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 الدورة الثالثة عشرة

 5102آذار/مارس  52-52بون، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت5البند
 التفاقيةاتقييم تنفيذ 
 ساتإطار السيا

 إطار السياسات: التفاقيةاتقييم تنفيذ   
 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
تتضمن هذه الوثيقة  تولياةاو ويالةيأو يوليةاو لالماالومةاد املقدمة  مةن البالةدان األهة ا  و  هةا  

لالخطة   5بشةنن ادةد  التنايةذ   5102-5105من الكيانةاد املبالةة  بالنةةب  فرت  ةإلب ا بةأ  
( 5102-5112ل االسةةإلاتينييل لالةةةنواد الاشةة  مةةن يجةةل تازالةةز تنايةةذ االتااقيةة  )وفهةةار الامةة

)االسةةةةإلاتينيي (ا فهةةةةار الةياسةةةةادق ويالةةةةل الوثيقةةةة  مؤاةةةة اد األفا  ال أثةةةة  ا ا ةةةة   ةةةةذا ادةةةةد  
عالةو املةةتو  يك ة  تا ةيأو منظور عةامل  وفقاليمة ق ونكةن االهةأى عالةو ماالومةاد ف  ةا ي   من

 الوثيق ق   ق هذهيف مفون ا قاليم  
تقةةده هةةذه الوثيقةة  باةةا االسةةتنتاجاد والتو ةةياد املتاالقةة  تالةة  األنشةةط  املت ةةال  بةةنه  و  
وتازالةةةز تبةةةي  تنظةة   ي ةةةا سنةة  اسةةتا اال تنايةةةذ االتااقيةة  بشةةنن  ةةة ورب تكييةة  و كةة  الةياسةةاد  
 هذا ادد قمن يجل يقيق النتا ج املتوخاب يف فهار األنشط  
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 احملتوالاد
 ال اح  قة ادالا 

 2 2-0  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق مقدم  - يوالو  
ا عةدف البالةدان الةهن يصةت  ةيا  /تنقيم بة امج 2مؤا  األفا  املو ةد املتاالةق بادةد   - ثانياو  

 2 02-4  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق الامل الوهني  املتمااي  مع االسإلاتينيي 
 2 05-2  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التحاليل من منظور عامل  - يل    
 6 02-02  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التحاليل من منظور فقاليم  - با    

ا عةةةدف اتااقةةةاد الشةةة اك  املبمةةة  بةةةل البالةةةدان 6مؤاةةة  األفا  املو ةةةد املتاالةةةق بادةةةد   -  او ثال 
األهةةةةة ا  املتقدمةةةةة  ووكةةةةةاالد األمةةةةةم املتحةةةةةدب/املنظماد ا كوميةةةةة  الدوليةةةةة  والبالةةةةةدان 

 2 56-01  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق األه ا  املتنث ب
 2 56-55  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التحاليل من منظور عامل      

ةةةةد املتاالةةةة - رابااو   ا عةةةةدف املبةةةةافراد املتاالقةةةة  بالتخطي /الب ةةةة  2ق بادةةةةد  مؤاةةةة  األفا  املو مل
 1 21-52  قققققققققققققققققققققققق التآزرالل التااقياد رالو ال أث يو آلياد التنايذ املشإلك

 1 22-52  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التحاليل من منظور عامل  - يل    
 00 21-26  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التحاليل من منظور فقاليم  - با    

 04 22-20  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق االستنتاجاد - خامةاو  
 02 26  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق التو ياد - سافساو  

 Annexes  Page 

  Tables relating to the performance indicators under operational objective 2 ........................   17 



ICCD/CRIC(13)/3 

3 GE.15-00350 

 مقدمة -أوالا  
لالماالوماد املقدم  من البالدان األه ا  و  هةا  او يولي وياليأو  او هذه الوثيق  تولياتتضمن  -0

هةةار الامةةةل االسةةإلاتينييل لالةةةةنواد لالخطةة  وف 5مةةن الكيانةةاد املبالملةةةة  بشةةنن ادةةد  التنايةةةذ  
 ( )االسإلاتينيي (ا فهار الةياسادق 5102-5112الاش  من يجل تازالز تنايذ االتااقي  )

من مؤا اد األفا  ال أثة  املتاالقة  مؤا   ال  كل من هذه الوثيق  األول الا ى والناقش  -5
ث وال ابةةةع يفنةةةاه( والةةة ب   ةةةذا ادةةةد  التنايةةةذ  مةةةن منظةةةور عةةةامل  )انظةةة  الا ةةةول ال ةةةا  وال الةةة

لأجتاهاد  ياليأو و   بتالك املقدم  يف تقارال  سابق ، وهو ما ال 5104املاالوماد املقدم  يف عاه 
والةةةتند ياليةةل االجتاهةةاد فرت ماالومةةاد مقدمةة   ق(0)الةةةتند فرت ادةةد  الاةةامل  احملةةدملف لالمؤاةة اد

املةةةواع ماالومةةاد يك ةةة   الاةة ى ف يف مةةن البالةةدان األهةةة ا  املتةةنث ب والبالةةةدان األهةة ا  املتقدمةة ق وتةةة
 ا قاليمي  املتاالق  بالبالدان األه ا  املتنث بق  التحاليأدعن  تا يأو 

وتةة ف يف الا ةةالل ال ابةةع وا ةةام  يف صاالةة  الوثيقةة  اسةةتنتاجاد عامةة  بشةةنن  الةة  األنشةةط   -2
األنشةةةط   ُو ةةةات باةةةا التو ةةةياد املتاالقةةة  بضةةة ورب تكييةةة قةةةد ق و 5املت ةةةال  بادةةةد  التنايةةةذ  

وتازالزها لك  تنظ   ي ا سن  استا اال تنايذ االتااقي  بةية  يقيةق يهةدا  االسةإلاتينيي ق  وتبةيط ا
وقد توفمل سن  اسةتا اال تنايةذ االتااقية ، باسةتخداه فهةار قةا م عالةو النتةا ج، تقةدع تو ةياد عمالية  

متاباةةة  فتا ةةة   ةةةال  بةيةةة  املنظمةةةاد ذاد الفرت األهةةة ا  ومؤسةةةةاد االتااقيةةة  وهيرتي ةةةا الاةةة عيتل و 
 التو ياد احملدفب ادد  الهن سُتقدَّه فرت مؤمت  األه ا  لك  النظ   ي اق

: عرررد  الاهررردا  التررر  أن ررر  5مؤشرررر األ ال الد ارررد الدتعهررر   ال رررد   -ثانياا  
 صياغة/تنقيح  رامج العدل ال طنية الدتداشية مع االستراتيجية

تةةةةنث ب  يمةةةةا التاالةةةةق ب ةةةةيا   يو تنقةةةةيم بةةةة امج عمال ةةةةا القةةةةي  املؤاةةةة  يفا  البالةةةةدان األهةةةة ا  امل -4
الوهنيةةة  لتتمااةةةو مةةةع األهةةةةدا  التنايذالةةة  ا مةةةة  لأسةةةإلاتينيي ق وتةةةةةمم األسةةةرال  املتاالقةةة  ب فمةةةةا  

   واالست مار ب ج ا  تقييم نوع قب نامج الامل الوهين يف خط  وسياساد وهني  يخ   بشنن التنمي

 التحهيل من منظ ر عالد  -ألف 

 21القةل عةن ، الكةون مةا ال 5104دةذا املؤاة ا تالةول عةاه التاع دملف ادد  الاامل   ُ  -2
 ةةيا  /تنقيم ب نةةامج عمال ةةا الةةوهين ليتمااةةو قةةد يتةةزد  ةة  مةةن البالةةدان األهةة ا  املتةةنث ب يف املا
 االسإلاتينيي ق مع

__________ 

ختتالة  ق وقةد 5104وعةاه  5101الةتند ياليةل االجتاهةاد فرت عينة  مةن التقةارال  املقدمة  مةن األهة ا  يف عةاه  (0)
 املؤاة د يه ال عالةو سةؤال ماةلق وهكةذا القةي  رفمل كانت األه ا  قةد ما فذا  تةب فرت آخ  مؤا  من الاين  

 ق5111-5112التقده احمل ز بنا  عالو خ  األساس احملدف باستخداه البياناد املقدم  يف  إلب الةنتل 
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، يُبالةةةةةت عةةةةةن تنقةةةةةيم ب نةةةةةا   عمةةةةةل وهنيةةةةةل ليتمااةةةةةيا مةةةةةع 5111-5112ويف الاةةةةةإلب  -6
 ق(5)دااو اتينيي  يو عن  يا ت ما و قاالسإل 

 مست ى تحقي  ال د  العالد  واالتجاهات والت قعات -1 

 0الشكل 

 مست ى تحقي  ال د  العالد 

 

 معةن و ةا مةن البالةدان األهة ا  املتةنث ب او بالةد 20، يبالت 5104يف فورب ا بأ  لااه  -2
لبالةدان األهة ا  املتةنث ب التةةا  الةهن مع االسإلاتينيي ق والوجةد  ةمن االتمااو  عمل وهينب نامج 

