فتـرة تنفيـذ             

  . االستراتيجية

 اختاذبصدد  ،  كتابة التقرير ، وقت   ن األطراف عما إذا كانت حكوماهتا     ُسئلت البلدا   -١١٢
ت العلـم والتكنولوجيـا      منظمات اجملتمع املدين ومؤسسا    مبادراتمبادرات ملموسة لزيادة    

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافبالتثقيف بشأناملتصلة 
ـ        هذا ال  نويف أربع مناطق، أجاب ع      -١١٣  الـسؤال   نسؤال عدد أكرب من البلدان منه ع

مؤسسات العلم والتكنولوجيـا يف     /منظمات اجملتمع املدين   اختذهتا اليت   بادراتاملاملتعلق بعدد   
  .التثقيفجمال 
 عن وجود هذه املبادرات     ٢٦من أصل   )  يف املائة  ٨٩أو  ( بلداً   ٢٣ أفريقيا، أبلغ    ويف  -١١٤
وتوجد مبادرات من هذا النوع يف مجيع       . هادعن عدم وجو  )  يف املائة  ١١أو  (ان   بلد ٣وأبلغ  
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وباملقارنة مع الدورة السابقة، هناك اجتاه      . البلدان املبلِّغة من شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي      
  . هذه املبادراتاختاذحنو متزايد 
.  بلدان ٥ توجد لدى  بلداً مبادرات من هذا النوع، وال        ١٥ توجد لدى ويف آسيا،     -١١٥

 التصحر وتدهور األراضـي     سائل مبادرات تثقيفية ذات صلة مب     تتخذويظل عدد البلدان اليت     
  .واجلفاف مستقراً باملقارنة مع الدورة السابقة

 عن وجود هـذه  ٩ بلدان من أصل     ٨ تية والكارييب، أبلغ  ويف منطقة أمريكا الالتين     -١١٦
ومل تكن هناك   .  وأبلغ بلد واحد عن عدم وجود أي من هذه املبادرات لديه           ااملبادرات لديه 

وميكن مالحظـة اجتـاه     .  مجيع بلداهنا مبادرات من هذا النوع      لدى  دون إقليمية  أي منطقة 
  .ةمتزايد عند مقارنة جزأين من دورة اإلبالغ الرابع

. من مشايل البحر املتوسط   )  يف املائة  ٥٠أو  (مل يبلغ عن هذه املبادرات سوى بلدين        و  -١١٧
 التـصحر   سائلوهذه هي املنطقة الوحيدة اليت اخنفض فيها عدد مبادرات التثقيف املتصلة مب           

  .وتدهور األراضي واجلفاف
. وجود هذه املبادرات  وأبلغت مجيع البلدان املبلِّغة يف أوروبا الوسطى والشرقية عن            -١١٨

  .قارنة مع دورة اإلبالغ األخريةظل مستقراً باملي هذه املبادرات تتخذولكن عدد البلدان اليت 

  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم  

 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف اليت اختذهتا       سائل مب ذات الصلة عدد ونوع املبادرات      -١  
انظر املرفـق،   (م والتكنولوجيا يف ميدان التثقيف      منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العل    

  )٣٠اجلدول 
البلـدان   بلدان أطراف متقدمة من أصل       ٦  سوى  هذه األسئلة  ن ع اتباجإقدم  مل ت   -١١٩

 منظمات اجملتمع املدين بني صفر      اختذهتاوتراوح عدد املبادرات اليت     .  قدمت إبالغاً  التسعة اليت 
  .٢٣٤ و٢يا بني سسات العلم والتكنولوج مؤاختذهتا وعدد املبادرات اليت ٧٤و

 منظمـات   اختـذهتا ، بدأ اإلبالغ عن ارتفاع حاد يف املبادرات اليت          ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٢٠
يف )  يف املائة  ١٧,٢(وميكن أيضاً مالحظة زيادة طفيفة      ).  يف املائة  ١٠٠أكثر من   (اجملتمع املدين   
  .٢٠٠٩الل سنوات اإلبالغ منذ عام  مؤسسات العلم والتكنولوجيا خاختذهتااملبادرات اليت 

