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  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية 
  الدورة التاسعة

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

  فاقيةاستعراض التدفقات املالية لتنفيذ االت
التحليل األويل للمعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من البلدان األطراف          
املتأثرة البلدان األطراف املتقدمة، ووكاالت األمم املتحـدة، واملنظمـات          

   لالستراتيجية٥احلكومية الدولية، ومرفق البيئة العاملية، عن اهلدف التنفيذي 

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

   لالستراتيجية٥التنفيذي 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
للمعلومات املقدمة من البلدان األطراف املتأثرة تتضمن هذه الوثيقة جتميعا وحتليالً أولياً         

 ٥والبلدان األطراف املتقدمة، ومرفق البيئة العاملية، واآللية العامليـة عـن اهلـدف التنفيـذي                
 من مؤشرات األداء    مخسةوحتلل  . التمويل ونقل التكنولوجيا  لالستراتيجية الذي يتناول موضوع     

  .ضافياً وأكثر تفصيالً من منظور إقليمي ودون إقليمياملوحدة من منظور عاملي وتقدم حتليالً إ
 ٥وتقدم الوثيقة بعض االستنتاجات عن حالة األنشطة املتعلقـة باهلـدف التنفيـذي            

وبعض التوصيات لتنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بـشأن ضـرورة            ) املنظور األساس (
  ).املنظور املستهدف(هذا اهلدف تكييف وتفعيل وتعزيز األنشطة ذات الصلة بغية حتقيق 

ونظراً ألن األطراف وغريها من الكيانات املبلِّغة قدمت تقاريرها األوىل تبعـاً لنـهج                
يستند إىل مؤشرات، فإن بعض االعتبارات املتعلقة بإعمال املؤشرات وباإلبالغ على أسـاسها            

  .يتعلق بالتنفيذ لتتبعية فيمامبا يغذي العملية ا ICCD/CRIC(9)/10قد أدرجت أيضاً يف الوثيقة 
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 مقدمة  -أوالً   

هذه الوثيقة عبارة عن جتميع وحتليل أويل للمعلومات املقدمة من األطراف واجلهات              -١
  .لذي يتناول موضوع التمويل ونقل التكنولوجيا لالستراتيجية ا٥اهلدف التنفيذي املراقبة عن 

كل مؤشر من مؤشرات    لتحليل من منظور عاملي، بالنسبة إىل       ويناقش اجلزء بشأن ا     -٢
واخلامس والـسادس  الفصول الثاين والثالث والرابع انظر (األداء املتعلقة هبذا اهلدف التنفيذي    

 إىل معلومات   احلال فيما يتعلق مبؤشرات األداء من منظور عاملي، استناداً        ، ما هو عليه     )أدناه
 وترد يف األجزاء الفرعية بشأن التحليل من منظور إقليمي ودون إقليمي          . األطرافن  مقدمة م 

ومرفق ،  )١( موجهة للبلدان األطراف املتأثرة وللبلدان األطراف املتقدمة       معلومات أكثر تفصيالً  
  .واآللية العاملية، حسب االقتضاءالبيئة العاملية 

نـشطة املتعلقـة باهلـدف      ات عامة بشأن حالة األ    ـوترد يف هناية التقرير استنتاج      -٣
املنظـور  ( وتتناول قضايا مهمة متعلقة باملعلومات األساسية ملؤشـرات األداء           ،٥التنفيذي  
تفاقية بشأن  وقد وضعت بعض التوصيات لكي تنظر فيها جلنة استعراض تنفيذ اال          ). األساس

). املنظور املـستهدف  (تعزيز األنشطة بغية حتقيق هدف االستراتيجية       /تفعيل/ضرورة تكييف 
 ، تبعـاً  لألطراف وملؤسسات االتفاقية   وقد ترغب جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف أن تقدم        

ددة إلطار عمل قائم على النتائج، توجيهات قابلة للتنفيذ من أجل إتاحة متابعة التوصيات احمل             
  .األهداف اليت ستقدم إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها

  ١-٥ بالنسبة إىل النتيجة ١٤مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   -ثانياً   

عدد البلدان األطراف املتأثرة، والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية اليت تعكس أطـر              
ة ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة أو ضـمن        االستثمار اخلاصة هبا اليت أقامتها اآللية العاملي      

استراتيجيات مالية أخرى متكاملة زيادة يف املوارد الوطنية والثنائيـة واملتعـددة األطـراف              
  .ملكافحة التصحر وتردي األراضي

  )، املرفق الثالث_____يف املقرر ____ نظر مؤشر األداء ا(
  

__________ 

اإلشـارة إىل   ب(دخل يف ذلك منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية اليت أقامتها البلدان املتقدمة            ت )١(
 ).عراض احلاليةاالحتاد األورويب يف عملية اإلبالغ واالست
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  التحليل العاملي  -ألف   

  ت أطر استثمار متكاملةوضعطراف املتأثرة اليت عدد البلدان األ  -١  
، كانت أطر االستثمار املتكاملـة موجـودةً        ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف هناية فترة اإلبالغ       -٤
 خالل فترة ٨ منها قبل فترة اإلبالغ و٤؛ فقد وضع  ) يف املائة من البلدان    ١٥أو  ( بلداً   ١٢ يف

ال ومل يصّنف بلد واحد إذ مل       ومل ترّد تسعة بلدان على هذا السؤ      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلبالغ  
 -وحتتل أفريقيا مراتب الصادرة بوضـوح       . يكن واضحاً مىت وضع إطار استثماره املتكامل      

ومل . ففي هناية فترة اإلبالغ كان هلا ثلثا جمموع أطر االستثمار املتكاملة املبلغ عنـها عامليـاً               
يت كان هلا يف هناية فترة اإلبالغ       يتجاوز عدد بلدان آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب ال        

 أطر استثمار متكاملة يف مشـال       تكن هناك أي  أطر استثمار متكاملةً بلداً واحداً، يف حني مل         
  . البحر األبيض املتوسط

 ٢٠٠٨ إطار استثمار متكامالً يف عام       ٢٣وأفادت البلدان األطراف النامية بأهنا دعمت         -٥
ويف حني تلقت آسيا أكرب قدر من الدعم على         . ٢٠٠٩ إطار استثمار متكامالً يف عام       ٢٥و

اإلطالق، مل يفض هذا الدعم إال إىل إنشاء إطار استثمار متكامل واحد يف آسيا بنهاية فترة                
ومن املثري لالهتمام أن البلد الوحيد الذي يوجد فيه إطار استثمار متكامل أفاد بأن              . اإلبالغ

 حتظ منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بأي        ومل. هذا اإلطار وضع بال مساعدة خارجية     
. دعم فيما مضى ومل يبلّغ أي بلد متقدم عن خطط لدعم هذه املنطقة يف األعـوام املقبلـة                 

وبالنظر إىل شدة اخنفاض عدد أطر االستثمار املتكاملة املستحدثة يف أمريكا الالتينية والبحر              
  . ن تواجه أشد الصعوبات يف بلوغ اهلدفالكارييب، فإن هذه املنطقة هي اليت ميكن أ

  ١اجلدول 
  )املستوى العاملي(عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملة 

  Africa Asia LAC NMED CEE 

Global 

(total) 

IIF established 
before the reporting 
period 3 0 0 0 1 4 

IIF established in the 
reporting period 5 1 1 0 1 8 

Plans to establish IIF 21 19 13 3 4 60 

No plan to establish 
IIF 0 4 3 0 0 7 
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  ١الشكل 
  )املستوى العاملي(عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملة 