بالةد لدالة   5105يو يف عةاه  5101لكن ا قةدمت ا فمةا يف عةاه  5104مل تقده تقارال ها يف عاه 
 موى عةدف البالةدان األهة ا  املتةنث ب بذلك و ل مع االسإلاتينيي ، و التمااو  عمل وهينب نامج 

والوجةد  اوقبالةد 25 فرت 5102االة  عةاه تالةول صمةع االسةإلاتينيي  عمل متمااي   ب امجالهن لدال ا 
من بل البالدان األه ا  يف االتااقي ؛ ولك  التحقةق ادةد  الاةامل  او متنثمل  او ه  او بالد 062او  الي

ب نةةامج ، 015دةةذا املؤاةة ، النبةةة  ين الةةنقملم عةةدف ف ةةايف مةةن البالةةدان األهةة ا  املتةةنث ب،  موعةة  
 ق5104عاه صاال  تالول   اال  متمااياو مع االسإلاتينييوجي الوهينالامل 

الامةةةل الوهنيةةة  البالةةةت بةةة امج ور ةةم ين عةةةدف البالةةةدان الةةةهن يصةةةت عماليةةة   ةةيا   يو تنقةةةيم  -2
زال بايةةةد  البةةةدو ين يقيةةةق ادةةةد  الاةةةامل  مةةةا ،(2)5100ثأثةةة  ي ةةةاا  عةةةدفها يف صاالةةة  عةةةاه 

   من البالةدان الةهن  ةق يف املا 15)يو  (4)يف املا   من البالدان األه ا  املتنث ب 21املنالق بيد ين 
__________ 

مةةع فخةةول او (ق ومبةةا ين عماليةة  ا بةةأ  األورت تزامنةةت تق البةةICCD/CRIC(9)/4يف املا ةة  )انظةة  الوثيقةة   5.5يو  (5)
يف املا ةةة  مةةةن البالةةةدان  21ين الةةةوا م   ةةة ورب االسةةةإلاتينيي  ويهةةةدا  ا  يةةةز الناةةةاذ )ومةةةن بين ةةةا ادةةةد  املتم ةةةل يف

 اوقجداو ( كان خ  األساس منخاض5104األه ا  املتنث ب خط  عمال ا الوهني  تالول عاه 

 ق5100الوهني  تالول صاال  عاه  اعمال  ب امجاو متنث  او ه  او بالد 00وا ه  (2)

 لأستاافب من م  ق البير  الااملي ق مؤهأو او بالد 044من ي ل  022 (4)
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م  ق البير  الااملي  )امل  ق((   ةالت عالةو متوالةل مةن امل  ةق  تةاز من دا ا  ول عالو مةاعدب 
ينشةةط  متكينيةة  قبةةل صاالةة  الاماليةة  ا امةةة  لتنيدالةةد مةةوارف ال ةةندومل االسةةترما  ا ةةا  بةةامل  ق 

م البالدان الهن مل تنت  باُد من ق وماظ(2)يف عمالي  فتازهااو ( وقطات ياواه5104) زال ان/الوني  
ق وبنةةا  5102يف املا ةة ( يعالنةةت عزم ةا عالةةو القيةةاه بةةذلك تالةول صاالةة  عةةاه  64عمالية  املوا مةة  )

عالو هذه املاالوماد، الة جم فرت  ةد كبة  االنت ةا  مةن الامالية  ويقيةق ادةد  الاةامل  وفن تةنخ  
 ق(6)ذلك بةن  عن املوعد املتوقع

أ  فون ا قاليميةة  ال أثةة  الوجةةد كيةةان وا ةةد  قةة  لدالةة  ب نةةامج ومةةن بةةل كيانةةاد ا بةة -1
 الباقيةةان لعمةل فون فقاليمةة  متمةا  مةةع االسةةإلاتينيي  )اة مل آسةةيا(ق يمةةا الكيانةان فون ا قاليميةة

ب نةامج عمةل فون فقاليمة  متةوا م مةع االسةإلاتينيي  )وسة  ي  القيةا ووسة  وجد لدال ما الالذان ال ال
كةةان   5104عماليةة  املوا مةة ق ومبةةا ين ماةةدل ا بةةأ  يف عةةاه از خطةة   تةةباةةُد الضةةاا آسةةيا(  الةةم 

مل القيملم مةتو  يقيق ادةد   ،كياناد ا بأ  ا قاليمي  وفون ا قاليمي   بالنةب  فرتاو جدمتدنياو 
 ق(2)واالجتاهاد والتوقااد  يما الت ل ببامج الامل ا قاليمي  وفون ا قاليمي 

 اعتدا  وتنفيذ  رامج عدل وطنية -2 

يف النمةوذ  الةوارفب البالةدان الةهن رفملد عالةو األسةرال  ذاد ال ةال   (2)ي اف يك   من ن   -01
يف  ةةةةإلب ا بةةةةأ  هةةةةذهق وباعتبةةةةار ينةةةة   الامةةةةل الةةةةوهينب نةةةةامج بنصةةةةا ناملةةةةذد بالةةةةداو  022وعةةةةدفها 

بةة امج ال بةةنس بةة  مةةن او  ةة ن هةةذا الاةةين ين عةةدف او متوا مةة او عمةةل وهنيةةب نةةامج  20الوجةةد سةةو   ال
لوهنيةة  اسةةار  تنايةةذها  ةة  متوا مةة  مةةع االسةةإلاتينيي ق ويف املقابةةل، ي ةةافد يرباةة  بالةةدان الامةةل ا

 ال تناذهاق  اعمال ا الوهني  بالاال لكنب امج بنصا وا مت 

هةةةذه مل تُاتمةةةد عمةةةل وهنيةةة  متوا مةةة  بةةة امج البالةةةدان الةةةهن لةةةدال ا  (1)يك ةةة  مةةةن ثالةةةثيف و  -00
التخطةةي  ا ئةةا   الةةوهين فهةةار يف  الةةوهيننةةامج الامةةل ب  او بالةةد 56ب ةةورب رةيةة ، ويفر  الةةبامج 

بةة امج ويف ا طةة  والةياسةةاد القطاعيةة  واالسةةت مارال ق ويرباةة   قةة  هةة  البالةةدان الةةهن مل تاتمةةد 
ق وهكةةذا البةةدو ين اعتمةةاف يف خطط ةةا وسياسةةا ااو عمال ةةا الوهنيةة  ب ةةورب رةيةة  ومل تةةدرج ا يالضةة

ففراج ةةةةا يف خطةةةة  التنميةةةة  واالسةةةةت مار ويف ول فون  ةةةةب ةةةةورب رةيةةةة  ال  الامةةةةل الةةةةوهينب نةةةةامج 
 ق(01)الةياساد القطاعي 

__________ 

 قICCD/CRIC(13)/8الوثيق  او انظ  يالض (2)

مال ةا الوهنية  يف يف  ال قامت مجيع الدول الهن عزمت عالو موا مة  خطة  ع يف املا   من ادد  12سيتحقق  (6)
 ق5104مبوا مت ا تالول عاه  5102-5104الاإلب 

 ق5104تقارال ها يف عاه قدملمت  او ةمبالمل  ون فقاليم ف كياناو   04ثأث  كياناد  ق  من ي ل  (2)

 يف املا  ق 22يو  (2)

 ق(مبالِّةاو او بالد 022يف املا   )من ي ل  26يو  (1)

، قةةد ال تاكةة  هةةذه املاالومةةاد ب ةةورب  ةةحيح   الةة  م اجاةة  5104بةةةبب اااةةاال ماةةدل ا بةةأ  يف عةةاه  (01)
 الامل فون ا قاليم ق وتنايذ ب نامج
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 امج عمةةةل فون فقاليمةةة نةةةويبالةةةت اثنةةةان مةةةن الكيانةةةاد فون ا قاليميةةة  ال أثةةة  عةةةن تنايةةةذ ب   -05
يف اة مل املةوا ه ب نةامج الامةل فون ا قاليمة  الو يةد قةد اعُتمةد رةيةاو آسيا ووس  ي  القيا(ق و  )ا مل
ويف ا ط  والةياسةاد القطاعية  واالسةت مارال   ي التنمي  فون ا قاليمخط  يف  لكن  مل الدمجآسيا 

 فون ا قاليمي ق

 التحهيل من منظ ر إقهيد  - ال 

 5الشكل 

 مست ى تحقي  ال د  العالد   حسب اإلقهيم

 

مةةن البالةةدان األهةة ا  املتةةنث ب، الةةهن او بالةةد 022مةةن ي ةةل  ،(00)بالةةداو  20وا ه مةةا  موعةة   -02
يف  1 االسةةةإلاتينيي  يف  ةةةإلب ا بةةةأ  هةةةذهالوهنيةةة  مةةةع ابةةة امج الامةةةل ن هةةةذا املؤاةةة ، عةةةيبالةةةةت 
يف مشةةال  2و ،(04)البحةة  الكةةاراليمنطقةة  يف يم الكةةا الأتينيةة  و  2و ،(02)يف آسةةيا 1و ،(05)ي  القيةةا

