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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-١٥، بون
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٣البند 
  املعتمدة مؤقتاً رات األداءمؤشاستناداً إىل تنفيذ التقييم 

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف املتـأثرة            
 ،اإلقليميـة ودون  والكيانـات اإلقليميـة      والبلدان األطراف املتقدمـة،   

األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،    ووكاالت
   لالستراتيجية٣عن اهلدف التنفيذي ة واآللية العاملية، وكذلك من األمان

التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان               
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        

األمانة وكذلك من   واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية،       
  الستراتيجيةل ٣ عن اهلدف التنفيذي ،آللية العامليةوا

  من األمانةمقدَّمة مذكرة     

  موجز    
مة من البلدان األطراف    وحتليالً أولياً للمعلومات املقدَّ   اً  تتضمن هذه الوثيقة جتميع     

العلم والتكنولوجيـا    :الستراتيجية من ا  ٣ التنفيذيعن اهلدف   األخرى  والكيانات املبلغة   
ذات الـصلة مـن     اخلمسة  بشأن مؤشرات األداء    ة  ثالوثيقة معلومات حمدَّ  م   وتقدِّ .واملعرفة

 ن االجتاهات املمكنة لبلوغ األهداف املرسـومة      منظور عاملي وإقليمي ودون إقليمي، وتبيّ     
   .يتعلق هبذه املؤشرات فيما
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بعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة           أيضاًوتقدم الوثيقة     
  . وتبسيطها وتدعيمهاالتدابري الرامية إىل حتقيق هذا اهلدفشأن ضرورة تكييف ب

 اليت ترمي إىل إثـراء العمليـة املتكـرِّرة          ICCD/CRIC(11)/15 ترد يف الوثيقة  و  
جمموعة التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على      يف ذلك     مبا ، بعملية اإلبالغ   املتعلقةُ االعتباراُت

  .ذات الصلةات واملنهجيمؤشرات األداء 
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  مقدمة  -والًأ  
بة عن  املقدمة من األطراف واجلهات املراقِ      أويل للمعلومات   وحتليلٌ هذه الوثيقة جتميعٌ    -١

  . العلم والتكنولوجيا واملعرفة:الستراتيجيةمن ا ٣اهلدف التنفيذي 
 من ات أداءمؤشرألربعة لتحليل من منظور عاملي، بالنسبة      ويتناول الفرع املخصص ل     -٢

، ) أدناه امس واخل  الفصول الثاين والثالث والرابع    انظر(هبذا اهلدف التنفيذي    تتعلق   أصل مخسة 
الكيانـات املبلِّّغـة    ؤشرات من منظور عاملي، استناداً إىل معلومات مقدمة من          ملحالة تلك ا  

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة تقـارير يف          وال تقدم وكاالت األمم املتحـدة      ومل .املعنية
قليمي معلومات  اإلقليمي ودون   اإللتحليل  الفرع املخّصص ل  وترد يف    .٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

 ،ية ومرفق البيئة العامل   ،لبلدان األطراف املتقدمة  البلدان األطراف املتأثرة، و   بشأن ا كثر تفصيالً   أ
انظر الفصل الـسادس    ( وهناك مؤشر أداء واحد      . حسب االقتضاء  ، واألمانة ،واآللية العاملية 

يل وأُجرَي حبسب االقتضاء حتل   . يتعني على األمانة دون غريها أن تقدم معلومات عنه        ) أدناه
 مـن  ٢٠١١-٢٠١٠ والفتـرة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أخذ يف االعتبار البيانات املقدمة عن الفترة    

   .حدث من تطور حنو حتقيق األهداف املرسومة لتلك املؤشرات  ماأجل معرفة
 عن  ختتلف كثرياً  CONS-O-9ومبا أن الردود املقدمة من البلدان يف إطار مؤشر األداء             -٣

 اليت يفتـرض أن يـستخدم يف        ٣ و ٢ و ١هداف االستراتيجية   األاملعلومات املقدمة يف إطار     
 إىل اسـتناداً  CONS-O-9باملؤشـر  اإلحصاءات املتعلقة ُجمِّعت  ، فقد   املذكورؤشر  املقياسها  

  .)١(٣ و٢ و١هداف االستراتيجية األالردود املقدمة يف إطار 
ـ             -٤ ة باهلـدف   وترد يف هناية التقرير استنتاجـات عامة بشأن حالة األنـشطة املتعلق

ضعت بعض التوصيات لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة             وقد وُ  .٣ التنفيذي
 . وتبسيطها وتوطيـدها ف االستراتيجية اهدأحتقيق  الرامية إىل   األنشطة   بشأن ضرورة تكييف  

اً استنادوقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تقدم لألطراف وملؤسسات االتفاقية،             
توصـيات  املوضوع من خـالل      متابعة   ليتسىنعملية  إطار قائم على النتائج، توجيهات        إىل

   .م إىل مؤمتر األطراف لينظر فيهاقدَّحمددة األهداف ُت

   ٢-٣ و١-٣تني النتيجباملتعلق  CONS-O-8مؤشر األداء املوحد   -ثانياً  
ليمية الـيت أنـشأت     والكيانات اإلقليمية ودون اإلق   املتأثرة  عدد البلدان األطراف       

  .األراضي واجلفافوتدهور  إقليمياً رصد التصحر/دون إقليمي/ودعمت نظاماً وطنياً
 __________ 

 ٢ واهلـدف االسـتراتيجي      ١لالطالع على حتليل وإحصاءات مفصلة فيما يتعلق باهلدف االسـتراتيجي            )١(
 .ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6 انظر الوثيقة ،٣واهلدف االستراتيجي 
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  التحليل من منظور عاملي  -ألف  

وتـدهور  عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر      -١  
  )١ والشكل ١انظر املرفق، اجلدول  (األراضي واجلفاف

 من البلدان األطراف املتأثرة املبلِّغة علـى الـسؤال         بلداً   ٧١ بلداً من أصل     ٦٦ ردَّ  -٥
خمـصص   وطين نظام)  يف املائة من اجملموع    ٤١أو  (  بلداً ٢٧ويوجد لدى   . املتعلِّق هبذا الشق  

 وجيـري حتديثـه    بلدا٢٣ًُيطبَّق هذا النظام يف  و .األراضي واجلفاف وتدهور  لتصحر  لرصد ا 
 ٣٩ل من البلـدان ا )  يف املائة من اجملموع٤١أو ( بلداً ٢٧ويوجد لدى .  بلداً ٢١  ظام يف بانت

وتـدهور  خمصص لرصد التـصحر       نظام تفتقر إىل اليت   ) يف املائة من اجملموع    ٥٩أو  (املتبقية  
األراضـي  وتـدهور    جزئياً مسائل التـصحر      بيئي يغطي الرصد  للاألراضي واجلفاف نظام    

أي نظـام   تنشئ    مل أهنا)  يف املائة من اجملموع    ١٢أو  (بلدان  انية  مثواجلفاف، يف حني ذكرت     
 يف املائة من ٦أو ( بلدان ٤وذكرت . األراضي واجلفافوتدهور  مسائل التصحر يشملبيئي 

األراضي واجلفاف  وتدهور  لرصد مسائل التصحر     نظام خمصص يوجد لديها     ال أنه) اجملموع
وتـدهور  مسائل التـصحر     جزئياً يشمل صد بيئي نظام ر إذا كان لديها      ما توضح  مل لكنها

  . أي نظام على اإلطالقتنشئ   ملإذا كانت  ما أواألراضي واجلفاف
 للرصد،   وطنياً نظاماًتنشئ    مل تعد أفريقيا املنطقة اليت تضم أعلى نسبة من البلدان اليت         و  -٦

أفريقيـا   بلداً   ٢١تلقى  ( مة األطراف املتقد  للدعم من البلدان  اً  املنطقة هي األكثر تلقي   فوبالتايل،  
ـ  ثالثة منـاطق    دعماً من البلدان األطراف املتقدمة، فضالً عن الدعم الذي تلقته             ةدون إقليمي

تلقت أعلى مستوى   لدان غرب أفريقيا    يستحق الذكر بوجه خاص، أن ب       ومما ).واملنطقة ككل 
هذه ومع ذلك، تضم    )  بلدان ١٠أبلغت بلدان متقدمة عن دعم      (من الدعم من البلدان املتقدمة      

 .أي نظام للرصديوجد لديها   البأنهاملنطقة دون اإلقليمية أكرب عدد من البلدان اليت أفادت 

 الدعم مـن    مناطق يف اجملموع  وأربع  مناطق دون إقليمية    متأثراً وأربع    بلداً   ٣٥تلقى  و  -٧
عدد وذه األرقام    ه ميكن إقامة مقارنة مباشرة بني      وال . البيئي بلدان متقدمة إلنشاء نظم للرصد    

أهنـا    إال  اإلحصائية، السالسلالبلدان األطراف املتأثرة بسبب اختالف      املتاحة يف   نظم الرصد   
 نظم وطنية بإنشاء  من االلتزام من جانب البلدان األطراف املتقدمة        درجة عالية    مع ذلك    تعكس
 الـيت   املتقدمةاألطراف  بلدان   مجيع ال  والدليل على ذلك أن   .  يف البلدان األطراف املتأثرة    للرصد

  .٢٠١١-٢٠١٠دعماً خالل فترة اإلبالغ ا قدمت أهنفادت ب أردت على هذا السؤال

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف -٢  
املتأثرة  يف املائة من البلدان األطراف       ٦٠يقل عن    ال  ما ، يكون ٢٠١٨  عام حبلول   

 ودعمت نظمـاً وطنيـة لرصـد        وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية قد أنشأت      
 .األراضي واجلفافوتدهور التصحر 
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 يف آن   ٢٠١١-٢٠١٠الفتـرة   و ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف ردود الفتـرة     ُنِظـَر     ما وإذا  -٨
 يف  ٣٠أو  (اً   بلد ٣٤تبني أن   ي، من أجل تقييم حالة بلوغ اهلدف يف الوقت الراهن،           )٢(واحد
فتريت الـسنتني   دة على األقل خالل      بلداً ردت على السؤال مرة واح      ١١٥ من أصل    ،)املائة

. األراضي واجلفـاف  وتدهور   التصحر   ملسائلاً   للرصد خمصص   وطنياً نظاماًأنشأت  ،  املاضيتني
 األراضـي   وتدهور التصحر   لرصدخمصص  تفتقر إىل نظام    )  يف املائة  ٥٥أو  (اً   بلد ٦٣وهناك  
 إىل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ترة  اختلفت من الف  اً  قدمت ردود )  يف املائة  ١٦أو  (اً   بلد ١٨، و واجلفاف

 ٩ أفادت البلدان يف     اً، رد ١٨ومن بني هذه الردود املتباينة وعددها       . ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
 يف  األراضـي واجلفـاف  وتـدهور خمصص لرصد التـصحر   حاالت عن عدم وجود نظام      

يعين أن    ما ، وهو ٢٠١١-٢٠١٠ لكنها أبلغت عن وجوده يف الفترة        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
وجـود  بلدان أبلغت عن    تسعة  غري أن   . خالل فترة اإلبالغ األخرية   أنشئ  قد  لرصد  ل اًنظام

 لكنـها   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفترة    األراضي واجلفاف وتدهور  التصحر  رصد  خمصص ل نظام  
وأبلغ بلَدان من هذه البلدان عن مشاكل       . ٢٠١١-٢٠١٠أبلغت عن عدم وجوده يف الفترة       

قد يكون تسبب     ما ، وهو ٢٠٠٩-٢٠٠٨ أو تشغيل هذا النظام يف الفترة     /تتعلق بتحديث و  
تبلغ عن أي مشاكل وسيكون من املفيد معرفـة أسـباب             مل  بلدان ٧لكن هناك   . يف توقفه 

