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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣أبريل /نيسان ١٩-١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) د(٣البند 
   املعتمدة مؤقتاًاألداء مؤشرات استناداً إىلتنفيذ ال تقييم

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف          
والكيانـات دون اإلقليميـة     ،  تقدمـة املتأثرة والبلدان األطـراف امل    

ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدوليـة،       واإلقليمية،  
   لالستراتيجية٤عن اهلدف التنفيذي  ومرفق البيئة العاملية،

حتليل أويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف              
ووكـاالت األمـم املتحـدة،      املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمـة،      

عـن اهلـدف    واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة،     
   لالستراتيجية٤التنفيذي 

  مذكرة مقدَّمة من األمانة    

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

. بناء القـدرات  :  لالستراتيجية، وهو  ٤وغريها من الكيانات املبلغة عن اهلدف التشغيلي        
وتقدم الوثيقة مستجدات عن مؤشر األداء ذي الصلة باملوضوع من منظـورات عامليـة              

يمية، وحتدد االجتاهات املمكن اتباعهـا مـن أجـل بلـوغ اهلـدف           وإقليمية ودون إقل  
  . للمؤشر احملدد

 
 ICCD/CRIC(11)/5  األمم املتحدة

  
 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  

1 March 2013 
Arabic 
Original: English 



ICCD/CRIC(11)/5 

GE.13-60415 2 

بعض التوصيات لكي تنظر فيها جلنـة اسـتعراض تنفيـذ           اً  وتقدم الوثيقة أيض    
خيص ضرورة تعديل التدابري الرامية إىل حتقيـق هـذا اهلـدف وتفعيلـها               فيما االتفاقية
   .وتعزيزها
فيها إمكانية تنقـيح جمموعـة        مبا ية اإلبالغ، وقد أدرجت اعتبارات بشأن عمل      

 الـيت تعـزز     ICCD/CRIC(11)/15مؤشرات األداء واملنهجيات ذات الصلة، يف الوثيقـة         
  . املتكررة العملية
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  مقدمة  -أوالً  
متثل هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدمة من األطـراف واملـراقبني               -١

  . )١(بناء القدرات:  لالستراتيجية، وهو٤بشأن اهلدف التشغيلي 
  احلالـة الراهنـة املتعلقـة باملؤشـر       تناول الفرع ألف من الفصل الثاين أدنـاه         وي  -٢

CONS-O-13        ،وهو مؤشر األداء الوحيد اخلاص هبذا اهلدف التشغيلي، من منظـور عـاملي ،
 .باالستناد إىل املعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطـراف املتقدمـة            

املنظمات احلكومية الدولية أي تقـارير عـن نـشاط            وال املتحدةتقدم وكاالت األمم     ومل
من املعلومات  اً  وتقدم الفروع باء وجيم ودال من الفصل الثاين مزيد        . ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

املفصلة عن التحليل دون اإلقليمي واإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة والبلـدان األطـراف             
وقد أُجري حتليـل  . ملية معلومات عن هذا اهلدف التشغيلي يقدم مرفق البيئة العا     ومل .املتقدمة

، بغيـة   ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨إضايف، مبراعاة البيانات املقدمة بشأن الفتـرتني        
اإلحاطة بالتقدم احملرز من أجل بلوغ اهلدف احملدد هلذا املؤشر، واالجتاهـات ذات الـصلة،               

  . واحتماالت حتقيق هذا اهلدف
قد قدم تقاريره يف إطار عمليـة اإلبـالغ         اً  متأثراً  طرفاً   بلد ٧١وعلى الرغم من أن       -٣

واالستعراض احلالية، تبقى داللة بعض تقييمات احلالة دون اإلقليمية واإلقليمية حمدودة بسبب         
مثل شرق أفريقيا، وشرق آسـيا،      (قلة عدد التقارير الواردة من بعض املناطق دون اإلقليمية          

). مشال البحر األبيض املتوسـط    (ومن منطقة واحدة    ) ر الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ والبح   
يتـسن إدراج     مل أنه  مبا وتتسم عملية اإلبالغ من البلدان األطراف املتقدمة مبحدودية مشاهبة        

وُيلقى الضوء، عند االقتضاء، يف الفـروع ذات        . سوى تسعة تقارير يف هذا التحليل األويل      
ييمات احلالة اليت تعزى إىل التغطية احملـدودة ونقـصان          الصلة أدناه على مظاهر حمدودية تق     

   .املعلومات الواردة
ومبا أن املؤشر ليس عرضة خلطأ يف القياس، فقد اقتصرت عمليات التحقـق مـن                 -٤

وأظهر اختبار االتساق واملوثوقيـة أن بعـض         .)٢(املوثوقية واملصداقية /اجلودة على االتساق  
. أبلغت عن تغيريات يف عدد املبادرات قد جتانـب املعقوليـة          اً  عالبلدان املبلَّغة يف اجلولتني م    

فقد أبلغ بعض البلدان عن     : العدد املبلَّغ عنه  اً  عن التغيري يف عدد املبادرات، هناك أيض        وفضالً
 - من وجهة نظر إحـصائية حمـضة         - عدد كبري للغاية من املبادرات اجلارية، وهو أمر يثري        

وأشارت سبعة تقـارير    . املصداقية كذلك / يف سياق املوثوقية   الشك يف جودة هذه املبادرات،    
يوحي باحتمال أن أساليب خمتلفة قد طُبقت يف          مما من املبادرات، اً  إىل عدد إمجايل كبري جد    

__________ 

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

 .UNJP/GLO/451/CCDفاق املشترك بني الوكاالت االت
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 ٢٠١١-٢٠١٠من حتليل البيانات عن الفتـرة       اً  وكانت هذه التقارير جزء   . مجع املعلومات 
أن اهلدف    مبا لكن. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ات عن الفترة    أُخذت بعني االعتبار يف حتليل البيان      كما

املرتبط هبذا املؤشر يبحث وجود مبادرات لبناء القدرات وليس جودهتا، فإن وجـود هـذه               
  .يؤثر يف دقة العمليات احلسابية املتصلة بتحقيق اهلدف  الالنواشز اإلحصائية

ـ             -٥ ة باهلـدف   وترد يف الفصل الثالث استنتاجات عامة بشأن حالة األنـشطة املتعلق
قُدمت بعض التوصيات بشأن احلاجة إىل تعـديل األنـشطة وتفعيلـها              كما .٤التشغيلي  

وتعزيزها من أجل حتقيق الغايات احملددة هلذا اهلدف التشغيلي، لكي تنظر فيها جلنة استعراض              
 وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً إلطار قائم على النتـائج، يف            . تنفيذ االتفاقية 

أن تقدم توجيهات عملية إىل األطراف ومؤسسات االتفاقية وهيئاهتا الفرعيـة واملنظمـات             
املختصة من أجل السماح مبتابعة التوصيات احملددة األهداف اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف             

  .لينظر فيها

  ٢-٤ و١-٤ بالنسبة للنتيجتني CONS-O-13مؤشر األداء   -ثانياً  
 

 يف بنـاء القـدرات       دون اإلقليمية واإلقليمية املشاركة    بلِّغةانات امل كيالعدد البلدان، و    
غريه   أو تدهور األراضي واجلفاف على أساس التقييم الذايت للقدرات الوطنية        ملكافحة التصحر و  

 .من املنهجيات واألدوات

 

  التحليل العاملي  -ألف  

انظـر  (راضي واجلفـاف    عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األ          -١  
  )٢ و١ والشكالن ٣ و٢ و١املرفق، اجلداول 

