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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير /شباط ٢٥-٢١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) د(٣البند 

التحليـل األويل     األداء تقييم تنفيذ االتفاقية علـى أسـاس مؤشـرات        
للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلـدان األطـراف املتـأثرة            
والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية      

   لالستراتيجية٤ي شغيلالدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف الت

ة يف التقارير املقدمة مـن البلـدان        التحليل األويل للمعلومات الوارد       
األطراف املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحدة،        
واملنظمات احلكومية الدولية، ومرفق البيئـة العامليـة، عـن اهلـدف        

   لالستراتيجية٤التشغيلي 

  مذكرة من األمانة    

  ملخص    
معلومات املقدمة من البلدان األطراف      وحتليالً أولياً لل   جتميعاًتتضمن هذه الوثيقة      

 ٤املتأثرة والبلدان األطراف املتقدمة ومرفق البيئـة العامليـة عـن اهلـدف التـشغيلي                
وحتلل الوثيقة أحد مؤشرات األداء املوحـدة مـن         . بناء القدرات ب ويتعلقلالستراتيجية،  

  . مي واإلقليميمنظور عاملي، وجتري حتليالً إضافياً مفصالً من املنظورين دون اإلقلي
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وتقدم الوثيقة بعض االستنتاجات بشأن وضـع األنـشطة املتعلقـة باهلـدف               
وبعض التوصيات للنظر فيها من جانب جلنة اسـتعراض         ) املنظور األساسي  (٤ التشغيلي

 وتعزيز األنشطة املتعلقة بتحقيق هذا اهلدف       وتفعيلتنفيذ االتفاقية بشأن احلاجة إىل تعديل       
  ). منظور اهلدف(

غة قدمت تقاريرها األوىل وفقـاً      ونظراً إىل أن األطراف والكيانات األخرى املبلِّ        
لنهج يرتكز على املؤشرات، فقد أدرجت أيضاً بعض االعتبارات املتعلقة بتنفيذ املؤشرات            

  .  اليت تعزز العملية التتبعيةICCD/CRIC(9)/10وتقدمي التقارير على أساسها يف الوثيقة 
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  وياتاحملت
  الصفحة الفقـرات   

  ٤  ٣-١  ................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٥٨-٤  ................٢-٤ و١-٤ بالنسبة للنتيجتني CONS-O-13مؤشر األداء   - ثانياً  

  ٤  ١٤-٤  .................................................التحليل العاملي  - ألف     
  ١٠  ٥١-١٥  .............)حتليل دون إقليمي وإقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -  باء     
  ٢٩  ٥٧-٥٢  .......................................البلدان األطراف املتقدمة  - جيم     
  ٣١  ٥٨  ..............................................مرفق البيئة العاملية  - دال     

  ٣٢  ٦٤-٥٩  ..........................................................االستنتاجات  - ثالثاً  
  ٣٣  ٦٥  .............................................................التوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة   -أوالً   
متثل هذه الوثيقة جتميعاً وحتليالً أولياً للمعلومات املقدمة من األطـراف واملـراقبني               -١

 من أجل تعزيز    سنوات العشر  لل  للخطة وإطار العمل االستراتيجيني    ٤بشأن اهلدف التشغيلي    
  . بناء القدراتب ويتعلق، )االستراتيجية(تنفيذ االتفاقية 

 ثانياً  اجلزءانظر  ( املتعلق هبذا اهلدف التشغيلي      CONS-O-13وبالنسبة إىل مؤشر األداء       -٢
، يناقش قسم يتعلق بالتحليل العاملي األوضاع املتعلقة هبذا املؤشر من منظور عـاملي،              )أدناه

استناداً إىل املعلومات املقدمة من كل من البلدان األطراف املتأثرة والبلدان األطـراف             وذلك  
وتقدم األقسام األخرى معلومات أكثر تفصيالً بـشأن التحليـل دون اإلقليمـي             . املتقدمة

، ومرفق البيئـة العامليـة،      )١(واإلقليمي للبلدان األطراف املتأثرة، والبلدان األطراف املتقدمة      
  .قتضاءحبسب اال

 األنـشطة املتعلقـة باهلـدف       حالةوترد يف هناية التقرير االستنتاجات العامة بشأن          -٣
، وهي تتضمن مسائل مهمة تتعلق باملعلومات األساسية عن مؤشـرات التنفيـذ             ٤التشغيلي  

تعزيـز  /تفعيـل /توصيات بشأن احلاجة إىل تعـديل     ال  بعض وقد قُدمت ). املنظور األساسي (
 فيها جلنة استعراض    لكي تنظر ) منظور اهلدف (بتحقيق أهداف االستراتيجية    األنشطة املتعلقة   
وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، وفقاً إلطار يرتكز على النتائج، . تنفيذ االستراتيجية

يف أن تقدم توجيهات عملية إىل األطراف يف االتفاقية ومؤسسات االتفاقية من أجل إتاحـة               
  . يت ستقدم إىل مؤمتر األطراف للنظر فيهامتابعة التوصيات ال

  ٢-٤ و١-٤لنتيجتني ل بالنسبة CONS-O-13مؤشر األداء   -ثانياً   

  التحليل العاملي  -ألف   

  عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة مبسائل التصحر وتدهور األراضي واجلفاف  -١  
ر وتـدهور األراضـي      مبادرات بناء القدرات املتعلقة بالتـصح       هائلة من  داعدمثة أ   -٤

بلغ عدد املبادرات اليت    فقد  . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨واجلفاف املنفذة على الصعيد العاملي يف عامي        
 مبادرة ناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة،  ١ ٠٠٠ حنو ٢٠٠٨ يف عام    كانت جارية 

درة  مبا ٥ ٠٠٠، وحنو   ) يف املائة  ٤٦بزيادة تبلغ    (٢٠٠٩مبادرة يف عام     ١ ٣٠٠وأكثر من   
 املبادرات  عددويتضح جبالء أن).  يف املائة٢بزيادة قدرها  (٢٠٠٩ و٢٠٠٨أخرى يف عامي 

__________ 

باإلشارة إىل االحتاد األورويب يف     ( منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أنشأهتا البلدان املتقدمة          تشمل   )١(
 ). عملية تقدمي التقارير واملراجعة احلالية
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 املبادرات الناجتة عـن هـذا       يفوق بكثري عدد  غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية        
ت وهذا األمر ملفت للنظر ألن التقييم الذايت للقدرا       . ٥ إىل   ١التقييم، حيث تبلغ النسبة حنو      

الوطنية هو األسلوب الذي يغلب اتباعه يف تقدير االحتياجات يف جمال بناء القدرات علـى               
  . النحو املبلغ من البلدان

وهتيمن أفريقيا وآسيا بوضوح على األرقام املتعلقة بالنوعني؛ ومع ذلك ينبغي إبـداء       -٥
بية العظمى مـن     فيما يتعلق مبنهجية حساب هذه املبادرات، إذ استأثرت باألغل         احلذربعض  

ومع ذلـك، تظـل الغلبـة       ). ثالثة من أفريقيا واثنان من آسيا     (هذه املبادرات مخسة بلدان     
للمبادرات األخرى باملقارنة مع املبادرات املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية، حىت مـع             

  . تنحية تلك األرقام جانباً
بلدان املتقدمة أبلغت عـن دعمهـا       وميكن أن يفسر ذلك، جزئياً على األقل، بأن ال          -٦

 مبادرة يف جمال بناء القدرات خالل السنتني، ومل يكـن أي مـن هـذه      ١ ٠٠٠ألكثر من   
  . املبادرات يتعلق بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية

  ١اجلدول 
علـى  (التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف      بعدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة       

  )الصعيد العاملي

Region 

Number of NCSA-
generated capacity- 
building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity- 
building initiatives in 
2009 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2008 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2009 

Africa 673 993 2 865 2 593 
Asia 212 316 1 928 2 338 

LAC  16 19 13 14 
NMED  0 0 2 1 

CEE  20 18 32 37 
Global (total) 921 1 346 4 840 4 983 
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  ١الشكل 
علـى  (التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف      بعدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة       