IIF established
15%

No plan to establish IIF
9%

Plans to establish IIF
76%

 

طار استثمار متكامـل يف هنايـة فتـرة         ومن بني البلدان اإلثين عشر اليت كان هلا إ          -٦
وأفادت تـسعة مـن     .  بلداً بأن إطاره كان قائماً على خطة عمله الوطنية         ١١اإلبالغ، أفاد   

البلدان األحد عشر بأن إطار استثمارها املتكامل يتيح تعبئة املوارد الوطنية والثنائية ومتعددة             
وقد . رّد بلدان على هذا السؤال    ومل ي . تدهور األراضي واجلفاف  /األطراف ملكافحة التصحر  

حظيت ثالثة بلدان بدعم اآللية العاملية وستة بدعم مرفق البيئة العاملية وسبعة بدعم مؤسسات              
وكان الـدعم   . متعددة األطراف وأربعة بدعم مؤسسات ثنائية وسبعة بدعم مصادر أخرى         

  .  ست حاالتتقنياً يف سبع حاالت ومالياً يف ست حاالت ومتصالً ببناء القدرات يف

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلدان األطراف      ٥٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن         ٢٠١٤حبلول عام     
  .املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد استحدثت أطر استثمار متكاملة

  )ض األويل، الغر_____، املرفق الثالث، مؤشر األداء ____نظر املقرر ا(

 ٢٣، وأفصح   ٢٠١٠أفادت سبعة بلدان بأهنا وضعت إطار استثمار متكامالً يف عام             -٧
 ١٢وبوجود إطار استثمار متكامل يف      . ٢٠١١-٢٠١٠بلداً عن نيته القيام بذلك يف الفترة        

، سيتسىن، إذا ما نفذت هذه اخلطـط، بلـوغ          )٢٠٠٩-٢٠٠٨(بلداً يف هناية فترة اإلبالغ      
البلـدان  مجيـع   يف املائة مـن  ٥٠ املتمثل يف وجود إطار استثمار متكامل يف        اهلدف العاملي 

  .٢٠١١-٢٠١٠املتأثرة، وذلك يف فترة السنتني 
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وأفادت سبعة بلدان متقدمة بأهنا تنوي دعم إنشاء أطر استثمار متكاملة يف البلـدان          -٨
يقيا وآسيا، باسـتثناء    غري أن خطط املساعدة تركز تركيزاً حصرياً على أفر        . املتأثرة األطراف

  . خطة واحدة ختص بلداً من أوروبا الوسطى والشرقية
  ٢اجلدول 

 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملة          
  )املستوى العاملي(حتقيق اهلدف 

Region 
Before the end 

of 2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan 

Africa 8 12 5 3 0 

Asia 1 11 5 3 4 

LAC 1 6 6 1 3 

NMED 0 1 1 1 0 

CEE 2 0 4 0 0 

Global (total) 12 30 21 8 7 

  )التحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي(البلدان املتأثرة األطراف   -باء   

   اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً  املتأثرة األطرافالبلدانعدد   -١  

  أفريقيا  )أ(  
إطار استثمار متكامالً، مخسة منـها      )  يف املائة  ٢٧(يف أفريقيا، وضعت مثانية بلدان        -٩

ومل يصنف بلد واحد مبا أنه أفاد بأن لديه إطار . أثناء فترة اإلبالغ وثالثة منها قبل تلك الفترة
وأفادت ثالثة بلدان بأهنا أنشأت إطار اسـتثمار        . استثمار متكامالً دون حتديد وقت إنشائه     

، وستبحث مسامهاهتا يف فترة     ٢٠٠٩-٢٠٠٨، أي بعد فترة اإلبالغ      ٢٠١٠متكامالً يف عام    
  .٢٠١١-٢٠١٠السنتني املقبلة 

  ٣اجلدول 
  )أفريقيا( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً

  
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa 
Africa 
(total) 

IIF established 
before the reporting 
period 0 0 2 1 0 3 

IIF established in the 
reporting period 1 2 0 0 2 5 

Plans to establish IIF 6 2 1 5 7 21 

No plan to establish 
IIF 0 0 0 0 0 0 
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  ٢الشكل 
  )أفريقيا( طر استثمار متكاملةًعدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أ

IIF established
28%

No plan to establish IIF
0%

Plans to establish IIF
72%

 

وأفادت مجيع البلدان اليت يوجد فيها إطار استثمار متكامل بأن إطارها اسـتند إىل                -١٠
وأفادت ستة بلدان بأن إطار استثمارها املتكامل يتيح هلا تعبئة مـوارد            . خطة عملها الوطنية  

وتلقى بلدان مساعدةً من اآللية العاملية ومخسة       . فافملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجل    
 بلدان مساعدةً   أربعةوتلقت  . من مرفق البيئة العاملية ومخسة من مؤسسات متعددة األطراف        

وتلقت ستة بلدان مساعدةً تقنية وستة مـساعدةً        . ثنائية وأربعة مساعدةً من مصادر أخرى     
وأفاد أحد البلدين اللذين تلقيا مساعدةً من اآللية        . ماليةً وأربعة مساعدةً متصلةً ببناء القدرات     

اآللية العاملية،  اليت وضعتها   العاملية بأن ذلك جرى باالعتماد على استراتيجية التمويل املتكاملة          
  . يف حني أفاد البلد اآلخر بعكس ذلك

  آسيا  )ب(  
ذا كانـت    يف آسيا على سؤال ما إ       بلداً مبلغاً  ٢٨رد مخسة وعشرون بلداً من أصل         -١١

ومن بني هذه البلدان اخلمسة والعشرين، أفاد بلد واحد         . قد وضعت إطار استثمار متكامالً    
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨بأنه وضع إطار استثمار متكامالً خالل فترة اإلبالغ         ) اإلمارات العربية املتحدة  (

ا ، وستبحث مسامهاهت  ٢٠١٠وأفادت ثالثة بلدان بأهنا وضعت إطار استثمار متكامالً يف عام           
  . يف إطار فترة اإلبالغ املقبلة
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  ٤اجلدول 
  )آسيا( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً

  Central Asia East Asia Pacific South Asia 
South East 

Asia West Asia Asia (total) 

IIF established 0 0 0 0 0 1 1 

Plans to establish IIF 3 2 3 3 4 4 19 

No plans to establish 
IIF 1 0 0 1 1 1 4 

  ٣الشكل 
  )آسيا( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً

IIF established
4% No plan to establish IIF

17%

Plans to establish IIF
79%

 
وأفادت اإلمارات العربية املتحدة بأن إطار استثمارها املتكامل يقوم علـى خطـة               -١٢

وقـد  . ا تعبئة موارد ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفافعملها الوطنية وبأنه يتيح هل   
  . اسُتحدث مبساعدة حملية ذات طابع تقين

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
تفيد املعلومات املقدمة بأن بلداً واحداً وضع إطار استثماره املتكامل أثنـاء فتـرة                -١٣

بوضع إطار استثمار متكامل يف     ) كوادورإ(وقام بلد آخر    ). كوبا (٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلبالغ  
  .بحث يف إطار فترة اإلبالغ املقبلة، وسُي٢٠١٠عام 
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  ٥اجلدول 
أمريكا الالتينية والبحر   ( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً        

  )الكارييب
  Andean    Caribbean    Mesoamerica    South Cone LAC (total) 

IIF established 0 1 0 0 1 

Plans to establish IIF 2 4 4 3 13 

No plans to establish 
IIF 1 2 0 0 3 

  ٤الشكل 
أمريكا الالتينية والبحر   ( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً        