  . اختفاء نظم الرصد السبعة هذه
البلدان التسعة اليت أصبح لديها نظام رصد جديد، ميكـن          يف احلسبان   أُخذت    ما وإذا  -٩

 تتجه حنو حتقيق اهلدف يف حال جرى قياسه يف هناية         )  يف املائة  ٣٧أو  (اً   بلد ٤٣القول إن هناك    
اليت أبلغت عن    ١٦  لاوهذا، بطبيعة احلال، على افتراض أن نظم الرصد يف البلدان           . ٢٠١١ عام

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفتـرة     األراضي واجلفـاف  وتدهور  خمصص لرصد التصحر    نظام   وجود
 وعلى افتراض أن مجيع البلدان      زالت تعمل،   ما ،٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   تورد معلومات    ومل
 يف  األراضي واجلفاف وتدهور  خمصص لرصد التصحر     اليت أبلغت عن عدم وجود نظام        ٣٣  لا

زالت تفتقر إىل نظم      ما ،٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   تورد معلومات     ومل ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
ـ    ت  أو ضوء األرقام املتعلقة بإنشاء نظم الرصد       ويف .الرصد دان األخـرى   وقف تشغيلها يف البل
يف اً  ، وبـالنظر إىل أن نـسبة البلـدان الـيت قـدمت رد             ) يف املائـة   ١٦(تقدم    ما حنو على
 يف املائـة مـن      ٤٣، تبلغ   ٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   اً  تقدم تقرير   ومل ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة

قـد  من هذا القبيـل     إىل االحتمال اإلحصائي أن يكون نظام       اً  من املتوقع استناد  فالعينة كلها،   
وميثل هذا هامش اخلطـأ     ).  بلدان ٨أو  (يف احلاالت    يف املائة    ٧توقف عن العمل يف       أو أنشئ

__________ 

 تقاريرها الوطنيـة  متأثراًاً  بلد ٧١، وقدم   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تقاريرها الوطنية عن الفترة       متأثراً بلداً ١١١قدم   )٢(
. ريرها الوطنية على األقل مرة واحدة لكلتـا الفتـرتني         ا تق  متأثراً  بلداً ١١٧ و ،٢٠١١-٢٠١٠عن الفترة   

فيمـا يتعلـق    املتعلِّـق هبـذا الـشق       السؤال  عن  بلدان  من ال  ١٠٩ان مجيعها، أجاب    بني هذه البلد   ومن
، ٢٠١١-٢٠١٠الـسؤال فيمـا يتعلـق بـالفترة         نفس   عن    بلداً ٦٦أجاب  و،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالفترة
 .فتريت السنتنيفيما يتعلَّق ب مرة واحدة على األقل ه عن بلدا١١٥ً وأجاب
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الذي ميكن أن حيدث بشأن دقة حتليل االجتاهات بسبب تراجع عدد البلـدان الـيت قـدمت                 
   .)٣(٢٠٠٩-٢٠٠٨ مقارنة بالفترة ٢٠١١-٢٠١٠يف الفترة معلومات 

وتـدهور  خمصص لرصد التصحر    ك نظام   ومن بني البلدان اليت أبلغت عن عدم امتال         -١٠
 منها نظـام     بلداً ٣٨يوجد يف   ،   بلداً ٧٢، وعددها   توقف تشغيله عن    أو األراضي واجلفاف 

شك فيـه أن     ال  ومما .حتديداً األراضي واجلفاف وتدهور   التصحررصد غري خمصص ملسائل     
 يف املائة   ٦٠  لاإعادة تصميمها من شأنه أن يساهم يف بلوغ هدف            أو التوسع يف هذه النظم   

  .٢٠١٨  عامحبلول

  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  

وتـدهور  عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت أنشأت ودعمت نظاماً وطنياً لرصد التصحر      -١  
  األراضي واجلفاف

  )٢ والشكل ٢انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
 علـى   تأجاب)  يف املائة  ٣٣أو   (بلداً أفريقياً  ٢٧ من أصل    بلدان تسعة د لدى جيو  -١١

. األراضي واجلفافوتدهور مسائل التصحر  لرصد    نظام خمصص  السؤال املطروح هبذا الصدد   
مسائل التصحر  رصد  خمصص ل  نظامليس لديها   اليت  )  يف املائة  ٦٦أو   (١٨ل من بني البلدان ا   و

بيئـي يغطـي    الرصد  للنظام  )  يف املائة  ٤٤( بلداً   ١٢  يوجد يف األراضي واجلفاف،   وتدهور  
 يف ٢٢أو (بلـدان   ستة  تنشئ    مل يف حني األراضي واجلفاف،   وتدهور  مسائل التصحر   اً  جزئي
  . أي نظام) املائة
 األراضي واجلفـافوتدهور نظم خمصصة لرصد التصحر وجيدر التنويه إىل أن ثالثة   -١٢

  .حدَّثُت  وملمن أصل تسعة متوقفة عن العمل

  )٣ والشكل ٣انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
ية سـيو من البلدان اآل  ) ملائة يف ا  ٤٣أو  (  بلداً ٢١بلدان من أصل    يوجد لدى تسعة      -١٣
مسائل التـصحر   رصد  ل خمصص  نظام ،السؤال املطروح هبذا الصدد    على   ت أجاب اليت ةتأثرامل

يوجد لديها نظام من هذا       ال ) املائة  يف ٥٧أو  ( بلداً   ١٢مقابل  األراضي واجلفاف،   وتدهور  
 لرصـد   ابيئي ميكن استخدامه  الرصد   لل نظم)  يف املائة  ٣٨أو  ( بلدان   ٨وتوجد لدى   . القبيل

أي نظام  ليس له   )  يف املائة  ٥أو  (هناك بلد واحد فقط     و. األراضي واجلفاف وتدهور  التصحر  
وتدهور سائل التصحر   مرصد   ل نظام خمصص يوجد لديها     ال بأنهوردت ثالثة بلدان    . للرصد

__________ 

 .املستوى اإلقليمياألساس املنطقي نفسه صاحل للتحليل على  )٣(
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ـ    نظام   إذا كان هلا    ما حتدد  مل  لكنها األراضي واجلفاف   مـسائل اً  للرصد البيئي يغطي جزئي
   .أي نظام على اإلطالقتنشئ   ملإذا كانت  ما أواألراضي واجلفافوتدهور التصحر 

  )٤ والشكل ٤ر املرفق، اجلدول ظان (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
من بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب       )  يف املائة  ٤٠أو  ( بلدان   ٤لدى  يوجد    -١٤
مسائل التـصحر   رصد  نظام خمصص ل  ،  السؤال املطروح هبذا الصدد    على   تأجاباليت   ١٠  لا

 ٦  لامن أصل البلـدان     )  يف املائة  ٤٠أو  ( بلدان   ٤ويوجد لدى   ،  األراضي واجلفاف وتدهور  
مقابـل   ،األراضي واجلفاف وتدهور  مسائل التصحر   اً   يغطي جزئي   للرصد البيئي  املتبقية نظام 
يوجد لديـه     ال أنهبورد بلد واحد    . أي نظام للرصد  ليس لديه   )  يف املائة  ١٠أو  (بلد واحد   

له إذا كان     ما األراضي واجلفاف دون أن حيدد    وتدهور   لرصد مسائل التصحر     نظام خمصص 
 إذا كـان    ما  أو األراضي واجلفاف وتدهور  ر  مسائل التصح اً   للرصد البيئي يغطي جزئي    نظام
  . أي نظام على اإلطالقينشئ  مل

  )٥، الشكل ٥انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر املتوسط   )د(  
.  على األقل من نظم الرصد     ع بلدان مشال البحر املتوسط نوع واحد      مجييوجد لدى     -١٥

ألراضي واجلفاف املوجودة يف    اوتدهور  مسائل التصحر     املخصصة لرصد  الثالثةنظم  الومجيع  
 مـسائل التـصحر     يغطي جزئيـاً  واحد  هناك نظام رصد بيئي     و. املنطقة مشغَّلة وحمدَّثة معاً   

  . األراضي واجلفافوتدهور 

  )٦ والشكل ٦انظر املرفق، اجلدول (أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
 يف  ٥٠أو  (ى والـشرقية    يف منطقة أوروبا الوسـط    األربعة  بلدان  ال من أصل    ميلك َبلََدان   -١٦
وتدهور رصد مسائل التصحر    لنظام خمصص    السؤال املطروح هبذا الصدد    على    اليت أجابت  )املائة

 )يف املائـة   ٥٠ أو(البلدان اآلخران     أما .وجيري حتديثهما ان يعمالن   النظامو. األراضي واجلفاف 
  .األراضي واجلفافوتدهور يغطي جزئياً مسائل التصحر  للرصد البيئي فيوجد لديهما نظام

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
املتأثرة  يف املائة من البلدان األطراف       ٦٠يقل عن    ال  ما ، يكون ٢٠١٨  عام حبلول   

وكيانات اإلبالغ دون اإلقليمية واإلقليمية قد أنشأت ودعمت نظمـاً وطنيـة لرصـد              
 .األراضي واجلفافوتدهور التصحر 

 
  أفريقيا  )أ(  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفتـرة      بلداً أفريقيا أبلغت مرة واحدة على األقل       ٤١ن أصل   م  -١٧
األراضي وتدهور  مسائل التصحر    رصد ل خمصص عن امتالك نظام     ٢٠١١-٢٠١٠الفترة   أو
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  بلـداً  ٢٢وأبلـغ   من هذا القبيل     اًنظامبأن لديه   )  يف املائة  ٣١أو  ( بلداً   ١٣، أفاد   واجلفاف
وأبلغت ثالثة بلـدان عـن وجـود هـذا النظـام يف             . دهعن عدم وجو  )  يف املائة  ٥٤ أو(

وأبلغـت  . يعد له وجود    مل  بأنه ٢٠١١-٢٠١٠ وأفادت يف الفترة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
وبذلك تكون أفريقيا قـد     . ٢٠١١-٢٠١٠ثالثة بلدان عن استحداث هذا النظام يف الفترة         

  .أشرفت على بلوغ عتبة الستني يف املائة

  آسيا   )ب(  
 بلداً أجابت مرة واحدة على األقل على السؤال املطروح هبذا الصدد،            ٣٢من أصل     -١٨

وتـدهور  سائل التصحر   مرصد   ل امتالك نظام خمصص  عن  )  يف املائة  ٢٨أو  ( بلدان   ٩أبلغت  
واسُتحدث النظام  ،  عدم امتالكه ب)  يف املائة  ٥٠أو   ( بلداً ١٦أفاد  ، يف حني    األراضي واجلفاف 

وهذا يعين أنـه يف   .  يف بلدين اثنني   ه وتوقف تشغيل  ٢٠١١-٢٠١٠مخسة بلدان يف الفترة     يف  
نظـام  )  يف املائـة   ٤٣أو  (من البلدان اآلسيوية    بلداً   ١٤يوجد لدى    ، كان ٢٠١١  عام هناية

 . األراضي واجلفافوتدهور سائل التصحر رصد م لخمصص

  البحر الكارييبمنطقة أمريكا الالتينية و  )ج(  
أمريكا الالتينيـة   بلدان    بلداً من  ٢٥من بني   )  يف املائة  ١٢أو  ( بلدان فقط    أبلغت ثالثة   -١٩
اليت أجابت على السؤال املطروح هبذا الصدد مرة واحدة على األقل عن            البحر الكارييب   منطقة  و

أبلغ بلَدان إضـافيان عـن      و. األراضي واجلفاف وتدهور  لرصد التصحر     نظام خمصص  امتالك
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مقارنة بـالفترة     ، وذلك ٢٠١١-٢٠١٠ الرصد هذا يف الفترة      نظاموجود  
يعـد لـه      مل ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف الفترة     بلَدان بأن نظام الرصد الذي كان يوجد لديهما        وأفاد