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  

ل زيادة مطردة يف عدد مبادرات منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيـا   يسجت  
  .املتصلة بالتثقيف بشأن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف طوال فترة تنفيذ االستراتيجية
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مبادرات  اختاذبصدد  ،  كتابة التقرير ، وقت    عما إذا كانت حكوماهتا    ت البلدان ُسئل  -١٢١
 منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلـم والتكنولوجيـا املتـصلة    مبادراتملموسة لزيادة   
  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافبالتثقيف بشأن

 قدمت يتالبلدان التسعة ال بلدان أطراف متقدمة من أصل ٥ هذا السؤال  نوأجاب ع   -١٢٢
 هذه املبـادرات    تتخذويبقى عدد البلدان اليت     .  بالنفي ٣باإلجياب و اثنان  بلدان  ورد  . إبالغاً
  .اً باملقارنة مع الدورة السابقةمستقر

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
ـ             -١٢٣  التـصحر   سائلمل يقدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن عدد املبادرات املتصلة مب

هـا مرفـق البيئـة       منظمات اجملتمع املدين ودعم    قامت هبا اجلفاف اليت   وتدهور األراضي و  
  .مالياً العاملية

  االستنتاجات  -سادساً  
 نظراً لالختالفات يف دقة البيانات، اليت ميكن أن ُتفسَّر جزئياً باستخدام منهجيات         -١٢٤
من البيانـات    يف املائة    ٢٣ كان ال بد أن ُيستبعد من التحليل       يف جتميع املعلومات،     خمتلفة

ومع ذلك، ميكن استخالص صورة متفائلة نـسبياً        . ١املبلغ عنها بشأن اهلدف التنفيذي      
  .لتنفيذيللحالة الراهنة املتعلقة بإجنازات نتائج هذا اهلدف ا

 يف املائة   ٣٨ة، فإن أكثر من     يووفقاً للبيانات املبلغ عنها خالل فترة اإلبالغ احلال         -١٢٥
 تفاعلهاأو أوجه   / التصحر وتدهور األراضي واجلفاف و     مبسائلعلم  من سكان العامل على     

ومع أن ذلك يعين حتقق اهلدف العاملي، فإن االختالف         . مع تغري املناخ والتنوع البيولوجي    
  .  يف املائة٤٢,٢ و٢٠,٥ظل كبرياً، إذ يتراوح بني بني املناطق ي

ومجعت هذه  .  اإلبالغ  سنيت كلتاوقد ُنظِّم عدد هائل من األحداث اإلعالمية يف           -١٢٦
األحداث مجاهري كبرية رغم أن أكثر من نصف البلدان اجمليبة أبلغت بـأن املعلومـات                

  . املقدمة مل تكن جزءاً من استراتيجية االتصال الوطنية بشأن القضايا البيئية
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     سائلوشارك يف املشاريع والربامج املتصلة مب       -١٢٧

 مؤسسة للعلم والتكنولوجيـا يف فتـرة        ١ ٩٠٠ منظمة جمتمع مدين و    ٦ ٥٠٠كثر من   أ
السنتني األخرية وُسجِّل اجتاه متزايد يف عدد كل من منظمات اجملتمع املدين ومؤسـسات              

 مـن   ةويدعم هذه املعلومات كون أغلبية واسـع      . ٢٠٠٨العلم والتكنولوجيا منذ عام     
منظمات اجملتمع املدين ومؤسسات العلم      مبادرات ملموسة لزيادة عدد      تتخذاحلكومات  

 التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف،  سائل املشاركة يف األنشطة املتصلة مب     جيالووالتكنو
  . االستثمار املتكاملةمبا فيها تلك املتصلة بأطر
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 منظمـات اجملتمـع املـدين    اختذهتاوزاد العدد اهلائل من املبادرات التثقيفية اليت       -١٢٨
 يف املائـة منـذ      ٤٠ يف فترة السنتني املاضية مبا ينـاهز         اوالتكنولوجي ومؤسسات العلم 

وتكمل هذا العدد أيضاً وتدعمه احلكومات اليت تدافع عن اجلهود الرامية           . ٢٠٠٨ عام
 التصحر وتدهور   سائلإىل زيادة مشاركة هذه اجلهات املعنية يف أنشطة التثقيف املتصلة مب          

  .األراضي واجلفاف
هذه املعلومات، ميكن استنتاج أن من شأن اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا   وبناء على     -١٢٩