  )الصعيد العاملي
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 بلـداً، أي    ٨٠ مـن    ٦٠(وقد أشارت غالبية البلدان اليت أجابت عن هذا السؤال            -٧
  متامـاً  وهذا يطابق . ء القدرات  تقييماً الحتياجاهتا من بنا    أجرتإىل أهنا   )  يف املائة  ٧٥ نسبة

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨عدد البلدان اليت قدمت تقارير عن مبادرات بنـاء القـدرات يف الفتـرة               
 وكانت.  تقييماً الحتياجاهتامل جترإىل أهنا )  يف املائة١١أي نسبة   (وأشارت تسعة بلدان فقط     

 البلدان املتأثرة علـى     ويعين هذا أن  ).  يف املائة  ١٤( يف أحد عشر بلداً       متواصلة هذه العملية 
دراية تامة بأمهية مبادرات بناء القدرات ذات الصلة مبسائل التـصحر وتـدهور األراضـي               

  . واجلفاف، وأهنا اختذت بالفعل خطوات يف هذا الصدد
: ويعترب التقييم الذايت للقدرات الوطنية األسلوب األكثر اتباعاً إلجراء هذا التقيـيم             -٨

  . تخدامه هلذا األسلوب، إما منفرداً وإما مقترناً بأساليب أخرى بلداً عن اس٥٠فقد أبلغ 



ICCD/CRIC(9)/6 

7 GE.10-63972 

  ٢اجلدول 
علـى  (التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     بتقدير احتياجات بناء القدرات ذات الصلة       

  )الصعيد العاملي

Region NCSA NCSA/Other Other No 
The process is 

ongoing 

Africa 14 3 5 4 4 

Asia 13 4 4 3 3 

LAC 8 3 1 2 3 

NMED 1 0 0 0 0 

CEE 3 1 0 0 1 

Global 39 11 10 9 11 

  ٢الشكل 
علـى  (التصحر وتدهور األراضي واجلفاف     بتقدير احتياجات بناء القدرات ذات الصلة       

  )الصعيد العاملي

وقد أجرى أكثر من ثلثي البلدان، اليت أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات،               -٩
وقد أدرج أقل بقليل من نصف هـذه البلـدان هـذه            . ا الحتياجاهتا من املوارد   تقييماً أيض 

  . وُتعد أفريقيا املنطقة األكثر تقدماً يف هذا الصدد. االحتياجات يف إطار استثماري متكامل

NCSA
47%

NCSA/Other
10%

Other
17%

No
13%

The process is ongoing
13%
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  ٣اجلدول 
التـصحر  باملوارد لتلبية احتياجات بناء القـدرات ذات الـصلة          االحتياجات من   تقدير  

  )على الصعيد العاملي(اجلفاف وتدهور األراضي و

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 8 8 4 

Asia 2 10 7 

LAC 5 2 5 

NMED 0 1 0 

CEE 2 0 2 

Global (total) 17 21 18 

 

  اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلـدان األطـراف        ٩٠، سوف تنفذ ما ال يقل عن        ٢٠١٤حبلول عام     
يع بنـاء  املتأثرة وكيانات رفع التقارير اإلقليمية ودون اإلقليمية خطط أو بـرامج أو مـشار     

  . القدرات اخلاصة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
  )CONS-O-13، منوذج مؤشر األداء ١٠- جيم -، الفرع ثانياً ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (

 بلداً ينفذ مبادرات لبناء القـدرات ذات        ٦٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان        -١٠
 يف املائة من البلدان الـيت       ٧١وميثل هذا العدد    . فافالصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجل    

 بلداً آخر أنه خطط لتنفيـذ هـذه املبـادرات حبلـول             ١٨وأبلغ  . أجابت عن هذا السؤال   
فإذا استوفيت  . ؛ وأبلغت أربعة بلدان عن عدم وجود خطط من هذا القبيل لديها           ٢٠١٤ عام

لبلدان ستكون لديها مبادرة مـن       يف املائة من هذه ا     ٩٢اخلطط، فسيعين ذلك أن     هذه  مجيع  
فإذا ساعدت  .  يف املائة  ٩٠ لاعلى هدف   بقليل  ، وهو ما يزيد     ٢٠١٤هذا القبيل حبلول عام     

 بلداً  ٢٢(البلدان املتقدمة الثمانية اليت أعربت عن استعدادها لتقدمي الدعم إىل البلدان املتأثرة             
م ذلك بالتأكيد يف ضـمان      على حتقيق هذه اخلطط بطريقة متسقة، فسوف يسه       ) وإقليمان

  .٢٠١٤بلوغ هذا اهلدف حبلول عام 
 ُيالحظ فارق كبري يف النسب املئوية احلالية، إذ تتراوح          ،ومن املنظور اإلقليمي    -١١
، وأن ٢٠١٤ويتوقع أن يبلغ إقليمان العتبة احملددة حبلول عام .  يف املائة٨٣ إىل ٤٠  من
 اهلدف العاملي أساساً إىل الوضع املمتـاز        وتعزى أرجحية بلوغ  . تبلغها ثالثة أقاليم    ال
  . أفريقيا  يف
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  ٤اجلدول 
التـصحر وتـدهور األراضـي    بعدد البلدان املنفذة ملبادرات بناء القدرات ذات الصلة    

  )على الصعيد العاملي ( اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف- واجلفاف
Region 2008–2009 2010–2011 2012–2013 No plan yet 

Africa 25 3 1 0 
Asia 18 2 5 1 

LAC 10 3 1 1 
NMED 2 0 1 1 

CEE 5 0 2 1 
Global (total) 60 8 10 4 

  التقييم النوعي   -٣  

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

  )CONS-O-13، منوذج مؤشر األداء ١٠- جيم-، الفرع ثانياً ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (

أبلغ عدد كبري من البلدان عن حصوهلا على املساعدة املتعلقة ببناء القدرات الالزمة               -١٢
وكان مرفق البيئة العاملية هو أنشط مؤسسة يف        . ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    

لدعم إىل أكثر من نصف البلدان اليت قدمت تقاريرهـا يف دورة            تقدمي هذا الدعم، فقد قدم ا     
حثيث يف هـذا    واضطلعت أيضاً مؤسسات أخرى متعددة األطراف بنشاط        . اإلبالغ احلالية 

  . ويتماثل منط الدعم بصورة كبرية يف مجيع املناطق. اجملال
أثراً عن تلقيهـا     بلداً مت  ٢٥وقد أبلغ   . ومن املهم إجراء حتليل ملستوى الدعم الثنائي        -١٣

ألحد عشر اليت قـدمت      ا ت البلدان املتقدمة  ومن الناحية األخرى، أشار   . دعماً ثنائياً 
 اسـتفادت  من البلدان ١٠١معلومات بشأن الدعم الذي قدمته للبلدان املتأثرة إىل أن       

ومثة عدم اتساق واضح بني املعلومات املتعلقة بالدعم املتلقى والـدعم   . من هذا الدعم  
، وهو ما ال ميكن تفسريه مبجرد أن بعض البلدان املستفيدة من الدعم الثنائي مل               املقدم

  . تقدم تقاريرها يف دورة اإلبالغ هذه
  أبلغ بعدم تلقي أي     من البلدان  اً عدد أنوتكشف النظرة املعمقة يف البيانات املقدمة         -١٤

ا قدمت دعماً إىل تلـك      دعم يف إطار التعاون الثنائي، يف حني أبلغت عدة بلدان متقدمة أهن           
فمثالً، تشري التقارير إىل أن غرب أفريقيا هـي املنطقـة دون            . البلدان يف جمال بناء القدرات    

اإلقليمية األكثر حصوالً على الدعم، يف حني أبلغت أربعة بلدان فقط يف منطقة غرب أفريقيا               
  .عن حصوهلا على مساعدة ثنائية
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  ٥اجلدول 
  )على الصعيد العاملي(لبناء القدرات الدعم املقدم من املؤسسات 