يف مجيع أحناء    ٢٠١١ و ٢٠١٠اُتخذ عدد كبري من مبادرات بناء القدرات يف عامي            -٦
وبلغ عدد املبادرات الناجتة عن عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت كانت قيد             . العامل

؛ ٢٠١١  عـام  مبادرة يف  ٢ ٧٠٠، وحوايل   ٢٠١٠ ام ع  مبادرة يف  ٢ ٥٠٠التنفيذ أكثر من    
 ٤ ٣٠٠ وحـوايل    ٢٠١٠  عـام   مبادرة يف  ٤ ٥٠٠وبلغ عدد املبادرات األخرى أكثر من       

طُلب من   ماوتثري هذه األرقام اإلعجاب أكثر إذا أُخذ يف احلسبان أن. ٢٠١١  عاممبادرة يف
فها الرئيسي يف بناء القدرات     األطراف هو اإلبالغ فقط عن الربامج واملشاريع اليت يتمثل هد         

  .ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
ومن املثري لالهتمام، بالرغم من ذلك، مالحظة أن عدد املبادرات الناجتة عن عمليات   -٧

إىل آخر، يف حني تراجع عـدد املبـادرات           عام التقييم الذايت للقدرات الوطنية قد تزايد من      
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أن املبادرات غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية هـي           لكن من الواضح    . األخرى
وهذا األمر مهم ألن التقييم الذايت       .بكثري من املبادرات الناجتة عن هذا التقييم      اً  األكثر شيوع 

إىل حد كبري يف تقييم االحتياجات يف جمال        اً  للقدرات الوطنية هو األسلوب األكثر استخدام     
بلغ عدد البلدان اليت أفادت بأهنا استخدمت التقييم        (أفادت بذلك البلدان    بناء القدرات مثلما    

اً وقد يعزى هذا جزئي   ).  أمثال تلك اليت استخدمت أسلوباً آخر      ٣,٥الذايت للقدرات الوطنية    
إىل أن البلدان املتقدمة أبلغت عن دعمها ملبادرتني فقط من املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت               

وعلى الرغم مـن حمدوديـة      .  مبادرة أخرى لبناء القدرات    ١٠٠طنية وحوايل   للقدرات الو 
ـ    )ردت على هذا السؤال مثانية بلدان أطراف متقدمـة        (املعلومات املقدمة    أن اً  ، يبـدو جلي

  .املبادرات غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية حتظى بدعم أكرب بكثري
على السؤال املتعلق بعدد    اً   رد ستة ومخسون بلد    اً،مبلغ اًمتأثراً  طرفاً   بلد ٧١ومن بني     -٨

وقد تكون هنـاك    . مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف        
أبلغت عن األغلبية العظمى من هذه املبادرات   إذاختالفات يف منهجية حساب هذه املبادرات

ومن جهة أخرى، أبلغت مثانية بلدان عن عدم        ). أربعة يف أفريقيا وثالثة يف آسيا     (سبعة بلدان   
  .وجود أي مبادرات لديها يف فترة السنتني هذه

 ٧٥  بلداً رد على هذا السؤال، أي نسبة       ٦٢ من بني    ٤٧(وقد أفادت أغلبية البلدان       -٩
أي (وأفادت تسعة بلدان فقـط      . بأهنا أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات      ) يف املائة 
وكانت هذه العملية متواصلة يف ستة بلدان . جتر تقييماً الحتياجاهتا  ملبأهنا)  يف املائة١٥نسبة 

ويطابق هذا إىل حد كبري الردود على السؤال املتعلـق بعـدد           . وقت اإلبالغ )  يف املائة  ١٠(
املبادرات ويؤكد األمهية الكبرية اليت توليها البلدان األطراف املتأثرة ألنشطة بناء القـدرات             

  .ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
: ويعترب التقييم الذايت للقدرات الوطنية األسلوب األكثر استخداماً إلجراء هذا التقييم       -١٠

.  بلدان أساليب أخـرى    ١٠ بلداً عن استخدامه هلذا األسلوب، بينما استخدم         ٣٥فقد أبلغ   
  . ألسلوب املستخدملكن دون حتديد ااً وأفاد بلدان بأهنما أجريا تقييم

، من بني   )ترد على السؤال    مل  بلدان ٤ مع   اً، بلد ٣٥أي  (وأجرت األغلبية العظمى      -١١
بيد . الحتياجاهتا من املوارد  اً  الحتياجاته من بناء القدرات تقييماً أيض     اً  أجرى تقييم اً   بلد ٤٧

  .كامليدرج هذه االحتياجات يف إطار استثماري مت  ملأن أكثر من نصف هذه البلدان

  )٤انظر املرفق، اجلدول ( اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف  -٢  
 

 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة       ٩٠يقل عن    ال  ما ، سوف ينفذ  ٢٠١٤  عام حبلول  
مشاريع لبناء القدرات اخلاصـة       أو برامج اً أو خطط دون اإلقليمية واإلقليمية     بلِّغةاملوالكيانات  

 .اضي واجلفافبالتصحر وتدهور األر
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مبـادرات  اً   بلد ٧٥، كانت لدى    )٢٠٠٩-٢٠٠٨(خالل مرحلة اإلبالغ األخرية       -١٢
 يف املائة من البلـدان      ٨٥خيص التصحر وتدهور األراضي واجلفاف، أي         فيما لبناء القدرات 

، كانـت   )٢٠١١-٢٠١٠(وخالل مرحلة اإلبـالغ هـذه       . اليت ردت على هذا السؤال    
 خيص التصحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف،     فيمابناء القدراتمبادرات لاً   بلد ٤٧ لدى
وإذا أُخـذت الـردود املتعلقـة    .  يف املائة من البلدان اليت ردت على هذا الـسؤال        ٨٤ أي

 جمتمعة من أجل تقييم احلالة الراهنـة لتحقيـق          ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بالفترتني
 من البلدان   ١٠٢ء القدرات من بني     مبادرة واحدة على األقل لبنا    اً   بلد ٩١اهلدف، فإن لدى    

 ٨٩وميثل هـذا    . اليت أجابت على السؤال مرة واحدة على األقل يف فتريت السنتني األخريتني           
 ومـع ذلـك،   . ٢٠١١  عـام  حبلول هناية اً  يعين أن اهلدف كان سيتحقق تقريب       مما يف املائة، 

ـ   ٢٠١٣-٢٠١٢يتضح بعد التطور الذي سيحدث يف فترة السنتني          مل ن املعقـول   ، لكن م
  . ٢٠١٤  عامحتقيق هذا اهلدف العاملي حبلولاً افتراض أن من احملتمل جد

تكن لديهما أي مبـادرات       ومل بلَدان فقط اً  ورد على هذا السؤال يف فتريت اإلبالغ مع         -١٣
أحدمها من غرب آسيا، واآلخر من أوروبا الوسـطى      : ٢٠١١ و ٢٠٠٨لبناء القدرات بني عامي     

 كانت لدى أربعة بلدان مبادرات لبناء القدرات        اً،أبلغ يف املرتني مع   اً   بلد ٤٢ومن بني   . والشرقية
تكن   ومل ،٢٠١١-٢٠١٠تكن لديها أي مبادرات يف الفترة         مل  لكن ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   

 لكنها اسـتحدث هـذه      ٢٠٠٩-٢٠٠٨لدى أربعة بلدان أي مبادرات لبناء القدرات يف الفترة          
 أعاله، ليست لدى مثانيـة بلـدان      ٨ومثلما جاء يف الفقرة     . ٢٠١١-٢٠١٠املبادرات يف الفترة    