  )الكارييب

IIF established
6%

No plan to establish IIF
18%

Plans to establish IIF
76%

 
وأفادت كوبا بأهنا تلقت دعماً من اآللية العاملية ومن مرفق البيئة العاملية ومنظمـات            -١٤

وخبصوص الدعم التقين واملايل وبناء القـدرات، مل        . متعددة األطراف وكذلك من حكومتها    
العمل يوضع إطار االستثمار املتكامل وفقاً لالستراتيجية املالية املتكاملة بل اعتمد على خطة             
  .الوطنية، وهو يتيح تعبئة املوارد من أجل مكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
 مل يكن أي    ،ويف فترة اإلبالغ  . رد على هذا السؤال أربعة من البلدان املبلغة اخلمسة          -١٥

  . من هذه البلدان قد وضع إطار استثمار متكامالً
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  لوسطى والشرقيةأوروبا ا  )ه(  
 ٢٢أو  (وضع إطار استثمار متكامل يف بلدين من بلدان أوروبا الوسطى والـشرقية               -١٦

  ).٢٠٠٢يف عام (وقد وضع أحدمها خالل فترة اإلبالغ والثاين قبل هذه الفترة ). يف املائة
  ٦اجلدول 

  )ى والشرقيةأوروبا الوسط( عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً
  CEE (total) 

IIF established before the reporting period 1 

IIF established in the reporting period 1 

Plans to establish IIF 4 

No plans to establish IIF 0 

وإطار االستثمار املتكامل يف رومانيا جزء من خطة عملها الوطنية، وهو يتيح هلـا                -١٧
.  موارد وطنية وثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة التصحر وتدهور األراضي واجلفـاف           تعبئة

وأفادت أوكرانيا بأن إطار استثمارها املتكامل ليس جزءاً        . ومل تتلق رومانيا أي دعم خارجي     
  . من خطة عملها الوطنية

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلدان األطراف      ٥٠يقل عن   ، جيب أن يكون ما ال       ٢٠١٤حبلول عام     
  .املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد استحدثت أطر استثمار متكاملة

  )، الغرض األويل____، املرفق الثالث، مؤشر األداء  ____املقررانظر (

  أفريقيا  )أ(  
مار متكامل خـالل    من بني البلدان اإلحدى والعشرين اليت مل يكن فيها إطار استث            -١٨

 بـذلك يف الفتـرة      ٩، وسـتقوم    ٢٠١٠فترة اإلبالغ، وضعت ثالثة بلدان إطارها يف عام         
، وثالثة يف ٢٠١٣-٢٠١٢، وأفادت مخسة بأهنا تزمع القيام بذلك يف الفترة ٢٠١١-٢٠١٠
وقال بلد واحد إنه يزمع وضع إطار اسـتثمار متكامـل لكنـه مل              . ٢٠١٥-٢٠١٤الفترة  
  .التوقيت حيدد
 يف املائـة    ٥٠ ستتجاوز عتبة    - إذا ما نفذت مجيع اخلطط       -ويعين ذلك أن أفريقيا       -١٩

  .٢٠١١-٢٠١٠بنهاية فترة السنتني 
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  ٧اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً          

  )فريقياأ(حتقيق اهلدف 

Subregion 
Before the end 

of 2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan 

Central Africa 1 5 1 0 0 

Eastern Africa 2 0 1 0 0 

Northern Africa 2 1 0 0 0 

Southern Africa 1 3 0 2 0 

Western Africa 2 3 3 1 0 

Africa (total) 8 12 5 3 0 

  آسيا  )ب(  
ر إىل إطار اسـتثمار متكامـل يف         اليت كانت تفتق   سبعة والعشرين لمن بني البلدان ا     -٢٠

 ١٣، ويزمع   ٢٠١٠ يف عام     بلدان إطار استثمار متكامالً    ٣، وضعت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة  
، وتنوي ثالثة بلدان وضع إطار استثمار       ٢٠١٣-٢٠١٢بلداً آخر القيام بذلك حبلول الفترة       

 بلدان وضـع إطـار اسـتثمار        ٤، يف حني ال تنوي      ٢٠١٥-٢٠١٤متكامل حبلول الفترة    
  . بلدان على هذا السؤال٤ومل ترد . متكامل

 يف املائة املتعلقة هبذا املؤشر اخلاص مبنطقة آسيا حبلـول           ٥٠لذلك ُيتوقع بلوغ عتبة       -٢١
  .٢٠١٣عام 

  ٨اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً          

  )آسيا(حتقيق اهلدف 
Subregion 2008–2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan 

Central Asia 0 3 0 0 1 

East Asia 0 2 0 0 0 

Pacific 0 2 1 0 0 

South Asia 0 2 0 1 1 

South East Asia 0 2 1 1 1 

West Asia 1 0 3 1 1 

Asia (total) 1 11 5  3 4 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 يف املائة من البلدان وضعت إطـار اسـتثمار          ٦تقارير الواردة من املنطقة أن      تبني ال   -٢٢

 يف املائة منها اسـتحداث إطـار يف         ٧٦، يف حني يزمع     ٢٠٠٩-٢٠٠٨متكامل يف الفترة    
 يف املائة منها فليس هلا إطار ومل تكـن يف وقـت اإلبـالغ تنـوي            ١٨أما  . األعوام املقبلة 

  .استحداث إطار من هذا القبيل



ICCD/CRIC(9)/7 

GE.10-63984 12 

وعلى املستوى دون اإلقليمي،    . ٢٠١٣وتزمع املنطقة حالياً بلوغ العتبة حبلول عام          -٢٣
، يف حني ستبلغ    ٢٠١١ اإلقليمية ألمريكا الوسطى بلوغ اهلدف حبلول عام          دون تزمع املنطقة 

وتزمع منطقة . ٢٠١٣ ومنطقة املخروط اجلنويب اهلدف يف عام  دون اإلقليميةاملنطقة الكاريبية
  .٢٠١٥-٢٠١٤ بلوغ اهلدف يف الفترة  اإلقليمية دوناألنديز

  ٩اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً          

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(حتقيق اهلدف 
Subregion 2008–2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan 

Andean 0 1 0 1 1 

Caribbean 1 2 2 0 2 

South Cone 0 1 2 0 0 

Mesoamerica 0 2 2 0 0 

LAC (total) 1 6 6 1 3 

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
ومن املقرر أن يكون لبلدين إطار استثمار متكامل        .  بلدان على هذا السؤال    ٣ردت    -٢٤

، ٢٠١٥-٢٠١٤ة الـسنتني    ، وللبلد الثالث إطار استثمار متكامل يف فتر       ٢٠١٤حبلول عام   
  .٢٠١٤وهو ما يعين أن بلدان مشال البحر األبيض املتوسط ميكن أن تبلغ العتبة يف عام 

  ١٠اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً          

  )مشال البحر األبيض املتوسط(حتقيق اهلدف 
Region 2008–2009 2010–2011 2012–2013 2014–2015 No plan 

NMED (total) 0 1 1 1 0 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
وتفيـد  .  يف املائة من البلـدان املبلغـة       ٢٢حالياً، يوجد إطار استثمار متكامل يف         -٢٥

 بلدان مل   ٣غري أن   . ٢٠١٣ يف املائة بنهاية عام      ٥٠املعلومات الواردة بأن البلدان ستبلغ عتبة       
  . على هذا السؤالترد

  ١١اجلدول 
 املسامهة الوطنيـة يف     -عدد البلدان األطراف املتأثرة اليت وضعت أطر استثمار متكاملةً          