Region  Bilateral GEF GM Multilateral Secretariat 

Africa 10 23 14 21 8 

Asia 8 15 5 13 7 
LAC 5 7 9 6 2 

NMED 1 0 2 1 0 
CEE 1 4 0 1 1 

Global (total) 25 49 30 42 18 

  ٣الشكل 
  )لصعيد العامليعلى ا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 
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  )حتليل دون إقليمي وإقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء   

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

  أفريقيا  )أ(  
. اء القدرات أبلغت البلدان األطراف األفريقية املتأثرة عن عدد كبري من مبادرات بن            -١٥

 إىل  ٢٠٠٨مـن عـام     )  يف املائة  ١,٤بنسبة  (وقد ارتفع عدد هذه املبادرات ارتفاعاً طفيفاً        
 يف املائة   ٩٥,٣(وأُبلغ عن الغالبية العظمى من هذه املبادرات من غرب أفريقيا           . ٢٠٠٩ عام
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، )٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٩٣,٧ ونسبة   ٢٠٠٨من مجيع املبادرات املنفذة يف أفريقيا يف عام         
  . ال سيما من السنغال، كما أُبلغ عن أعداد كبرية من املبادرات من النيجر والرأس األخضر

ويقل عدد مبادرات بناء القدرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة عـن                -١٦
واالستثناء الوحيد هو وسط    .  أفريقيا ومشالسيما يف غرب     األنواع األخرى من املبادرات، ال    

يقيا اليت ازداد عدد املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية فيها علـى عـدد                أفر
ومع ذلك، يتزايد عدد املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت         . ٢٠٠٩املبادرات األخرى يف عام     

  .  املبادرات األخرىعددويتناقص 
  ٦اجلدول 

  )أفريقيا(دهور األراضي واجلفاف عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وت

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives in 
2009 

Number of other 
capacity-building 
nitiatives in 2008 

Number of other 
capacity-building 
initiatives in 2009 

Central Africa 13 30 18 13 
Eastern Africa 8 9 17 22 

Northern Africa 6 5 73 109 
Southern Africa 9 12 23 25 
Western Africa 637 937 2 734 2 424 

Africa (total) 673 993 2 865 2 593 

  ٤الشكل 
  )أفريقيا(ور األراضي واجلفاف عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتده
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 بلداً  ٢٢(وقد فرغت معظم البلدان األفريقية من تقييم احتياجاهتا من بناء القدرات              -١٧
جتري التقييم يف حني مل جتر أربعة )  يف املائة١١(وال تزال أربعة بلدان ).  يف املائة٧٧أو نسبة 

وقد استكملت مجيع بلدان شرق أفريقيا      . هذا التقييم بعد  )  يف املائة  ١١(بلدان أخرى   
  .هذه العملية

 بلداً استكملت بالفعل تقييم احتياجاهتا من بناء القـدرات، أجـرت            ٢٢ومن بني     -١٨
تقييماً الحتياجاهتا باستخدام التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة؛        )  بلداً ١٤(غالبية هذه البلدان    

واقتصرت مخسة بلـدان    . افية التقييم الذايت وطرقاً أخرى للتقييم     واستخدمت ثالثة بلدان إض   
  . على طرق أخرى غري التقييم الذايت

ومن اجلدير باملالحظة أن غرب أفريقيا هي املنطقة دون اإلقليمية اليت تكاد تستخدم               -١٩
املنطقة حصرياً التقييم الذايت للقدرات الوطنية كأسلوب للتقييم الذايت؛ ومع ذلك، تتميز هذه             

  .هبيمنة صارخة ملبادرات بناء القدرات غري الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية
  ٧اجلدول 

  )أفريقيا(تقدير احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

Subregion NCSA NCSA/Other Other No 
The process is 
ongoing 

Central Africa 2 0 2 2 1 

Eastern Africa 3 1 0 0 0 

Northern Africa 0 1 1 1 0 

Southern Africa 1 0 2 1 2 

Western Africa 8 1 0 0 1 

Africa (total) 14 3 5 4 4 

  ٥الشكل 
  )أفريقيا(تقدير احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

NCSA
47%

Other
10%

NCSA/Other
17%

No
13%

Process ongoing
13%
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 يف املائة من البلدان اليت أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القـدرات    ٨٠وقام أيضاً     -٢٠
بتقدير املوارد الضرورية لتلبية هـذه      )  بلداً اليت أجابت عن هذا السؤال      ٢٠    ل بلداً من ا   ١٦(

 وقد أدرج نصف هذه البلدان متطلباهتا من املوارد يف إطار استثماري، بينما مل            . االحتياجات
 فيمـا بـني املنـاطق دون        مثرية لالهتمام ومثة فروق   . يفعل ذلك النصف اآلخر من البلدان     

هـذه  فقد أجرت مجيع بلـدان      : وتأيت منطقة شرق أفريقيا مرة أخرى يف السبق       . اإلقليمية
.  تقديراً الحتياجاهتا من املوارد وأدرج مجيعها هذه االحتياجات يف إطار اسـتثماري            املنطقة

ومن الناحيـة األخـرى،     .  يسفر عن عدد كبري من مبادرات بناء القدرات        غري أن ذلك مل   
يالحظ أن غرب أفريقيا، وهي املنطقة دون اإلقليمية ذات أعلى عدد مـن مبـادرات بنـاء      

 األقل يف عدد البلدان اليت أدرجت احتياجاهتا من بنـاء            دون اإلقليمية  القدرات، هي املنطقة  
  . القدرات يف إطار استثماري

  ٨ول اجلد
تقييم املوارد الالزمة لتلبية احتياجات بناء القدرات ذات الـصلة بالتـصحر وتـدهور              

  )أفريقيا(األراضي واجلفاف 

Subregion 

Rresource requirements 
assessed and included in  an 
investment framework 

Resource requirements 
assessed but not included in 
an investment framework 

Resources necessasry for 
capacity-building  needs not 
assessed 

Central Africa 3 0 1 

Eastern Africa 3 0 0 

Northern Africa 0 1 1 

Southern Africa 1 2 0 

Western Africa 1 5 2 

Africa (total) 8 8 4 

  آسيا  )ب(  
، ٢٠٠٩ختاذها مبادرات لبناء القدرات يف عام        بلداً عن ا   ٢٨ بلداً من مجلة     ١٨أبلغ    -٢١

 وأبلغت ثالثة بلدان عن عدم تنفيذها أية مبـادرة        . ٢٠٠٨أي بزيادة بلدين باملقارنة مع عام       
، يف حني مل جتب سبعة بلدان يف املنطقة عـن هـذا             ٢٠٠٩ عام   وال يف  ٢٠٠٨يف عام    ال

مبادرات بناء القدرات ذات    يف عدد   )  يف املائة  ٢٤قدرها  (ولوحظت زيادة واضحة    . السؤال
وأبلغت . ٢٠٠٨ باملقارنة مع عام  ٢٠٠٩الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف عام        

نيبال وإيران عن عدد كبري جداً من املبادرات غري املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنيـة               
تقييم الـذايت   ولوحظت زيادة يف عدد املبادرات املتعلقة بـال       . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خالل عامي   

وكانت الزيادة ). ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٨ يف املائة من عام ٥٠حنو (للقدرات الوطنية يف آسيا 
  ). يف املائة٢١(يف املبادرات األخرى خالل الفترة نفسها أقل 

ومل خيتلف الوضع يف آسيا عنه يف أفريقيا، فكانت املبادرات غري الناجتة عن التقيـيم                 -٢٢
 وكان بني . من املبادرات املرتكزة على هذا التقييم     بكثري  نية أكثر وجوداً    الذايت للقدرات الوط  
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بعدم وجود مبـادرات تتعلـق      بلدان أبلغت   غة  أكثر من نصف البلدان األطراف املتأثرة املبلِّ      
  .  مل جتب عن هذا السؤالوأخرى ٢٠٠٩بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية يف عام 

رات اختذت يف غرب آسيا وجنوب آسيا، فقد ُسجلت         ورغم أن أكرب عدد من املباد       -٢٣
ورغم ذلك، يالحظ أن للتقييم الذايت للقدرات الوطنيـة         . أعلى زيادة يف جنوب شرق آسيا     