)  يف املائـة   ٢٠أو  (وميكن أن ُتعدَّ مخسة بلدان يف اجملموع         .٢٠١١-٢٠١٠وجود يف الفترة    
  . ٢٠١١ يف هناية األراضي واجلفافوتدهور لرصد التصحر  لديها نظام خمصص بلداناً كان

  مشال البحر املتوسط  )د(  
بلدان من أصل ستة    ف. يف املائة  ٦٠  لابلغت منطقة مشال البحر املتوسط بالفعل عتبة          -٢٠

يوجد لدى أربعة بلـدان     أجابت على السؤال املطروح هبذا الصدد مرة واحدة على األقل،           
  . راضي واجلفافاألوتدهور التصحر  لرصد نظام وطين خمصص)  يف املائة٦٦ أو(

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
مـن بلـدان أوروبـا      اً   بلد ١١من أصل   )  يف املائة  ٤٥أو  (مخسة بلدان   يوجد لدى     -٢١

 نظـام الوسطى والشرقية اليت أجابت على السؤال املطروح هبذا الصدد مرة واحدة على األقل              
 يف  ٤٥أو  (بلـدان   وهناك مخـسة    . األراضي واجلفاف وتدهور  التصحر   لرصد   وطين خمصص 

بأن النظام الـذي    )  يف املائة  ١٠أو  (أفاد بلد واحد      فيما  من هذا النوع   ليس لديها نظام  ) املائة
   .يعد له وجود  مللديهكان 
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  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم  

أو / االتفاقيـة و   أو منـاطق  /واملتأثرة  عدد نظم الرصد اليت أنشئت يف البلدان األطراف           -١  
  من البلدان األطـراف املتقدمـة      اًأو مالي / و اً تقني اًدعماليت تلقت    اإلقليمية    دون هامناطق

  )٧ والشكل ٩ إىل ٧انظر املرفق، اجلداول من (
على السؤال املطروح قدمت تقارير  تسعة بلدان من أصل     بلدان متقدمة  أجابت مثانية   -٢٢

 لرصد يف البلدان األطراف   اظم  لنوأفادت البلدان الثمانية كافة بأهنا قدمت الدعم        . هبذا الصدد 
نظم غري املخصـصة    الويتضح من البيانات املتاحة أن       .املناطق دون اإلقليمية  /املناطق/املتأثرة

عمليـة اإلبـالغ     مع ذلك يف     فيدواليت ت  األراضي واجلفاف    وتدهورلرصد مسائل التصحر    
وتدهور سائل التصحر حتظى به النظم املخصصة مل  مماعم أكرب بكثريحتظى بد االتفاقية مبوجب

األراضي وتدهور  ئل التصحر   غري املخصصة ملسا  ومن األمثلة على النظم     . األراضي واجلفاف 
 رصد األخطار اجليولوجية، ونظم رصد األحراج، ونظم الرصد اجلوي  نظم: يلي  ما واجلفاف

  . ٢٠١١و ٢٠١٠وقد ظل عدد النظم على حاله بني عامي . الزراعي واملائي
استفادت من الـدعم ثـالث      و. الدعماً   بلداً متأثر  ٣٥ة اإلبالغ، تلقى    وخالل فتر   -٢٣
باعتبارهـا منـاطق دون      ، ومنطقة دون إقليمية آسيوية واحـدة      ة أفريقي ةطق دون إقليمي  امن

وتلقى غرب أفريقيا الدعم باعتباره منطقة دون إقليميـة   . إقليمية، وأربع مناطق بصفة إمجالية    
الثة بلدان الدعم لبلد واحد من وسط أفريقيا وملنطقة وسط          من بلدين اثنني يف حني قدمت ث      

  . أفريقيا باعتبارها منطقة دون إقليمية
ومبا أن البلدان األطراف املتقدمة ساندت النظم غري املخصصة لرصد مسائل التصحر              -٢٤

، فمن اجلدير بالـذكر أن هـذه   لذلكاألراضي واجلفاف أكثر من النظم املخصصة  وتدهور  
مبـادرات  الدعم يف إطـار  وقُدِّم . املبادرات املتصلة باالتفاقية  يف إطار   اً  قُدمت غالب املساعدة  

املنظمـة  مبـادرات   إطار    ويف ،أخرى مثل تلك اليت جرت يف إطار املساعدة اإلمنائية الرمسية         
  . ، واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعةوكالة الفضاء األوروبية، والعاملية لألرصاد اجلوية

اً مالياً  وكان دعم.اًومالياً تقنياً حاالت من أصل سبع، اكتسى الدعم طابع     ويف ست     -٢٥
  .فقط يف حالة أخرىاً يف حالة واحدة فقط وتقني

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
املتأثرة  يف املائة من البلدان األطراف     ٦٠يقل عن    ال  ما ، يكون ٢٠١٨  عام حبلول   

قد أنشأت ودعمت نظمـاً وطنيـة لرصـد          ية واإلقليمية وكيانات اإلبالغ دون اإلقليم   
 .األراضي واجلفافوتدهور التصحر 
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رصـد  خصصة ل املنظم  الدعم   اف املتقدمة عما إذا كانت تعتزم     ُسئلت البلدان األطر    -٢٦
املتأثرة أكثر من البلدان األطراف       أو واحدبلد  يف  األراضي واجلفاف   وتدهور  مسائل التصحر   

  .املناطق دون اإلقليمية/املناطقن يف منطقة مأو /و
. بلد واحـد  ُيجب  مل  يف حني     املطروح هبذا الصدد    بلدان على السؤال   مثانيةت  أجابو  -٢٧
وتـدهور   دعم نظم رصد التصحر    الثمانية عن عزمها على    البلدانبني   بلدان من    أعربت سبعة و

ـ  ال هأن بلد واحد تأثرة، وذكراملطراف  األبلدانالاألراضي واجلفاف يف    ل هـذا  يعتزم تقدمي مث
، بينما قرر بلد واحد أن      ٢٠١٣-٢٠١٢ يف الفترة تقدمي هذا الدعم    ت ستة بلدان    وقرر. الدعم

من املقرر تقدمي الدعم إىل بلد واحد من بلدان وسط          و. ٢٠١٥-٢٠١٤ يف الفترة يقدم دعمه   
وبلدين من بلـدان    أفريقيا، وبلدين من بلدان شرق أفريقيا، وبلد واحد من بلدان مشال أفريقيا،             

 شرق آسيا؛ وإىل وسط وشرق وجنوب وغرب أفريقيا فـضالً   بلدانمنغرب أفريقيا، وبلدين  
وروبـا الوسـطى    ؛ وإىل مشال البحر املتوسط وأ     ون إقليمية عن شرق آسيا باعتبارها مناطق د     

  . وذكر بلدان أهنما سيقدمان دعمهما على الصعيد العاملي. مناطق والشرقية باعتبارها

  مرفق البيئة العاملية  -لدا  
 يدعم أي نظام رصد يف البلدان األطراف املتـأثرة يف           مل أفاد مرفق البيئة العاملية بأنه      -٢٨
مسائل التـصحر   اً   للرصد يغطي جزئي   اً واحد اً نظام ٢٠١١  عام يفدعم  ، وبأنه   ٢٠١٠ عام

وقُدم يف إطار   بصورة أساسية،   اً  مالياً  واكتسى هذا الدعم طابع   . األراضي واجلفاف وتدهور  
اتفاقية األمم املتحـدة    ، و التنوع البيولوجي مبادرة تتصل باتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية       

 .اًيزال هذا النظام مستخدم     وال وقُدِّم الدعم على املستوى العاملي،    . اإلطارية بشأن تغري املناخ   
أكثـر مـن البلـدان        أو دينوي تقدمي الدعم إىل كيان واح       ال وأفاد مرفق البيئة العاملية بأنه    

إلنشاء نظم لرصد    املناطق دون اإلقليمية اليت تشملها االتفاقية     /أو املناطق /واملتأثرة  األطراف  
  . األراضي واجلفاف يف السنوات القادمةوتدهور مسائل التصحر 

   ٢-٣و ١-٣بالنتيجتني املتعلق  CONS-O-9مؤشر األداء املوحد   -اًثالث  
تقدم تقارير  والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت      املتأثرة   عدد البلدان األطراف     

على أساس مؤشرات متفق    املتعلِّقة باإلبالغ   االتفاقية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة      إىل  
 .عليها
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 التحليل من منظور عاملي  -ألف  

 دم تقـارير إىل   اليت تق والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية     املتأثرة  عدد البلدان األطراف     -١  
على أساس مؤشـرات متفـق      املتعلِّقة باإلبالغ   االتفاقية وفقاً للمبادئ التوجيهية املنقحة      

  )١٠انظر املرفق، اجلدول  (عليها
 - الفيزيائيـة واالجتماعيـة    - البيولوجيـة يقيس هذا املؤشر استخدام املعلومات        -٢٩

يتـصل    فيمـا  املتفق عليهـا  ثر  األقييم  تجمموعة أساسية من مؤشرات      يف حتديد    االقتصادية
. خدام منهجيات متـسقة   إىل هذه املؤشرات باست   اً  رصد التقدم احملرز استناد     ويف التفاقية،اب

وقـد  . للمقارنـة   قابالًو  شامالًاً  تقييمتقييم أثر االتفاقية    ميكن  مدى   املؤشر إىل أي     وسيبني
 احلـد األدىن    األثر اللذين ميثالن  سئلت البلدان عما إذا كانت قد قدمت تقارير عن مؤشرْي           

 وطُلب منها اإلدالء بعدد املؤشرات اليت قدمت        ،٩-م أ /١٣رر  لإلبالغ مبوجب املق  املطلوب  
اً وإىل جانب مؤشرين ُيمثالن احلد األدىن املطلوب، وافق مؤمتر األطراف مؤقت          . تقارير بشأهنا 
يف التقارير املقدمة من إدراجها ، لكنه اعترب   )٩-م أ /١٧املقرر  (مؤشرات األثر   من  على تسعة   

بشأن املؤشرات البديلة اليت تعد أكثر      اً   وميكن تقدمي تقارير أيض    .اًاختيارياً   أمر البلدان املتأثرة 
املنطق الرئيسي لقياس التقـدم    على أن تتسق مع   اًعليها مؤقت ووفق  مالءمة من املؤشرات اليت     

وباإلضافة إىل ذلك، ُسئلت البلـدان      . ية من االستراتيج  ٣ و ٢ و ١األهداف  احملرز يف حتقيق    
إىل املبادئ التوجيهية ترجع، لدى تقدمي تقارير عن مؤشرات تقييم األثر،  عما إذا كانت    اً  أيض

ـ نـهجيات  املساسية واألرجعية املطر إذا كانت تستخدم األ    ما لإلبالغ، أي  الـيت  شتركة امل
  .حددهتا جلنة العلم والتكنولوجيا

بشأن املؤشر املتعلق باهلدف    اً  من البلدان املبلِّغة رد   اً   بلد ٧١ أصل   مناً   بلد ٦٨وقدم    -٣٠
 أدلت   بلداً ٥٧ويشمل ذلك   ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر      ( ١االستراتيجي  

لكنها اعتـربت أن  اً  بلدان قدمت رد  ٣دون أن تديل ببيانات و    اً   بلدان قدمت رد   ٨ببيانات و 
 بـشأن مقيـاس    رداً بلدا٧١ً من أصل بلداً ٦٤وقدم . لوطينيتناسب مع سياقها ا     ال املؤشر
) الغطـاء النبـايت    (٢يتعلق مبؤشر حالة الغطاء النبايت يف إطار اهلدف االسـتراتيجي           واحد  
 ٦٤ من أصل     بلداً ٤٩ببيانات  وأدىل  ). إنتاجية األراضي (خر  اآلقياس  امل بشأن    بلداً ٥٠ ورد
قدم بلد واحـد    فيمابياناتتقدمي دون اً رداً  بلد ١٤قدم   بشأن الغطاء النبايت، و     قدم رداً  بلداً
بـشأن  اً  قـدم رد  اً   بلد ٥٠ومن بني   . لكنه اعترب املقياس غري متناسب مع سياقه الوطين       اً  رد