  )أوروبا الوسطى والشرقية(حتقيق اهلدف 

Region 
Before the end 

of 2009 20102011 2012–2013 2014–2015 No plan 

CEE (total) 2 0 4 0 0 
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  املتقدمة رافالبلدان األط  -جيم   

  عدد أطر االستثمار املتكاملة اليت دعمت استحداثها بلدان أطراف متقدمة   -١  
وأفـاد بلـدان   .  بلداً طرفاً متقدما١٢ًردت على هذا السؤال مثانية بلدان من أصل          -٢٦

. بأهنما مل يقدما أي دعم يف سبيل وضع أطر استثمار متكاملة يف البلدان األطراف املتـأثرة               
 استراتيجيات متويـل    اليت وضعت يف إطار   من البيانات أن أطر االستثمار املتكاملة       وُيستشف  

متكاملة عدا تلك املعتمدة من اآللية العاملية حظيت بدعم يفوق بعض الشيء ما حظيت بـه                
  . تلك املعتمدة من اآللية العاملية

  ١٢اجلدول 
  اف متقدمةعدد أطر االستثمار املتكاملة اليت دعمت استحداثها بلدان أطر

Country 

IIF established 
within the IFS in 

2008 

IIF established 
within the IFS in 

2009 

IIF established 
within other 

integrated 
financing 

strategies in 
2008 

IIF established 
within other 

integrated 
financing 

strategies in 
2009 

Australia 1 1 6 6 

Canada 0 0 0 0 

Czech Republic 0 0 0 0 

France 0 0 0 1 

Germany 0 0 5 6 

Netherlands 1 1 1 1 

Norway 8 8 no answer  no answer  

Switzerland 1 1 no answer  no answer  

Developed country Parties 
(total) 11 11 12 14 
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  ٥الشكل 
  عمت استحداثها بلدان أطراف متقدمةعدد أطر االستثمار املتكاملة اليت د
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 ويف فتـرة    ٢٠٠٨ التوزيع اجلغرايف للدعم املقدم قبـل عـام          ١٥ويرد يف اجلدول      -٢٧
البلدان املقدمة للدعم   وجهة نظر   من  سواء  وقد زاد مستوى الدعم يف فترة اإلبالغ        . اإلبالغ

 اإلقليمية واملنـاطق     دون قت مجيع البلدان واملناطق   وتل. من حيث عدد البلدان املنتفعة به      وأ
، فيما  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وأثناء الفترة    ٢٠٠٨دعماً من بلد طرف متقدم واحد قبل عام         املتأثرة  

وجتدر . ٢٠٠٩-٢٠٠٨تلقت دعماً من بلدين متقدمني يف الفترة        ) آسيا(عدا منطقة واحدة    
وتلقـت  . أفريقيا وآسـيا : نطقتني مهااإلشارة إىل أن منط الدعم يركز تركيزاً حصرياً على م     

وتبني الردود  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وأثناء الفترة    ٢٠٠٨مجيع بلدان آسيا الوسطى دعماً قبل عام        
فالكثري مـن   : املتعلقة خبطط الدعم يف املستقبل أن البلدان املتقدمة تقدم دعماً طويل األجل           

 ستواصـل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  ويف الفترة٢٠٠٨مستفيدة من الدعم قبل عام كالبلدان املصنفة   
  .٢٠١٠تلقي الدعم بعد عام 
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  ١٣اجلدول 
التوزيع اجلغرايف للدعم املقدم من البلدان األطراف املتقدمة لوضع أطر استثمار متكاملة            

  يف البلدان األطراف املتأثرة

Entity 
Number of entities supported before 

2008 
Number of entities supported in  

2008–2009 

Africa                         4 countries  2 countries and region 

Central Africa            0 0 

Eastern Africa            0 0 

Northern Africa           1 1 

Southern Africa           0 0 

Western Africa         3 1 

Asia                           9 countries, 1 subregion and 
region 

18 countries, 1 subregion and 
region 

Central Asia              5 5 

East Asia 2 countries and subregion  2 and subregion 

Pacific                   0 1 

South Asia                 0 6 

South East Asia           2 4 

West Asia                 0 0 

Latin America and the 
Caribbean  0 0 

Andean                    0 0 

Caribbean                 0 0 

Mesoamerica  0 0 

South Cone            0 0 

Northern Mediterranean       0 0 

Central and Eastern 
Europe 0 0 

Total 13 countries, 1 subregion and 1 
region 

20 countries, 1 subregion and 2 
regions 

وأفادت أربعة بلدان بأهنا قدمت دعماً يف إطار مبادرة متصلة باتفاقية األمم املتحدة               -٢٨
وأفاد بلدان بأهنما قدما دعماً يف إطار مبادرة متصلة باتفاقيـة مكافحـة             . ملكافحة التصحر 

وكان الدعم تقنياً ومالياً يف ثالث حاالت وتقنياً باألساس يف حالتني           . التصحر ويف إطار آخر   
  . الياً باألساس يف حالة واحدةوم

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

 يف املائة من البلدان األطراف      ٥٠، جيب أن يكون ما ال يقل عن         ٢٠١٤حبلول عام     
  .املتأثرة والكيانات دون اإلقليمية واإلقليمية قد استحدثت أطر استثمار متكاملة

  )، الغرض األويل____األداء ، املرفق الثالث، مؤشر ____انظر املقرر (
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ردت البلدان األطراف املتقدمة على السؤال املتعلق خبططها الرامية إىل تقدمي املزيد            لقد    -٢٩
، ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفتـرة    . وقدم بلدان رداً سلبياً   . من الدعم لوضع إطار استثمار متكامل     

إىل أفريقيا و وسط  ىل بلد من     وإ منطقة دون إقليمية  ك أفريقيا   وسطمن املقرر تقدمي الدعم إىل      
ويف . بلدان من غرب أفريقيا وبلدان من آسيا الوسطى وبلد من أوروبا الوسطى والـشرقية             

آسيا وبلد من احمليط اهلادئ     شرق  ، من املقرر تقدمي الدعم إىل بلد من         ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  
  . آسيا وبلدان من جنوب شرق آسيا جنوبوبلدان من

  مليةمرفق البيئة العا  -دال   
وعقب تبادل بني أمـانيت     . مل يقدم مرفق البيئة العاملية ردوداً تتعلق مبؤشر األداء هذا           -٣٠

مرفق البيئة العاملية واتفاقية مكافحة التصحر، أفاد مرفق البيئة العاملية بأنه لن يـتمكن مـن                
اإلبالغ على أساس مجيع مؤشرات األداء بسبب مسائل متصلة جبمع البيانـات وتوافرهـا              

وسُتدمج املعلومات املتعلقة بالعقبات اليت تعوق توافر البيانات من مرفق اآللية العاملية            . اخلياًد
يف العملية التتبعية بغية متكينه من موافاة جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية مبعلومـات مفيـدة يف          

  .  املقبلةاإلبالغدورات 

  اآللية العاملية  -هاء   
ار استثمار متكامالً واحداً ضمن االستراتيجية املالية املتكاملة        دعمت اآللية العاملية إط     -٣١

، دعمت اآللية العاملية أطر اسـتثمار       ٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠٠٩ وثالثة يف عام     ٢٠٠٨يف عام   
 وكان أحدها على املـستوى دون       -أخرى خارج االستراتيجية املالية املتكاملة اليت اعتمدهتا        

 / اإلقليميـة   دون املناطق/وفيما يلي قائمة البلدان   . ى الوطين اإلقليمي وثالثة منها على املستو    
إثيوبيا، واألرجنتني، واألردن، وأمريكا الوسطى،     : املبادرات املستفيدة من دعم اآللية العاملية     