تأثرياً كبرياً يف غرب آسيا، حيث لوحظ أن معظم البلدان األطراف يف هـذه املنطقـة دون                 
ية السورية، وُعمان، واململكة العربيـة      اإلمارات العربية املتحدة، واجلمهورية العرب    (اإلقليمية  
  . لديها فقط مبادرات تتعلق بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية) السعودية
  ٩اجلدول 

  )آسيا(عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives in 
2009 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2008 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2009  

Central Asia 38 59 4 11 
East Asia 2 3 7 11 

Pacific 1 2 22 20 
South Asia 1 1 1 394 1 611 

South East Asia 49 102 30 102 
West Asia 121 149 471 583 

Asia (total) 212 316 1 928 2 338 

  ٦الشكل 
  )آسيا(عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 
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 بلداً اليت أبلغت عن هذا املعيار، ٢٧  ل من ا٢١( من البلدان ىوأشارت الغالبية العظم    -٢٤
درات ذات الـصلة بالتـصحر      إىل أهنا أجرت تقييماً ملبادرات بناء الق      )  يف املائة  ٧٨أو نسبة   

بلد يف كل من شـرق      (وال تزال العملية جارية يف ثالثة بلدان        . وتدهور األراضي واجلفاف  
بلد (، وأجابت البلدان األطراف الثالثة الباقية بالنفي        )آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ وغرب آسيا     

ملت مجيـع   وقد اسـتك  ). يف كل من منطقة احمليط اهلادئ وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا          
  .البلدان األطراف يف وسط آسيا وجنوب آسيا هذا التقييم

 بلداً بأهنا ١٣ بلداً أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات، أجابت          ٢١ومن بني     -٢٥
استخدمت التقييم الذايت للقدرات الوطنية، وأجابت أربعة بلدان بأهنا اسـتخدمت طرقـاً              

 طريقة التقييم الذايت للقدرات الوطنية باإلضـافة إىل         أخرى، يف حني استخدمت أربعة بلدان     
  .طرق أخرى

وسار الوضع يف آسيا على غرار أفريقيا، فكانت املناطق دون اإلقليمية ذات أعلـى                -٢٦
) جنوب آسيا وغرب آسـيا    (عدد من املبادرات غري املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية          

  .الطريقةهي املناطق األكثر استخداماً هلذه 
   ١٠اجلدول 

  )آسيا(تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

Subregion NCSA NCSA/Other Other No 
The process is 

ongoing 

Central Asia 1 1 2 0 0 

East Asia 0 1 0 0 1 

Pacific 1 1 0 1 1 

South Asia 3 1 0 0 0 

South East Asia 4 0 0 1 0 

West Asia 4 0 2 1 1 

Asia (total) 13 4 4 3 3 
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  ٧الشكل 
  )آسيا(تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف 

No
11% The process is ongoing

11%

NCSA
48%

Other 
15%

NCSA/Other
15%

  
 بلداً تقييماً الحتياجاهتا من     ١٢ بلداً أجابت عن هذه األسئلة،، أجرى        ١٩ومن بني     -٢٧
ومع ذلك، أدرج بلدان فقط     . وارد الالزمة لبناء القدرات، ومل جتر سبعة بلدان هذا التقييم         امل

ومن امللفت لالنتباه أن هذين البلدين      .  احتياجاهتما يف إطار استثماري    ١٢ل من هذه البلدان ا   
  . مل يبلغا عن عدد كبري من مبادرات بناء القدرات

  ١١اجلدول 
ة احتياجات بناء القدرات ذات الـصلة بالتـصحر وتـدهور           تقييم املوارد الالزمة لتلبي   

  )آسيا(األراضي واجلفاف 

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 2 0 

South Asia 0 2 2 

South East Asia 1 1 2 

West Asia 0 4 1 

Asia (total) 2 10 7 
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  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
ريكا الالتينية والبحر الكـارييب أن عـدد        تبّين التقارير الوطنية الواردة من منطقة أم        -٢٨

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مبادرة يف السنتني     ٣٣ إىل   ٢٩مبادرات بناء القدرات يف املنطقة ازداد من        
وعلى املستوى دون اإلقليمي، تبّين البيانات زيادةً يف عدد املبادرات يف منطقة البحر الكارييب              

روط اجلنويب وأمريكا الوسطى خالل هذين      دون اإلقليمية، بينما ازداد عدد املبادرات يف املخ       
علـى املـستوى     وأبلغت منطقة األنديز دون اإلقليمية عن عدم وجود أية مبادرات         . العامني

  . الوطين يف جمال بناء القدرات
وحدثت زيادة طفيفة يف عدد املبادرات الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة               -٢٩

  ).٢٧ باملقارنة مع ٣٥(ى باملقارنة مع املبادرات األخر
  ١٢اجلدول 

أمريكـا  (عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           
  )الالتينية والبحر الكارييب

Subregion 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2009 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2008 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2009  

Andean 0 0 0 0 

Caribbean 12 19 6 8 

Mesoamerica 3 0 2 1 

South Cone 1 0 5 5 

LAC (total) 16 19 13 14 

  ٨الشكل 
أمريكـا  (لقدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف        عدد مبادرات بناء ا   

  )الالتينية والبحر الكارييب
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من بلدان أمريكا الالتينية والبحر     )  يف املائة  ٧٠أو نسبة   ( بلداً   ١٧ من   ١٢وأجرى    -٣٠
، بينما ال تزال ثالثة مـن       الكارييب تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات على املستوى الوطين        

هـذا  )  يف املائة  ١٢(جتري عملية التقييم، يف حني مل يبدأ بلدان         )  يف املائة  ١٨(هذه البلدان   
وقد استخدمت مثانية بلدان التقييم الذايت للقدرات الوطنية كإطار لعملية التقييم، يف            . التقييم

  فقطأخرى، واستخدم بلد واحد  حني استخدمت ثالثة بلدان توليفة من التقييم الذايت وطرق          
  . قليميةاإل  من املناطق دونومل ُتستكمل هذه العملية يف أيٍّ. أطراً أخرى للتقييم

  ١٣اجلدول 
أمريكا (تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           

  )الالتينية والبحر الكارييب

Subregion NCSA NCSA/Other Other No 
The process is 

ongoing 

Andean 1 0 1 1 0 

Caribbean 3 2 0 1 1 

Mesoamerica 3 0 0 0 1 

South Cone 1 1 0 0 1 

LAC (total) 8 3 1 2 3 

  ٩الشكل 
أمريكا (تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           

  )الالتينية والبحر الكارييب

NCSA
46%

NCSA/Other
18%

Other
6%

No
12%

The process is 
ongoing

18%

  
 بلداً يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اليت أجرت تقييمـاً            ١٢ل ومن بني ا    -٣١

تقييماً الحتياجاهتا  )  يف املائة  ٥٨(الحتياجاهتا املتصلة ببناء القدرات، أجرت سبعة بلدان أيضاً         
 يف  ٧١(لبلدان الـسبعة    وقد أدرجت مخسة بلدان من هذه ا      . من املوارد املالية الالزمة للتنفيذ    

  . احتياجاهتا من املوارد املالية يف إطار استثماري) املائة
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  ١٤اجلدول 
تقييم االحتياجات من املوارد الالزمة لتلبية احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر       

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(وتدهور األراضي واجلفاف 

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 1 0 1 

Caribbean 2 2 1 

Mesoamerica 1 0 2 

South Cone 1 0 1 

LAC (total) 5 2 5 

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
ولـذلك  . أجاب بلدان فقط من بلدان مشال البحر األبيض املتوسط عن هذا السؤال           -٣٢

ومل يبلغ أي من هذين البلدين عن مبادرة        . قليلة من هذه املنطقة أمر مفهوم      أرقام   فإن ورود 
  . ناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية

  ١٥اجلدول 
مشـال  (ناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف          عدد مبادرات ب  

  )البحر األبيض املتوسط

Region 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2009 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2008 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2009  

NMED (total) 0 0 2 1 

هو البلد النامي الوحيد يف مشال البحر األبيض املتوسط الـذي           (وأجاب بلد واحد      -٣٣
عن السؤال املتعلق بتقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور           ) قدم تقريره 