  . أي مبادرة لبناء القدرات يف هذه الفترة٢٠١١-٢٠١٠فقط ردت على هذا السؤال يف الفترة 
من املبادرات القائمة فحسب، بـل أن       اً  تقدم أنه ليس هناك عدد كبري جد        مما ويتضح  -١٤

حتقيق اً يشري إىل أن من احملتمل جد  مما  مع مرور الوقت،   استدامة عالية هلذه املبادرات   اً  هناك أيض 
يكـن    مل أن البلَدين اللـذين   ‘ ١‘: يلي  مما وينطبق هذا على الرغم   . ٢٠١٤  عام اهلدف حبلول 

 أفادا بأنه ليـست لـديهما أي        ٢٠١١-٢٠٠٨لديهما أي مبادرات من هذا القبيل يف الفترة         
 فقط من بني البلدان الستة األخرى اليت      اً  واحداً  وأن بلد ‘ ٢‘خطط الستحداث هذه املبادرات؛     

 أفـاد بأنـه خيطـط السـتحداثها يف       ٢٠١١-٢٠١٠تكن لديها مبـادرات يف الفتـرة         مل
وعدم إدراج أي بلد من هذه البلدان الثمانية يف قائمة البلدان اليت            ‘ ٣‘؛  ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة

  .٢٠١٣-٢٠١٢رة تعتزم البلدان األطراف املتقدمة أن تقدم هلا الدعم يف الفت

  )٣ والشكل ٥انظر املرفق، اجلدول (التقييم النوعي   -٣  
 

أكثر من املؤسسات التالية لبناء القدرات يف         أو هل حصلت على مساعدة من مؤسسة       
 جمال مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟

 
املـساعدة  من البلدان األطراف املتأثرة عن حصوله علـى   اً  أبلغ واحد ومخسون بلد     -١٥

. املتعلقة ببناء القدرات الالزمة ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف فترة اإلبالغ           
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، تلقت تسعة بلدان مجيع أنواع      ٥١البالغ عددها    وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني هذه البلدان       
آلليـة العامليـة   الثنائي واملتعدد األطراف واملقدم من مرفق البيئة العاملية ومن ا (الدعم اخلمسة   

ثالثة أنواع من   اً   بلد ١٤، بينما تلقت ستة بلدان أربعة أنواع من الدعم، وتلقى           )ومن األمانة 
  .من الدعماً واحداً نوعني من الدعم، وتلقى عشرة بلدان نوعاً  بلد١٢الدعم، وتلقى 

وكان مرفق البيئة العاملية، إىل جانب منظمات أخرى متعددة األطـراف، أنـشط               -١٦
فقد اعترف أكثر من نصف البلدان اليت قدمت تقاريرهـا يف           . سة يف تقدمي هذا الدعم    مؤس

  . من مرفق البيئة العامليةدورة اإلبالغ احلالية بتلقي املساعدة
ـ    اً   بلد ٣٥ بلداً أشار إىل تلقيه الدعم، تلقى        ٥١ومن بني     -١٧  اً،الدعم التقين واملايل مع

  . بلدان الدعم التقين فقط٨ تلقت  بلدان الدعم املايل فقط بينما٨وتلقت 
 بلدان أطراف متقدمة فقط بردود      ٦أدلت  (وبالرغم من حمدودية املعلومات املقدمة        -١٨

املفيد مقارنة األرقام ، من )بشأن البلدان واملناطق دون اإلقليمية واألقاليم اليت قدمت هلا الدعم 
انظـر املرفـق،    ( األطراف املقدمـة      من البلدان  ةالواردة من البلدان املتأثرة مع تلك الوارد      

 وأربع مناطق دون    اً،طرفاً   بلد ٢٤وقد أفادت هذه البلدان الستة بأهنا دعمت        ). ٢٥ اجلدول
ومـن جهـة   . إقليمية وإقليَمني، يف حني أفاد بلَدان بأهنما قدما الدعم على الصعيد العـاملي  

نظرة متفحصة على البيانات، يتضح أن  وبإلقاء .اًثنائياً بتلقيه دعماً  متأثراً بلد٢٥أخرى، أفاد 
جمموعيت البيانات الواردة من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، على الرغم            

وعلى سبيل املثال، أدرجت بالفعـل  . مع بعضها البعض   ما من عدم اكتماهلا، تتوافق إىل حد     
آسيا (عن تلقيها أقصى قدر من الدعم الثنائي البلدان الواقعة يف املنطقة دون اإلقليمية اليت أبلغ 

  .، هذا النوع من الدعم بشكل كبري يف تقاريرها)الوسطى

  )حتليل دون إقليمي وإقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء  

  عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف  -١  

  )٥ و٤ والشكالن ٨ و٧ و٦انظر املرفق، اجلداول  (أفريقيا  -أ  
اً  بلـد  ٢١ من البلدان األطراف األفريقية املتأثرة اليت قدمت تقاريرها، رد           ٢٨من بني     -١٩

وردت أربعة بلدان بأنه    . من مبادرات بناء القدرات   اً  على هذا السؤال وأبلغ عن عدد كبري جد       
استخدام التقييم الذايت   وتقل املبادرات الناجتة عن     . ليست لديها أي مبادرات خالل هذه الفترة      

اً  وكان هذا الفرق ملحوظ    .اًقدره ثالثة أمثال تقريب     مبا للقدرات الوطنية عن غريها من املبادرات     
لكن يف الوقت الذي ظل فيه      ). واجلنوب األفريقي  مشال أفريقيا (يف بعض املناطق دون اإلقليمية      

  إىل ٢٠١٠  عـام  مـن اً   مـستقر  عدد املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة        
 وكان لـدى بلـدان      .اً، تراجع عدد املبادرات األخرى بنسبة عشرة يف املائة تقريب         ٢٠١١ عام

لكن، جيب أخذ البيانات بشيء من احلـذر        . غرب أفريقيا أكرب عدد من املبادرات من النوعني       
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 مـن اجلنـوب     بسبب إبالغ بلدين من غرب أفريقيا وبلد واحد من مشال أفريقيا وبلد واحد            
  .أخرى أبلغت عنه بلدان  ممااألفريقي عن عدد من املبادرات أكرب بكثري

 بلداً  ٢٢(وقد فرغت معظم البلدان األفريقية من تقييم احتياجاهتا من بناء القدرات              -٢٠
جير بلد واحد     مل جتري التقييم يف حني   )  يف املائة  ٨(تزال أربعة بلدان      وال ). يف املائة  ٨٨أي  

  .هذا التقييم بعد) ائة يف امل٤(
ومن بني البلدان االثنني والعشرين اليت استكملت بالفعل تقييم احتياجاهتا من بنـاء               -٢١

تقييماً الحتياجاهتا باستخدام التقييم الـذايت      )  بلداً ١٨(القدرات، أجرت غالبية هذه البلدان      
وأفاد بلد إضـايف    . للقدرات الوطنية؛ واستخدمت أربعة بلدان فقط أساليب أخرى للتقييم        

  .الحتياجاته لكن دون أن يبني األسلوب الذي استخدمهاً واحد بأنه أجرى تقييم
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلنوب األفريقي وغرب أفريقيـا، ومهـا املنطقتـان دون                -٢٢

اإلقليميتني اللتان استخدمتا بشكل شبه حصري التقييم الذايت للقدرات الوطنية كأسـلوب            
اللتان سجلتا أعلى انتشار ملبادرات بنـاء        ان دون اإلقليميتني  تاملنطقاً  ، مها أيض  للتقييم الذايت 