دون اإلدالء ببيانـات    اً  رداً   بلـد  ٣٤قـدم     فيما ببيانات،اً   بلد ١٢إنتاجية األراضي، أدىل    
  . )٤(ب مع سياقها الوطين بلدان معتربة املقياس غري متناس٤ وردت

__________ 

 البيانات املقدمة من البلدان األطـراف       قيمة مسألة   ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6تتناول الوثيقة    )٤(
 .مقارنةاملتأثرة وقابليتها لل
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من البلـدان املبلِّغـة   اً  بلد٧١من أصل اً  بلد٦٣ويتضح من هذه األرقام جمتمعةً أن         -٣١
 األثر ميثالن احلد األدىن املطلوب لإلبالغ مبوجـب         من مؤشرات بشأن مؤشرين   اً  قدمت رد 

 اًواحـد  اًبشأن أحد املؤشرين فقط، وأن بلـد      اً   بلدان قدمت رد   ٧، وأن   ٩-م أ /١٣املقرر  
  .طالق بشأن مؤشرات تقييم األثرعلى اإلاً يقدم رد مل

ويتراوح عدد  . استخدام املؤشرات االختيارية واإلضافية   اً  وقررت عشرة بلدان أيض     -٣٢
  . ١٠ و١هذه املؤشرات بني 

، األثر على األقـل   مؤشرات  من   بشأن مؤشر واحد      قدمت رداً   بلداً ٧٠ من أصل و  -٣٣
أدلت ببيانات بشأن ا  أي أهن  (شتركةاملنهجيات  املساسية و األرجعية  املطر  األ بلداً   ٤٣استخدم  

مؤشرْي تقييم األثر اإللزاميني كليهما باستخدام النموذج املعد بناء على توجيهات جلنة العلم             
  .  بلدا٢٧ًيفعل  مل  فيما)٥()والتكنولوجيا

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
املتأثرة  يف املائة من البلدان األطراف       ٩٠يقل عن    ال  ما ، يكون ٢٠١٨  عام حبلول   

مع املبادئ  متاشياً  قد قدمت تقارير إىل االتفاقية       وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية    
 .التوجيهية اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير

 

لب فيها من البلدان    إبالغ ُيط جولة   احلالية اليت متثل أول      عملية اإلبالغ واالستعراض  يف    -٣٤
اً  بلـد  ٤٣، قدم   ٣ و ٢ و ١األطراف املتأثرة تقدمي معلومات كمية عن األهداف االستراتيجية         

يقل عـن نـسبة       ما وهو. املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير    معمتاشياً  تقارير  )  يف املائة  ٦١ أو(
 إىل حد   ميكن التفاؤل  ومع ذلك . ٢٠١٨  عام يف املائة احملددة كهدف ينبغي بلوغه حبلول       ٩٠  لا
بشأن كال مؤشري تقيـيم     اً  تقدم رد   مل بشأن حتقيق هذا اهلدف ألن هناك سبعة بلدان فقط         ما

البلـدان  ذكرت ستة بلدان من أصل        فيما  على اإلطالق،  يقدم رداً   مل  فقط  واحداً ، وبلداً األثر
جيـب    ومل ؛٢٠١٦ عام أهنا تعتزم تقدمي رد بشأن املؤشرين كليهما يف       السالفة الذكر   ثمانية  ال

بيد أنه ينبغي أن ينظر إىل عدد البلدان اليت أدلت ببيانات يف ضـوء عـدم                . بلدان على السؤال  
 يتـسن   مل للعدد احملدود من البلدان اليت أدلت مبعلومات كاملة وقيِّمة،        اً  ونظر. قابليتها للمقارنة 

  . )٦(إجراء حتليل كامل ومفصل لآلثار

__________ 

مقياس بيانات عن   اإلدالء ب ، اعُترب   النبايتبيانات عن حالة الغطاء     أدىل ب البلد قد    ألغراض احلساب، إذا كان    )٥(
إنتاجية األراضـي كانـت متدنيـة وإىل أن    مبقياس  بالنظر إىل أن نسبة الردود املتعلقة     مقبوالً النبايتالغطاء  

انظـر  . البلدان استخدمت منهجيات خمتلفة، األمر الذي جعل البيانات متباينة للغاية وغري قابلة للمقارنـة             
 .ICCD/CRIC(11)/8-ICCD/CST(S-3)/6الوثيقة 

 .ICCD/CRIC (11)/8-ICCD/CST(S-3)/6انظر الوثيقة  )٦(
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 األطر املرجعية األساسية واملنـهجيات املـشتركة      ستخدم  ت  مل اً بلد ٢٨من أصل   و  -٣٥
يقدم بلد    ومل األطر املرجعية األساسية واملنهجيات املشتركة    دون استخدام   اً  رداً   بلد ٢٧ قدم(

األطر املرجعيـة األساسـية      استخدام    بلداً عن نيته   ٢١أعرب  ،  )بشأن أي مؤشر  اً  واحد رد 
  .  بلدان على السؤال املطروح هبذا الصدد٧ب جت  ومل؛٢٠١٦  عام يفواملنهجيات املشتركة

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

إىل تقارير  تقدم  ، والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت        املتأثرة عدد البلدان األطراف    -١  
  ساس املؤشرات املتفق عليهاعلى أاملنقحة لإلبالغ لمبادئ التوجيهية لاً وفقاالتفاقية 

  )١١انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   )أ(  
 بـشأن اهلـدف     ، رداً  بلـداً  ٢٨قدمت مجيع البلدان األفريقية املبلِّغة، وعـددها          -٣٦

 أدلت   بلداً ٢٥ويشمل ذلك   ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر       (١االستراتيجي  
  رداً  بلداً ٢٨من أصل   اً   بلد ٢٦وقدم  . تدل ببيانات  مل  لكنها  بلدان قدمت رداً   ثالثةببيانات و 

الغطاء  (٢بشأن مقياس واحد يتصل مبؤشر حالة الغطاء النبايت يف إطار اهلدف االستراتيجي             
ومن بني البلـدان    ). ية األراضي إنتاج( خبصوص مقياس آخر      رداً  بلداً ١٩بينما قدم   ) النبايت

 بلدان  مثانيةقدمت    فيما ببياناتاً   بلد ١٨نبايت، أدىل   بشأن الغطاء ال  اً   اليت قدمت ردود   ٢٦  لا
سـتة   بشأن إنتاجية األراضي، أدلـت       قدم رداً اً   بلد ١٩ومن بني   .  دون اإلدالء ببيانات   رداً

 لكنه اعترب املقياس  دون اإلدالء ببيانات وقدم بلد واحد رداً رداً بلدا١٢ًبلدان ببيانات، وقدم 
   .غري متناسب مع سياقه الوطين

 ٢٦ ، رد  قـدمت ردوداً    أفريقياً  بلداً ٢٨بني  من  أنه  ويظهر من هذه األرقام جمتمعةً        -٣٧
األثر ميثالن احلـد األدىن املطلـوب لإلبـالغ مبوجـب           من مؤشرات    بشأن مؤشرين    بلداً
  .  بشأن أحد املؤشرين فقطرداًوقدم بلدان اثنان ، ٩-م أ/١٣ املقرر
ويتراوح عـدد   .  املؤشرات االختيارية واإلضافية   استخداماً  وقرر بلدان أفريقيان أيض     -٣٨

  .هذه املؤشرات بني مؤشر واحد وتسعة مؤشرات
مـن  يقل عن مؤشـر واحـد        ال  ما بشأناً   قدمت ردود  أفريقياًاً   بلد ٢٨ومن بني     -٣٩

 األطـر املرجعيـة األساسـية واملنـهجيات املـشتركة           بلداً ١٧األثر، استخدم   مؤشرات  
  .  بلدا١١ًيستخدمها  مل فيما

  )١٢انظر املرفق، اجلدول (آسيا   )ب(  
 بشأن املؤشر املتعلـق   رداً بلدا٢٠ً من البلدان اآلسيوية املبلغة، قدم  بلداً ٢١من بني     -٤٠

 ١٦ويشمل ذلـك    ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر       (١باهلدف االستراتيجي   
  قـدم رداً  واحـداً ء ببيانات، وبلداً دون اإلدالبلدان قدمت ردوداًوثالثة   أدىل ببيانات،    بلداً
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 بـشأن   ردا٢١ً من أصـل      بلداً ١٩وقدم  . لكنه اعترب املؤشر غري متناسب مع سياقه الوطين       
 )الغطاء النبايت  (٢مقياس واحد يتعلق مبؤشر حالة الغطاء النبايت يف إطار اهلدف االستراتيجي            

بـشأن  اً  قدم رد اً   بلد ١٩من بني   و). إنتاجية األراضي (بشأن مقياس   اً  رداً   بلد ١٥قدم   فيما
 ، دون اإلدالء ببيانـات    بلـدان رداً  مخسة  قدمت    فيما ببيانات،اً   بلد ١٣الغطاء النبايت، أدىل    
 قدم   بلداً ١٥ومن بني   .  لكنه اعترب املؤشر غري متناسب مع سياقه الوطين        وقدم بلد واحد رداً   

 دون اإلدالء    بلدان رداً  ١٠قدمت  بلدان ببيانات، و  أربعة   بشأن إنتاجية األراضي، أدلت      رداً
  .  لكنه اعترب املقياس غري متناسب مع سياقه الوطين وقدم بلد واحد رداً،ببيانات
 من البلدان اآلسيوية املبلغة      بلداً ٢١ من أصل     بلداً ١٩ويظهر من األرقام جمتمعةً أن        -٤١

وب لإلبـالغ مبوجـب     بشأن مؤشري تقييم األثر اللذين ميثالن احلد األدىن املطل        اً  قدمت رد 
اً يقدم بلد واحد رد    مل  فيما بشأن أحد املؤشرين فقط   اً  وقدم بلد واحد رد    ،٩-م أ /١٣املقرر  

  . على اإلطالق بشأن مؤشري تقييم األثر
واسـتخدم  . استخدام املؤشرات االختيارية واإلضـافية    اً  وقرر بلدان آسيويان أيض     -٤٢

  . كالمها أحد هذه املؤشرات
األثر على األقل،   من مؤشرات   بشأن مؤشر واحد    اً  قدمت رد اً  آسيوياً  بلد ٢٠ومن بني     -٤٣

  . بلدان٨تستخدمها  مل  فيمااألطر املرجعية األساسية واملنهجيات املشتركةاً  بلد١٢استخدم 

  )١٣انظر املرفق، اجلدول ( الكارييبوالبحر أمريكا الالتينية   )ج(  
 بشأن املؤشـر    قة الكارييب األحد عشر رداً    قدمت مجيع بلدان أمريكا الالتينية ومنط       -٤٤

ويـشمل  ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقـر        (١املتعلق باهلدف االستراتيجي    
 قـدم    واحداً  وبلداً ،دون اإلدالء ببيانات  اً  قدم رد اً  واحداً   بلدان أدلت ببيانات، وبلد    ٩ ذلك
اً رداً  بلد١١ بلدان من أصل ٩دمت  وق.  لكنه اعترب املؤشر غري متناسب مع سياقه الوطين        رداً

الغطاء  (٢بشأن مقياس واحد يتصل مبؤشر حالة الغطاء النبايت يف إطار اهلدف االستراتيجي             
وأدلـت مجيـع    ). إنتاجية األرض (بشأن املقياس اآلخر    اً  بلدان رد تسعة  قدمت    فيما )النبايت