، ٢٠٠٨وخارج فترة اإلبالغ، أي قبل عام       . وأوغندا، وتري أفريكا، وغانا، وغواتيماال، ولبنان     
يف سياق جهودها الراميـة إىل      دون اإلقليمية   ضاً منطقة آسيا الوسطى     دعمت اآللية العاملية أي   

ويف حني أفادت اآللية العاملية بأهنا تنوي تقدمي املزيد من الدعم           . إنشاء إطار استثمار متكامل   
  . يف فترة السنتني املقبلة، فهي مل حتدد اجلهات اليت ميكن أن تنتفع هبذا الدعم

  ٢-٥إىل النتيجة  بالنسبة ١٥د املتعلق باهلدف مؤشر األداء املوح  -ثالثاً   

ـ األطراف املتقدمة ملكافحة التصحر و     املالية اليت أتاحتها البلدان      املواردمقدار      دهورت
  .األراضي واجلفاف

  )، املرفق الثالث____يف املقرر ____  األداء مؤشرانظر (
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دان املتقدمة األطـراف    اقتصر طلب اإلبالغ على أساس مؤشر األداء هذا على البل           -٣٢
. لذا فإن التحليل العاملي املتصل مبؤشر األداء هذا هو حتليل ردود تلك البلـدان             . دون غريها 

  .د هدف هلذا املؤشرحدَّومل ُي

  التحليل العاملي    

لبلدان األطراف املتأثرة من خالل الـربامج واملـشاريع         اليت وضعت يف متناول ا    املبالغ      
   األراضي واجلفافتدهور/املتصلة بالتصحر

دان إال عن املبالغ املرصودة وليس عـن        لَدان على هذا السؤال، ومل يبلغ بَ      لَمل يرد بَ    -٣٣
لذا فإن جمموع . غا عن املبالغ املصروفةدان عن املبالغ املرصودة وبلَّلَاملبالغ املصروفة، ومل يبلغ َب

وقـدمت البلـدان    . لغ بآخر املبالغ من الفئتني ينبغي أن يؤخذ حبذر، خاصة عند مقارنة مب          
  .اخلمسة املتبقية مجيع املعلومات املطلوبة

 من املوارد املالية أتيح      كبرياً وعلى الرغم من أن البيانات منقوصة، يتضح أن مقداراً          -٣٤
 مليار دوالر من دوالرات     ١,٣أكثر من   (للبلدان األطراف املتأثرة من قبل شركائها الثنائيني        

 ١٧٦(ثمانية أضعاف املبلغ الذي أنفقه مرفق البيئة العاملية         ب يزيدو ما   ، وه )الواليات املتحدة 
  ).مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

إىل أن املبلغ املصروف كان أدىن بكثري من املبلغ املرصـود يف            أيضاً  وجتدر اإلشارة     -٣٥
ـ بالكاد يتجاوز    أنفقفإن ما   ويف حالة االحتاد األورويب،     . حالة بلدين طرفني متقدمني    ر ْشُع

  .املبلغ املرصود
  ١٤اجلدول 

املبالغ اليت وضعت يف متناول البلدان األطراف املتأثرة من خالل الـربامج واملـشاريع              
  تدهور األراضي واجلفاف/املتصلة بالتصحر

Country 
Amounts committed (million 

USD) 

Estimate of amounts 
disbursed 

(million USD) 

Amount disbursed as 
percentage of amount 

committed 

Australia 43.07 43.07 100 

Canada 90.62 81.73 90 

Czech Republic 61.60 61.55 100 

France 285.67 no answer no answer 

Germany 1 073.35 654.65 61 

Netherlands 0 261.99 no answer 

Norway no answer 17.78 no answer 

Switzerland no answer 167.46 no answer 

European Union 861.25 92.65 11 

Italy 319.70 no answer no answer 

Developed country 
Parties (total) 2 735.27 1 380.87  
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  ٦الشكل 
املبالغ اليت وضعت يف متناول البلدان األطراف املتأثرة من خالل الـربامج واملـشاريع              

  تدهور األراضي واجلفاف/املتصلة بالتصحر
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  ٢-٥إىل النتيجة  بالنسبة ١٦مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   -رابعاً   

يت أتاحتها البلدان األطراف املتقدمة ملكافحـة التـصحر         كفاية املوارد املالية ال   درجة    
  . هبالتنبؤإمكانية او هاتوقيتمناسبة و
  )، املرفق الثالث____يف املقرر ____ انظر مؤشر األداء (

  التحليل العاملي  -ألف   

   املساعدة الثنائية املتلقاةتقييم  -١  
رة عن املساعدة الثنائية على أنه      املتأثاألطراف  بصفة عامة، ُيقيَّم مستوى رضا الدول         -٣٦

 التوقيت املناسب للمساعدة،    أكثر رضا عن  املتأثرة  األطراف   البلدان   كانتوإمجاالً،  . متوسط
وإمكانية التنبـؤ   .  هبا إمكانية التنبؤ ب وأقل من ذلك فيما يتعلق     عن مدى كفايتها،     رضاوأقل  

  .دانأقل عدد من البلكلي من رضا بهي أيضاً اخلاصية اليت حظيت 



ICCD/CRIC(9)/7 

19 GE.10-63984 

وخيتلف مستوى الرضا اختالفاً كبرياً بني املناطق، وكانت أوروبا الوسطى والشرقية             -٣٧
  . أكثر املناطق رضا يف الفئات الثالث

إىل ربع جمموع البلـدان     عددها  يصل  (ومن املهم أيضاً اإلشارة إىل أن بلداناً كثرية           -٣٨
  .مل تقدم ردوداً على هذه األسئلة) املُبلغة
سُتثنيت منطقة مشال البحر األبيض املتوسط، حيث مل يرد على السؤال سوى            وإذا ا   -٣٩

بلدين، فقد أعربت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب عن أدىن مستويات الرضـا عـن           
مدى كفاية املساعدة الثنائية، يف حني أبلغت أوروبا الوسطى والشرقية عن أعلى مـستويات             

  .ل أدىن مستويات الرضا يف أفريقياوُيسجَّ. الرضا عن هذا األمر
  ١٥اجلدول 

  )املستوى العاملي(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

 Africa Asia LAC NMED CEE 
Global 
(total) 

Adequate 4 4 4 1 4 17 

Fairly adequate 10 6 1 0 1 18 

Not adequate 12 11 10 1 4 38 

No answer 4 7 2 3 0 16 

  ٧شكل ال
  )املستوى العاملي(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global (total)

Adequate

Fairly adequate

Not adequate

No answer

 

إذا اسـُتثنيت   (وُيسجَّل أدىن مستويات الرضا عن التوقيت املناسب للمساعدة يف آسيا             -٤٠
  .شرقيةوأعلى مستويات الرضا عن ذلك يف أوروبا الوسطى وال) منطقة مشال البحر األبيض املتوسط
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  ١٦اجلدول 
  )املستوى العاملي(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

 Africa Asia LAC NMED CEE 
Global 
(total) 

Timely 3 3 5 0 3 14 

Fairly timely 12 6 2 1 3 24 

Not timely 8 10 8 1 2 29 

No answer 7 9 2 3 1 22 

  ٨الشكل 
  )املستوى العاملي(ت املساعدة الثنائية املتلقاة تقييم مدى مناسبة توقي

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global (total)

T imely

Fairly timely

Not timely

No answer

 