  .القدرات غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية
وقام أيضاً تسعون يف املائة من البلدان اليت أجرت تقييماً الحتياجاهتا يف جمال بنـاء                 -٢٣

بتقييم املوارد الضرورية لتلبية هذه     ) ى هذا السؤال  رد عل اً   بلد ٢١ بلداً من بني     ١٩(القدرات  
من هذه البلدان متطلباتـه مـن املـوارد يف إطـار            اً  وقد أدرج اثنا عشر بلد    . االحتياجات
  .متكامل استثماري

  )٧ و٦ والشكالن ١١ و١٠ و٩انظر املرفق، اجلداول  (آسيا  -ب  
 .اً بلـد  ١٨رد على هذا السؤال     قدم تقاريره،   اً  متأثراً  آسيوياً  طرفاً   بلد ٢١من بني     -٢٤
 تلكن ينبغي أخذ هـذه البيانـا      . تكن لدى بلد واحد فقط أي مبادرة يف فترة اإلبالغ          ومل

بشيء من احلذر بسبب إبالغ بلد واحد من منطقة احمليط اهلادئ وبلد واحد من غرب آسيا                
يع البلـدان   أبلغت عنه مج    مما وبلد واحد من جنوب آسيا عن عدد من املبادرات أعلى بكثري          

من املبادرات الناجتة عن التقييم الـذايت للقـدرات         اً  وقد ُسجل العدد نفسه تقريب    . األخرى
  إىل ٢٠١٠  عـام  مناً  طفيفاً  حني ارتفع عدد األوىل ارتفاع      ويف الوطنية واملبادرات األخرى،  

  .هو  كما، ظل عدد الثانية٢٠١١ عام
ملبادرات بناء القدرات ذات    اً  جرت تقييم وأفادت الغالبية العظمى من البلدان بأهنا أ        -٢٥

بـشأن هـذا    اً  مبلغاً   بلد ٢٠ بلداً من بني     ١٤ (الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
جتـر بعـد     ملتزال عملية التقييم جارية يف بلد واحد يف حني   وال ). يف املائة  ٧٠املعيار، أي   

  .لقدراتالحتياجاهتا من بناء ااً تقييم األطراف اخلمسة املتبقية
 بلدان بأهنـا    ٩ بلداً أجرى تقييماً الحتياجاته من بناء القدرات، أجابت          ١٤ومن بني     -٢٦

.  بلدان بأهنا استخدمت أساليب أخرى     ٥استخدمت التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وأجابت       
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الحتياجاته لكن دون أن يـبني األسـلوب الـذي          اً  وأفاد بلد إضايف واحد بأنه أجرى تقييم      
  .مهاستخد
 بلدان تقييماً ٨ بلداً أجرى تقييماً الحتياجاته من بناء القدرات، أجرت ١٤ومن بني   -٢٧

وأدرج بلَـدان   .  بلدان هذا التقييم   ٦جتر    ومل الحتياجاهتا من املوارد الالزمة لبناء القدرات،     
أبلغ هذان البلدان عـن       كما .فقط من هذه البلدان احتياجاهتما يف إطار استثماري متكامل        

يقدم حجة على مدى فائدة إدراج االحتياجات من املوارد           مما من املبادرات، اً  عدد كبري نسبي  
  .يف إطار استثماري متكامل

  )٩و ٨ والشكالن ١٤و ١٣ و١٢انظر املرفق، اجلداول (منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   -ج  
لالتينية والبحـر الكـارييب     من بني البلدان اليت قدمت تقاريرها من منطقة أمريكا ا           -٢٨

وأفاد بلد واحد بأنه ليست لديـه       .  بلدان ٩ ردت على هذا السؤال      اً، بلد ١١والبالغ عددها   
 أي مبادرات لبناء القدرات يف فترة اإلبالغ، وأبلغ بلَدان فقط عن أكثر من مخس مبادرات يف

وعلـى  . ة والبحر الكارييب  أمريكا الالتيني  ويفسر هذا تدين األرقام املتعلقة مبنطقة     . واحد عام
يتراوح   ما بلغ عدد املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية        عكس أفريقيا وآسيا،    

بني مخسة وستة أمثال غريها من املبادرات، وسجلت املبادرات املتـصلة بـالتقييم الـذايت               
لقلة عدد  اً  ونظر. ٢٠١١  عام  إىل ٢٠١٠  عام  يف املائة من   ٣٥للقدرات الوطنية زيادة بنسبة     

البلدان املنتمية إىل منطقة دون إقليمية واملبلغة عن األرقام املسجلة لديها، يتعذر إجراء حتليـل   
  .جمد على املستوى دون اإلقليمي

وأفاد ثلثا بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت ردت على هذا السؤال               -٢٩
تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات على املستوى الوطين،        بأهنا أجرت   )  بلدان ٩ من بني    ٦(

وقـد  . جير بلـَدان هـذا التقيـيم        مل يزال بلد واحد جيري عملية التقييم، يف حني         ال بينما
استخدمت مخسة بلدان التقييم الذايت للقدرات الوطنية كإطار لعمليـة التقيـيم، يف حـني               

  .استخدم بلد واحد أطراً أخرى للتقييم
ومن بني بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب الستة اليت أجـرت تقييمـاً                -٣٠

الحتياجاهتا املتصلة ببناء القدرات، أجرت مخسة بلدان تقييماً الحتياجاهتا من املوارد املاليـة             
وقد أدرجت مجيع هـذه البلـدان       . يرد بلد واحد على السؤال      مل الالزمة للتنفيذ، يف حني   

بيد أن من املثري لالهتمـام      . ياجاهتا من املوارد املالية يف إطار استثماري متكامل       اخلمسة احت 
مبادرتني فقط يف جمال بناء       أو  بلدان من بني هذه البلدان اخلمسة عن مبادرة واحدة         ٣إبالغ  

  .القدرات يف فترة اإلبالغ
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  )١٥انظر املرفق، اجلدول  (مشال البحر األبيض املتوسط  -د  
ذا السؤال ثالثة بلدان من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط األربعـة            ردت على ه    -٣١

وأفاد بلد من بني هذه البلدان الثالثة بأنه ليست لديـه أي مبـادرات              . اليت قدمت تقاريرها  
  .القدرات لبناء
يشرع بعد يف تقييم احتياجاته املتعلقة ببناء القدرات، وأفـاد     مل وأفاد بلد واحد بأنه     -٣٢

  .زاال جيريان التقييم  ماهنمابلدان بأ

  )١٨ و١٧ و١٦انظر املرفق، اجلداول  (وروبا الوسطى والشرقيةأ  -ه  
وأفاد بلد واحد بأنه ليست     .  بلدان مبلغة  ٧ بلدان من بني     ٣ردت على هذا السؤال       -٣٣

 البلدين املتبقيني، ُسجلت زيادة يف عدد املبادرات مـن    ويف .لديه أي مبادرات لبناء القدرات    
  ).٩٥ مقارنة مع ٤٩ (٢٠١١  عام إىل٢٠١٠ معا
 الحتياجاهتا املتعلقـة   وأجرت مجيع البلدان الثالثة اليت ردت على هذا السؤال تقييماً           -٣٤

  .ببناء القدرات، واستخدمت مجيعها يف ذلك التقييم الذايت للقدرات الوطنية
تعلقة ببناء القدرات،   وأجرت مجيع البلدان الثالثة اليت فرغت من تقييم احتياجاهتا امل           -٣٥