 ومن بني البلدان التسعة اليت      .اًأيضبشأن الغطاء النبايت ببيانات     اً  البلدان التسعة اليت قدمت رد    
دون اً  بشأن إنتاجية األراضي، أدىل بلد واحد ببيانات، وقدمت سبعة بلـدان رد           اً  قدمت رد 

  . لكنه اعترب املقياس غري متناسب مع سياقه الوطيناً قدم بلد واحد رد  فيمااإلدالء ببيانات
األحـد  الكـارييب  والبحر ينية  بلدان من بني بلدان أمريكا الالت١٠وإمجاالً، قدمت     -٤٥

 احلد األدىن املطلـوب لإلبـالغ      ميثالناألثر  من مؤشرات    بشأن مؤشرين     رداً اجمليبة،عشر  
   .بشأن أحد املؤشرين فقطاً قدم بلد واحد رد  فيما،٩-م أ/١٣مبوجب املقرر

ختيارية الكارييب استخدام املؤشرات اال   والبحر  وقرر َبلََدان من بلدان أمريكا الالتينية         -٤٦
  .  ويتراوح عددها بني مؤشر واحد وسبعة مؤشرات.اًواإلضافية أيض
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بـشأن   الكارييب األحد عشر اليت قدمت رداً     والبحر  من بني بلدان أمريكا الالتينية      و  -٤٧
األطر املرجعية األساسية   استخدمت مثانية بلدان    األثر على األقل،    من مؤشرات   مؤشر واحد   

  .تستخدمها ثالثة بلدان مل  فيماواملنهجيات املشتركة

  )١٤انظر املرفق، اجلدول  (مشال البحر املتوسط  )د(  
بشأن املؤشر املتعلـق باهلـدف      اً  قدمت مجيع بلدان مشال البحر املتوسط األربعة رد         -٤٨

ويشمل ذلك ثالثة بلـدان     ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر       (١االستراتيجي  
قدمت و. لكنه اعترب املؤشر غري ذي صلة بسياقه الوطين       اً  قدم رد اً  واحداً  أدلت مبعلومات وبلد  

بشأن مقياس واحد يتعلق مبؤشر حالة الغطاء النبايت يف إطار اهلدف           اً  البلدان األربعة كافة رد   
وأدلـت البلـدان    ). إنتاجية األراضي (وبشأن املقياس اآلخر    ) الغطاء النبايت  (٢االستراتيجي  

 وأدىل بلد واحد ببيانات بشأن إنتاجيـة األراضـي،  . ن الغطاء النبايتاألربعة كافة ببيانات ع 
 ورد بلد واحد لكنه اعترب املقياس غري متناسب مع          ، دون اإلدالء ببيانات   م بلدان رداً  قّد فيما

  . سياقه الوطين
وقررت ثالثة بلدان من مشال حبر املتوسط استخدام املؤشرات االختيارية واإلضافية             -٤٩
  . مؤشرات١٠ و٤بني املستخدمة راوح عدد املؤشرات  ويت.اًأيض
األطر املرجعيـة   واستخدمت ثالثة بلدان من بني بلدان مشال البحر املتوسط األربعة             -٥٠

  . يستخدمها بلد واحد مل  فيمااألساسية واملنهجيات املشتركة

  )١٥انظر املرفق، اجلدول  (أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
بـشأن املؤشـر   اً من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية السبعة ردقدمت مخسة بلدان      -٥١

ويشمل ذلك  ). نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر       (١املتعلق باهلدف االستراتيجي    
وقدمت ستة بلدان من    .  دون اإلدالء ببيانات    قدم رداً   واحداً أربعة بلدان أدلت ببيانات وبلداً    

صل مبؤشر حالة الغطـاء النبـايت يف إطـار اهلـدف             بشأن مقياس واحد يت    أصل سبعة رداً  
إنتاجيـة  ( بشأن املقيـاس اآلخـر        وقدمت ثالثة بلدان رداً    ،)الغطاء النبايت  (٢االستراتيجي  

بشأن الغطاء النبـايت    اً  وأدلت مخسة بلدان من أصل البلدان الستة اليت قدمت رد         ). األراضي
تدل مجيع البلدان الثالثة اليت قدمت   ومل.نات دون اإلدالء ببياقدم بلد واحد رداً  فيماببيانات

  .  بشأن إنتاجية األراضي ببيانات يف ردهارداً
ويظهر من هذه األرقام جمتمعةً أن من بني بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الـسبعة                -٥٢

مؤشري تقييم األداء اللذين ميثالن احلد األدىن املطلوب لإلبـالغ         تناول الرد   ،  اليت قدمت رداً  
على أحد مؤشري تقيـيم     يف ردها   ثالثة بلدان   يف حني اقتصرت    ،  ٩-أ/م/١٣وجب املقرر   مب

  . األثر فقط
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وقرر بلد واحد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية اسـتخدام ثالثـة مؤشـرات                -٥٣
   .اًاختيارية وإضافية أيض

 ت رداً واستخدمت ثالثة بلدان من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية السبعة اليت قدم            -٥٤
 املرجعيـة األساسـية واملنـهجيات       األطَراألثر على األقل    من مؤشرات   بشأن مؤشر واحد    

  . تستخدمها أربعة بلدان مل  فيمااملشتركة

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
 البلـدان األطـراف    يف املائة على األقل من       ٩٠نسبة  كون  ت،  ٢٠١٨  عام حبلول   

شياً مع  ااالتفاقية مت إىل  تقارير  قد قدمت   اإلقليمية ودون اإلقليمية    غة  املبلِّوالكيانات   املتأثرة
 .املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير

 

 أفريقيا  )أ(  

)  يف املائة  ٦١أو  (اً  أفريقياً   بلد ١٧، قدم   ٢٠١١-٢٠٠٨  لعام اإلبالغجولة  خالل    -٥٥
اللذان قّدما  وذكر البلدان   . دة املتعلقة بتقدمي التقارير    مع املبادئ التوجيهية اجلدي    شياًاتقارير مت 

  .٢٠١٦  عاميفاً تقدمي رد بشأن املؤشرين معأهنما ينويان  بشأن مؤشر واحد فقط رداً
األطر املرجعيـة األساسـية واملنـهجيات       تستخدم    مل وذكرت البلدان العشرة اليت     -٥٦

  . بلد واحد على هذا السؤالب جي  ومل.٢٠١٦  عام أهنا تنوي استخدامها يفاملشتركة

  آسيا  )ب(  
)  يف املائة  ٥٧أو  (اً  آسيوياً   بلد ١٢، قدم   ٢٠١١-٢٠٠٨اإلبالغ للفترة   جولة  خالل    -٥٧

 وذكر كل مـن البلـد الـذي   . مع املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة باإلبالغ   متاشياً  تقارير  
بشأن أي مؤشر أهنما ينويان تقدمي      اً  يقدم رد   مل بشأن املؤشرين معاً والبلد الذي    اً  يقدم رد  مل

  . ٢٠١٦  عامرد بشأن املؤشرين كليهما يف
 األطر املرجعيـة األساسـية واملنـهجيات        تستخدم  مل وذكرت البلدان السبعة اليت     -٥٨

 .٢٠١٦  عـام  يف هذه املرة أهنا تنـوي اسـتخدامها يف        اً  يقدم رد   مل  والبلد الذي  املشتركة
  . ذا السؤالعلى هاً يقدم بلد واحد رد ومل

  الكارييبوالبحر أمريكا الالتينية   )ج(  
، قدمت مثانية بلدان من بلدان أمريكـا        ٢٠١١-٢٠٠٨اإلبالغ للفترة   جولة  خالل    -٥٩

مع املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة     متاشياً  تقارير  )  يف املائة  ٧٣أو  (الكارييب  والبحر  الالتينية  
بشأن أي من املؤشرين أنه ينوي تقـدمي رد بـشأن           اً  ديقدم ر   مل وذكر البلد الذي  . باإلبالغ

  . ٢٠١٦  عام يفاملؤشرين معاً
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 أهنما األطر املرجعية األساسية واملنهجيات املشتركةيستخدما   مل وذكر البلدان اللذان    -٦٠
  . جيب بلد واحد على هذا السؤال  ومل.٢٠١٦  عامينويان استخدامها يف

  مشال البحر املتوسط  )د(  
، قدمت ثالثة بلدان من مشال البحر املتوسـط     ٢٠١١-٢٠٠٨اإلبالغ  جولة   خالل  -٦١

جيب   ومل.مع املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقاريرمتاشياً  تقارير  )  يف املائة  ٧٥أو  (
  على السؤال املتعلـق     األطر املرجعية األساسية واملنهجيات املشتركة     يستخدم  مل البلد الذي 

  . ال  أم٢٠١٦  عامينوي استخدامها يفإذا كان  مبا

  أوروبا الوسطى والشرقية   )ه(  
، قدمت ثالثة بلدان من أوروبـا الوسـطى         ٢٠١١-٢٠٠٨اإلبالغ  جولة  خالل    -٦٢

وذكر بلد واحد   . مع املبادئ التوجيهية اجلديدة املتعلقة بتقدمي التقارير      متاشياً  والشرقية تقارير   
بشأن كال املؤشرين أنه ينوي تقدمي رد بشأن املؤشرين    اً  قدم رد ت  مل من بني البلدان الثالثة اليت    

  . جيب بلدان على هذا السؤال  مل يف حني٢٠١٦  عاميفاً مع
األطر املرجعية األساسـية    تستخدم    مل وذكر بلد واحد من بني البلدان األربعة اليت         -٦٣

تقدم ثالثة بلـدان      مل  يف حني  ٢٠١٦  عام  أنه ينوي أن يستخدمها يف     واملنهجيات املشتركة 
  . على هذا السؤالاً جواب

  ٤-٣ و٣-٣بالنتيجتني املتعلق  CONS-O-10مؤشر األداء   -اًرابع  
ملنقحة ابرامج العمل دون اإلقليمية  /برامج العمل اإلقليمية  /عدد برامج العمل الوطنية      

هتـا  األراضي واجلفـاف وتفاعال   وتدهور   العوامل املؤثرة يف التصحر   باليت تعكس معرفة    
 .األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيوتدهور  وتفاعالت التصحر

 

لـديها  من البلدان األطراف املتأثرة اليت        إال مل ُيطلب اإلبالغ عن مؤشر األداء هذا        -٦٤
كـان   )٢٠١١-٢٠١٠ (فتـرة اإلبـالغ     ويف . مع االستراتيجية  متوائمبرنامج عمل وطين    

، يف حني كانـت      مع االستراتيجية  متوائمبرنامج عمل وطين    لديه   متأثراً طرفاًاً   بلد ١١ هناك
يقتـصر   وبالتـايل،    .)٧( غري واضحة   البلدان حالة مواءمة برنامج العمل الوطين بالنسبة لبعض      

  . األحد عشرها البلدانتالتحليل يف هذه احلالة على األجوبة اليت قدم

__________ 

 .ICCD/CRIC(11)/3انظر الوثيقة  )٧(
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  التحليل من منظور عاملي    

برامج العمل دون اإلقليمية املنقحة اليت      /برامج العمل اإلقليمية  /ل الوطنية عدد برامج العم    -١  
األراضـي واجلفـاف وتفاعالهتـا      وتـدهور    العوامل املؤثرة يف التصحر   بتعكس معرفة   

  األراضي واجلفاف مع تغري املناخ والتنوع البيولوجيوتدهور  وتفاعالت التصحر
 يوجـد    كـان   بلداً ١١عشرة بلدان من أصل     على السؤال املتعلِّق هبذا الشق      أجابت    -٦٥
 ٣وأفريقيا   يف    منها ٣ (٢٠١١  عام  هناية  مع االستراتيجيـة يف   متوائمبرنامج عمل وطين     لديها