اجملتمع املدين ومؤسسات العلم والتكنولوجيا أن تؤدي على حنـو          منظمات  احلكومات و 
  .ف التنفيذيد اهلال إىل حتقيق األهداف احملددة هلذمعقو

   التوصيات   -سابعاً  
ولية التالية خالل الدورة احلادية عشرة      ميكن أن تنظر األطراف يف التوصيات األ        -١٣٠

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وذلك هبدف بدء مشاورات مبكـرة بـشأن مـشاريع              
  : احلادية عشرة لينظر فيهايهها إىل مؤمتر األطراف يف دورتهاملقررات اليت جيب توج

ُتدعى تلك البلدان األطراف اليت أبلغت عن نـسبة مئويـة منخفـضة               )أ(  
 إىل  تفاعلـها  التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف وأوجـه         مبسائلعي الوطين   الو من

ـ           مضاعفة   يف ددجهودها املتعلقة باالتصال والقضايا التثقيفية بغية حتقيق اهلدف العاملي احمل
  ؛٩-أ م/١٣املقرر 

ُتدعى األطراف إىل تقييم ورمبا زيادة فعالية وسائل اتصاهلا بشأن القضايا             )ب(  
 التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وذلك هبدف الوصول إىل مجـاهري           لسائاملتصلة مب 

  أكرب عدداً وزيادة الوعي هبذه املسائل؛
ُتدعى البلدان األطراف املتقدمة إىل زيادة الدعم املقدم ملشاركة ممثلـي             )ج(  

اجملتمع املدين يف اجتماعات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، بوسائل منـها تقـدمي     
  ملسامهات إىل الصندوق اخلاص؛ا

ُيدعى مرفق البيئة العاملية إىل وضع استراتيجية اتصال حمـددة بـشأن              )د(  
   التصحر وتدهور األراضي واجلفاف هبدف زيادة الوعي على الصعيد العاملي؛مسائل

 أن تدرج النظر يف هذه      ةلفرعية ومؤسسات االتفاقي  ُيطلب إىل اهليئات ا     )ه(  
 عمل وخطط كل منها اليت سُتقترح خالل الدورة احلاديـة عـشرة             التوصيات يف برامج  

ملؤمتر األطراف، وذلك بغية تقدمي املساعدة الالزمـة إىل البلـدان األطـراف املتـأثرة               
  .الستراتيجيةل ١يتعلق باهلدف التنفيذي  فيما
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Tables and figures relating to CONS-O-1 

 

Table 1 
Estimated number of information events and participants (Global) 

Region 

Number of 

information events 

2010 

Number of 

information events 

2011 

 Estimated number 

of participants in 

information events 

2010 

Estimated number 

of participants in 

information events 

2011 

Africa 8 002 8 159 10 530 285 11 590 114 

Asia  1 164 1 061 720 320 645 855 

Latin America and the Caribbean  1 406 1 517 57 710 55 895 

Northern Mediterranean 61 39 6 520 1 740 

Central and Eastern Europe  791 480 3 300 1 265 

Developed country Parties 574 476 1 53 078 124 185 

Global (total) 11 998 11 732 11 471 213 12 419 054 

 

 

Table 2 
Estimated number of media products made public 

Region 
Newspapers in 

2010 

Newspapers in 

2011 

Radio/TV in 

2010 

Radio/TV in 

2011 

Africa 28 605 754 30 756 338 5 357 641 5 523 808 

Asia  1 132 393 1 232 895 3 722 376 4 035 428 

Latin America and the Caribbean  3 235 3 387 4 270 6 329 

Northern Mediterranean 124 157 51 72 

Central and Eastern Europe  660 2 468 87 3 278 

Developed country Parties 296 344 462 454 

Global (total) 29 742 462 31 995 589 9 084 887 9 569 369 
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Table 3 
Trend in percentage of population informed about DLDD and/or synergies with 
climate change and biodiversity (Global, by region) 

Region/Number of Parties considered 

Variation of the percentage of population informed about 
DLDD and/or DLDD synergies with climate change and 

biodiversity from 2008–2009 to 2010–2011 

Africa /13 0.12 

Asia /15 0.10 

Latin America and the Caribbean /3 0.20 

Northern Mediterranean /3 0.15 

Central and Eastern Europe /2 0 

Developed country Parties /1 0 

Global (total) /37 0.10 

 

 

Figure 1 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (2012 assessment, global, by region) 