إذا اسُتثنيت منطقة مشال    (وُيسجَّل أدىن مستويات الرضا عن إمكانية التنبؤ يف آسيا            -٤١
  . وأعلى مستوى لذلك يف أوروبا الوسطى والشرقية) البحر األبيض املتوسط

  ١٧اجلدول 
  )املستوى العاملي(بؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة تقييم مدى إمكانية التن

 Africa Asia LAC NMED CEE 
Global 
(total) 

Predictable 5 1 4 0 3 13 

Fairly 
predictable 8 6 1 1 2 18 

Not predictable 11 13 10 1 3 38 

No answer 6 8 2 3 1 20 
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  ٩الشكل 
  )املستوى العاملي(ائية املتلقاة تقييم مدى إمكانية التنبؤ باملساعدة الثن

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global (total)

Predictable

Fairly predictable

Not predictable

No answer

 

  التقييم النوعي  -٢  
غة مساعدة يف جمال تعبئة املـوارد       تلقى ما يزيد بقليل عن نصف جمموع البلدان املُبلِّ          -٤٢

وحظيت منطقة أفريقيا بالقدر األكرب من الدعم يف حني تلقت منطقـة            . من املاحنني الثنائيني  
غري أن منطقة . أدىن قدر منه) باستثناء مشال البحر األبيض املتوسط(سطى والشرقية   أوروبا الو 

  . أوروبا الوسطى والشرقية كانت األكثر رضا عن املساعدة الثنائية
  ١٨اجلدول 

  )املستوى العاملي(املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 
  Africa Asia LAC NMED CEE Global (total) 

Yes 18 16 8 2 4 48 

No 10 7 7 0 5 29 

No answer 2 5 2 3 0 12 
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  ١٠الشكل 
  )املستوى العاملي(املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Africa

Asia

LAC

NMED

CEE

Global (total)

Yes

No

No answer

 
ومن بني البلدان الثمانية واألربعني اليت تلقت مساعدة، تلقى ما يزيد عـن الثُلـثني                 -٤٣

 يف  ٦٧(مساعدة من مرفق البيئة العاملية ومن مؤسسات متعـددة األطـراف            )  املائة  يف ٦٨(
 يف  ٣٠ يف املائة منها دعماً من شركاء ثنائيني ومن اآللية العامليـة، و            ٤٠وتلقى قرابة   ). املائة

ويف حني دعم الشركاء الثنـائيون ومرفـق البيئـة العامليـة            . املائة دعماً من أمانة االتفاقية    
ت متعددة األطراف وأمانة االتفاقية أفريقيا وآسيا بالدرجة األوىل، فقـد دعمـت             واملؤسسا

  . اآللية العاملية أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب باألساس
  ١٩اجلدول 

  )املستوى العاملي(املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حبسب املؤسسات 
Region Bilateral GEF GM Multilateral secretariat Other 

Africa 8 14 9 12 9 2 

Asia 7 11 4 13 4 3 

LAC 4 4 6 5 0 2 

NMED 1 1 0 1 0 1 

CEE 1 3 0 1 1 1 

Global (total) 21 33 19 32 14 9 

 يف املائة من البلدان املُبلغة بأهنا واجهت عقبات يف التخطيط والتنفيـذ             ٤٠وأفادت    -٤٤
 ومناسبة توقيتها وإمكانيـة      الثنائية اقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املساعدة     املتصلني باالتف 

وواجهت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أكرب عدد من العقبات، يف حني            . التنبؤ هبا 
وعلى الصعيد العاملي، تتوافق هذه     . مل ُتبلغ بلدان مشال البحر األبيض املتوسط عن أية عقبات         

ع تلك املُبلغ عنها أعاله بشأن املستوى احلقيقي ملناسبة التوقيت وإمكانيـة التنبـؤ              األرقام م 
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غري أن من املهم اإلشارة إىل أن عدداً كبرياً بصورة استثنائية مـن البلـدان               . ومدى الكفاية 
  .مل يرّد على هذا السؤال) الثُلث(

  ٢٠اجلدول 
سباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة   يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية أل     العقبات  

  )املستوى العاملي (الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا
Region Yes No No answer 

Africa   12      10   8 

Asia 10 7 11 

LAC 10 3 4 

NMED 0 2 3 

CEE 4 2 3 

Global (total) 36 24 29 

  ١١الشكل 
يذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة      يف التخطيط والتنف  العقبات  

  )املستوى العاملي (الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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No answer

 

  )التحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي(البلدان املتأثرة األطراف   -باء   

   املساعدة الثنائية املتلقاةتقييم  -١  

  فريقياأ  )أ(  
إن مستوى الرضا عن مدى كفاية املساعدة الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبـؤ             -٤٥

 يف املائة من البلدان    ١٠فقد أعرب قرابة    . هبا يكاد يكون هو ذاته بني خمتلف البلدان األفريقية        
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ما راضية متامـاً    املُبلغة عن رضاها التام عن املساعدة الثنائية، بينما أفادت قرابة النصف بأهنا إ            
ومل ُيبلغ عدد كبري نسبياً من البلدان . راضية إىل حد ما، وقالت قرابة الثُلث إهنا غري راضية    أو

  . اعن مستوى رضاه
  ٢١اجلدول 

  )أفريقيا(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Adequate 1 1 0 0 2 4 

Fairly adequate 2 0 1 3 4 10 

Not adequate 3 2 1 3 3 12 

No answer 1 1 1 0 1 4 

  ١٢الشكل 
  )أفريقيا(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Africa

Eastern Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Africa (total)

Adequate

Fairly adequate

Not adequate

No answer

 

 قُدمت يف الوقت املناسب أو يف       ساعدة الثنائية ويرى نصف عدد البلدان املُبلغة أن امل        -٤٦
 أفريقيا هي األقل رضا، يف حني أن بلدان غـرب            وسط وبلدان.  إىل حد ما   الوقت املناسب 

  . أفريقيا هي األكثر رضا
  ٢٢اجلدول 

  )أفريقيا( املساعدة الثنائية املتلقاة مناسبة توقيتتقييم مدى 

 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Timely 1 0 0 0 2 3 

Fairly timely 1 2 1 3 5 12 

Not timely 2 0 1 3 2 8 

No answer 3 2 1 0 1 7 



ICCD/CRIC(9)/7 

25 GE.10-63984 

  ١٣الشكل 
  )أفريقيا(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Africa

Eastern Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Africa (total)

Timely

Fairly timely

Not timely

No answer

 

 بلداً ُمبلغاً عن رضاه إىل حد ما عن إمكانية التنبـؤ            ٣٠ بلداً من أصل     ١٣وأعرب    -٤٧
وتتقـارب  .  أفريقيا هي األقل رضا عن إمكانية التنبؤ        وسط وبلدان. باملساعدة الثنائية املتلقاة  

  . اإلقليمية األخرىدون املستويات يف املناطق 
  ٢٣اجلدول 

  )أفريقيا(تلقاة تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية امل

 
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Predictable 1 1 1 0 2 5 

Fairly 
predictable 1 1 0 3 3 8 

Not predictable 3 0 1 3 4 11 

No answer 2 2 1 0 1 6 
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  ١٤الشكل 
  )أفريقيا(باملساعدة الثنائية املتلقاة تقييم مدى قابلية التنبؤ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Africa

Eastern Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Africa (total)

Predictable

Fairly predictable

Not predictable

No answer

 

  آسيا  )ب(  
 املساعدة املتلقـاة    كفايةأفاد قرابة ثُلث جمموع البلدان املُبلغة بأهنا راضية عن مدى             -٤٨