. )منطقة أوروبا الوسـطى والـشرقية      يف   ٢و يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب       ٣يف آسيا و  
يف  االقتصادية املؤثرة وتفاعلـها  -تماعية لعوامل البيوفيزيائية واالجاحتديد وذكرت تسعة بلدان  

البلـدان  هـذه   العلمية يف مثانية بلدان من      املراجع  إىل  واستند  .  املتاحة املعرفةإىل  اً  براجمها استناد 
  . يف البلدان التسعة كافةتقليديةالعارف املواخلرباء رف عااستعني مبالتسعة يف حني 

لتفاعل بني التخفيف من آثـار اجلفـاف        ان حتليل ا   ك وأبلغت تسعة بلدان عما إذا      -٦٦
تغري املنـاخ   آثار  التكيف مع   / من آثار تغري املناخ    والتخفيفاملتدهورة  واستصالح األراضي   

ردت مجيع البلـدان  و. املتاحة ةرفيف براجمها قد استند إىل املعواحلفاظ على التنوع البيولوجي  
يف املراجع العلميـة    إىل  استند  ن التسعة   مثانية بلدان من بني هذه البلدا       ويف .التسعة باإلجياب 

  . واملعارف التقليدية يف مجيع البلدان التسعةاخلرباء مبعارف استعني حني 
إذا كانت سياسة مكافحة اجلفاف واالستعداد        ما  بشأن وقدمت مثانية بلدان جواباً     -٦٧

 اإلجـراءات يف بعـض  تراعى أو  /وُتحلّل   ،يف ذلك التخفيف من آثاره      مبا ،ملواجهة اجلفاف 
  . ، وجاء رد البلدان الثمانية كافة باإلجياباملبّينة يف برنامج العمل الوطين

التحليل ُيجر   مل، بلدا١١ًيتعد   مل أن عدد البلدان اليت جرى حتليل ردودها     إىلاً  ونظر  -٦٨
  .يكون جمدياً  لنألنهإقليمي ودون إقليمي من منظور 

  املسامهة الوطنية يف حتقيق اهلدف  -٢  
 يف املائة من برامج العمـل       ٧٠يقل عن    ال  ما ، جيب أن يكون   ٢٠١٨  عام حبلول   

تقييماً اجتاز بنجاح   قد  برامج العمل اإلقليمية املنقحة     /برامج العمل دون اإلقليمية   /الوطنية
 .النوعية جيدذاتياً 

 

ا لـديه   بلدا١١ًمن أصل )  يف املائة٩١أو (بلدان  ١٠، أجرت  ٢٠١١  عام يف هناية   -٦٩
جير   مل وذكر البلد الذي  . جيد النوعية  اً ذاتي اًتقييم مع االستراتيجة،    برنامج عمل وطين متوائم   

وتشري األرقـام إىل    . ٢٠١٥-٢٠١٤هذا التقييم بالكامل أنه ينوي أن يقوم بذلك يف الفترة           
ـ     ال ، بيد أن النسبة   ٢٠١١  عام يف هناية قيس  حتقق اهلدف لو    إمكانية   اً جيـد اً  متثـل مقياس
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ينبغي قراءة هذا املؤشر باالقتران مـع         إذ من البلدان، اً  لضرورة يف ضوء العدد القليل نسبي     با
 برنامج عمل وطين  لديها  عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت      يقيس  ، الذي   CONS-O-5ؤشر  امل

اً ونظراً لشدة تدين مستوى حتقيق اهلدف املرتبط بذلك املؤشر حالي         .  مع االستراتيجية  متوائم
 يف املائة من البلدان األطـراف       ٨٠يقل عن    ال  ما أن يكون جيب   ،٢٠١٤  عام حبلول"ي  أ(

تنقـيح برنـامج عمـل      /املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد قامـت بـصياغة         
يوجـد  ) (" مـع االسـتراتيجية    متوائمبرنامج عمل إقليمي    /برنامج عمل دون إقليمي   /وطين
 يف املائة من مجيع   ٧يعادل    ما  مع االستراتيجية، وهو    متوائم  برنامج عمل وطين    بلداً ١٢ لدى

 يف املائة من مجيـع      ٧٠ أن يتمكن    جداًفاالحتمال ضعيف   ،  )اًالبلدان األطراف املتأثرة تقريب   
جيـد  تقيـيم ذايت     من إجراء    ٢٠١٨  عام  حبلول )اً بلد ٩٥حوايل  (البلدان األطراف املتأثرة    

تعمل على مواءمة خطة عملها الوطنية قـد          مل لبلدان اليت أن ا مع ذلك   من املشجع   و .لنوعيةا
   .للنوعيةاً تقييماً ذاتياً ناجحاً أجرت هي أيض

   ٥-٣ املتعلِّق بالنتيجة CONS-O-11مؤشر األداء   -اًخامس  
لـى  األراضـي واجلفـاف ع    وتدهور   تقاسم املعرفة املتصلة بالتصحر      نظمنوع     

املوقـع الـشبكي    يف  وصفها  الوارد    والوطين قليمي واإلقليمي ودون اإل   املستويات العاملي 
 . وعددها ومستخدموهالالتفاقية

 

نظام على شبكة اإلنترنـت مـصمم إلدارة        "يعرَّف نظام تقاسم املعارف على أنه         -٧٠
مثل البيانات واملعلومات واألدوات واملهارات واخلربات وأفضل املمارسات        (وتقاسم املعرفة   

وقد طُلـب مـن      .)٨("الشبكات  أو بني أعضاء إحدى املنظمات    ا فيم )والتجارب الناجحة 
األراضـي  وتدهور  مسائل التصحر   بشأن  تقاسم املعارف   ل نظملديها من     ما األطراف سرد 
 أن التنويه إىلدر جيو. والعدد املقّدر للمستخدمني سنوياًَوْصالهتا اإللكترونية كر واجلفاف، وِذ

ريف نظم تقاسم املعارف املذكور أعاله، وأن الـبعض         مع تع تتفق    ال املقدمةبعض البيانات   
 أن مجيع املعلومات    بيد. يعكس وجود نظام لتقاسم املعارف على املستوى القطري         ال اآلخر

 البيانات املتعلقـة بالعـدد      عدا  فيما  يف التحليل أدناه،   أُدرجتالبلدان األطراف   اليت قدمتها   
 يف كـثري    تكن متسقة   مل وإماُتقّدم    مل إماات،  البيانهذه   نألاملقدر ملستخدمي هذه النظم،     

  .احلاالت من

__________ 

 /http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages>انظر  )٨(
Glossary.aspx>. 
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  التحليل من منظور عاملي  -ألف  

علـى املـستويات    األراضي واجلفاف   وتدهور   تقاسم املعرفة املتصلة بالتصحر      نظمنوع    -١  
 املوقع الـشبكي لالتفاقيـة    يف   الوارد وصفها    العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين    

  دموهاوعددها ومستخ
 ،إلكترونيـة  وصلة   ٢٨٢وتقاسم املعارف   لاً  نظام ٢٩١عن  أبلغت األطراف إمجاالً      -٧١

وأبلغـت  اإللكترونية،   اة عن أربعة نظم لتقاسم املعارف ووصالهت      يف حني أبلغت اآللية العاملي    
  .ا اإللكترونية نظم لتقاسم املعارف ووصالهتثالثةاألمانة عن 

أفريقيـا  يف   ٧٣(نظاماً لتقاسم املعارف     ٢٢٥عن  تأثرة  وأبلغت البلدان األطراف امل     -٧٢
يف  ١٢مشال البحر املتوسط ويف  ٨البحر الكارييب ووأمريكا الالتينية يف  ٢٣آسيا ويف  ١٠٩و

  .اًنظام ٦٦ عنيف حني أبلغت البلدان األطراف املتقدمة ) أوروبا الوسطى والشرقية
يف  ١٠٨أفريقيا و يف   ٦٥(لكترونية  إ وصلة   ٢١٦ البلدان األطراف املتأثرة     ذكرتو  -٧٣

أوروبـا  يف   ١٢مشال البحر املتوسط و   يف   ٨البحر الكارييب و  وأمريكا الالتينية   يف   ٢٣آسيا و 
  .إلكترونية وصلة ٦٦ البلدان األطراف املتقدمة ذكرتيف حني ) الوسطى والشرقية

  اهلدف اإلمجايل   -٢  
 املوقع الشبكي لالتفاقية    لةهيكمتت إعادة   جيب أن تكون قد     ،  ٢٠١٠  عام حبلول   

نظـام اسـتعراض    كجزء من   نظم تقاسم املعارف    عية بشأن   يضاليشمل قاعدة بيانات مو   
 .األداء وتقييم التنفيذ

 

 تقاسم املعارف   نظملقاعدة بيانات    ٢٠١١  عام يتضمن املوقع الشبكي لالتفاقية منذ      -٧٤
األمانة كافة الوصالت اخلاصـة     ت  ّمجعوقد  . نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ    كجزء من   

 نظـام   بوابةوأتاحتها يف   بنظم تقاسم املعارف اليت قدمتها األطراف وباقي الكيانات املبلِّغة،          
بذلك و .)٩(حسب املنطقة واملنطقة دون اإلقليمية والبلدمصّنفة   استعراض األداء وتقييم التنفيذ   

طراف والكيانات املبلغـة األخـرى      تقدم األ   ومل ؛التأّخررغم بعض   قد حتقّق   يكون اهلدف   
  . ٢٠١٠  عاميف أواخر  إالاملعلومات املطلوبة لتجميع قاعدة البيانات

__________ 

    :العنوان الشبكي التايليف ميكن الوصول إىل املعلومات  )٩(
<http://www.unccd-prais.com/Home/KnowledgeSharingSystems>. 
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  )التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  

ملـستويات  األراضي واجلفاف على ا   وتدهور   املتصلة بالتصحر    ارف تقاسم املع  نظمنوع      
 املوقع الـشبكي لالتفاقيـة    يف  وصفها  الوارد   مي ودون اإلقليمي والوطين   العاملي واإلقلي 

  وعددها ومستخدموها

  أفريقيا  )أ(  
. إلكترونيـة  وصـلة    ٦٥ نظاماً و  ٧٣عن    ت البلدان األفريقية األطراف إمجاالً    بلغأ  -٧٥

تبلـغ   مل  فيمـا  ،إلكترونية وصلة   ١١واً   نظام ١٢وأبلغت بلدان وسط أفريقيا األطراف عن       
 ١٤عـن   أفريقيا وصالت، وأبلغت بلدان مشال  أو عن أي نظم   ن شرق أفريقيا األطراف   بلدا
منطقـة  وأوردت   وصلة،   ٢٣واً   نظام ٢٤ عن   فريقياألنوب  اجللدان   وصالت، وب  ٦واً  نظام

  . وصلة٢٥ و نظاما٢٣ً غرب أفريقيا دون اإلقليمية

  آسيا   )ب(  
أبلغـت  و. إلكترونية تال وص ١٠٨ نظم و  ١٠٩البلدان اآلسيوية األطراف    ذكرت    -٧٦

،  وصالت ٣ نظم و  ٣ عن   بلدان شرق آسيا   وصلة، و  ٣٣واً   نظام ٣٣ عن   بلدان وسط آسيا  
ـ  ٢٦ عـن    بلدان جنوب آسيا  و  وصالت، ٣ نظم و  ٣ عن   دول احمليط اهلادئ  و  ٢٦واً   نظام

 ٣٤ عن   ان غرب آسيا   وصالت، وبلد  ١٠ نظم و  ١٠ عن   بلدان جنوب شرق آسيا   و،  وصلة
  . وصلة٣٣واً نظام

  البحر الكارييبوأمريكا الالتينية   )ج(  
 وصـلة  ٢٣ نظاماً و ٢٣البحر الكارييب األطراف عن     وأبلغت بلدان أمريكا الالتينية       -٧٧