 يف يوروبا الوسطو والش قي ق 2البح  األبيا املتوس ، و

 أفريقيا -1 

بةة امج موا مةة  او بالةةد 45عمال ةةا الوهنيةة ق والنةةو  بةة امج  (02)بالةةدان 1يف ي  القيةةا، وا مةةت  -04
عالةةو األقةةل سةةيتحقق او بالةةد 24ق ويف  ةةال قةةاه بةةذلك 5102-5104الوهنيةة  يف الاةةإلب الامةةل 

 ادد  عالو ال ايد ا قاليم ق

__________ 

 يف املا  ق 51يو  (00)

 قعمل وهين موا هب نامج وجد  ي ا الي  القيا الوسطو ه  املنطق  فون ا قاليمي  الو يدب الهن ال  (05)

 قعمل وهين موا ه ب نامجوجد  ي ا ال آسيا الوسطو ه  املنطق  فون ا قاليمي  الو يدب الهن ال (02)

 املخ وط اسنويبق   يف منطق ال توجد خط  عمل وهني  موا م (04)

 ق(مبالِّةاو  ي  القياو  ه  او  22يف املا   )من ي ل  02يو  (02)
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 آسيا -2 

موا مت ةا يف  ةإلب او بالةد 21عمال ةا الوهنية ، والنةو  بة امج  (06)بالةدان 1يف آسيا، وا مةت  -02
هةذه   القافم ق بيةد ينة   تمةل يال التحقةق ادةد  يف هةذه املنطقة   ةم وفن وا مةت مجيةعالةنتل
 عمال ا الوهني قب امج البالدان 

 أمريكا الالتينية والاحر الكاريا  -3 

عمال ةةةا الوهنيةةة ق بةةة امج  (02)يف يم الكةةةا الأتينيةةة  والبحةةة  الكةةةارالي، وا مةةةت  ةةةة  بالةةةدان -06
ق  ةةة  ين هةةةذه املنطقةةة  5102-5104عماليةةة  املوا مةةة  يف الاةةةإلب فتةةةاز او ف ةةةا ياو بالةةةد 01والنةةةو  
 عمال ا الوهني قب امج ادد   م وفن وا مت هذه البالدان متخالا  قاليأو عن بالو  ستظل 

 شدال الاحر األ يض الدت سط -4 

تةةةنيملل منطقةة  مشةةال البحةة  األبةةيا املتوسةة  يعالةةو نةةةب  موا مةة  باةةد مةةا يتةةزد  ةةة   -02
باةةةُد هةةةذه الاماليةةة ق تُننيةةةز املوا مةةة ق ويف املقابةةةل، ي ةةةافد يرباةةة  بالةةةدان بنصةةةا مل  عماليةةة  (02)بالةةةدان

 وهكذا البدو من    احملتمل ين التحقق ادد  يف  إلب الةنتل ا الي ق

 أورو ا ال سطى والشرقية -5 

عمال ةا الوهنية  مةع االسةإلاتينيي ق بة امج  (01)وا مت ثأث  بالدان مةن يوروبةا الوسةطو والشة قي  -02
 البالدان التةا  فتازهاق تاتزهوسيتحقق ادد  يف  ال يُتزد عمالي  املوا م  الهن 

: عررررد  اتفاقررررات الشررررراكة 6مؤشررررر األ ال الد اررررد الدتعهرررر   ال ررررد   -ثالثاا  
      الدارمررررة  ررررين الاهرررردا  األطرررررا  الدتقدمررررة ووكرررراالت األمررررم الدتحرررردة/

 أثرةالدنظدات الحك مية الدولية والاهدا  األطرا  الدت

مةةن خةةأل يدالةةد عةةدف اتااقةةاد  او ؤاةة  مةةد  وجةةوف بيرةةاد مؤاتيةة  سياسةةياملهةةذا القةةي   -01
البالةةةدان األهةةة ا   سةةةيما الالشةةة اك  املبمةةة  بةةةل البالةةةدان األهةةة ا  املتةةةنث ب واةةة كا  ا ا ئةةةا يل، و 

ان املتقدمةة ق واملاةةإلال ينةة  كالمةةا ارتاةةع عةةدف اتااقةةاد الشةة اك  الةةهن نكةةن ين تاتمةةد عالي ةةا البالةةد
    املةةوارف الأزمةة  مةةن يجةةل الت ةةد  لالت ةةح /ا  ةةول عالةةو األهةة ا  املتةةنث ب، ازفافد    ةة ا يف 

 تدهور األرا   واساا ق

__________ 

 ق(مبالِّةاو  يسيوالاو  ه  او  42يف املا   )من ي ل  01يو  (06)

 قمن منطق  يم الكا الأتيني  والبح  الكارالي(او مبالِّةاو ه   20يف املا   )من ي ل  06يو  (02)

 قمن منطق  مشال البح  األبيا املتوس (او مبالِّةاو بالد 05 ل يف املا   )من ي 45يو  (02)

 من يوروبا الوسطو والش قي (قاو مبالِّةاو بالد 02يف املا   )من ي ل  51يو  (01)
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طالةةةب فرت البالةةةدان األهةةة ا  املتقدمةةة  ووكةةةاالد األمةةةم املتحةةةدب واملنظمةةةاد ا كوميةةة  والُ  -51
اة  مةن مؤاة اد األفا ق وسةتكون رال  عةن هةذا املؤ اتقةدع تقة ،الدولي  مبا  ي ةا م  ةق البيرة  الااملية 

نتةا ج التحاليةةل ناق ةة  ال بالة  بةةالنظ  فرت عةةدف التقةارال  املقدمةة  مةةن هةذه الكيانةةاد وعةةده فبةةأ  
 هذه الكياناد بالكامل عن يةا  البالدان املةتايدب الهن يب مت ما ا اتااقاد ا اك قمجيع 

ون بةل البالةدان األهةة ا  ونكةن اسةتقا  ماالومةاد ما ةةال  ف ةا ي  عةن الشة اكاد والتاةةا -50
املتاالقتةةةةل  ICCD/CRIC(13)/7و ICCD/CRIC(13)/6املتةةةةنث ب واةةةة كا  ا ا ئةةةةا يل مةةةةن الةةةةوثيقتل 

 بادد  التنايذ  ا ام  والتد قاد املالي  لتنايذ االتااقي ق

 التحهيل من منظ ر عالد   

 د  العالد  واالتجاهات والت قعاتمست ى تحقي  ال   

فرت البالةةةةدان األهةةةة ا  املتةةةةنث با تالةةةةول الشةةةة  دةةةةذا املؤاةةةة  الةةةةذ  التةةةةاع   ادةةةةدُ ةةةةدملف  -55
ل مةةن اتااقةةاد الشةة اك  ذاد ال ةةال  باتااقيةة  مكا حةة  ال القةةل عةةن اثنةة، تاايةةل مةةا 5104 عةةاه

 الت ح  يف كل بالد ه   متنث ق

عةةن آخةة  بالةةداو  52و 5105عةةاه عةةن بيانةةاد او متقةةدملماو ه  ةةاو بالةةد 50وقةةدمله مةةا  موعةة   -52
 ق5102اه ع

 5105يف عةةةاه  تنايةةةذقيةةةد الاتاةةةامل اةةة اك  كةةةان  51مةةةا  موعةةة  ي ةةةافد التقةةةارال  بةةةنن و  -54
مةةن البالةةدان األهةة ا  او بالةةد 02يُب مةةت اتااقةةاد الشةة اك  هةةذه بةةل قةةد ؛ و 5102يف عةةاه  21و

ن ةةا املةةةاعدب ماو بالةةد 02)تالقملةةو مةةا الزالةةد عالةةو بالةةداو مةةن البالةةدان األهةة ا  املتةةنث ب  22واملتقدمةة  
وثأثةة  يقةةاليم )تالقملةةو وا ةةد من ةةا املةةةاعدب مةة تل(ق وا ةةدب منطقةة  فون فقاليميةة  ك ةة  مةةن مةة ب(، و ي

 اتااقاد عالو ال ايد الاامل ق   ونُةاملذد يربا

قةاد الادف املبالملت عن  مةن اتاااملطابق  بل واملتم ال  يف او ومب اعاب ال اوب  املشار فلي ا آنا -52
يقيةةق ادةةةد  مةةد  ملةةةتايدب، النبةةة  تةةةوخمل  ا ةةذر عنةةد ياليةةةل البالةةةدان اويةةةا  الشةة اك  املبمةة  

األهة ا  املتةنث ب ، ي ةافد التقةارال  بةنن عةدف البالةدان 5102وتقييم االجتاهادق وتالول صاال  عاه 
يف  06، وهةو مةا ن ةل  قة  او بالةد 52بالةت  مةن اتااقةاد الشة اك  لالهن يب مت ما ال القل عن اثن

 2مةا نةةبت  كةان قةد يقةق   ،)ا ة  األسةاس( 5101وتالةول عةاه  ق(51)املا   من ادد  املنشةوف
 يف املا   من ادد ق