وكما هو احلال . ومعدالت الرضا عن مدى إمكانية التنبؤ أدىن بعض الشيء    . ومناسبة توقيتها 
ومستوى الرضا التام   . مل يرد على هذا السؤال أكثر من ربع جمموع البلدان املُبلغة          يف أفريقيا،   

فقد أعرب بلد   .  يف املائة  ١٠ حنو -عن مدى كفاية املساعدة ومناسبة توقيتها منخفض جداً         
  .عن رضاه التام عن مدى إمكانية التنبؤفقط واحد 
ي تقريباً عدد البلـدان غـري       وعدد البلدان الراضية عن مدى كفاية املساعدة يساو         -٤٩

  .الراضية عن ذلك
  ٢٤اجلدول 

  )آسيا(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

 
Central 

Asia East Asia Pacific South Asia 
South East 

Asia West Asia Asia (total) 

Adequate 2  0 2 0   0  0 4 

Fairly 
adequate 1 1  0  0 2 2 6 

Not adequate  0 1 1 4 2 3 11 

No answer 2 0 1 0 1 3 7 
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  ١٥الشكل 
  )آسيا(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Asia

East Asia

Pacific

South Asia

South East Asia

West Asia

Asia (total)

Adequate

Fairly adequate

Not adequate

No answer

 

وبلدان آسـيا   . وتساوي النسب املتصلة مبناسبة التوقيت تلك املتصلة مبدى الكفاية          -٥٠
 أي بلد من احمليط اهلادئ راضياً عـن         الوسطى هي األكثر رضا مرة أخرى، يف حني مل يكن         

  .مناسبة توقيت املساعدة الثنائية
  ٢٥اجلدول 

  )آسيا(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

 
Central 

Asia East Asia Pacific South Asia 
South East 

Asia West Asia Asia (total) 

Timely 2  0 0 0 1 0 3 

Fairly timely 1 1  0 1 1 2 6 

Not timely  0 1 2 3 2 2 10 

No answer 2  0 2  0 1 4 9 
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  ١٦الشكل 
  )آسيا(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Asia

East Asia

Pacific

South Asia

South East Asia

West Asia

Asia (total)

Timely

Fairly timely

Not timely

No answer

 

لم يكن أي بلد من غرب آسـيا أو         ف. والنسب املتعلقة بإمكانية التنبؤ منخفضة جداً       -٥١
ادئ راضياً عن مدى إمكانية التنبؤ باملساعدة الثنائية، يف حني كانت بلدان آسيا             من احمليط اهل  

  .الوسطى مرة أخرى أكثر البلدان رضا
  ٢٦اجلدول 

  )آسيا(تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة 

 
Central 

Asia East Asia Pacific South Asia 
South East 

Asia West Asia Asia (total) 

Predictable 1  0  0  0  0  0 1 

Fairly 
predictable 2 1  0 1 2  0 6 

Not 
predictable  0 1 2 3 2 5 13 

No answer 2 0 2 0 1 3 8 
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  ١٧الشكل 
  )آسيا(تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Asia

East Asia

Pacific

South Asia

South East Asia

West Asia

Asia (total)

Predictable

Fairly predictable

Not predictable

No answer

 

  ر الكارييبأمريكا الالتينية والبح  )ج(  
ُيالَحظ بصفة عامة أن مستوى الرضا عن املساعدة الثنائية يف منطقة أمريكا الالتينية               -٥٢

وترى أغلبية البلدان املُبلغة أن املساعدة الثنائية غري كافية وأن          . والبحر الكارييب منخفض جداً   
  . توقيتها غري مناسب وأنه ال ميكن التنبؤ هبا

وُيسجَّل .  بلداً ُمبلغاً أن املساعدة الثنائية غري كافية       ١٧ل  وترى عشرة بلدان من أص      -٥٣
  .أدىن مستويات الرضا يف بلدان البحر الكارييب وأعالها يف بلدان املخروط اجلنويب

  ٢٧اجلدول 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone LAC (total) 

Adequate 0 1 1 2 4 

Fairly adequate 1 0 0 0 1 

Not adequate 1 6 3 0 10 

No answer 1 0 0 1 2 
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  ١٨الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(تقييم مدى كفاية املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andean

Caribbean

Mesoamerica

South Cone

LAC (total)

Adequate

Fairly adequate

Not adequate

No answer

 

قُـدمت يف الوقـت      بلداً ُمبلغاً أن املساعدة الثنائية       ١٧صل  وترى سبعة بلدان من أ      -٥٤
  .وُيسجَّل أعلى مستويات الرضا يف املخروط اجلنويب وأدناها يف أمريكا الوسطى. ناسبامل

  ٢٨اجلدول 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone LAC (total) 

Timely 0 2 1 2 5 

Fairly timely 1 1 0 0 2 

Not timely 1 4 3 0 8 

No answer 1 0 0 1 2 

  



ICCD/CRIC(9)/7 

31 GE.10-63984 

  ١٩الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(تقييم مدى مناسبة توقيت املساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andean

Caribbean

Mesoamerica

South Cone

LAC (total)

Timely

Fairly timely

Not timely

No answer

 

.  بلداً ُمبلغاً أن املساعدة الثنائية ميكن التنبـؤ هبـا          ١٧دان من أصل    وترى مخسة بل    -٥٥
وُتسجَّل أعلى مستويات الرضا عن إمكانية التنبؤ يف بلدان أمريكا الوسطى، يف حني مل يكن               

  .أي بلد من بلدان األنديز راضياً عن ذلك
  ٢٩اجلدول 

  )كا الالتينية والبحر الكارييبأمري(تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة 
 Andean Caribbean Mesoamerica South Cone LAC (total) 

Predictable 0 1 2 1 4 

Fairly predictable 0 1 0 0 1 

Not predictable 2 5 2 1 10 

No answer 1 0 0 1 2 
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  ٢٠الشكل 
  ) الالتينية والبحر الكارييبأمريكا(تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andean

Caribbean

Mesoamerica

South Cone

LAC (total)

Predictable

Fairly predictable

Not predictable

No answer

 

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
وكان أحدمها، بعكس البلد اآلخر، راضـياً       . مل يرد على هذا السؤال سوى بلدين        -٥٦

  . بصفة عامة عن اخلصائص الثالث للمساعدة الثنائية
  ٣٠اجلدول 

  )مشال البحر األبيض املتوسط(نائية املتلقاة تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الث
 NMED (total) 

Adequate 1 

Fairly adequate 0 

Not adequate 1 

No answer 3 

Timely 0 

Fairly timely 1 

Not timely 1 

No answer 3 

Predictable 0 

Fairly predictable 1 

Not predictable 1 

No answer 3 
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  وسطى والشرقيةأوروبا ال  ) ه(  
يرى ما يزيد عن نصف عدد البلدان املُبلغة أن املساعدة الثنائية كافية وميكن التنبـؤ                 -٥٧

وبذلك تكون منطقة أوروبا الوسطى والشرقية أكثـر        . هبا، ويرى الُثلثان أهنا مناسبة التوقيت     
  . واجلفافاملناطق رضا عن املساعدة الثنائية الرامية إىل مكافحة التصحر وتدهور األراضي

  ٣١اجلدول 
  )أوروبا الوسطى والشرقية(تقييم مدى قابلية التنبؤ باملساعدة الثنائية املتلقاة 

 CEE (total) 