 مانظعن  من منطقة األنديز دون اإلقليمية، و     وأُبلغ عن أربعة نظم وأربع وصالت       . إلكترونية
 مـن أمريكـا     ة وصل ١١واً  ماظ ن ١١عن  ن بلدان البحر الكارييب، و    ة واحدة م  صلو و واحد

  . وصالت من بلدان املخروط اجلنويبسبعنظم و سبعةعن الوسطى، و

  مشال البحر املتوسط  )د(  
  .إلكترونيةصالت  ومثاٍنو نظممثانية قدمت بلدان مشال البحر املتوسط معلومات عن   -٧٨

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
 .إلكترونية وصلة ١٢و  نظاما١٢ًبلدان أوروبا الوسطى والشرقية عّددت   -٧٩
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  البلدان األطراف املتقدمة  -جيم  

على املـستويات   األراضي واجلفاف   وتدهور  رف املتصلة بالتصحر    ا تقاسم املع  نظمنوع      
 املوقع الـشبكي لالتفاقيـة    يف  وصفها  الوارد   العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطين    

  وعددها ومستخدموها
  .إلكترونية وصلة ٦٦واً  نظام٦٦تقدمة عن أبلغت البلدان األطراف امل  -٨٠

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
  .يتعلق مبؤشر األداء هذا  فيمامل يقدم مرفق البيئة العاملية أجوبة  -٨١

  اآللية العاملية  -هاء  
اإللكترونيـة   اأبلغت اآللية العاملية عن أربعة نظم قائمة لتقاسم املعارف ووصالهت           - ٨٢
املتعلِّقـة  املعلومات املاليـة    وحمّرك البحث يف    لآللية العاملية نفسها،    املوقع الشبكي   : وهي

برنـامج متويـل اإلدارة     معلومات عن املساعدة املقدمـة، و     يتيح  تدهور األراضي الذي    ب
بلدان اجلنوب من أجل زيادة        فيما إلقامة التعاون إطار تشاركي   املستدامة لألراضي، وهو    

يارات االستخدام املـستدام    خلالشراكة العاملية   ولألراضي،  االستثمار يف اإلدارة املستدامة     
، وهي تضم مؤسسات حبوث ومؤسسات أكادميية رائدة، ومنظمـات          )OSLO(لألراضي  

السـتخدام  مبتكرة يف جمال اتشارك يف وضع حلول تألمم املتحدة تابعة ل  ووكاالت   ،دولية
  . املستدام لألراضي

  األمانة  -واو  
 شـبكةُ : وهياإللكترونية   االثة نظم لتقاسم املعارف ووصالهت    أبلغت األمانة عن ث     -٨٣

 اليت متثل وحدة حبوث عرب وطنية تتوىل متويل املنظمات واإلدارات          )SNOWMAN" (سنومان"
، وهي بوابة عامليـة     )LAND Portal( األرض   يف جمال التربة واملياه اجلوفية يف أوروبا، وبوابةُ       

مـن مـصادر    هبذا املوضوع   مع املعلومات املتعلقة    ة جل باألراضي مكّرس للمعلومات املتصلة   
نظمات اجملتمع املدين   التابعني مل ماعة متخصصة من خرباء األراضي      ولتكون قاعدة جل  متعددة  

األمـم املتحـدة      ونظامُ ؛واملؤسسات احلكومية واملؤسسات احلكومية الدولية واألكادمييني     
  . )UN-WAIS(علومات األنشطة ذات الصلة باملياه مل
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  ٦-٣لنتيجة  املتعلِّق باCONS-O-12مؤشر األداء   -اًسادس  
يف البحوث  الذين يشاركون   العلماء    أو املؤسسات  أو عدد شبكات العلم والتكنولوجيا      

 .اليت طلب مؤمتر األطراف إعدادها

 

  األمانة    

ـ  الذين يشاركون   العلماء    أو املؤسسات  أو عدد شبكات العلم والتكنولوجيا         وثيف البح
  اليت طلب مؤمتر األطراف إعدادها

وهـو  . باألدلة العلمية يف تنفيذ االتفاقيـة     ُصمِّم هذا املؤشر لتقييم مدى االسترشاد         -٨٤
عـدد شـبكات    حتديـد   من خالل    التفاقيةامنبثقة عن   عمليات حبث   يرصد وجود   مقياس  

يبلِّغ عن    وال .تفاقيةيف تنفيذ اال  بأحباث  يسامهون  العلماء الذين     أو املؤسسات  أو التكنولوجيا
تؤخذ يف االعتبار سوى املشاركة اليت طلبها مؤمتر األطراف           لن هذا املؤشر سوى األمانة ألنه    

يؤخـذ يف     ولـن  .أو صاغت شكلها األمانة   /و) بناء على مشورة جلنة العلم والتكنولوجيا     (
ـ              دادها، االعتبار سوى البحوث واألعمال املماثلة األخرى اليت طلب مـؤمتر األطـراف إع

ورقات  أو/ واملشاركة يف استعراض األقران، وإعداد وثائق و       ،"الكتب البيضاء "كاملسامهة يف   
أو ورقات عمل على    /لتقدميها يف املؤمترات العلمية املنعقدة يف إطار االتفاقية، وإعداد وثائق و          

  . إىل ذلك  وماعاملة خمصصةأفرقة أيدي 
نة عن مشاركة شبكتني علميتني، ومؤسـسة       ، أبلغت األما  ٢٠١٠وفيما يتعلق بعام      -٨٥

 .يف البحوث الـيت طلـب مـؤمتر األطـراف إجراءهـا           اً   عامل ٨٤علمية وحبثية واحدة، و   
شبكة علمية واحدة، ومخس مؤسسات علميـة       يف هذه األنشطة    ، شاركت   ٢٠١١ عام ويف

 .  عاملا١٤٦ً و،وحبثية

  االستنتاجات  -اًسابع  
يتعلـق باسـتعانة      فيمـا  احلالة  ما سم به إىل حدّ   يالحظ الطابع اإلجيايب الذي تت      -٨٦

األطراف بالعلوم والتكنولوجيا واملعارف يف جهودهـا الراميـة إىل وضـع االتفاقيـة              
وتتمثل املسألة الرئيسية يف هذا الصدد يف وجـود نظـام           . واالستراتيجية موضع التنفيذ  

قدمة إىل أن البلدان    وتشري املعلومات امل  . األراضي واجلفاف وتدهور   التصحروطين لرصد   
 األراضي واجلفافوتدهور  التصحرحكمة بشأن األطراف املتأثرة متلك قاعدة معلومات مُ    

  .اإلبالغالتخطيط وتستند إليها ألغراض 
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 من البلدان األطراف املتـأثرة      ) املائة  يف ٣٧أو   (١١٥ من أصل    بلداً ٤٣وهناك    -٨٧
 ومع أن هذا العـدد    . األراضي واجلفاف وتدهور  متلك نظاماً وطنياً خمصصاً لرصد التصحر       

، فإنه من املشجع أن يكون ٢٠١٨  عاميرقى إىل مستوى اهلدف الذي ينبغي بلوغه حبلول ال
 ٣٨األراضي واجلفاف يف    وتدهور  مسائل التصحر   اً  هناك نظام وطين ميكن أن يغطي جزئي      

قدمته البلدان األطـراف    وجتدر اإلشارة إىل أن الدعم الذي       ).  يف املائة  ٣٣أو  (اً  إضافياً  بلد
وتـدهور   يف أغلبه إىل نظم الرصد غري املخصصة ملـسائل التـصحر             املتقدمة كان موجهاً  

  .م يف املقام األول يف إطار املبادرات املتصلة باالتفاقيةدِّاألراضي واجلفاف حتديداً، مع أنه قُ
نطاق نظم   مزيد من اجلهود لتوسيع       بذل بلوغ اهلدف إىل  وميكن يف إطار السعي       -٨٨

  . األراضي واجلفافوتدهور ملسائل التصحر بالكامل خمصصة اً الرصد هذه لتصبح نظم
أي نظـام لرصـد التـصحر    ليس هلا  البلدان اليت    نسبة من على   أفريقيا أ  تضمو  -٨٩

يوجـد لـديها نظـام      أبلغت بعض البلدان األفريقية اليت      و. األراضي واجلفاف وتدهور  
ألراضي واجلفاف عن عدم تشغيل نظامها وعدم حتديثه        اوتدهور   ملسائل التصحر    خمصص
ولذلك، فقد كان ألفريقيا حصة األسد من الدعم الذي تقدمه البلدان األطراف            . بانتظام
 أدىن نسبة من الـنظم املخصـصة لرصـد          البحر الكارييب ومريكا الالتينية   وأل .املتقدمة

   .عن بلوغ اهلدفتكون   مااألراضي واجلفاف، وهي لذلك أبعدوتدهور التصحر 
، أبلغت البلدان املتأثرة ألول مرة عن استخدام مؤشرات األثر          ٢٠١٢  عام ويف  -٩٠

فقط مـن   اً  واحداً  أن طرف اً  ومن املشجع جد  . ٣ و ٢ و ١املتعلقة باألهداف االستراتيجية    
يبلغ عن هذه املؤشرات على اإلطالق وأن عدد البلدان اليت اكتفـت              مل األطراف املبلِّغة 

يتعدى سـبعة     ال غ عن أحد املؤشرين اللذين ميثالن احلد األدىن املطلوب لإلبالغ         باإلبال
ميكن اعتباره نتيجة     ما بشأن املؤشرين اإللزاميني كليهما، وهو    اً  رداً   بلد ٦٣وقدم  . بلدان

. لإلبالغ عـن مؤشـرات األثـر       طيبة مع األخذ يف االعتبار أن هذه هي اجلولة األوىل         
األطر املرجعية األساسـية    من البلدان   )  يف املائة  ٦٠يناهز    ما أو ( بلداً ٤٣استخدم   وقد

 يف  ٩٠يقل عن نسبة      ما حددهتا جلنة العلم والتكنولوجيا، وهو      كما واملنهجيات املشتركة 
بأس به بالنسبة ألول   الأنه عدد  إال،٢٠١٨  عاماملائة احملددة كهدف ينبغي بلوغه حبلول  

 أهنا تنوي استخدام هذه املنـهجيات يف      اً  لدان تقريب وذكرت مجيع الب  . جولة من اإلبالغ  
بد من اإلشارة إىل أن       ال بيد أنه .  لتحقيق اهلدف   سليماً أساساًتبيح    ما ، وهو ٢٠١٦ عام

   .قابلية البيانات املقدمة للمقارنة حمدودة
اضـطلعت  إىل عملية التقييم الذايت على نطاق واسع يف البلدان الـيت            اسُتنِد  وقد    -٩١
وبالنظر . خطة عمل وطنية متوائمة   صاغت    أو  الوطنية مع االستراتيجية   هاة خطة عمل  واءممب

 حبلـول هنايـة   الوطنية هاطة عملخلمواءمة أجرت إىل العدد احملدود من البلدان املتأثرة اليت     
فمـن   )١٠()مع أن العديد منها كان ينوي القيام بذلك يف السنوات القادمـة           ( ٢٠١١ عام

  . خدام املعارف يف عملية التقييم الذايت أكثر أمهية يف املستقبلاملتوقع أن يصبح است
__________ 

 .ICCD/CRIC(11)/6ظر الوثيقة ان )١٠(
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لتقاسم املعـارف   اً   نظام ٢٩٨ عن   وأبلغت األطراف ومؤسسات االتفاقية إمجاالً      -٩٢
  نظام اسـتعراض األداء وتقيـيم التنفيـذ        بوابةوتتضمن  . إلكترونية وصلة   ٢٨٩وعن  

  .نظم تقاسم املعارفهو متاح من   ملاوصالت
الشبكات العلمية والتكنولوجية واملؤسسات    ر مالحظة املستوى العايل لعدد      وجتد  -٩٣