الالزمة لبناء القدرات؛ وأدرج بلدان احتياجاهتما من هذه         الحتياجاهتا من املوارد  اً  تقييماً أيض 
  .يقم بذلك بلد واحد  ملاملوارد يف إطار استثماري متكامل يف حني

  )٤انظر املرفق، اجلدول (اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف   -٢  
 

 يف املائة مـن البلـدان األطـراف    ٩٠يقل عن   ال  ما نفذ، سوف ي  ٢٠١٤  عام حبلول  
مشاريع لبناء القـدرات      أو برامج  أو املتأثرة، والكيانات املبلغة دون اإلقليمية واإلقليمية خططاً      

 .اخلاصة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 
  أفريقيا  -أ  

ل املتعلـق بعـدد      بلداً أفريقياً رد مرة واحدة على األقل على الـسؤا          ٣٨من بني     -٣٦
بأنـه  اً   بلد ٣٦، أفاد   ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبادرات بناء القدرات يف الفترتني      

وميثل هـذا   . ٢٠١١ و ٢٠٠٨كان لديه مبادرة واحدة على األقل لبناء القدرات بني عامي           
وإذا حافظت البلدان   .  يف املائة  ٩٠ ل يف املائة وهي نسبة تفوق بالتايل عتبة ا        ٩٥العدد نسبة   

نفذة لربامج بناء القدرات على مستوى مشاركتها احلايل، فسيكون من السهل عليها            امل
  .٢٠١٤   عام حبلوليف أفريقيابلوغ العتبة املستهدفة 
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  آسيا  -ب  
 بلداً آسيوياً رد مرة واحدة على األقل على الـسؤال املتعلـق بعـدد               ٢٨من بني     -٣٧

، ٢٠١١-٢٠١٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتـرتني   مبادرات بناء القدرات خالل دوريت اإلبالغ ل      
مبادرة واحدة على األقل لبنـاء القـدرات بـني          )  يف املائة  ٩٣أي  (اً   بلد ٢٦كانت لدى   

 يف املائة يف ٩٠ للبلوغ عتبة ااً ويشري هذا إىل وجود فرص جيدة جد. ٢٠١١ و ٢٠٠٨ عامي
  .٢٠١٤  عامآسيا حبلول

  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  -ج  
من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب عن مبادرة واحدة على          اً  ن بلد أبلغ عشرو   -٣٨

أدىل بأرقام هبذا الشأن مرة     اً   بلد ٢٤ من بني    ٢٠١١ و ٢٠٠٨األقل لبناء القدرات بني عامي      
من عتبـة   اً   يف املائة، وهي نسبة تقترب جد      ٨٣ويعادل هذا العدد نسبة     . واحدة على األقل  

  . يف املائة٩٠ لا

   ال البحر األبيض املتوسطمش  -د  
مشال البحر األبيض املتوسط مرة واحدة على األقـل عـن            أبلغت أربعة بلدان من     -٣٩

خيص فتريت اإلبالغ، وكانت لدى ثالثة بلدان مبادرة واحـدة            فيما مبادرات لبناء القدرات  
 بـالنظر إىل   يف املائة، لكن٧٥ميثل نسبة   مماعلى األقل من هذه املبادرات خالل هذه الفترة،  

  .عدد التقارير الواردة، تبقى داللة هذه النسبة حمدودة هنا

   وروبا الوسطى والشرقيةأ  -ه  
عن مبادرات لبنـاء القـدرات يف        وروبا الوسطى والشرقية  أ أبلغت مثانية بلدان من     -٤٠

اء إحدى فتريت اإلبالغ وأفادت ستة بلدان منها بأنه كانت لديها مبادرة واحدة على األقل لبن          
 يف املائة، فهنا    ٧٥وعلى الرغم من أن هذا ميثل نسبة        . القدرات خالل هذه السنوات األربع    

  .اًيتعني أخذ هذه النسب حبذر ألن عدد التقارير الواردة قليل نسبياً أيض

  التقييم النوعي   -٣  
 

أكثر من املؤسسات التالية لبناء القدرات يف         أو هل حصلت على مساعدة من مؤسسة       
 مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف؟جمال 

 
  )١٠ والشكل ١٩انظر املرفق، اجلدول (أفريقيا   -أ  

وقدم مرفق البيئـة  . بأنه تلقى الدعم من أجل بناء القدرات  اً  أفريقياً  أفاد عشرون بلد    -٤١
كانت منظمات أخرى متعددة   كما). بلدا٢٠ً بلداً من مجلة ١٨لفائدة (العاملية معظم الدعم   
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اً ومشل نوع الدعم األكثر شيوع).  بلدا٢٠ً بلداً من مجلة    ١٥(األطراف نشطة يف هذا الصدد      
  ). بلدا٢٠ًمن مجلة اً  بلد١٤يف (اً املساعدة التقنية واملالية مع

  )١١ والشكل ٢٠انظر املرفق، اجلدول (آسيا   -ب  
 أنشطته املتعلقة   بأنه تلقى الدعم من مؤسسات يف إطار      اً  آسيوياً  أفاد سبعة عشر بلد     -٤٢

ويتشابه النمط املوجود يف آسيا إىل حد بعيد مع ذلك املوجود يف أفريقيا؛ فقد   . ببناء القدرات 
يف تقـدمي   اً  كان مرفق البيئة العاملية واملؤسسات املتعددة األطراف األخرى هي األكثر نشاط          

 للنـسبة املـسجلة يف      نسبة البلدان املتلقية هلذا الدعم يف آسيا مشاهبة       اً  وكانت أيض . الدعم
  . بلدا١٧ًمن مجلة اً  بلد١١يف اً معاً ومالياً وكان الدعم املقدم تقني. أفريقيا

  )١٢ والشكل ٢١انظر املرفق، اجلدول (منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   -ج  
فيما يتعلق باملساعدة املقدمة من مؤسسات خمتلفة لبناء القدرات يف منطقة أمريكـا               -٤٣
التينية والبحر الكارييب، تظهر البيانات أن املؤسسات املتعددة األطراف واألمانة هي األكثر            ال

 بلدان مـن  ١٠ورد على هذا السؤال . يف دعم مبادرات بناء القدرات يف هذه املنطقة اً  نشاط
اً ومالياً وكان الدعم املقدم تقني .من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييباً مبلغاً  بلد ١١بني  
  . بلدان من بني هذه البلدان العشرة٨يف اً مع

  )٢٢انظر املرفق، اجلدول (مشال البحر األبيض املتوسط   -د  
أفاد بلد واحد من منطقة مشال البحر األبيض املتوسط، وهو بلد متقدم، بأنه حصل                -٤٤

  .اًعلى الدعم التقين واملايل مع

  )٢٣ق، اجلدول انظر املرف (وروبا الوسطى والشرقيةأ  -ه  
 على الدعم، ومن بينها بلد متقدم       وروبا الوسطى والشرقية  أحصلت ثالثة بلدان من       -٤٥

  .واحد حصل على دعم مايل

  البلدان األطراف املتقدمة   -جيم  

عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف الـيت                -١  
  )٢٥ و٢٤الن انظر املرفق، اجلدو(حصلت على الدعم 

 ٢٤  بلدان أطراف متقدمة أن هذه البلدان قدمت الدعم إىل         ٦تظهر البيانات املقدمة من       -٤٦
 وأربع مناطق دون إقليمية ككل، ومنطقتني اثنتني ككل، يف حني أشار بلـدان              اً،متأثراً  طرفاً  بلد