ي ةةةةافد بنصةةةةا تاتةةةةزه مةةةةن البالةةةةدان األهةةةة ا  املتقدمةةةة  بالةةةةدان  قةةةة   01بةةةةالنظ  فرت ين و  -56
اتااقةةةةاد مةةةةن هةةةةذا النةةةةوى يف املةةةةةتقبل،  قةةةةد البةةةةدو مةةةةن املةةةة جم فرت  ةةةةد كبةةةة  يال التحقملةةةةق  فبةةةة اه
 قالاامل  ادد 

__________ 

 قمؤهأو او متنث  او ه  او بالد 042من ي ل  (51)
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رررد الدتعهررر   ال رررد   -را عاا   : عرررد  الدارررا رات الدتعهقرررة 7مؤشرررر األ ال الد اا
 التخطيط/الارمجرررة التررر الريين التفاقيرررات ريررر  الرررثالف أو آليرررات التنفيرررذ 

 الدشترك

   مةةة  )م ةةةل التخطةةةي  املشةةةإلك/الب مةةةن خةةةأل عةةدف األفواد القا ،املؤاةةة هةةةذا القةةي   -52
ف عماليةاد تآزرالة  تاةزز تنايةذ اتااقيةاد رالةو الة أث جو مد  و و/يو اآللياد التشةيالي (،   املشإلك

يو تدعيم التداب  املتآزرب  يما بل هذه االتااقيادق والاإلال ين  كالملما زاف عدف األفواد املوجوفب 
واملدعومةة  زافد فمكانيةة  يقيةةق التةةآزر يف التنايةةذق والأ ةةّ الةةدعم املقةةدمله فرت هةةذه الاماليةةاد يف 

الشةةة كا  ا ئةةةا يون يةةة  الةةةهن الولي ةةةا مهاألمةةةد  بةةةلمل تقدمةةة ، وهةةةو مةةةا التقةةةارال  البالةةةدان األهةةة ا  امل
 التنايذ التآزر  عالو ال ايد الوهينقلامالياد 

 التحهيل من منظ ر عالد  -ألف 

 د  العالد  واالتجاهات والت قعاتمست ى تحقي  ال  -1 

د  كةل ، جيةب ين الكةون لة5104تالةول عةاه وهو ينة  هد  عامل  دذا املؤا ، ُ دملف  -52
فمةةةا خطةةة  وهنيةةة  مشةةةإلك  يو آليةةة  )آليةةةاد( تشةةةةيالي  لضةةةمان التةةةآزر بةةةل  (50)بالةةةد هةةة   متةةةنث 

 اتااقياد رالو ال أثق

 2الشكل 

 مست ى تحقي  ال د  العالد 

 

عالةةو هةةذا مةةن البالةةدان األهةة ا  املتةةنث ب او بالةةد 022، رفمل 5104ويف فورب ا بةةأ  لاةةاه  -51
فمةةا خطةة  وهنيةة  مشةةإلك  وا ةةدب يو آليةة  )آليةةاد( نن لةةدال ا بالةةدان بةة (55)012وي ةةافد الةةةؤال؛ 

 تشةيالي  لضمان يوج  التآزر بل اتااقياد رالو ال أثق 

__________ 

 فهار االتااقي ق تاتب ناة ا متنث ب وتةتحق ا  ول عالو املةاعدب يفاو ه  او بالد 062 هناك او، الي (50)

 ق(مبالِّةاو  ه  او  022يف املا   )من ي ل  62يو  (55)

تالةةةةول  ٪62ُيتةةةةز مةةةةا نةةةةةبت  
 5102عاه 

هةةةةةةةةةو ادةةةةةةةةةد  الاةةةةةةةةةامل   011٪
 5104املق ر بالو   تالول عاه 

 ٪ ا  
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 62فوراد ا بةأ ، كةان سةيتحقق  ةواع عالةو مةد  بكالتا اآلليتل وبا إلاال اال تااظ  -21
بالملةةت عن ةةا يف  ةةإلب ق وال ت قةةو هةةذه النةةةب  فرت تالةةك امل5102يف املا ةة  مةةن ادةةد  تالةةول صاالةة  عةةاه 

ومبةةةةا ين املةةةةةاعدب التقني /املاليةةةة  املقةةةة ر تقةةةةةدن ا  ق(52))ا ةةةة  األسةةةةاس( 5111-5112ا بةةةةأ  
-5105يهةةة ا  متقدمةةة   قةةة  )يقةةةلمل عةةةا كةةةان عاليةةة  عةةةدفها يف الاةةةإلب  تةةةةا سةةةتقدم ا  مةةةةتقبأو 
اس ةوف التآزرالة  زخم البدو ين  او،ا بأ  الةابق  بدوف جدمل  مقارن  باإلب(، وين التقده احمل ز 5102
 ق5104يف الاتور وين ادد  قد ال التحقق تالول صاال  عاه  آخذ

عالو من البالدان األه ا  املتنث ب الهن رفملد بالداو  022، من ي ل (54)بالداو  16ناملذ قد و  -20
هةةةذه    خةةةأل  ةةةإلب ا بةةةأ ، ومل الناملةةةذهةةةذا الةةةةؤال، مبةةةافراد لالتخطةةةي  املشةةةإلك/الب   املشةةةإلك

تنايةةةةذها عالةةةةو اثنتةةةةل مةةةةن  (56)املتبقيةةةة  02     ال، يف  ةةةةل ق ةةةة د البالةةةةدان (52)بالةةةةداو  42 اداملبةةةةافر 
بالةداو  022، مةن ي ةل (52)بالةداو  10ق و يما التاالةق باآلليةاد التشةةيالي ، ناملةذ ال أث اتااقياد رالو

 عالةو هةذا الةةؤال، آليةاد تشةةيالي  لالتنايةذ املشةإلك خةألمن البالدان األه ا  املتةنث ب الةهن رفملد 
با جيةةةاب لكن ةةةةا مل تناةةةةذها  (51)بالةةةةداو  04، يف  ةةةل رفمل (52)بالةةةةداو  25 ةةةإلب ا بةةةةأ ، ومل الناةةةذها 

اثنتةل مةةن اتااقيةاد رالةوق ويف مجيةةع املنةاهق، الزالةد عةدف البالةةدان الةهن لةدال ا آليةةاد  يمةا صة   فالمل 
 تآزرال  عن تالك الهن ليةت لدال ا هذه اآلليادق 

  ال أث  )آسيا الوسطو( عن تنايذه مبةافراد ختطةي  ويبالت ي د الكياناد فون ا قاليمي -25
مشإلك/ب    مشإلك  التااقياد رالو ال أث )بشنن تازالز القدراد املؤسةةي  والاالمية  أل ةحاب 

 ةةة  ينةةة  ال الوجةةةد لةةةد  ي  كيةةةان من ةةةا ي  آليةةةاد تشةةةةيالي   قامل ةةةالح  املانيةةةل وفذكةةةا  وعةةةي م(
 يفواد تآزرال  ف ا ي قاستحداث ياناد زه هذه الكتلتية  التنايذ املشإلكق وال تا

 الدعم الدقدم إلى الاهدا  األطرا  الدتأثرة -2 

مبةةافرب ختطةةي  مشةةإلك/ب    مشةةإلك   42بالةةدان يهةة ا  متقدمةة  الةدعم فرت  عشةة بقةدملمت  -22
يف  01بنةةةب  او ، وهةةو مةةا ن ةةل ت اجاةة5102مبةةافرب مةةن هةةذا النةةوى يف عةةاه  22و 5105يف عةةاه 

قابل، تضاع  عدف اآللياد التشةيالي  لالتنايذ املشةإلك يك ة  مةن مة تل خةأل سةنواد املا  ق ويف امل
(ق 5102آليةة  مدعومةة  يف عةةاه  02فرت  5105آليةةاد تشةةةيالي  مدعومةة  يف عةةاه  2ا بةةأ  )مةةن 

يقةاليم  يرباة من ةا الةدعم يك ة  مةن مة ب(، وفرت  52)تالقةو او متنث  او ه  او بالد 22وقُدمله هذا الدعم فرت 
ومة  يف ي  القيةاق يف املا   مةن البالةدان املدع 65القع    مناهق فون فقاليمي ؛ و و   ا عدا آسيا()مجيا

__________ 

وعةأوب عالةو ذلةك، كةان  اوقمتةنث  او ه  ةاو بالد 64تآزرال  يف  مبافرب 006كانت توجد  ،5111-5112يف الاإلب  (52)
 املبافراد التآزرال ق النوعل منلد  ماظم البالدان كأ 

 قاو(مبالِّة ه  او  022يف املا   )من ي ل  60يو  (54)

 ق(مبالِّةاو  ه  او  022يف املا   )من ي ل  52يو  (52)

 ق(مبالِّةاو  ه  او  022يف املا   )من ي ل  00يو  (56)

 قاو(مبالِّةاو ه   022يف املا   )من ي ل  22يو  (52)