 من اإلشارة إىل أن مشاركتهم    بد    وال .والعلماء الذي سامهوا ببحوثهم يف تنفيذ االتفاقية      
مشلت مبادرتني رئيسيتني مها استعراض النظراء العلمي لتنقيح جمموعة مؤشرات تقيـيم            

ونشر استنتاجات املـؤمتر    ،  ٩-م أ /١٧طراف يف مقرره    األداء بناء على طلب مؤمتر األ     
   .العلمي األول املنعقد يف إطار االتفاقية

  التوصيات  -اًثامن  
عشرة  احلاديةالدورة  خالل  األطراف النظر فيها    تود  فيما يلي توصيات أولية قد        -٩٤

ع يراللجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية الشروع يف مشاورات مبكـرة بـشأن مـش             
، وترمـي   لينظـر فيـه   يف دورته احلادية عشرة     قدم إىل مؤمتر األطراف     تسات اليت   قررامل

  :يلي  ماالتوصيات إىل
 إنـشاء   سبيل يف   هاجهودإىل تكثيف   البلدان األطراف املتأثرة    تدعى  ن  أ  )أ(  

زيادة حتـسني نظـم       أو األراضي واجلفاف وتدهور  نظم وطنية خمصصة لرصد التصحر      
إعادة تصميمها لتصبح خمصـصة ملـسائل التـصحر          أو سيع نطاقها تو  أو الرصد القائمة 

  . األراضي واجلفاف حتديداًوتدهور 
املعنيـة إىل  التقنية واملالية   البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات     ُتدعى  ن  أ  )ب(  

رصـد  للمن أجل إنشاء نظـم وطنيـة        املتأثرة  ف  األطراتقدمي مزيد من الدعم للبلدان      
األراضـي  وتـدهور  ما منها النظم املخصصة لرصد مسائل التـصحر         سي  وال ،ومتابعتها

  واجلفاف حتديداً؛
سبل  بشأناملشورة  مزيد من   جلنة العلم والتكنولوجيا إىل تقدمي      ُتدعى  ن  أ  )ج(  

   للمقارنة؛ ٣ و٢ و١حتسني قابلية املعلومات املتعلقة باإلبالغ عن األهداف االستراتيجية 
الستمرار يف إشـراك الـشبكات التكنولوجيـة        أن ُيطلب إىل األمانة ا      )د(  

  واملؤسسات والعلماء الذين ميكنهم املسامهة ببحوثهم يف تنفيذ االتفاقية؛ 
نظـر يف هـذه   الاهليئتني الفرعيتني ومؤسسات االتفاقيـة     ُيطلب إىل   أن    )ه(  

لعرضـها علـى مـؤمتر      كل منها   اليت يضعها    عملوخطط ال التوصيات يف إطار برامج     
بغية تقدمي املساعدة املطلوبة للبلدان      دورته احلادية عشرة للنظر فيها، وذلك        يف األطراف

   . لالستراتيجية٣األطراف املتأثرة يف سبيل حتقيق اهلدف التنفيذي 
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Table 1 
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Global) 

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

Monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring 

system partially 
covering DLDD 

No 
environmental 

monitoring 
system 

covering 
DLDD 

Africa 9 6 3 5 3 18 12 6 

Asia 9 8 1 7 2 12 8 1 

Latin America 
and the 
Caribbean 4 4 0 4 0 6 4 1 

Northern 
Mediterranean 3 3 0 3 0 1 1 0 

Central and 
Eastern Europe 2 2 0 2 0 2 2 0 

Global (Total) 27 23 4 21 5 39 27 8 

 
 
 

Figure 1  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Global) 
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Table 2 
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Africa) 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Central Africa 1 0 1 0 1 5 4 1 

Eastern Africa 1 1 0 1 0 1 1 0 

Northern Africa 2 2 0 1 1 2 2 0 

Southern Africa 1 1 0 1 0 5 4 1 

Western Africa 4 2 2 2 1 5 1 4 

Africa (Total) 9 6 3 5 3 18 12 6 

 
 

 
Figure 2 
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Africa) 
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Table 3 
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Asia) 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Central Asia 1 0 1 0 1 3 2 0 

East Asia 1 1 0 1 0 1 1 0 

Pacific 0 0 0 0 0 2 1 1 

South Asia 2 2 0 2 0 3 3 0 

South-East Asia 3 3 0 2 1 0 0 0 

West Asia 2 2 0 2 0 3 1 0 

Asia (Total) 9 8 1 7 2 12 8 1 

 
 
 
Figure 3  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Asia) 
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Table 4  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Latin America 
and the Caribbean) 

Subregion 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD  
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmenta
l monitoring 

system 
partially 
covering 

DLDD 

No 
environmenta

l monitoring 
system 

covering 
DLDD 

Andean 1 1 0 1 0 2 1 1 

Caribbean 1 1 0 1 0 1 1 0 

Mesoamerica 0 0 0 0 0 2 1 0 

South Cone 2 2 0 2 0 1 1 0 

Latin America 
and the Caribbean 
(Total)  4 4 0 4 0 6 4 1 

 
 
 
Figure 4  
Number of affected country Parties that established and supported a national monitoring 
system for desertification, land degradation and drought (Latin America and the 
Caribbean) 
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Table 5  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Northern 
Mediterranean) 

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Northern 
Mediterranean 
(Total) 3 3 0 3 0 1 1 0 

 
 
 
 
Figure 5  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Northern 
Mediterranean) 
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Table 6  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Central and 
Eastern Europe) 

Region 

DLDD 
monitoring 

system 
established 

DLDD 
monitoring 

system 
functional 

DLDD 
monitoring 
system not 
functional 

DLDD 
monitoring 

system 
updated 

DLDD 
monitoring 
system not 

updated 

No DLDD-
specific 

monitoring 
system 

Environmental 
monitoring system 
partially covering 

DLDD 

No environmental 
monitoring system 

covering DLDD 

Central and 
Eastern Europe 
(Total) 2 2 0 2 0 2 2 0 

 
 
 
 
Figure 6  
Number of affected country Parties that established and supported a national 
monitoring system for desertification, land degradation and drought (Central and 
Eastern Europe) 
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Table 7 
Number of monitoring systems in affected country Parties and/or UNCCD 
subregions/regions technically and/or financially supported by developed country 
Parties  

 

Monitoring systems 
for DLDD supported 

in 2010

Monitoring systems 
for DLDD 

supported in 2011

Environmental monitoring systems 
not specific to DLDD but that may 

contribute to UNCCD reporting 
supported in 2010

Environmental monitoring systems 
not specific to DLDD but that may 

contribute to UNCCD reporting 
supported in 2011

Developed country Parties 
(Total) 4 4 19 18

 

 
 
 
Figure 7 
Number of monitoring systems in affected country Parties and/or UNCCD 
subregions/regions technically and/or financially supported by developed country 
Parties  
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Table 8  
Geographic distribution of assistance provided by developed country Parties to 
monitoring systems of affected country Parties 

Entity Number of entities supported 

Africa                         21 countries, 3 subregions and region 

Central Africa            4 

Eastern Africa            1 

Northern Africa           5 

Southern Africa           1 

Western Africa         10 

Asia                           11 countries, 1 subregion and region 

Central Asia              5 

East Asia 0 

Pacific                   0 

South Asia                 0 

South-East Asia           3 

West Asia                 3 

Latin America and the Caribbean  1 country 

Andean                    0 

Caribbean                 0 

Mesoamerica  0 

South Cone            1 

Northern Mediterranean         1 country and region 

Central and Eastern Europe 1 country and region 

Total 35 countries, 4 subregions and 4 regions 

 

 

Table 9 
Framework and type of support provided to monitoring systems of affected country 
Parties by developed country Parties  

Framework of support 
 

Type of support 

 
UNCCD-related 

initiative 
CBD-related 

initiative 
UNFCCC-

related initiative Other 

 Mainly 
technical 

Mainly 
financial Both 

Developed country 
Parties (Total) 5 1 1 6 

 
1 1 6 
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Table 10 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised reporting 
guidelines on the basis of agreed indicators (global) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
productivit

y) 

Reported on 
two minimum 

impact 
indicators 

Reported 
only on one 

minimum 
impact 

indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use the 
common 

baselines and 
methodologies 

Africa 28 26 19 26 2 0 2 17 11 

Asia 20 19 15 19 1 1 2 12 8 

Latin America 
and the 
Caribbean 11 9 9 10 1 0 2 8 3 

Northern 
Mediterranean 4 4 4 4 0 0 3 3 

1 

Central and 
Eastern Europe 5 6 3 4 3 0 1 3 

4 

Global (Total) 68 64 50 63 7 1 10 43 

 

27 

 

 

 

Table 11 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised reporting 
guidelines on the basis of agreed indicators (Africa) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported on 
SO 2 (Land 

productivity) 

Reported 
on two 

minimum 
impact 

indicators 

Reported 
only on 

one 
minimum 

impact 
indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use 
the common 

baselines and 
methodologies 

Central Africa 6 5 3 5 1 0 1 3 3 

Eastern Africa 2 1 1 1 1 0 0 1 1 

Northern 
Africa 4 4 4 4 0 0 0 2 

2 

Southern 
Africa 6 6 4 6 0 0 0 5 

1 

Western Africa 10 10 7 10 0 0 1 6 4 

Africa (Total) 28 26 19 26 2 0 2 17 11 
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Table 12 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised 
reporting guidelines on the basis of agreed indicators (Asia) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported on 
SO 2 (Land 

productivity) 

Reported on 
two 

minimum 
impact 

indicators 

Reported 
only on 

one 
minimum 

impact 
indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use the 
common 

baselines and 
methodologies 

Central Asia 4 4 3 4 0 0 0 2 2 

East Asia 2 2 2 2 0 0 1 2 0 

Pacific 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

South Asia 5 5 4 5 0 0 0 3 2 

South-East 
Asia 3 3 2 3 0 0 0 2 1 

West Asia 5 5 4 5 0 0 1 3 2 

Asia (Total) 20 19 15 19 1 1 2 12 8 

 

 

 

Table 13 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised reporting 
guidelines on the basis of agreed indicators (Latin America and the Caribbean) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported on 
SO 2 (Land 

productivity) 

Reported on 
two minimum 

impact 
indicators 

Reported 
only on 

one 
minimum 

impact 
indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use the 
common 

baselines and 
methodologies 

Andean 3 3 3 3 0 0 1 3 0 

Caribbean 2 1 2 2 0 0 0 0 2 

Mesoamerica 3 2 2 2 1 0 1 2 1 

South Cone 3 3 2 3 0 0 0 3 0 

Latin America 
and the 
Caribbean 
(Total) 11 9 9 10 1 0 2 8 3 
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Table 14 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised 
reporting guidelines on the basis of agreed indicators (Northern Mediterranean) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported on 
SO 2 (Land 

productivity) 

Reported on 
two minimum 

impact 
indicators 

Reported 
only on 

one 
minimum 

impact 
indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use the 
common 

baselines and 
methodologies 

Northern 
Mediterranean 
(Total) 4 4 4 4 0 0 3 3 1 

 

 

 

Table 15 
Number of affected country Parties reporting to the Convention along revised 
reporting guidelines on the basis of agreed indicators (Central and Eastern Europe) 

Region 

Reported 
on SO 1 
(Poverty 

rate) 

Reported 
on SO 2 

(Land 
cover) 

Reported on 
SO 2 (Land 

productivity) 

Reported on 
two minimum 

impact 
indicators 

Reported 
only on 

one 
minimum 

impact 
indicator 

Did not 
report on 

impact 
indicators 

Reported on 
additional 

impact 
indicators 

Used the 
common 

baselines and 
methodologies 

Did not use the 
common 

baselines and 
methodologies 

Central and 
Eastern 
Europe (Total) 5 6 3 4 3 0 1 3 4 

       