  .اء العاملطرفان متقدمان إىل أهنما قدما الدعم إىل مبادرات لبناء القدرات يف مجيع أحن
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علـى  ومنطقتان  مناطق دون إقليمية   أربع بلداً طرفاً متأثراً و    واحد وعشرون وحصل    -٤٧
دعم من بلدين العلى ت ثالثة بلدان أطراف متأثرة      دعم من بلد طرف متقدم واحد، وحصل      ال

  .وتركَّز الدعم على آسيا وأفريقيا. طرفني متقدمني
ات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة        والفرق مذهل بني الدعم املقدم للمبادر       -٤٨

فمن بني املبادرات اليت تلقت الدعم من البلدان األطراف املتقدمة، هناك           . وغريها من املبادرات  
فقط مبادرتان من املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية وحوايل مائـة مبـادرة               

  .دان من بني البلدان األطراف املتقدمة التسعة املبلِّغةوردت على هذا السؤال مثانية بل. أخرى

  اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف  -٢  
 

 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة       ٩٠يقل عن    ال  ما ، سوف ينفذ  ٢٠١٤  عام حبلول  
صـة  مشاريع لبناء القدرات اخلا     أو برامج  أو والكيانات املبلغة اإلقليمية ودون اإلقليمية خططاً     

 .بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

 
 سئلت البلدان األطراف املتقدمة عما إذا كانت لديها خطط لتقدمي الدعم إىل واحد              -٤٩
أو املناطق، وذلك من أجل     /أو املناطق دون اإلقليمية و    /أكثر من البلدان األطراف املتأثرة و      أو

  . التصحر وتدهور األراضي واجلفافمشاريع لبناء القدرات يف جمال  أوبرامج  أوتنفيذ خطط
وقد ردت  . ُيجِب عليه بلد واحد     ومل وردت مثانية بلدان متقدمة على هذا السؤال؛        -٥٠

أربعة بلـدان    وردت. تعتزم تقدمي الدعم لبلدان متأثرة يف السنوات املقبلة         ال ثالثة بلدان بأهنا  
د بأنه سيقدم هذا الدعم يف      ، ورد بلد واح   ٢٠١٣-٢٠١٢بأهنا ستقدِّم هذا الدعم يف الفترة       

وأفاد بلدان متقدمان بأهنما سيقدمان الدعم على املستوى العـاملي،           .٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  
 وسيدعم بلَدان أفريقيا كمنطقة، وسيدعم بلد واحد آسيا كمنطقة، وسيدعم بلد واحد مشال            

قيا واجلنوب  وسُيقدَّم الدعم لشرق آسيا ووسط ومشال أفري      . البحر األبيض املتوسط كمنطقة   
األفريقي وغرب أفريقيا كمناطق دون إقليمية، يف حني سيقدَّم الدعم بشكل فردي لتـسعة              

بلد يف وسط أفريقيا وأربعة بلدان يف مشال أفريقيا وأربعة بلـدان يف غـرب               (بلدان أفريقية   
  . ولبلد واحد يف شرق آسيا) أفريقيا

  مرفق البيئة العاملية  -دال  
  .٤على األسئلة املتعلقة باهلدف التشغيلي اً ئة العاملية ردودمل يقدم مرفق البي  -٥١
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  االستنتاجات  -ثالثاً  
يشوب نوعية البيانات من نقصان، فـإن احلالـة           مما  على الرغم  ميكن القول إنه    -٥٢

تنفيذ عدد كبري من مبادرات بناء اً  وجيري حالي.اً إجيابية عموم٤املتعلقة باهلدف التشغيلي    
معظم احلاالت، تتسم املبادرات باالستدامة، وجيـري         ويف .عيد العاملي القدرات على الص  

وإذا . تقييم االحتياجات يف جمال بناء القدرات واالحتياجات من املوارد املتصلة بـذلك           
  .٢٠١٤  عامحتقيق اهلدف حبلولاً استمر االجتاه الذي لوحظ، فإن من احملتمل جد

مرفق البيئة العامليـة    (ثرة واجملتمع الدويل    ومن الواضح أن البلدان األطراف املتأ       -٥٣
تويل أمهية قصوى لبناء القـدرات مـن    ) باألساس وغريه من املنظمات املتعددة األطراف     

هذا الـصدد،     ويف .أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف البلدان املتأثرة        
يكـن    مل حلاالت،معظم ا   ويف .تلقت معظم هذه البلدان الدعم من أكثر من مصدر واحد         

  .اًأيضاً فحسب، بل كان تقنياً هذا الدعم مالي
فقط من  اً  حمدوداً  أن عدد   مبا ومع ذلك، يصعب تقدير مستوى املساعدة الثنائية        -٥٤

لكن من الواضح أن الوكـاالت املتعـددة        . البلدان املتقدمة أدىل بأرقام عن هذا املؤشر      
  .األطراف تضطلع بدور أهم يف هذا الصدد

ودقة لو أُتيحت بيانات من مرفق        كان سيتسىن احلصول على صورة أكثر تفصيالً      و  -٥٥
يف فهم السبب وراء انتشار املبادرات      اً  وقد تساعد هذه البيانات أيض    . البيئة العاملية للتحليل  

أكرب مقارنة مع املبادرات الناجتة عن      اً  غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية انتشار       
م الذايت للقدرات الوطنية على الرغم من اإلشارة إىل أن مرفق البيئة العاملية، الذي بدأ               التقيي

ودعم عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية، هو املصدر الرئيسي للتمويل يف هذا الـصدد              
  .وعلى الرغم من استخدام معظم البلدان هلذا األسلوب يف تقييمها الذايت

 من جوانب التحليل يف الصلة غري الواضحة بني إدراج          ويتمثل جانب آخر مهم     -٥٦
االحتياجات من املوارد الالزمة لبناء القدرات يف إطار استثماري متكامل وعدد مبادرات            

يـؤد    ملبعض احلاالت، أدى هذا إىل عدد كبري من املبادرات، يف حني  ويف.بناء القدرات 
جير بعـد هـذا اإلدراج،        مل لدانأن أكثر من نصف الب      ومبا .إىل ذلك يف حاالت أخرى    

فيسكون من املفيد مواصلة حبث هذا املوضوع، وقد يكون ذلك عن طريق حبث أكثـر               
 من شأنه أن يسمح بتقدمي دعم إضايف للبلدان األطراف املتأثرة جيـري تعديلـه               تفصيالً
  .لذلك تبعاً
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  التوصيات  -رابعاً  
يف أثناء الدورة احلاديـة عـشرة       لألطراف أن تنظر يف التوصيات األولية التالية          -٥٧

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، بغية بدء مشاورات مبكِّرة بشأن مشاريع املقررات اليت            
  : سُتعرض على الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف للنظر فيها

سيما   والأن البلدان األطراف املتقدمة واملنظمات الدولية املالية والتقنية،       )أ(  
من الدعم إىل البلدان األطراف املتأثرة اليت       اً  يئة العاملية، مدعوة إىل أن تقدم مزيد      مرفق الب 

يعيق تنفيذها لالتفاقية على حنو فعال، وذلك حـىت           مما أبلغت عن افتقارها إىل القدرات    
  ؛٢٠١٤  عامحبلول ،٩-م أ/١٣يتسىن بلوغ اهلدف العاملي الذي حدده املقرر 

ية مدعو إىل تقدمي تقرير عن مؤشر األداء هذا، مـع           أن مرفق البيئة العامل     )ب(  
  تقدمي املعلومات املتاحة لديه؛