 
LAC = Latin America and the Caribbean, NMED= Northern Mediterranean, CEE= Central and 
Eastern Europe, DCP= developed country Party 
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Figure 2 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (2012 assessment, Africa, by subregion) 

 

 

Figure 3 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (2012 assessment, Asia, by subregion) 
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Figure 4 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (2012 assessment, Latin America and the Caribbean, by subregion) 

 
 

 

Table 4 
Existence of a national communication strategy addressing environmental issues 
(Global) 

 Region Yes No 

Africa 12 14

Asia  9 12

Latin America and the Caribbean  4 5

Northern Mediterranean 3 1

Central and Eastern Europe  1 3

Developed country Parties 1 6

Global 30 41
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  Table 5 
National communication strategy complementing the UNCCD comprehensive 
communication strategy 

 Region Yes No 

Africa 10 1 

Asia  8 1 

Latin America and the Caribbean  4 0 

Northern Mediterranean 3 0 

Central and Eastern Europe  1 0 

Developed country Parties - - 

Global 26 2 

 

 

  Table 6 
Implementation of the UNCCD comprehensive communication strategy 

 Region Yes No 

Africa 8 6 

Asia  2 8 

Latin America and the Caribbean  1 4 

Northern Mediterranean 0 1 

Central and Eastern Europe  0 3 

Developed country Parties 1 5 

Global 12 27 

 

 

Table 7 
Implementation of activities relating to the United Nations Decade for Deserts and the 
Fight against Desertification 

 Region Yes No 

Africa 21 4 

Asia  13 8 

Latin America and the Caribbean  3 4 

Northern Mediterranean 2 1 

Central and Eastern Europe  2 2 

Developed country Parties 4 2 

Global 45 21 
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Table 8  
Number of information events and estimated number of participants: Africa 

Subregion 

Number of information 

events 2010 

Number of 

information events 

2011 

 Estimated number of 

participants in 

information events 

2010 

Estimated number of 

participants in 

information events 

2011 

Central Africa 63 78 15 070 20 390 

Eastern Africa 350 350 31 585 32 422 

Northern Africa 506 504 4 002 100 4 001 960 

Southern Africa 899 825 2 314 501 3 291 866 

Western Africa 6 184 6 402 4 167 029 4 243 476 

Africa (total) 8 002 8 159 10 530 285 11 590 114 

 

 

Table 9  
Number of information events and estimated number of participants: Asia 

Subregion 

Number of 

information 

events 2010 

Number of information 

events 2011 

 Estimated number of 

participants in 

information events 2010 

Estimated number of 

participants in 

information events 2011 

Central Asia 598 684 35 244 42 442 

East Asia 39 28 26 000 13 000 

Pacific 123 20 74 280 2 200 

South Asia 29 38 1 560 2 250 

South-East Asia 158 100 80 636 83 163 

West Asia 217 191 502 600 502 800 

Asia (total) 1 164 1 061 720 320 645 855 

 

 

Table 10 
Number of information events and estimated number of participants: Latin America 
and the Caribbean  

Subregion 

Number of 

information events 

2010 

Number of information 

events 2011 

 Estimated number of 

participants in 

information events 2010 

Estimated number of 

participants in 

information events 2011 

Andean 511 906 11 630 16 472 

Caribbean 0 0 0 0 

Mesoamerica 739 454 36 480 22 423 

South Cone 156 157 9 600 17 000 
Latin America and the 
Caribbean (total) 1 406 1 517 57 710 55 895 
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Table 11 
Number of information events and estimated number of participants: Northern 
Mediterranean  

 

Number of 
information events 

2010 

Number of 
information events 

2011 

 Estimated number 
of participants in 

information events 
2010 

Estimated number 
of participants in 

information events 
2011 

Northern Mediterranean (total) 61 39 6 520 1 740 

 

 

Table 12 
Number of information events and estimated number of participants: Central and 
Eastern Europe  

 

Number of 
information events 

2010 

Number of 
information events 

2011 

 Estimated number 
of participants in 

information events 
2010 

Estimated number 
of participants in 

information events 
2011 

Central and Eastern Europe (total) 791 480 3 300 1 265 

 

 

Figure 5 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with 
climate change and biodiversity (trend analysis – global, by region) 

 