راضي واجلفاف على املستوى الوطين، حيث أبلغ أنـه أجـرى بالفعـل تقييمـاً هلـذه              األ
كما أجرى هذا البلد تقييماً للموارد      . االحتياجات باستخدام التقييم الذايت للقدرات الوطنية     

الالزمة لتلبية احتياجاته من بناء القدرات، ولكنه مل يدرج هذه االحتياجات من املـوارد يف               
  . إطار استثماري

   أوروباوشرقوسط   )ه(  
وقد تبّين أن لدى صربيا أكرب      . أجابت عن هذا السؤال مخسة من تسعة بلدان مبلغة          -٣٤

وبصورة إمجالية، حدثت زيادة طفيفة يف عدد   . عدد من املبادرات من النوعني يف كال العامني       
بـادرات  ؛ واخنفض عدد امل)٥٥ باملقارنة مع  ٥٢ (٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٨املبادرات من عام    

  . الناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية بينما ارتفع عدد املبادرات األخرى ارتفاعاً طفيفاً
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  ١٦اجلدول 
وسـط  (بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف  عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة       

  ) وشرق أوروبا

Country Party 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2008 

Number of NCSA-
generated capacity-

building initiatives in 
2009 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2008 

Number of other  
capacity-building 
initiatives in 2009 

Armenia 6 7 9 10 
Belarus 2 3 1 2 
Bulgaria 1 1 0 0 
Romania 0 0 7 7 
Serbia 11 7 15 18 
CEE (total) 20 18 32 37 

 

   ١٠الشكل 
وسـط  (بالتصحر وتدهور األراضي واجلفـاف  عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة       

  )وشرق أوروبا
  

  

  

  

 ثالثة بلدان   توأجرت مخسة بلدان تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات، واستخدم          -٣٥
وال تزال عمليـة    . الوطنية، واستخدم بلد منها توليفة من الطرق      منها التقييم الذايت للقدرات     
  . التقييم جارية يف بلد واحد
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  ١٧اجلدول 
وسـط  (تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           

  )وشرق أوروبا

Region NCSA NCSA/Other Other No 
The process is 

ongoing 

CEE (total) 3 1 0 0 1 

  ١١الشكل 
وسـط  (تقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           

  )وشرق أوروبا

NCSA
60%

NCSA/Other
20%

The process is 
ongoing

20%

  
ومن بني أربعة بلدان أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات، مل جيـر بلـدان                 -٣٦

 بلدان هذا التقييم وأدرجا احتياجاهتما من هذه تقييماً للموارد الالزمة ذات الصلة بينما أجرى  
  . املوارد يف إطار استثماري

  ١٨اجلدول 
تقييم املوارد الالزمة لتلبية احتياجات بناء القدرات ذات الـصلة بالتـصحر وتـدهور              

  )وسط وشرق أوروبا(األراضي واجلفاف 

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 

CEE (total) 2 0 2 
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  اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف  -٢  
 

ئة من البلدان األطراف املتأثرة،  يف املا٩٠نفذ ما ال يقل عن ي، سوف ٢٠١٤حبلول عام  
بناء القدرات اخلاصة ل أو برامج أو مشاريع اً اإلقليمية ودون اإلقليمية خططاإلبالغوكيانات 

  .بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
  )CONS-O-13، منوذج مؤشر األداء ١٠- جيم-، الفرع ثانياً ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (
 

  أفريقيا  )أ(  
 بلـداً إىل    ٢٥ بلداً أفريقياً قدمت تقاريرها يف دورة اإلبالغ هذه، أشار           ٣٠من بني     -٣٧

، وأشار بلد واحد إىل عـدم       ٢٠٠٩-٢٠٠٨وجود مبادرات لبناء القدرات لديها يف الفترة        
وأشار البلد  . وجود أي مبادرات لديه من هذا القبيل، ولن جتب أربعة بلدان عن هذا السؤال             

 إىل أنه خيطـط لتنفيـذ       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وجود مبادرات لديه يف الفترة       الذي أبلغ عن عدم   
ومن بني البلدان األربعة الـيت مل تقـدم أرقامـاً عـن             . ٢٠١١-٢٠١٠مبادرة يف الفترة    

 ٢٠١١-٢٠١٠، ذكر بلدان أهنما سينفذان بعض املبادرات يف الفترة          ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة
  .د إجابة عن هذا السؤالومل يقدم بلد واح .٢٠١٣-٢٠١٢ومبادرة يف الفترة 

 يف املائة على األقل مـن       ٨٣ كان   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ويعين هذا أنه يف فترة اإلبالغ         -٣٨
نفذ خططاً أو برامج أو مشاريع لبناء القدرات ذات صـلة           يالبلدان األطراف املتأثرة    

وهذه النسبة هي بالفعل قريبة جداً مـن عتبـة        . بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف   
فإذا آتت خطط البلدان األطراف مثارها، وإذا حافظت البلدان املنفذة          .  املائة  يف ٩٠  لا

، فسيكون من السهل عليها بلوغ      ةلربامج بناء القدرات على مستوى مشاركتها احلالي      
  .٢٠١٤العتبة املستهدفة حبلول عام 

  آسيا  )ب(  
وقد . إلبالغ هذه  تقاريرها خالل دورة ا     اآلسيوية  بلداً من البلدان األطراف    ٢٨قدم    -٣٩

، ومل يكـن    ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبادرات لبناء القدرات يف الفترة      كان لديها    بلداً   ١٨تبني أن   
 يف  ٦٤ويعين هذا أن    . لدى ثالثة بلدان أي مبادرات، ومل جتب سبعة بلدان عن هذا السؤال           

  .  قد اختذت مبادرات يف الوقت احلاضرتكونمن البلدان األطراف على األقل املائة 
 لديها مبادرات لبناء القـدرات إىل أهنـا         مل يكن أشارت البلدان الثالثة اليت     و  - ٤٠

ومن بني سبعة بلدان مل تقدم      . ٢٠١٣- ٢٠١٢ختطط الختاذ بعض املبادرات يف الفترة       
، ذكر بلدان أهنما خيططان الختاذ بعض املبـادرات         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أرقاماً عن الفترة    

، وأشار بلد واحد إىل ٢٠١٣- ٢٠١٢ترة ، والختاذ مبادرتني للف٢٠١١- ٢٠١٠للفترة 
  . عدم وجود خطط من هذا القبيل لديه، ومل جيب بلدان عن هذا السؤال
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 يف ٨٩ مجيع التوقعات، سيكون  ت حتقق ويف حال ،  ٢٠١٤ويعين هذا أنه حبلول عام        -٤١
  ولكن-وسوف ميثل ذلك نتيجة جيدة . املائة على األقل من البلدان قد حقق العتبة املستهدفة

شريطة أن حتقق مجيع البلدان خططها وأن تواصل البلدان اليت تنفذ حالياً تدابري لبناء القدرات              
  . تنفيذ هذه التدابري

  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
تبّين البيانات الواردة من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حدوث تقدم حنـو               -٤٢

 بلدان مبادرات لبناء القدرات خالل      ١٠نت هذه البيانات أنه كان لدى       فقد بيّ . بلوغ اهلدف 
 يف املائة على األقل     ٥٨وهذا يعين أن    . ؛ يف حني مل جتب سبعة بلدان      ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  

غري أنه إذا حتققت خطط البلدان األطراف،       . من البلدان لديها حالياً مبادرات من هذا القبيل       
، أي بعد ٢٠١٦التينية والبحر الكارييب العتبة املستهدفة يف عام     فسوف حتقق منطقة أمريكا ال    
ويعزى ذلك إىل أن ثالثة من البلدان السبعة اليت مل تقدم أرقاماً            . عامني من املوعد املتفق عليه    

، وأن بلداً أعلن خططه     ٢٠١١-٢٠١٠ أعلنت خططها للفترة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨بشأن الفترة   
، وبلداً أعلن خططه    ٢٠١٥-٢٠١٤ن خططه للفترة    ، وبلداً آخر أعل   ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
  . ؛ يف حني أشار بلد واحد إىل عدم وجود خطط من هذا القبيل لديه٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 
 يف املائة من بلـدان منطقـة        ٨٢، ستكون لدى    ٢٠١٤ويعين هذا أنه حبلول عام        -٤٣