أن األمانة مطالبة بأن تواصل املشاورات مع مرفق البيئة العاملية من أجل              )ج(  
تفعيل الدعم املقدم عن طريق التقييم الذايت للقدرات الوطنية بغية حتسني فعاليـة هـذه               

  التقييمات وفائدهتا؛
أن اآللية العاملية مطالبة بأن تقدم إىل البلدان املتأثرة دعماً إضافياً يف إطار               )د(  

تقييم احتياجاهتا املالية الالزمة لبناء القـدرات وإدراج هـذه االحتياجـات يف إطـار               
وأن البلدان اليت حتتاج إىل هذا الدعم مدعوة إىل اإلعراب عـن احتياجاهتـا              . استثماري

  لآللية العاملية؛
أن اهليئات الفرعية ومؤسسات االتفاقية مطالبة بإدراج النظر يف هـذه             )ه(  

التوصيات يف برامج عملها وخططها اليت سُتعرض على الدورة احلادية عـشرة ملـؤمتر              
خيـص    فيمـا  األطراف للنظر فيها بغية تقدمي املساعدة الالزمة للبلدان األطراف املتأثرة         

  . لالستراتيجية٤اهلدف التشغيلي 



ICCD/CRIC(11)/5 

17 GE.13-60415 

Annex 

[English only] 

  Tables and figures relating to the performance indicator 
under operational objective 4 

 

List of figures 

Page 

 1. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Global) ....................................................  19 

 2. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Global) .....................................................  20 

 3. Support to capacity-building by institutions (Global) ......................................................................  22 

 4. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Africa).....................................................  23 

 5. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Africa)......................................................  24 

 6. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Asia)........................................................  26 

 7. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Asia).........................................................  27 

 8. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Latin America and the Caribbean) ..........  28 

 9. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Latin America and the Caribbean) ...........  29 

 10. Support to capacity-building by institutions (Africa).......................................................................  31 

 11. Support to capacity-building by institutions (Asia)..........................................................................  32 

 12. Support to capacity-building by institutions (Latin America and the Caribbean) ............................  33 

 

List of tables 

 1. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Global) ....................................................  19 

 2. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Global) .....................................................  20 

 3. Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Global) ...........  21 

 4. Number of countries with DLDD-specific capacity-building initiatives - National    
   contribution to the target (Global)....................................................................................................  21 

 5. Support to capacity-building by institutions (Global) ......................................................................  22 

 6. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Africa).....................................................  23 

 7. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Africa)......................................................  24 

 8. Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Africa) ............  25 

 9. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Asia)........................................................  25 



ICCD/CRIC(11)/5 

GE.13-60415 18 

 10. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Asia).........................................................  26 

 11. Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Asia) ...............  27 

 12. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Latin America and the Caribbean) ..........  28 

 13. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Latin America and the Caribbean) ...........  29 

 14. Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Latin  
   America and the Caribbean).............................................................................................................  30 

 15. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Northern Mediterranean).........................  30 

 16. Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Central and Eastern Europe) ...................  30 

 17. Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Central and Eastern Europe) ....................  30 

 18. Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Central  
   and Eastern Europe) .........................................................................................................................  31  

 19. Support to capacity-building by institutions (Africa).......................................................................  31 

 20. Support to capacity-building by institutions (Asia)..........................................................................  32 

 21. Support to capacity-building by institutions (Latin America and the Caribbean) ............................  33 

 22. Support to capacity-building by institutions (Northern Mediterranean) ..........................................  33 

 23. Support to capacity-building by institutions (Central and Eastern Europe) .....................................  34 

 24. Number of DLDD-related capacity-building initiatives supported by developed country  
   Parties...............................................................................................................................................  34 

 25. Geographic distribution of assistance provided by developed country Parties to DLDD- 
   related capacity-building initiatives .................................................................................................  35 



ICCD/CRIC(11)/5 

19 GE.13-60415 

Table 1 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Global) 

Region 

Number of NCSA-
generated capacity- 

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity- 

building initiatives in 
2011 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2011 

Africa 1 050 1 076 2 030 2 728 

Asia 1 383 1 497 1 489 1 468 

Latin America and 
the Caribbean 54 73 12 12 

Northern 
Mediterranean. 6 3 2 4 

Central and 
Eastern Europe 30 42 19 53 

Global (total) 2 523 2 691 4 552 4 265 

NCSA = national capacity self-assessment. 

 

 

Figure 1 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Global) 

 
CEE = Central and Eastern Europe, LAC = Latin America and the Caribbean, NCSA = national capacity self-assessment, 
NMED = Northern Mediterranean.  
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Table 2 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Global) 

Region NCSA Other No Process ongoing 

Africa 18 4 1 2 

Asia 9 5 5 1 

Latin America and the 
Caribbean 5 1 2 1 

Northern Mediterranean 0 0 1 2 

Central and Eastern Europe 3 0 0 0 

Global 35 10 9 6 

NCSA = national capacity self-assessment.  

 

 

Figure 2 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Global) 

NCSA = national capacity self-assessment.  
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Table 3 
Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs 
(Global) 

Region 

Resource requirements assessed 
and included in an investment 

framework 

Resource requirements assessed 
but not included in an investment 

framework 
Resources necessary for capacity-

building needs not assessed 

Africa 12 7 2 

Asia 2 6 6 

Latin America and 
the Caribbean 5 0 0 

Northern 
Mediterranean 0 0 0 

Central and Eastern 
Europe 2 1 0 

Global (total) 21 14 8 

 

 

Table 4 
Number of countries with DLDD-specific capacity-building initiatives –  
National contribution to the target (Global) 

Region 2008–2009 2010–2011 2008–2011 

Africa 31 18 36 

Asia 21 17 26 

Latin America and the 
Caribbean 15 8 20 

Northern 
Mediterranean 2 2 3 

Central and Eastern 
Europe 6 2 6 

Global (total) 75 47 91 
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Table 5 
Support to capacity-building by institutions (Global) 

Region  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Africa 12 18 10 15 9 

Asia 8 14 8 12 7 

Latin America and the 
Caribbean 4 4 4 6 6 

Northern 
Mediterranean 0 0 0 1 0 

Central and Eastern 
Europe 1 2 0 1 1 

Global (total) 25 38 22 35 23 

 

 

Figure 3 
Support to capacity-building by institutions (Global) 

CEE = Central and Eastern Europe, GEF = Global Environment Facility, GM = Global Mechanism, LAC = Latin 
America and the Caribbean, NMED = Northern Mediterranean. 
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Table 6  
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Africa) 

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2011 

Number of other 
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other 
capacity-building 
initiatives in 2011 

Central Africa 15 2 2 6 

Eastern Africa 50 65 30 38 

Northern Africa 0 0 271 278 

Southern Africa 6 4 666 335 

Western Africa 980 1 005 2 061 2 071 

Africa (total) 1 050 1 076 3 030 2 728 

NCSA = national capacity self-assessment.  

 

 

Figure 4 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Africa) 

  NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 7 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Africa) 

Subregion NCSA Other No Process ongoing 

Central Africa 6 0 0 0 

Eastern Africa 0 2 0 0 

Northern Africa 2 0 0 0 

Southern Africa 4 0 1 1 

Western Africa 6 2 0 1 

Africa (total) 18 4 1 2 

NCSA = national capacity self-assessment. 
 