LAC = Latin America and the Caribbean, NMED= Northern Mediterranean, CEE= Central and 
Eastern Europe, DCP= developed country Party 
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Figure 6 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with 
climate change and biodiversity (trend analysis - Africa, by subregion) 

 
 

 

Figure 7 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (trend analysis - Asia, by subregion) 
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Figure 8 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (trend analysis - Latin America and the Caribbean, by subregion) 

 
LAC=Latin America and the Caribbean 
 

 

Figure 9 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (trend analysis - Northern Mediterranean) 
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Figure 10 
Percentage of population informed about DLDD and/or synergies with climate change 
and biodiversity (trend analysis - Central and Eastern Europe) 

 

 

 

Table 13  
Number of information events and estimated number of participants: Developed 
country Parties  

 

Number of 
information events 

2010 

Number of 
information events 

2011 

 Estimated number 
of participants in 

information events 
2010 

Estimated number 
of participants in 

information events 
2011 

Developed country Parties 574 476 153 078 124 185 
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Tables and figures relating to CONS-O-2 

 
Table 14 
Number of official documents and decisions at international, regional and subregional 
levels relating to DLDD issues  

 

Number of DLDD-
related decisions in 

2010 

Number of DLDD-
related decisions in 

2011 

Number of DLDD-
related official 

documents in 2010 

Number of DLDD-
related official 

documents in 2011 

International governing 
bodies 15 2 468 330 

International 
organizations 0 0 1 4 

Regional organizations 1 0 1 1 

Subregional 
organizations 0 0 0 2 

Other 0 0 6 8 

Total 16 2 476 345 

 

Tables and figures relating to CONS-O-3 

 
Table 15 
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology 
institutions (STIs) involved in DLDD-related programmes and projects 
(Global) 

Region 

Number of CSOs involved 

in DLDD-related 

programmes/projects 

2010 

Number of CSOs involved 

in DLDD-related 

programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 

in DLDD-related 

programmes/projects 

2010 

Number of STIs involved 

in DLDD-related 

programmes/projects 

2011 

Africa 1 692 1 650 379 404

Asia 2 589 2 596 555 606

Latin America and 
the Caribbean  1 137 1 488 409 480

Northern 
Mediterranean 50 56 50 56

Central and 
Eastern Europe  549 11 316 16

Developed 
country Parties 562 602 209 190

Global (total)a 6 579 6 403 1 918 1 752
a  Numbers of CSOs in 2010 and 2011 reported by one affected country Party from Africa and one 

affected country Party from Asia were considered out of range and are therefore not included in the 
calculation. 
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Table 16 
Initiatives to increase the participation of civil society organizations (CSOs) and 
science and technology institutions (STIs) in DLDD-related programmes and projects 
(Global) 

 Region Yes No 

Africa 22 4

Asia  20 1

Latin America and the Caribbean  10 1

Northern Mediterranean 3 1

Central and Eastern Europe  4 0

Developed country Parties 6 1

Global 65 8

 

 

Table 17  
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology 
institutions (STIs) involved in DLDD-related programmes and projects: 
Africa  

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2010 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2011 

Central Africa 162 110 34 36

Eastern Africa  6 6 9 9

Northern Africa  568 545 167 180

Southern Africa  207 216 48 60

Western Africa  749 773 121 119

Africa (total) 1 692 1 650 379 404
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Table 18 
Number of DLDD-related initiatives undertaken by civil society organizations (CSOs) 
and science and technology institutions (STIs): Asia   

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2010 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2011 

Central Asia 156 158 151 171

East Asia 228 268 154 155

Pacific 43 43 6 6

South Asia 1 680 1 723 105 115

South-East Asia 310 203 59 74

West Asia 172 201 80 85

Asia (total) 2 589 2 596 555 606

 

 

Table 19  
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology institutions 
(STIs) involved in DLDD-related programmes and projects: Latin America and the 
Caribbean  

Subregion 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2010 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2011 

Andean 61 91 34 59

Caribbean 1 1 1 0

Mesoamerica 167 218 251 248

South Cone 908 1 178 123 173

Latin America 
and the 
Caribbean (total) 1137 1488 409 480

 

 

Table 20 
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology institutions 
(STIs) involved in DLDD-related programmes and projects: Northern Mediterranean  

 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2010 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2011 