 املخـروط    بلـدان  ققحتوسوف  . أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مبادرات لبناء القدرات      
، وسوف حتققها منطقة أمريكا الوسطى دون اإلقليمية   ٢٠١١اجلنويب العتبة املستهدفة يف عام      

ومن ناحية أخرى، لن حتقق منطقة األنديز دون اإلقليمية هذه العتبـة إال يف            . ٢٠١٣يف عام   
 خططـت   ، يف حني لن حتقق منطقة البحر الكارييب دون اإلقليمية العتبة إال إذا            ٢٠١٦عام  

  . مزيداً من املبادرات ونفذهتا يف السنوات القادمة

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
عـن مبادراهتمـا    )  يف املائة  ٤٠(أبلغ بلدان يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط           -٤٤

ومن بني البلـدان  . ، ومل جتب سائر البلدان عن هذا السؤال٢٠٠٩-٢٠٠٨املنفذة يف الفترة   
، ٢٠١٣-٢٠١٢تبقية، أشار بلد إىل أنه سيتخذ مبادرات من هذا القبيل يف الفتـرة       الثالثة امل 

ويعين . وأشار بلد إىل عدم وجود أي خطط لديه الختاذ مبادرات، ومل جيب بلد عن السؤال              
 يف املائة على األقل من بلدان مشـال البحـر           ٦٠ سيكون لدى    ٢٠١٤ذلك أنه حبلول عام     

 يف املائـة    ٩٠ لااء القدرات؛ وهي نسبة تقل كثرياً عن عتبـه          األبيض املتوسط مبادرات لبن   
  . املستهدفة
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  وسط وشرق أوروبا  )ه(  
عن وجود مبادرات   )  يف املائة  ٥٥أو  (أبلغت مخسة من بلدان وسط وشرق أوروبا          -٤٥

ومن بني البلدان األربعة املتبقية، أشار بلدان       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لديها لبناء القدرات يف الفترة      
، وأشار بلد إىل عدم وجود خطط لديـه  ٢٠١٣-٢٠١٢لديهما بعض اخلطط للفترة   إىل أن   

 سيكون لـدى    ٢٠١٤ويعين ذلك أنه حبلول عام      . من هذا القبيل، ومل جيب بلد عن السؤال       
  .  يف املائة من البلدان مبادرات، وهي نسبة تقل عن العتبة املستهدفة٧٧ال يقل عن  ما

  التقييم النوعي   -٣  
 

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

  CONS-O-13)، منوذج مؤشر األداء ١٠-  جيم-، الفرع ثانياً ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (
  

  أفريقيا  )أ(  
.  لبناء القدرات من عدة مؤسـسات      حصلت البلدان األفريقية بشكل عام على دعم        -٤٦

كما أبدت منظمـات    ).  بلداً ٣٠ بلداً من مجلة     ٢٣(ويقدم مرفق البيئة العاملية معظم الدعم       
 الدعم املقدم من مرفق البيئـة العامليـة   وكان. متعددة األطراف نشاطاً يف هذا الصدد أخرى  

صل عدد صـغري مـن      فقد ح .  يف غرب أفريقيا   أكثر وضوحاً واملؤسسات املتعددة األطراف    
البلدان يف كل منطقة دون إقليمية على دعم ثنائي؛ ومل حتصل منطقة وسط أفريقيا على أي                

 احلذر، نظراً إىل التـضارب  بشيء منوكما ذُكر آنفاً، ينبغي أن ُينظر إىل هذه األرقام     . دعم
مع التقارير الـواردة     البلدان    هذه يف األرقام املتعلقة بالبلدان املتلقية للدعم عند مقارنة تقارير        

  . من البلدان األطراف املتقدمة
  ١٩اجلدول 

  )أفريقيا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 

Subregion  Bilateral GEF GM Multilateral Secretariat 

Central Africa            0 5 5 4 3 

Eastern Africa            2 3 2 2 2 

Northern Africa           1 1 2 1 0 

Southern Africa           3 5 4 5 1 

Western Africa            4 9 1 9 2 

Africa (total) 10 23 14 21 8 
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  ١٢الشكل 
  )أفريقيا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 
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  آسيا  )ب(  

قيا يف الوضع املتعلق بالدعم املقدم من املؤسسات؛        تتشابه آسيا إىل حد بعيد مع أفري        -٤٧
فقد كان مرفق البيئة العاملية واملؤسسات املتعددة األطراف األخرى هي األنـشط يف تقـدمي         

؛ إذ   كانت أقل من مثيلتها يف أفريقيـا       غري أن نسبة البلدان املتلقية هلذا الدعم يف آسيا        . الدعم
  . املؤسساتحصل حنو نصف البلدان على الدعم من هذه

حصال على دعـم    ) مها أوزبكستان وتركمانستان  (ومن اجلدير باملالحظة أن بلدين        -٤٨
على دعم من أربعـة  ) إندونيسيا(وحصل بلد واحد . من مجيع األنواع اخلمسة من املنظمات 

أنواع من املنظمات، وحصلت سبعة بلدان على دعم من ثالثـة أنـواع مـن املنظمـات،         
لى دعم من نوعني من املنظمات، وحصلت سبعة بلدان على دعم من  وحصلت ثالثة بلدان ع   

ومل جتب عن السؤال مثانية بلدان أطراف، تقع مخسة منها يف           . نوع واحد فقط من املنظمات    
وهذا يفسر االخنفاض النسيب لألرقام املتعلقة بالدعم الواردة من هـذه املنطقـة             . غرب آسيا 

  . اإلقليمية دون
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  ٢٠اجلدول 
  )آسيا( املقدم من املؤسسات لبناء القدرات الدعم

Subregion  Bilateral GEF GM Multilateral Secretariat 

Central Asia 2 3 2 3 2 
East Asia 2 2 0 2 0 
Pacific 0 3 0 2 1 
South Asia 2 3 0 3 0 
South East Asia 2 2 1 1 3 
West Asia 0 2 2 2 1 
Asia (total) 8 15 5 13 7 

  ١٣لشكل ا
  )آسيا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 
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  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  

فيما يتعلق باملساعدة املقدمة من مؤسسات خمتلفة من أجل بناء القدرات يف منطقـة       -٤٩
ن اآللية العاملية هي أنشط مؤسسة يف هـذا         أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، تبّين البيانات أ      

  . الصدد يليها مرفق البيئة العاملية
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  ٢١اجلدول 
  )منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 

Subregion  Bilateral GEF GM Multilateral Secretariat 

Andean 1 2 1 1 1 

Caribbean 1 4 2 2 1 

Mesoamerica 1 0 4 0 0 

South Cone 2 1 2 3 0 

LAC (total) 5 7 9 6 2 

  ١٤الشكل 
  )منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 

  

  

  

  

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
على دعم، حـصل    أفاد بلدان يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط عن حصوهلما             -٥٠

) امللفت لالنتباه أن هذا البلد بلـد طـرف متقـدم   (أحدمها على دعم من ثالث مؤسسات      
  .وحصل البلد اآلخر على دعم من مؤسسة واحدة

  ٢٢اجلدول 
  )منطقة مشال البحر األبيض املتوسط(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 

Region  Bilateral GEF GM Multilateral secretariat 

CEE (total) 1 0 2 1 0 
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  ١٥الشكل 
  )منطقة مشال البحر األبيض املتوسط(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 
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  وسط وشرق أوروبا  )ه(  

وقد حصل بلد واحد على     . حصلت مخسة بلدان يف وسط وشرق أوروبا على دعم          -٥١
 على مساعدة مـن   األخرىتلفة، بينما حصلت سائر البلدان مساعدة من ثالث مؤسسات خم    

  . وقد قدم مرفق البيئة العاملية معظم املساعدة. مؤسسة واحدة
  ٢٣اجلدول 

  )وسط وشرق أوروبا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 

Region  Bilateral GEF GM Multilateral secretariat 

CEE (total) 1 4 0 1 1 

  ١٦ الشكل
  )وسط وشرق أوروبا(الدعم املقدم من املؤسسات لبناء القدرات 
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  البلدان األطراف املتقدمة   -جيم   

عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف الـيت                -١  
  حصلت على دعم

 املتقدمة أن هذه البلدان قـدمت دعمـاً         تبّين البيانات املقدمة من البلدان األطراف       -٥٢
 بلد طرف متأثر، وبلد مراقب واحد، وبلد طرف واحد مل يعلن بعد عن وضـعه،                ١٠١ إىل

  ككل، يف حني أشار بلد طـرف متقـدم   اثنتنيوست مناطق دون إقليمية ككل، ومنطقتني  
  .  إىل أنه قدم الدعم إىل مبادرات بناء القدرات يف مجيع أحناء العاملواحد
 بلداً طرفاً متأثراً وست مناطق دون إقليمية ومنطقة واحدة على دعـم             ٣٦وحصل    -٥٣

 بلداً طرفاً متأثراً ومنطقة واحدة على دعم من بلدين ٣٧من بلد طرف متقدم واحد، وحصل       
متأثراً وبلد مراقب واحد على دعم من ثالثة بلـدان  طرفاً  بلداً   ١٥طرفني متقدمني، وحصل    
 بلداً طرفاً متأثراً على دعم من أربعة بلدان أطـراف متقدمـة،        ١٢ أطراف متقدمة، وحصل  

على دعم من مخسة بلدان أطراف متقدمة،       ) يف غرب أفريقيا  (وحصل بلد طرف متأثر واحد      
  .على دعم من ستة بلدان أطراف متقدمة) يف غرب أفريقيا(وحصل بلد طرف متقدم واحد 

اجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية      ومن امللفت للنظر عدم حصول أية مبادرة ن         -٥٤
  . على دعم، يف حني حصل عدد كبري من املبادرات األخرى على دعم

  ٢٤اجلدول 
 الـيت    بالتصحر وتدهور األراضـي واجلفـاف      عدد مبادرات بناء القدرات ذات الصلة     

  حصلت على دعم من بلدان أطراف متقدمة 

Country Party 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives 
supported in 2008 

Number of NCSA-
generated capacity-
building initiatives 
supported in 2009 

Number of other 
capacity-building 

initiatives supported 
in 2008 

Number of other 
capacity-building 

initiatives supported 
in 2009  

Australia   20 20 

Canada   4 4 

Czech Republic 0 0 24 23 

Denmark     

European Union    1 

France   26 29 

Germany 0 0 965 965 

Israel   11 5 

Italy   17 7 

Netherlands 0 0 15 15 

Norway   2 2 

Switzerland   1 1 

Total 0 0 1 075 1 072 
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 وغـري  -ومن الواضـح  .  التوزع اجلغرايف هلذه املساعدة   أدناه ٢٥ويعرض اجلدول     -٥٥
وتعترب منطقة غرب أفريقيـا املنطقـة دون        .  أن يتركز الدعم يف أفريقيا وآسيا      - املستغرب

  . األفريقينوب اجلدعم، تليها منطقة الاإلقليمية األكثر حصوالً على 
  ٢٥اجلدول 

ف املتقدمـة إىل مبـادرات بنـاء        التوزع اجلغرايف للمساعدة املقدمة من البلدان األطرا      
  القدرات املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

Entity Number of entities supported 

Africa                         44 and 3 subregions and region 

Central Africa            7 and subregion  

Eastern Africa            6 and subregion 

Northern Africa           5 

Southern Africa           11 and subregion 

Western Africa          15 and subregion 

Asia                           30 and 2 subregions and region 

Central Asia              5 and subregion 

East Asia 2 and subregion 

Pacific                   3 

South Asia                 7 

South East Asia           8 

West Asia                 5 

Latin America and the 
Caribbean  19 

Andean                    4 

Caribbean                 3 

Mesoamerica  7 

South Cone            5 

Northern Mediterranean         2 

Central and Eastern Europe 6 

Observer 1 

Country Party that has not yet 
declared its status 1 

Support provided worldwide 1 

Total 101 country Parties, 1 observer,  

1 country Party that has not yet declared its status,  

6 subregions,  2 regions and 1 worldwide 
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  اإلسهام الوطين يف حتقيق اهلدف  -٢  
  

 يف املائة من البلدان األطراف املتأثرة       ٩٠نفذ ما ال يقل عن      ي، سوف   ٢٠١٤حبلول عام     
بناء القدرات اخلاصـة    ل أو برامج أو مشاريع      اً اإلقليمية ودون اإلقليمية خطط    اإلبالغوكيانات  

  . األراضي واجلفافبالتصحر وتدهور 
 )CONS-O-13، منوذج مؤشر األداء ١٠- جيم -، الفرع ثانياً ICCD/CRIC(9)/INF.2انظر الوثيقة (

قد سئلت البلدان األطراف املتقدمة عما إذا كان لديها يف وقت اإلبـالغ خطـط           ل  -٥٦
، املنـاطق /يميةاملناطق دون اإلقل  /لتقدمي الدعم إىل واحد أو أكثر من البلدان األطراف املتأثرة         

 بالتصحر وتـدهور    اخلاصةوذلك من أجل تنفيذ خطط أو برامج أو مشاريع لبناء القدرات            
  .األراضي واجلفاف

وقـد  . وأجابت مثانية بلدان متقدمة عن هذا السؤال؛ ومل ُتجِب عنه أربعة بلـدان              -٥٧
ن بأهنمـا   ، وأجاب بلدا  ٢٠١١-٢٠١٠أجابت ستة بلدان بأهنا ستقدِّم هذا الدعم يف الفترة          

ومن بني البلدان الثمانية اليت أجابت عن السؤال، . ٢٠١٣-٢٠١٢سيقدمان الدعم يف الفترة     
. املناطق اليت ختطط لـدعمها    /املناطق دون اإلقليمية  /قدمت مخسة بلدان معلومات عن البلدان     

وأبلغ بلدان متقدمان بأهنما سيدعمان أفريقيا كمنطقة، وأبلغ بلد واحد بأنه سيدعم آسـيا              
شرق وجنوب آسيا كمناطق دون إقليمية، يف حني تقـع مجيـع            لدعم  ال وسيقدم. كمنطقة

سبعة يف جنـوب شـرق   (البلدان األطراف اليت ستتلقى الدعم، باستثناء بلد واحد، يف آسيا  
آسيا، وستة يف جنوب آسيا، ومخسة يف وسط آسيا، واثنان يف شرق آسيا، وواحد يف منطقة                

ومل ُيذكَر  . ل بلد طرف واحد مل ُيعلن بعد عن وضعه على دعم          كما سيحص ). احمليط اهلادئ 
 بلداً ستحصل على    ٢٢ويعين ذلك، بوجه عام، أن منطقتني و      . أي بلد أكثر من مرة واحدة     

  . ٢٠١٤دعم حبلول عام 

  مرفق البيئة العاملية  -دال   
ة ملبادرات  تشري البيانات بوضوح إىل أن مرفق البيئة العاملية هو أنشط اجلهات الداعم             -٥٨

وفيما يتعلق مبؤشر األداء هذا،     . بناء القدرات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        
 مبادرة لبنـاء  ٤٠ إىل ٢٠٠٨قدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن الدعم الذي قدمه يف عام         

ل البلـدان منـواً     وأبلغ املرفق أنه دعم أق    . القدرات ناجتة عن التقييم الذايت للقدرات الوطنية      
وأمريكـا الالتينيـة   ) مبا يف ذلك منطقة احمليط اهلادئ(ودوالً جزرية صغرية يف أفريقيا وآسيا  

وأشار املرفق إىل عدم إدماج اخلطـط والـربامج واملـشاريع يف اخلطـط        . البحر الكارييب و
ود والسياسات الوطنية ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، كما أشار إىل وج           