 قاو(مبالِّةاو ه   022يف املا   )من ي ل  22يو  (52)

 قاو(مبالِّةاو ه   022يف املا   )من ي ل  1يو  (51)
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سةةةاعدد البالةةةدان األهةةة ا  املتقدمةةة  يك ةةة  مةةةن ن ةةة  قةةةد ق و   ةةةايد الاةةةاملالفعةةةم عالةةةو ومل القةةةدمله 
 البالدان األه ا  املتنث ب الهن ي افد بنن لدال ا يفاب تآزرال  وا دب عالو األقلق

الةةةدعم فرت البالةةةدان األهةةة ا  املتةةةنث ب لتنايةةةذ األفواد قةةةدراو كبةةة او مةةةن او   ةةةق يالضةةةوقةةةدمله امل -24
البحةة  منطقةة  يف يم الكةةا الأتينيةة  و  4يف آسةةيا، و 05يف ي  القيةةا، و 2)او بالةةد 50التآزرالةة ق وتالقةةو 

الكةةةارالي( ومنطقةةة  فون فقاليميةةة  وا ةةةدب )احملةةةي  ادةةةافر( الةةةدعم عةةةن ه الةةةق ب نةةةامج امل  ةةةق لتنميةةة  
 (21)اد الشةةةامال  يف فهةةةار عماليةةة  التنيدالةةةد ا امةةةة  ملةةةوارف امل  ةةةقق وفعملةةةم امل  ةةةق مجيةةةع ينةةةواىالقةةةدر 

 من آلياد التنايذ املشإلكقاو وا داو املبافراد املشإلك  ونوع

مةةةن ب نةةةامج األمةةةم املتحةةةدب مةةةن البالةةةدان األهةةة ا  املتةةةنث ب فعمةةةاو او وتالقملةةو سةةةت  عشةةة  بالةةةد -22
قق ومل الةةةةدعم ب نةةةةامج األمةةةةم املتحةةةةدب ا ئةةةةا   سةةةةو  مبةةةةافراد ا ئةةةةا   لالو ةةةةول فرت مةةةةوارف امل  ةةةة

التخطي /الب   التةآزرالل يف فهةار اتااقيةاد رالةو الة أث )مجيةع األنةواى عةدا تالةك املت ةال  بتازالةز 
 القدراد املؤسةي  والاالمي  أل حاب امل الح  املانيل وفذكا  وعي م(ق 

 التحهيل من منظ ر إقهيد  - ال 

 4الشكل 
هدا  الت  لدي ا ماا رات  شأ  التخطيط/الارمجرة التر الريين التفاقيرات رير  الرثالف عد  الا

 آو آليات التنفيذ الدشترك، والتقييم الن ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

الوهنيةةةة  ويدالةةةةد ال ةةةةة اد يف يوجةةةة  التةةةةآزر؛ و)ب( يدالةةةةد  الةةةةبامجتشةةةةمل ينةةةةواى األنشةةةةط  مةةةةا الالةةةة ا )ي( تقيةةةةيم  (21)
القطاعةةاد والةياسةةاد الوهنيةة  الةةهن نكةةن ين تةةةتايد مةةن يوجةة  التةةآزر والتاةةاون؛ و) ( اسةةتا اال الةياسةةاد 

أل ةةةحاب امل ةةةالح  املانيةةةل وفذكةةةا   الوهنيةةة  لتحةةةةل التاةةةاون ويوجةةة  التةةةآزر؛ و)ف( تازالةةةز القةةةدراد املؤسةةةةي 
 اد رالوقيوعي م؛ و)هة( التنةيق الوهين ألوج  التآزر يف ا بأ  مبوجب اتااق
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 مبافراد التخطي  املشإلك/الب   املشإلك  التااقياد رالو

 يالي  لالتنايذ املشإلكاآللياد التشة



ICCD/CRIC(13)/3 

GE.15-00350 12 

 أفريقيا -1 
يف املا ة (  21)يو من ةا او بالةد 42الناةذ و رفملد مجيع البالدان األ  القي  عالو هةذا الةةؤال؛  -26

             بالةةةدان   ةةةة   املشةةةإلك/الب   املشةةةإلك  التااقيةةةاد رالةةةو الةةة أث، وال تناةةةذها مبةةةافراد لالتخطةةةي
يف املا ةة (ق وي ةةاف ي ةةد بالةةدان مشةةال ي  القيةةا بةةنن تنايةةذ ف ةةد  هةةذه املبةةافراد القت ةة  عالةةو  1)يو 

اثنتةةل مةةن اتااقيةةاد رالةةوق وي ةةافد مجيةةع املنةةاهق فون ا قاليميةة  بةةنن لةةدال ا  ةة  مبةةافراد عالةةو 
 قل من هذا النوىقاأل

وكانةةةةت اآلليةةةةاد التشةةةةةيالي  لالتنايةةةةذ املشةةةةإلك ع الةةةة  بقةةةةدر يقةةةةل مةةةةن مبةةةةافراد التخطةةةةي   -22
يف املا ةةةة ، عالةةةةو ال ةةةةايد ا قاليمةةةة (ق  26ي   ،42بةةةةل مقاآليةةةة   45   املشةةةةإلك  )املشةةةةإلك/الب 

  القيةا بةنن ي ة ب يف املا ة (ق وي ةاف ي ةد بالةدان  01توجد هذه املبافراد يف عشة ب بالةدان )يو  وال
 لدال  مبافرب القت   تنايذها عالو اثنتل من اتااقياد رالوق

وال الوجةةد نةةوى ال ةةيمن بو ةةوه عالةةو  ةة ه مةةن ينةةواى مبةةافراد التخطةةي  املشةةإلك/الب    -22
املشةةإلك  يو اآلليةةاد التشةةةيالي  لالتنايةةذ املشةةإلك يو التاا ةةدق وي ةةافد بالةةدان عدالةةدب بةةنن مبافر ةةا 

ف كبةة  مةةن األهةة ا  بةةنن لةةدال ا ينةةواى هةةذه املبةةافرادق ويبالةةت عةةد اكةة  جةةلمل )مبافرا ةةا( التآزرالةة  ت
 ق(20)يخ   من املبافراد    تالك املدرج  يف ئوذ  ا بأ  او ينواع

 آسيا -2 

عالةو او بالةد 42عالةو الةةؤال املتاالةق باملبةافراد املشةإلك  واو يسيوالاو بالد 46رفمل ما  موع   -21
ي ق و يمةةةا التاالةةةق مببةةةافراد التخطةةةي  املشةةةإلك/الب   املشةةةإلك  الةةةةؤال املتاالةةةق باآلليةةةاد التشةةةةيال

عةةدف واآلليةاد التشةةيالي  لالتنايةذ املشةإلك سميةع اتااقيةاد رالةو،   ة  موجةوفب يف يقةل مةن ن ة  
 مبافرب عالو التواع(ق 55و 51بالدان آسيا )

بةافرادق وال توجد منطق  فون فقاليمي  ليةت لدال ا مبةافرب وا ةدب عالةو األقةل مةن هةذه امل -41
وال الزالد عدف البالدان الهن ليةت لدال ا مبافراد ختطي  مشإلك/ب    مشةإلك  عةن تالةك الةهن لةدال ا 
 هةةذه املبةةافراد سةةو  يف اةة مل آسةةيا وجنةةوب اةة ق اق ونكةةن مأ ظةة  الو ةةع ذاتةة  يف  ةة ب آسةةيا

  يما التاالق باآللياد التشةيالي ق

ب ةورب يساسةي ق اسةتخداماو متةةاوالاو ملشةإلك  مجيع ينواى التخطةي  املشةإلك/الب   اُتةتخده و  -40
بيةةد ينةة   يمةةا التاالةةق باآلليةةاد التشةةةيالي ، كانةةت ا ةةاالد الةةهن ُوجةةدد  ي ةةا سنةة  تنةةةيق وهنيةة  مانيةة  

مةن  ةاالد وجةوف م ةل هةذه الالنينة  لتنايةذ آليةاد يخة  ق ويف كالتةا ا ةالتل،  بتنايذ اتااقياد رالو يقل
 املبافراد التآزرال ق ناو يخ   مينواعاو تناذ البالدان يالض

__________ 

(20) <www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/reporting-templates.aspx>ق 

http://www.unccd.int/en/programmes/Reporting-review-and-assessment/Pages/reporting-templates.aspx
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 الاحر الكاريا منطقة أمريكا الالتينية و  -3 

البحة  الكةارالي مبةافرب منطقة  من يم الكةا الأتينية  و او ه  او بالد 20من ي ل او بالد 06الناذ  -45
بالةدان  4ختطي  مشإلك/ب    مشةإلك  لتازالةز التنايةذ التةآزر  التااقيةاد رالةو الة أث، بينمةا ي ةافد 

عةةةن ي  مبةةةافرب او بالةةةد 00بةةةافراد مشةةةإلك  لتنايةةةذ اثنتةةةل مةةةن اتااقيةةةاد رالةةةوق ومل البالملةةةت بةةةنن لةةةدال ا م
 هذا النوىق من