 

Figure 5 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Africa) 

 
     NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 8 
Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs 
(Africa) 

Subregion 

Resource requirements 
assessed and included in  an 

investment framework 

Resource requirements 
assessed but not included in 

an investment framework 

Resources necessary for 
capacity-building  needs not 

assessed 

Central Africa 3 2 1 

Eastern Africa 2 0 0 

Northern Africa 0 2 0 

Southern Africa 3 1 0 

Western Africa 4 2 1 

Africa (total) 12 7 2 

 

 

Table 9 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Asia) 

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2011 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2011  

Central Asia 11 12 25 33 

East Asia 16 20 28 17 

Pacific 1 231 1 309 1 1 

South Asia 51 61 806 840 

South-East Asia 0 0 86 84 

West Asia 74 95 543 493 

Asia (total) 1 383 1 497 1 489 1 468 

NCSA = national capacity self-assessment. 
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Figure 6 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Asia) 
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  NCSA = national capacity self-assessment. 

 

 

Table 10 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Asia) 

Subregion NCSA Other No 
The process is 

ongoing 

Central Asia 1 2 0 0 

East Asia 0 1 1 0 

Pacific 2 0 0 0 

South Asia 2 1 2 0 

South-East Asia 1 1 1 0 

West Asia 3 0 1 1 

Asia (total) 9 5 5 1 

NCSA = national capacity self-assessment. 
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Figure 7 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Asia) 

 
NCSA = national capacity self-assessment. 

 

 

Table 11 
Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs (Asia) 

Subregion 

Resource requirements 
assessed and included in an 

investment framework 

Resource requirements 
assessed but not included in 

an investment framework 

Resources necessary for 
capacity-building needs not 

assessed 

Central Asia 1 1 1 

East Asia 0 0 1 

Pacific 0 1 1 

South Asia 0 1 2 

South-East Asia 1 1 0 

West Asia 0 2 1 

Asia (total) 2 6 6 
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Table 12 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Latin America and the 
Caribbean) 

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2011 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2011  

Andean  4 4 1 1 

Caribbean 0 0 1 1 

Mesoamerica 49 48 0 0 

South Cone 1 21 10 10 

Latin America 
and the 
Caribbean (total) 54 73 12 12 

NCSA = national capacity self-assessment. 
 

 

Figure 8 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Latin America and the 
Caribbean) 

  LAC = Latin America and the Caribbean, NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 13 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Latin America and the 
Caribbean) 

Subregion NCSA Other No Process ongoing 

Andean  2 0 1 0 

Caribbean 1 0 0 0 

Mesoamerica 0 0 1 1 

South Cone 2 1 0 0 

Latin America and the 
Caribbean (total) 5 1 2 1 

 NCSA = national capacity self-assessment. 
 

 

Figure 9 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Latin America and the 
Caribbean) 

 
  NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 14 
Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs 
(Latin America and the Caribbean) 

Subregion 

Resource requirements assessed 
and included in an investment 

framework 

Resource requirements assessed 
but not included in an investment 

framework 
Resources for capacity-building 

needs not assessed 

Andean 2 0 0 

Caribbean 1 0 0 

Mesoamerica 0 0 0 

South Cone 2 0 0 

Latin America 
and the 
Caribbean (total) 5 0 0 

 

 

Table 15 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Northern Mediterranean) 

Region 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2011 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2011 

Northern 
Mediterranean 
(total) 6 3 2 4 

NCSA = national capacity self-assessment. 
 

 

Table 16 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives (Central and Eastern Europe) 

Region 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2010 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2011 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2010 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2011 

Central and 
Eastern Europe 
(total) 30 42 19 53 

NCSA = national capacity self-assessment. 
 

 

Table 17 
Assessment of DLDD-related capacity-building needs (Central and Eastern Europe) 

Region NCSA Other No The process is ongoing 

Central and Eastern 
Europe (total) 3 0 0 0 

NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 18 
Assessment of resource requirements for DLDD-related capacity-building needs 
(Central and Eastern Europe) 

Region 

Resource requirements assessed 
and included in an investment 

framework 

Resource requirements assessed 
but not included in an 
investment framework 

Resources necessary for 
capacity-building needs 

not assessed 

Central and Eastern 
Europe (total) 2 1 0 

NCSA = national capacity self-assessment. 

 

Table 19 
Support to capacity-building by institutions (Africa) 

Subregion  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Central Africa            2 5 2 2 2 

Eastern Africa            2 2 0 2 1 

Northern Africa           2 2 0 2 0 

Southern Africa           2 2 2 3 2 

Western Africa            4 7 6 6 4 

Africa (total) 12 18 10 15 9 

 

Figure 10 
Support to capacity-building by institutions (Africa) 

  GEF = Global Environment Facility, GM = Global Mechanism. 
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Table 20 
Support to capacity-building by institutions (Asia) 

Subregion  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Central Asia 3 4 4 4 2 

East Asia 2 1 0 1 0 

Pacific 1 2 1 1 2 

South Asia 1 3 1 2 1 

South-East Asia 1 1 1 2 1 

West Asia 0 3 1 2 1 

Asia (total) 8 14 8 12 7 

 

 

Figure 11 
Support to capacity-building by institutions (Asia) 

   GEF = Global Environment Facility, GM = Global Mechanism. 
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Table 21 
Support to capacity-building by institutions (Latin America and the Caribbean) 

Subregion  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Andean 2 1 1 2 3 

Caribbean 0 1 0 1 0 

Mesoamerica 1 1 1 0 2 

South Cone 1 1 2 3 1 

Latin America and the 
Caribbean (total) 4 4 4 6 6 

 
 

Figure 12 
Support to capacity-building by institutions (Latin America and the Caribbean) 

 

GEF = Global Environment Facility, GM = Global Mechanism, LAC = Latin America and the Caribbean. 
 

 

Table 22 
Support to capacity-building by institutions (Northern Mediterranean) 

Region  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Northern Mediterranean 
(total) 0 0 0 1 0 
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Table 23 
Support to capacity-building by institutions (Central and Eastern Europe) 

Region  Bilateral 

Global 
Environment 

Facility 
Global 

Mechanism Multilateral Secretariat 

Central and Eastern 
Europe (total) 1 2 0 1 1 

 

 

Table 24 
Number of DLDD-related capacity-building initiatives supported by developed 
country Parties  

Country Party 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives 
supported in 2010 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives 
supported in 2011 

Number of other 
capacity-building 

initiatives supported in 
2010 

Number of other 
capacity-building 

initiatives supported in 
2011  

Czech Republic 0 0 29 19 

France 0 0 31 38 

Germany 0 0 2 2 

Italy 0 0 14 19 

Netherlands 1 1 15 14 

Portugal 0 0 1 0 

Slovenia 1 1 0 0 

Spain - - - - 

Switzerland 0 0 6 6 

Total 2 2 98 98 

 NCSA = national capacity self-assessment. 
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Table 25 
Geographic distribution of assistance provided by developed country Parties to 
DLDD-related capacity-building initiatives 

Entity Number of entities supported 

Africa                         8 countries and 1 subregion and region 

Central Africa            1  

Eastern Africa            0 

Northern Africa           2 

Southern Africa           2 

Western Africa          3 and subregion 

Asia                           10 countries and 3 subregions 

Central Asia              4 and subregion 

East Asia 1 and subregion 

Pacific                   0 

South Asia                 1 and subregion 

South-East Asia           1 

West Asia                 3 

Latin America and the Caribbean  1 country and region 

Andean subregion                   0 

Caribbean                 0 

Mesoamerica  0 

South Cone            1 

Northern Mediterranean         2 countries 

Central and Eastern Europe 3 countries 

Global 2 

Total 24 countries, 4 subregions, 2 regions and 2 
worldwide 

        

  