بنـاء القـدرات،    ل الـدعم  متلقي   من حيث أوجه قصور يف اخلطط أو الربامج أو املشاريع         
 إىل أنه واجه صعوبات كـبرية يف هـذه         نظراًحمتواها، وترتيباهتا اللوجستية، وما إىل ذلك،       و
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وأكد املرفق أيضاً أن إطار املشاركة مع جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبا يف              . العملية
ات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، يف سياق النهج التجميعي احملدَّد اهلدف املشترك   ذلك منظم 

بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية من أجل بناء القدرات وتعمـيم اإلدارة         
  .)٢(، ميثل حتدياًالناميةاملستدامة لألراضي يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية 

  االستنتاجات  -ثالثاً   
رغم ما يبدو من تضارب يف املعلومات املقدمة من البلدان األطـراف املتـأثرة                -٥٩
املتقدمة بشأن بناء القدرات، ميكن تقييم الوضع املتعلق مببادرات بناء          البلدان األطراف   و

ويوجـد  .  جيد جداً  أنهالقدرات ذات الصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف على         
د كبري من مبادرات بناء القدرات املنفذة يف مجيع أحناء العامل، وهي تلقى دعماً قوياً من              عد

مؤسسات متعددة األطراف، منها مرفق البيئة العاملية، وكذلك من شركاء ثنائيني، مـن             
  .وتأيت أفريقيا وآسيا يف املقدمة يف هذا الصدد. منظور اجلهات املاحنة على األقل

غالبية العظمى من هذه املبادرات مل تتولد عـن التقيـيم الـذايت             ويالَحظ أن ال    -٦٠
للقدرات الوطنية، رغم أن هذا التقييم مستخدم من جانب معظم البلدان الـيت أجـرت     

وال تلقى أيضاً املشاريع املتعلقـة بـالتقييم الـذايت          . تقييماً الحتياجاهتا من بناء القدرات    
 حبث  جيدروهذه حقيقة الفتة لالنتباه     . لثنائينيللقدرات الوطنية أي اهتمام من الشركاء ا      

  . أسباهبا
 قـد    العديد من البلدان اليت أجرت تقييماً الحتياجاهتا من بناء القـدرات           وكان  -٦١

 تقييماً الحتياجاهتا من املوارد املالية، وأدرج نصف هـذه البلـدان تلـك              أجرت أيضاً 
تسبة يف أفريقيا عدم وجود دليل علـى        وتبيِّن اخلربة املك  . االحتياجات يف إطار استثماري   

  . االرتباط بني عدد مشاريع بناء القدرات وبني إدراج املبادرات يف إطار استثماري
 دون   املبلِّغة  أن تنجح البلدان األطراف املتأثرة والكيانات      ال بأس به  ومثة احتمال     -٦٢

 بالتـصحر   اخلاصةقدرات  اإلقليمية واإلقليمية املنفِّذة خلطط أو برامج أو مشاريع بناء ال         
وينفِّـذ  . ٢٠١٤ يف املائة حبلول عام      ٩٠ل وتدهور األراضي واجلفاف يف حتقيق هدف ا      

 يف املائة من البلدان األطراف مبادرات من هذا القبيل، وإذا استوفيت خططها     ٧١بالفعل  
. ٢٠١٤ يف املائة حبلول عـام       ٩٢فسوف تصل نسبة البلدان املنفِّذة هلذه املبادرات إىل         

  .غري أنه جتدر مالحظة التضارب يف التوازن اإلقليمي فيما يتعلق ببلوغ هذا اهلدف
وقد يكون من املهم يف عمليات اإلبالغ املقبلة أن ُتجَمع معلومات عـن نـوع                 -٦٣

مبادرات بناء القدرات املتخذة من جانب البلدان األطراف املتأثرة، بغية الوقوف بصورة            
__________ 

أدت املسائل املتعلقة بتوافر البيانات لدى أمانة مرفق البيئة العاملية إىل صعوبة تقدمي مزيد مـن املعلومـات                     )٢(
 .املفصلة
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 أعرب العديد من البلدان األطراف املتأثرة عن عزمها علـى           وقد. أفضل على احتياجاهتا  
تقدمي الدعم يف السنوات املقبلة إىل مبادرات بناء القدرات يف البلدان املتأثرة، وقد يكون              

  . هذه العمليةتفعيلمجع مزيد من املعلومات مفيداً يف 
ن دمة من البلدا وقد يكون من املفيد أيضاً النظر يف أسباب اختالف املعلومات املق            -٦٤

 عن املعلومات املقدمـة مـن البلـدان         األطراف املتأثرة اليت حتصل على مساعدة ثنائية      
  . األطراف املتقدمة

  التوصيات  -رابعاً   
فيما يلي توصيات أولية للنظر فيها من جانب األطراف يف الدورة التاسعة للجنة               -٦٥

 الوارد يف هذه الوثيقة، بغيـة بـدء         استعراض تنفيذ االتفاقية، مع مراعاة التحليل األويل      
 املقررات اليت سُتعرض على الـدورة العاشـرة ملـؤمتر           مشاريعمشاورات مبكِّرة بشأن    

  : األطراف للنظر فيها
 البلدان األطراف املتقدمة ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات املتعـددة          أن  )أ(  

طراف املتأثرة اليت أبلغت عن      إىل أن تقدم الدعم إىل البلدان األ        مدعوة األطراف األخرى 
افتقارها إىل القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقية على حنو فعال، وال سيما البلدان اليت أبلغت             

 ٩٠ل عن عدم وجود خطط لديها لتطوير هذه القدرات، وذلك حىت ميكن بلوغ هدف ا             
  ؛٢٠١٤يف املائة حبلول عام 

منطقـة األنـديز والبحـر      ضرورة تقدمي الدعم بوجه خاص إىل بلدان          )ب(  
الكارييب وكذلك إىل بلدان وسط وشرق أوروبا لدى طلبها ذلك، بغية حتقيق مزيد مـن               
التوازن املتكافئ بني البلدان اليت تعمد إىل تطوير قدراهتا الالزمة لتنفيذ االتفاقيـة علـى               

  الصعيد العاملي؛
مطـالبتني   العاملية   اآلليةو أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر        أن  )ج(  

أن تضعا يف احلسبان عوامل مثل نوعية البيانات واملنهجيات ذات الصلة املـستخدمة يف              ب
من يف هناية املطاف    مجع املعلومات، بغية تغذية العملية التتبعية ومن مث تعزيز نتائج اإلبالغ            

  جانب األطراف والكيانات األخرى املبلِّغة؛
أن تواصل املشاورات مع مرفق البيئة العاملية من        ب  مطالبة أيضاً   األمانة أن  )د(  

أجل متكينه من تقدمي معلومات عن مؤشرات األداء على النحو املطلوب وبقدر ما تسمح              
أن تواصل املشاورات مع ب  مطالبة كذلكاألمانةفوباملثل، . به البيانات املتاحة داخل املرفق 

م عن طريق التقييم الذايت للقدرات الوطنية        الدعم املقد  تفعيلمرفق البيئة العاملية من أجل      
  بغية حتسني فعالية وفائدة هذه التقييمات؛
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، عمالً بالنـهج     مدعوة بإحلاح   اهليئتني الفرعيتني ومؤسسات االتفاقية    أن  )ه(  
إطار هذه التوصيات يف النظر يف ، وفقاً لوالية كل منها، تتوخى أن إىلالقائم على النتائج، 
، بغية تقدمي املساعدة املطلوبة إىل البلدان األطراف        ٢٠١٣-٢٠١٢ة  برامج عملها للفتر  

   لالستراتيجية؛٤املتأثرة يف سبيل حتقيق اهلدف التشغيلي 
أن تقدم إىل البلـدان املتـأثرة   ب، يف هذا الصدد،  مطالبة اآللية العاملية  أن  )و(  

ـ             درات وإدراج هـذه    دعماً إضافياً يف إطار تقييم احتياجاهتا املالية الالزمـة لبنـاء الق
وُتحث البلدان احملتاجة إىل هذا الدعم علـى االتـصال          . االحتياجات يف إطار استثماري   

 العمـل ذات    حزمـات ، لتمكينها من إدراج     ٢٠١١أبريل  /باآللية العاملية حبلول نيسان   
  .الصلة يف برنامج عملها احملدَّث املقرر عرضه على الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

        