مةن اآلليةاد التشةةيالي  لالتنايةذ املشةإلك التااقيةاد او عةدف يكةب نةةبيهذا ا قاليم والوجد يف  -42
ي  لدال ا م ةل هةذه البح  الكارالي بنن  لمنطق  رالو ال أثق وي افد  البي  بالدان يم الكا الأتيني  و 

بننة   او،بالةد 20يف املا ة (، مةن ي ةل  45)يو او بالةد 02يف املا  (ق وي اف  25يو  او،بالد 06اآللياد )
يف املا ة ( بةنن  6لي  لدال ا هذه اآللياد لتنايذ اتااقيةاد رالةو الة أث، يف  ةل ي ةاف بالةدان اثنةان )

مل تاةد ي  منطقة  فون فقاليمية  بنصةا تاتقة  لدال ما هذه اآللي  لتنايذ اثنتل  ق  من اتااقياد رالوق و 
فرت هذه اآللي ق ومنطق  ميةويم الكا ه  املنطق  فون ا قاليمي  الو يةدب الةهن الزالةد  ي ةا عةدف البالةدان 

 الهن تاتق  فرت األفواد التآزرال  بنوعي ا عن تالك الهن متالك هذه األفوادق 

او ايذ التآزر  التااقياد رالو استخداماألنشط  ال امي  فرت يةل التن (25)وتةتخده ينواى -44
تالةك الةهن  يخ   من املبافراد التآزرال   ة او يف املا   من البالدان ينواع 41والناذ  واع  اوقمتةاوال

 ت ف يف ئوذ  ا بأ ق

 شدال الاحر األ يض الدت سط -4 

وتوجةد يخة  ق بالةدان مبةافراد مشةإلك  يف  ةل ال تناةذها سةت  او تناذ سةت  بالةدان  الية -42
هةةةذه لةةةد   ةةةة  بالةةةدان آليةةةاد تشةةةةيالي  لالتنايةةةذ املشةةةإلك مت ةةةال  بالتاا ةةةد، يف  ةةةل ال توجةةةد 

يخ  ق وي اف بالد وا د بنن لدال  آلي  وا دب من هذا النوى تقت   عالو بالدان لد  ست  اآللياد 
 تنايذ اثنتل  ق  من اتااقياد رالوق

مةا بالنةةب  فرت اآلليةاد التشةةيالي ،  قةد وال الوجد تااود بل ينواى املبةافراد املشةإلك ق ي -46
 يبالت بالد وا د  ق  عن وجوف سن  تنةيق وهني  لتنايذ اتااقياد رالوق

 أورو ا ال سطى والشرقية -5 

بالةةدان لةةد  سةةت  هةةذه املبةةافراد توجةةد لةةد  سةةبا  بالةةدان مبةةافراد مشةةإلك  وال توجةةد  -42
و اثنتةل مةن اتااقيةاد رالةوق وتوجةد يخ  ، يف  ل توجد لد  بالدالن مبةافرب القت ة  تنايةذها عالة

 يخ  قبالدان لد  سبا  هذه اآللياد لد  مثاني  بالدان آلياد تشةيالي  وال توجد 

والتم ل نوى املبافرب املشإلك  الةهن تةةتخدم ا ماظةم البالةدان يف يوروبةا الوسةطو والشة قي   -42
لتةةةةآزر والتاةةةةاونق يف يدالةةةةد القطاعةةةةاد والةياسةةةةاد الوهنيةةةة  الةةةةهن نكةةةةن ين تةةةةةتايد مةةةةن يوجةةةة  ا

التاالق باآللياد التشةيالي ، البالت عدف البالدان الهن تاضل آلية  عقةد اجتماعةاد منتظمة  بةل  و يما
__________ 

 يعأهق 21كما ورف يف ا ااي   (25)
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 القةةةاد الو ةةةل وي  قةةة   القةةةاد الو ةةةل املانيةةة  باتااقيةةةاد رالةةةو  ةةةا  عةةةدف تالةةةك الةةةهن متيةةةل فرت 
 ينواى يخ   من اآلليادقاستخداه 

  هدا  أطرا  متأثرة أخرى -6 

   متةةنث   ةة  مةةدر  يف ي  مةةن م ا ةةق التنايةةذ ا قاليمةة  بةةنن لدالةة  آليةةاد ي ةةاف بالةةد هةة -41
لالتنايةةةذ املشةةةإلك وبننةةة  الناملةةةذ مبةةةافراد التخطةةةي  املشةةةإلك/الب   املشةةةإلك  عالةةةو اثنتةةةل  قةةة  مةةةن 

 يف ئوذ  ا بأ قاملدرج  اتااقياد رالوق وكالتا األفاتل ختتالاان عن تالك 

 الاهدا  األطرا  الدتقدمة -7 

البالةدان األهة ا  املتقدمة  مجيةع ينةواى األفواد التآزرالة ق ويف ي الةب األ يةان، الُةدعم دعم ت -21
النةةةوى املتم ةةةل يف تازالةةةز القةةةدراد املؤسةةةةي  والاالميةةة  أل ةةةحاب امل ةةةالح  املانيةةةل وفذكةةةا  وعةةةي م؛ 

الةدعمق ويف  تقةدهبالدان يهة ا  متقدمة   01بالدان من ي ل  2هذه املبافرب املشإلك  بدعم  ويظو
ملقابل، الدعم بالد وا د عقد اجتماعاد منتظم  بل  القاد الو ل وي  ق   القاد الو ةل املانية  ا

 عمالياد تنةيق وهني  ألوج  التآزر يف ا بأ ق واستحداثباتااقياد رالو، 

 االستنتاجات -خامساا  

صررياغة أو تنقرريح  رررامج عدهيررة فرر  الدا ررة مررن الاهرردا  األطرررا  الدتررأثرة  22أنجرر   -20
، لكررن معظد ررا لررم تعررره عررن ع م ررا عهررى القيررام  ررذل  2213 حهرر ل ن ايررة عررام  عده ررا

مرفر    يحر  ل را الحصر ل عهرى تد يرل مرن . و درا أ  معظرم الاهردا  التر2215  حه ل عرام
اصرره  عهررى هررذا الدسرراهدة، ف نرر  مررن قررد إلنجرراال عدهيررة اإل ررالو والد المررة الايئررة العررالد  

 ف  الدا ة  حه ل ن اية فترة السنتين الحالية. 02  لاهد  أ  يتحق  إلى اد كاير الدت قع 

فرر  الدا ررة مررن  62وفرر  ال قرر  الحررال ، يتدثررل الشرراغل الر يسرر  فرر  أ  أقررل مررن  -25
اا . ولقرد اتخرذت الاهردا  األطررا  الدترأثرة عرد فعهيراا العدرل ال طنيرة يجررن تنفيرذها  رامج 

لسياسرررات الداخهيرررة الدتعهقرررة مرررن اإلجررررالات ل يرررا ة فعاليرررة أ وات التخطررريط ال طنيرررة وا
لت جي ررات مررؤتدر األطرررا ، وتهقرر  الدسرراعدة التقنيررة اا  رراإل ارة الدسررتديدة ليرافرر  وفقرر

إطررار اا ، وفررع مررؤتدر األطرررا  أي رر(33)والداليررة خررالل هررذا العدهيررة. وفرر  اةونررة األخيرررة
راف ،   د  قياس مدى تأثير هذا األ وات عهى عدهيات تده ر األاا تقييم ورصد متناسق

أهرردا   اسرتخدام هررذا اإلطرار، مررع مراعرراة تحديررد وشرجاع الاهرردا  األطررا  الدتررأثرة عهرى 
 الخص صيات اإلقهيدية وال طنية. 

لتحسرين تنفيرذ  ررامج ال سا ل الدناسراة و نال عهي ، يناغ  تحديد الد يد من السال و  -22
دداثهررة،   ررد  االسررتفا ة العدررل،  طررره من ررا اتخررا  ترردا ير تحفي يررة وغيرهررا مررن الترردا ير ال

__________ 

 ق00-/ ه ي55املق ر  (22)
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هدجتدرررع الررردول  والاهررردا  األطررررا  الدترررأثرة فيدرررا يتعهررر   رررأطر لاالسرررتثدارات الكايررررة  مرررن
 ال طنية.السياسات 

جانررب الطهررب فرر  فرر  الفترر ر،  الج رر   الت الريررة آخررذالخررم إلررى أ  اا وُيخهررأ أي رر -24
لدترأثرة فيدرا يتعهر  العرض عهى اد س ال: فالتقدم الذن أارالت  الاهدا  األطرا  اجانب و 

شررأن  فرر   لرر  شررأ  االهتدررام الررذن  اا،فررعيف جرردا الصررد    نشررال آليررات مال دررة فرر  هررذا 
فررررم تد يرررل  أ رررداا الشرررركال اإلندرررا ي   فررر   عرررم العدهيرررات الداخهيرررة. وإ  غررردت متاارررةا 

الج    الرامية إلى التصدن لهدخاطر الايئية العالدية  طريقة أشدل،  دا فر   لر  التكيارف 
ترر ، يناغرر  عرردم ا اخررار أن ج ررد لتحسررين أوجرر  الترر الر مررع  تغيررر الدنررال والتخفيررف مررن ادا

  عهى الصعيد ال طن .