Northern 
Mediterranean 
(total) 50 56 50 56
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Table 21 
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology institutions 
(STIs) involved in DLDD-related programmes and projects: Central and Eastern 
Europe  

 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related 
programmes/projects 

2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2010 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 

programmes/projects 
2011 

Central and 
Eastern Europe  549 11 316 16

 

 

Table 22 
Number of civil society organizations (CSOs) and science and technology institutions 
(STIs) involved in DLDD-related programmes and projects: Developed country 
Parties   

 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes and 
projects 2010 

Number of CSOs 
involved in DLDD-

related programmes and 
projects 2011 

Number of STIs involved 
in DLDD-related 
programmes and 

projects 2010 

 Number of STIs 
involved in DLDD-

related programmes and 
projects 2011 

Developed 
country Parties 562 602 209 190

 

 

Tables and figures relating to CONS-O-4 
 

Table 23  
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs) (Global)  

Region 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by CSOs 
in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by CSOs in 
the field of education 

2011 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs 
in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs in 
the field of education 

2011 

Africa 2 028 2 415 916 1 117 

Asia a 932 1 291 973 1 017 

Latin America and the 
Caribbean  150 296 94 177 

Northern Mediterranean 25 27 81 83 

Central and Eastern Europe  50 0 38 69 

Developed country Parties 104 237 394 402 

Global (total) 3 289 4 266 2 496 2 865 
a  Figure provided by one country was considered out of range and is therefore not included in the 

calculation. 
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Table 24 
Initiatives to increase the delivery of DLDD-related initiatives in the education sector 
by civil society organizations (CSOs) and science and technology institutions (STIs) 
(Global)  

 Region Yes No 

Africa 23 3

Asia  15 5

Latin America and the Caribbean  8 1

Northern Mediterranean 2 2

Central and Eastern Europe  4 0

Developed country Parties 2 3

Global 54 14

 

 

Table 25  
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Africa  

Subregion 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by CSOs 

in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-related 

initiatives undertaken by 

CSOs in the field of 

education 2011 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2010 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2011 

Central Africa 16 18 14 14 

Eastern Africa  605 810 262 420 

Northern Africa  49 52 251 258 

Southern Africa  125 144 70 80 

Western Africa  1 233 1 391 319 345 

Africa (total) 2 028 2 415 916 1 117 
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Table 26 
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Asia  

Subregion 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by CSOs in 
the field of education 

2010 

Number of DLDD-related 
initiatives undertaken by 

CSOs in the field of 
education 2011 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs in 
the field of education 

2010 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs in 
the field of education 

2011 

Central Asia 68 82 81 84 

East Asia 110 103 148 140 

Pacific 17 17 15 15 

South Asia 478 844 105 163 

South-East Asia 90 95 40 54 

West Asia 169 150 584 561 

Asia (Total)  932 1 291 973 1 017 

   Data from one country were considered out of range and are therefore not included in the calculation. 

 

 

Table 27 
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Latin America and the 
Caribbean  

Subregion 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by CSOs 
in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-related 
initiatives undertaken by 

CSOs in the field of 
education 2011 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs in 
the field of education 

2010 

Number of DLDD-
related initiatives 

undertaken by STIs in 
the field of education 

2011 

Andean 35 85 6 56 

Caribbean 1 0 0 0 

Mesoamerica 82 149 49 52 

South Cone 32 62 39 69 

Latin America and 
the Caribbean (total) 150 296 94 177 

 

 

Table 28 
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Northern Mediterranean  

Region 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by CSOs 

in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by CSOs 

in the field of 

education 2011 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2010 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2011 

Northern Mediterranean 
(total) 

25 27 81 83 
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Table 29 
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Central and Eastern Europe  

Region 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by CSOs 

in the field of 

education 2010 

Number of DLDD-related 

initiatives undertaken by 

CSOs in the field of 

education 2011 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2010 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs in 

the field of education 

2011 

Central and Eastern 
Europe (total) 

50 0 38 69 

 

 

Table 30 
Number and type of DLDD-related education initiatives of civil society organizations 
(CSOs) and science and technology institutions (STIs): Developed country Parties  

 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by CSOs 

education 2010 

Number of DLDD-related 

initiatives undertaken by 

CSOs education 2011 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs 

education 2010 

Number of DLDD-

related initiatives 

undertaken by STIs 

education 2011 

Developed country 
Parties 

104 237 394 402 

        