يقتصررر عهررى وهرر  تحهيررل ويتسررم تحهيررل الدعه مررات الدتعهقررة  اتفاقررات الشررراكة،  -22
 قيررة محرردو ة  سرراب خررالل فترررة اإل ررالو،  د ثمفعهاررة الاهرردا  الترر  لرردي ا اتفاقررات شررراكة 

ويدكررن اسرتقال معه مررات مداثهررة ور درا أكثررر جردوى مررن التقررارير  .(24)التفاصريلعردم ترر فر 
 الطهرب إلرى الاهردا  األطررا  الدترأثرة تقرديم تقرارير  شرأ   الدتعهقة  التدفقات الداليرة، أو

 االتفاقات الدارمة مع شركا  ا اإلندا يين.

 الت صيات -سا ساا  

ة التاليررة فرر  الرردورة الثالثررة عشرررة يدكررن أ  تنظررر األطرررا  فرر  الت صرريات األوليرر -26
مررن أجررل  رردل مشرراورات ماكرررة  شررأ  مشرراريع الدقررررات اسررتعراض تنفيررذ االتفاقيررة لهجنررة 

 الت  ستحال إلى مؤتدر األطرا  ف   ورت  الثانية عشرة ك  ينظر في ا:

م اصرررهة ج   هرررا الراميرررة إلرررى إلرررى الاهررردا  األطررررا  الدترررأثرة تُررردعى أ   )أ( 
لت جي ات مؤتدر األطرا  لك  يتحق  ال رد  اا عده ا ال طنية وفق رامج ح تنقي صياغة أو

 ؛2215م عد أقصاا عام ف  العالد  الدحد  ف  االستراتيجية 

مرفرر   سرريدا اليررة، و الاهرردا  األطرررا  الدتقدمررة والدنظدررات الدالتُرردعى أ   )ه( 
، عنررد تخصيصررر ا وإعطررال األول يررةارر اف  لتنفيرررذ  رررامج العدررل إلررى تحديررد ، الايئررة العررالد 
 ينشطة الددرجة ف   رامج العدل الد المة؛ل، صرف االد ار  و/أو 

إلررى الاهرردا  األطرررا  الدتقدمررة وغيرهررا مررن الشررركال اإلندررا يين تُرردعى أ   )ج( 
 ،الثنا يرةليول يرات اا  رام اتفاقرات شرراكة مرع الاهردا  األطررا  الدترأثرة وفقرإل عد ا  اليا ة

هرررذا إلرررى مسررراعدة العدرررل ال طنيرررة الدنقاحرررة، و  ررررامج ل اهتدرررام خرررام إلرررى تنفيرررذ مرررع إيرررال
 ؛الاهدا  عهى رصد التقدم نح  تحقي  األهدا  ال طنية

__________ 

مل تقةةةةةده يةةةةةةا    ةةةةةابالةةةةةدان يهةةةةة ا  متقدمةةةةة  عةةةةةدف اتااقةةةةةاد الشةةةةة اك  املبمةةةةة  لكن ذكةةةةة ديف  ةةةةةاالد عدالةةةةةدب،  (24)
امل  املنشةوف واملتم ةةل يف ادةد  الاةيه ال يقةق كةان قةد ذا  األمانة  تقيةيم مةا ف وهكةذا استا ةو عالةواملةةتايدالن، 

 ا اك  لكل بالد ه   متنث ق اتاامل
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أ  يطهرررب إلررررى اةليررررة العالديررررة تجديررررع الدعه مررررات  شررررأ  مؤشررررر األ ال  ) ( 
إ ررالو مررن الدرفقررات الداليررة الد اارردة كدررا تررر  فرر  ندرر  ج  0الد ااررد الدتعهرر   ال ررد  

الاهررردا  األطررررا  الدتررررأثرة والاهررردا  األطرررررا  الدتقدمرررة، وإ راج التحهيررررل األولررر  ل ررررذا 
الدعه مررات فرر  تحهيررل الترردفقات الداليررة، وتقررديم الدشرر رة  شررأ  أهديررة هررذا الدؤشرررات 

 الدعه مات ف  عدهيات اإل الو القا مة؛هذا وجدوى جدع 

د فررم تد يرل جديردة لردعم تنفيرذ إلى اةلية العالدية تحدياا أ  يطهب أي  )هر( 
وتيسرررير اغتنرررام هرررذا الفررررم،  طرررره من رررا ال صررر ل إلرررى الصرررنا ي  العالديرررة  ةال طنيرررالاررررامج 

القا درة  رين نا  إلرى الرروا ط دستدامة والايئة، و ل   االستواإلقهيدية الدعنية  ق ايا التندية ال
 ؛الاي ل ج التصحر/تده ر األراف  وتغير الدنال والتن ع 

                        أ  تُررررررررردرج مؤسسرررررررررات االتفاقيرررررررررة، فررررررررر   ررررررررررامج عدرررررررررل كرررررررررل من رررررررررا  و() 
تيسررير إطررار السياسررات وتعائررة الدرر ار ، مررع ل، إجرررالات محررد ة 2217-2216لهفترررة 

  امات الت  اد ها مؤتدر األطرا .إعطال األول ية إلى الاهدا  الت  امتثه  االلت
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 I. Tables relating to CONS-O-5 

Table 1 

Status of national action programme (NAP) alignment (Global) 

 Region NAP aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Africa 9 5 9 40 41 2 0 1 

Asia  9 2 5 24 30 4 0 3 

Latin America 

and the 

Caribbean  

5 2 
 

3 
18 19 3 3 1 

Northern 

Mediterranean 
5 0 4 5 1 1 0 4 

Central and 

Eastern Europe  
3 2 3 5 9 1 1 1 

Other 0 0 0 0 0 0 0 1 

Global 31 11 24 92 100 11 4 11 

 

 

Table 2  

Status of national action programme alignment (Africa)  

 Subregion NAP aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Central Africa 0 n/a n/a 6 9 1 0 0 

Eastern Africa 3 2 3 7 3 1 0 1 

Northern Africa 1 1 1 5 5 0 0 0 

Southern Africa 2 0 2 11 12 0 0 0 

Western Africa 3 2 3 11 12 0 0 0 

Africa (total) 9 5 9 40 41 2 0 1 
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Table 3  

Status of national action programme alignment (Asia)  

 Subregion NAP aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Central Asia 0 n/a n/a 1 4 1 0 0 

East Asia 1 1 1 2 1 0 0 1 

Pacific 2 0 1 5 9 1 0 0 

South Asia 1 0 1 4 5 0 0 0 

South East Asia 2 0 1 6 5 1 0 2 

West Asia 3 1 1 6 6 1 0 0 

Asia (total) 9 2 5 24 30 4 0 3 

 

 

Table 4  

Status of national action programme alignment (Latin America and the Caribbean)  

 Subregion 
NAP 

aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Andean 1 0 1 1 3 0 0 0 

Caribbean 2 1 1 7 9 1 1 1 

Mesoamerica 2 1 1 6 4 0 2 0 

South Cone 0 n/a n/a 4 3 2 0 0 

Latin America and 

the Caribbean 

(total) 

5 2 3 18 19 3 3 1 

 

 

Table 5  

Status of national action programme alignment (Northern Mediterranean)  

Region 
NAP 

aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Northern 

Mediterranean 

(total) 

5 0 4 5 1 1 0 4 
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Table 6  

Status of national action programme alignment (Central and Eastern Europe) 

 Region NAP aligned 

Aligned NAP 

formally 

adopted  

Aligned NAP 

integrated into 

national 

policies/plans 

NAP 

implemented 

Planned time to have aligned NAP 

2014-

2015 

2016-

2017 

2018-

2019 

No plan 

yet 

Central and 

Eastern Europe 

(total) 

3 2 3 5 9 1 1 1 

 

 

 II. Tables relating to CONS-O-6 

Table 7  

Geographic distribution of active partnership agreements concluded between 

developed country Parties/United Nations Development Programme and affected 

country Parties under the framework of the UNCCD (Level of achievement, country 

level only) 

Entity Subregion Number of agreements 

Number of affected country 

Parties supported at least 

twice 

Africa Central Africa 7 2 

 Eastern Africa 15 5 

 Northern Africa 8 3 

 Southern Africa 8 1 

 Western Africa 18 5 

Africa (Total) 56 16 

Asia Central Asia 11 3 

 East Asia 2 1 

 Pacific 0 0 

 South Asia 1 0 

 South East Asia 4 1 

 West Asia 7 1 

Asia (Total) 25 6 

Latin America and the 

Caribbean  
Andean 

1 0 

 Caribbean 3 0 

 Mesoamerica 2 0 

 South Cone 1 0 

Latin America and the Caribbean (Total) 7 0 

Northern Mediterranean (Total) 1 1 

Central and Eastern Europe (Total) 6 0 

Total 
95 agreements with 58 affected country Parties  

out of which 23 were supported at least twice 
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 III. Tables relating to CONS-O-7 

Table 8 

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Global) 

Region 

Joint planning/programming 

initiatives for Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 

implementation 

Yes No 

Yes, but for 

only two of the 

Rio 

conventions Yes No 

Yes, but for 

only two of 

the Rio 

conventions 

Africa 47 5 1 42 10 1 

Asia 20 17 9 22 13 10 

Latin America and the 

Caribbean 16 11 4 13 16 2 

Northern Mediterranean 6 6 0 5 6 1 

Central and Eastern Europe 7 6 2 8 7 0 

Other affected country Parties 0 0 1 1 0 0 

Global (Total) 96 45 17 91 52 14 
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Table 9 

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Global) 

Type 

Region  

Global 

(total) Africa Asia 

Latin America and 

the Caribbean 

Northern 

Mediterranean 

Central and 

Eastern 

Europe 

Other action 

programmes 

 Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and 

identification of gaps in synergies 33 18 10 3 3 0 67 

Identification of national sectors 

and policies that could benefit from 

synergies and cooperation 29 20 11 5 7 0 72 

Review of existing national plans 

and policies to enhance cooperation 33 19 13 4 6 0 75 

Enhancement of the institutional 

and scientific capacities and 

awareness of relevant stakeholders 35 22 10 5 4 0 76 

Other 12 4 12 3 3 1 35 

 Operational mechanisms for joint implementation 

Regular meetings between focal 

points and focal point teams 33 19 7 4 6 0 69 

Establishment of a national 

coordinating committee for 

implementation of the three Rio 

conventions 24 13 6 1 2 0 46 

Establishment of national 

collaborative processes on 

synergies in reporting under the 

Rio conventions 25 14 6 3 2 0 50 

Other 8 7 9 3 4 1 32 
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Table 10 

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Africa) 

Subregion 

Joint planning/programming initiatives for 

Rio conventions 

Operational mechanisms for joint 

implementation 

Yes No 

Yes, but for 

only two of the 

Rio conventions Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions 

Central Africa 10 0 0 9 1 0 

Eastern Africa 7 1 0 6 2 0 

Northern Africa 5 0 1 4 2 0 

Southern Africa 11 3 0 11 3 0 

Western Africa 14 1 0 12 2 1 

Africa (Total) 47 5 1 42 10 1 

 

 

Table 11 

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Africa) 

Type 

Subregion 

Africa 

(total) 

Central 

Africa 

Eastern 

Africa 

Northern 

Africa 

Southern 

Africa 

Western 

Africa 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Evaluation of national plans and 

identification of gaps in synergies 5 6 3 8 11 33 

Identification of national sectors and 

policies that could benefit from 

synergies and cooperation 2 6 3 8 10 29 

Review of existing national plans 

and policies to enhance cooperation 3 6 3 8 13 33 

Enhancement of the institutional and 

scientific capacities and awareness 

of relevant stakeholders 7 6 3 8 11 35 

Other 0 2 2 5 3 12 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal 

points and focal point teams 7 5 3 9 9 33 

Establishment of a national 

coordinating committee for 

implementation of the three Rio 

conventions 4 4 1 7 8 24 

Establishment of national 

collaborative processes on synergies 

in reporting under the Rio 

conventions 5 4 2 6 8 25 

Other 2 1 1 2 2 8 
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Table 12 

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Asia) 

Subregion 

Joint planning/programming initiatives for Rio conventions Operational mechanisms for joint implementation 

Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions 

Central Asia 1 1 3 4 1 0 

East Asia 1 2 0 2 1 0 

Pacific 7 5 0 6 3 2 

South Asia 4 1 1 3 1 2 

South-East 

Asia 3 4 3 4 3 3 

West Asia 4 4 2 3 4 3 

Asia (Total) 20 17 9 22 13 10 
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Table 13 

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Asia) 

Type 

Subregion 

Asia 

(total) Central Asia East Asia Pacific South Asia 

South- 

East Asia West Asia 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and 

identification of gaps in synergies 0 1 7 3 4 3 18 

Identification of national sectors and 

policies that could benefit from 

synergies and cooperation 1 0 6 3 6 4 20 

Review of existing national plans and 

policies to enhance cooperation 1 0 7 2 5 4 19 

Enhancement of the institutional and 

scientific capacities and awareness of 

relevant stakeholders 3 1 7 2 5 4 22 

Other 0 1 1 1 1 0 4 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal 

points and focal point teams 3 0 5 2 4 5 19 

Establishment of a national 

coordinating committee for 

implementation of the three Rio 

conventions 1 0 5 4 2 1 13 

Establishment of national 

collaborative processes on synergies 

in reporting under the Rio 

conventions 2 1 6 1 2 2 14 

Other 2 1 2 1 1 0 7 

 

 

Table 14 

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Latin America and the Caribbean) 

Subregion 

Joint planning/programming initiatives for Rio 

conventions 

Operational mechanisms for joint 

implementation  

Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions 

Andean 3 1 0 2 2 0 

Caribbean 7 5 2 6 7 1 

Mesoamerica 2 4 2 2 5 1 

South Cone 4 1 0 3 2 0 

Latin America and the 

Caribbean (Total) 16 11 4 13 16 2 
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Table 15  

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Latin America and the Caribbean) 

Type 

Subregion Latin America 

and the 

Caribbean (total) Andean Caribbean Mesoamerica South Cone 

Joint planning/programming initiatives for three Rio conventions 

Evaluation of national plans and 

identification of gaps in synergies 2 4 1 3 10 

Identification of national sectors 

and policies that could benefit 

from synergies and cooperation 2 4 2 3 11 

Review of existing national plans 

and policies to enhance 

cooperation 2 5 2 4 13 

Enhancement of the institutional 

and scientific capacities and 

awareness of relevant 

stakeholders 2 3 2 3 10 

Other 2 5 2 3 12 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal 

points and focal point teams 1 4 1 1 7 

Establishment of a national 

coordinating committee for 

implementation of the three Rio 

conventions 1 2 1 2 6 

Establishment of national 

collaborative processes on 

synergies in reporting under the 

Rio conventions 2 2 1 1 6 

Other 1 3 2 3 9 

 

 

Table 16 

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Northern Mediterranean) 

 

Joint planning/programming initiatives for Rio 

conventions Operational mechanisms for joint implementation 

Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions 

Northern 

Mediterranean 

(Total) 6 6 0 5 6 1 
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Table 17  

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Northern Mediterranean) 

Type Northern Mediterranean (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 

synergies 3 

Identification of national sectors and policies that could benefit 

from synergies and cooperation 5 

Review of existing national plans and policies to enhance 

cooperation 4 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 

awareness of relevant stakeholders 5 

Other 3 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal points and focal point teams 4 

Establishment of a national coordinating committee for 

implementation of the three Rio conventions 1 

Establishment of national collaborative processes on synergies 

in reporting under the Rio conventions 3 

Other 3 

 

 

Table 18  

Initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions or 

mechanisms for joint implementation (Central and Eastern Europe) 

 

Joint planning/programming initiatives for Rio 

conventions Operational mechanisms for joint implementation  

Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions Yes No 

Yes, but for only 

two of the Rio 

conventions 

Central and 

Eastern Europe 

(Total) 7 6 2 8 7 0 
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Table 19  

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

or mechanisms for joint implementation (Central and Eastern Europe) 

Type Central and Eastern Europe (total) 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 

synergies 3 

Identification of national sectors and policies that could benefit 

from synergies and cooperation 7 

Review of existing national plans and policies to enhance 

cooperation 6 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 

awareness of relevant stakeholders 4 

Other 3 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal points and focal point teams 6 

Establishment of a national coordinating committee for 

implementation of the three Rio conventions 2 

Establishment of national collaborative processes on synergies 

in reporting under the Rio conventions 2 

Other 4 

 

 

Table 20  

Number of synergetic instruments implemented in affected country Parties with the 

technical and/or financial support of developed country Parties 

 

Joint planning/programming 

initiatives 

Operational mechanisms for joint 

implementation 

2012 2013 2012 2013 

Developed country 

Parties (Total) 43 35 7 15 
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Table 21 

Types of initiatives for synergetic planning/programming of the three Rio conventions 

in affected country Parties supported by developed country Parties 

Type Total 

Joint planning/programming initiatives for the three Rio conventions 

Evaluation of national plans and identification of gaps in 

synergies 5 

Identification of national sectors and policies that could benefit 

from synergies and cooperation 4 

Review of existing national plans and policies to enhance 

cooperation 5 

Enhancement of the institutional and scientific capacities and 

awareness of relevant stakeholders 7 

Other 1 

Operational mechanisms for joint implementation  

Regular meetings between focal points and focal point teams 1 

Establishment of a national coordinating committee for 

implementation of the three Rio conventions 1 

Establishment of national collaborative processes on synergies 

in reporting under the Rio conventions 3 

Other 4 

    