Adequate 4 

Fairly adequate 1 

Not adequate 4 

No answer 0 

Timely 3 

Fairly timely 3 

Not timely 2 

No answer 1 

Predictable 3 

Fairly predictable 2 

Not predictable 3 

No answer 1 

  التقييم النوعي  -٢  

  أفريقيا  )أ(  
بتلقي مساعدة يف جمـال     )  يف املائة من البلدان املُبلغة     ٦٠أو  (أفاد مثانية عشرة بلداً       -٥٨

بالقدر األكـرب   دون اإلقليمية    غرب أفريقيا    ت منطقة وحظي. تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني    
  . أفريقيا احلصة األدىن وسط حني نالتمن الدعم يف

  ٣٢اجلدول 
  )أفريقيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

  
Central 

Africa 
Eastern 

Africa 
Northern 

Africa 
Southern 

Africa 
Western 

Africa Africa (total) 

Yes 2 3 2 3 8 18 

No 5 0 1 3 1 10 

No answer 0 1 0 0 1 2 
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  ٢١الشكل 
  )أفريقيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Africa

Eastern Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Africa (total)

Yes

No

No answer

 

قدم مرفق البيئة العاملية ووكاالت أخرى متعددة األطراف القدر األكرب من الـدعم               -٥٩
 مـن هـذه      األفريقية املبلغة دعماً   وتلقى زهاء نصف البلدان   . لتعبئة املوارد من مصادر ثنائية    

،  أمانة االتفاقية واآللية العاملية وشركاء ثنـائيني       ، مثل ودعمت مؤسسات أخرى  . املؤسسات
  . البلدان األفريقية األطرافهي األخرى

  ٣٣اجلدول 
  )أفريقيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حسب املؤسسة 

Subregion Bilateral GEF GM Multilateral 
UNCCD 

secretariat Other 

Central Africa 0 2 0 1 2 0 

Eastern Africa 1 2 1 1 1 1 

Northern Africa 0 1 2 1 0 0 

Southern Africa 2 2 3 3 1 0 

Western Africa 5 7 3 6 5 1 

Africa (total) 8 14 9 12 9 2 

 عـن مـدى     االرغم من االخنفاض النسيب ملستوى الرض     وجتدر اإلشارة إىل أنه على        -٦٠
كفاية املساعدة الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا، فإن عدد البلـدان املبلغـة عـن                

 عدد البلدان غري املبلغة عن مواجهـة        أكثر بقليل فقط من   مواجهة عقبات يف تنفيذ االتفاقية      
  .عقبات يف هذا الصدد
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  ٣٤اجلدول 
يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة        العقبات  

  )أفريقيا(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
Subregion Yes No No answer 

Central Africa                    3                      2   2 

Eastern Africa                    3    0 1 

Northern Africa                    1                      1   1 

Southern Africa                    3                      2   1 

Western Africa                    2                      5   3 

Africa (total)                  12                    10   8 

  ٢٢الشكل 
العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة         

  )أفريقيا(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Africa

Eastern Africa

Northern Africa

Southern Africa

Western Africa

Africa (total)

No

Yes

No answer

 

  آسيا  )ب(  
األموال عبئة تجمال  يف  دعماًبتلقيه)  يف املائة٥٧أو ( بلدا ٢٨أفاد ستة عشر من أصل   -٦١

  . وُسجل أعلى مستويات الدعم يف شرق آسيا وأدناها يف غرب أفريقيا. من مصادر ثنائية
  ٣٥اجلدول 

  )آسيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

  
Central 

Asia East Asia Pacific South Asia 
South East 

Asia West Asia Asia (total) 

Yes 3 2 3 3 2 3 16 

No  0  0 1 1 2 3 7 

No answer 2  0  0  0 1 2 5 
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  ٢٣الشكل 
  )آسيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Asia

East Asia

Pacific

South Asia

South East Asia

West Asia

Asia (total)

Yes

No

No answer

 

وخبصوص املنظمات الداعمة، قدمت املنظمات متعدد األطراف الدعم إىل أكرب عدد             -٦٢
وقدمت اآللية العاملية واألمانة الدعم     . ، يليها مرفق البيئة العاملية واملنظمات الثنائية      من البلدان 

  .بالتساوي إىل أقل عدد من البلدان
  ٣٦اجلدول 

  )آسيا(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حسب املؤسسة 

Subregion Bilateral GEF GM Multilateral 
UNCCD 

secretariat Other 

Central Asia 3 3 1 3 1 1 

East Asia 2 1 0 2 1 1 

Pacific 1 3 0 2 1 0 

South Asia 1 2 0 3 0 1 

South East Asia 0 0 1 2 0 0 

West Asia 0 2 2 1 1 0 

Asia (total) 7 11 4 13 4 3 

يف التخطيط والتنفيذ   وكما هو احلال يف أفريقيا، فإن عدد البلدان اليت تواجه عقبات              -٦٣
املتصلني باالتفاقية ال يفوق بكثري عدد البلدان اليت ال تواجه عقبات يف هذا الصدد، وذلـك                

  .  عن املساعدة الثنائية من االخنفاض النسيب ملستوى الرضاعلى الرغم
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  ٣٧اجلدول 
ملـساعدة  العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية ا       

  )آسيا(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
Subregion Yes No No answer 

Central Asia 0 1 4 

East Asia 2 0 0 

Pacific 0 3 1 

South Asia 3 1 0 

South East Asia 1 2 2 

West Asia 4 0 4 

Asia (total) 10 7 11 

  ٢٤الشكل 
 املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة      العقبات يف التخطيط والتنفيذ   

  )آسيا(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Central Asia

East Asia

Pacific

South Asia

South East Asia

West Asia

Asia (total)

Yes

No

No answer

 
  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  

ييب  يف أمريكا الالتينية والبحر الكار      مبلغاً  بلداً ١٧تلقى الدعم مثانية بلدان من أصل         -٦٤
وحظيـت  . دان على هذا السؤال   لَومل يرّد بَ  .  بلدان ٧ ومل يتلق هذا الدعم      ) يف املائة  ٤٧أو  (

 أقل منطقـة دون      البحر الكارييب  كانت منطقة بالدعم مجيع بلدان املخروط اجلنويب يف حني        
  .إقليمية تلقياً للدعم
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  ٣٨اجلدول 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(ثنائيني املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني ال

  Andean Caribbean Mesoamerica South Cone LAC (total) 

Yes 1 2 2 3 8 

No 1 4 2 0 7 

No answer 1 1 0 0 2 

  ٢٥الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andean

Caribbean

Mesoamerica

South Cone

LAC (total)

Yes

No

No answer

 

 عن منط الدعم يف  متاماًومنط الدعم يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب خمتلف            -٦٥
فاآللية العاملية هي الداعم الرئيسي، يليها املؤسسات متعددة األطراف ومرفـق    : أفريقيا وآسيا 

  . من أمانة االتفاقيةه دعماًومل يبلغ أي بلد عن تلقي. البيئة العاملية والشركاء الثنائيون
  ٣٩اجلدول 

أمريكا الالتينية  (املساعدة املقدمة يف جمال تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حسب املؤسسة            
  )والبحر الكارييب

Subregion Bilateral GEF GM Multilateral 
UNCCD 

secretariat Other 

Andean 0 0 1 0 0 0 

Caribbean 1 2 1 2 0 1 

Mesoamerica 1 0 2 1 0 1 

South Cone 2 2 2 2 0 0 

LAC (total) 4 4 6 5 0 2 
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 بلدان أمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب     معظموبعكس أفريقيا وآسيا، واجهت       -٦٦
ويتسق ذلك مع اخنفاض مستوى رضاها عن مـدى كفايـة           . عقبات يف التخطيط والتنفيذ   

  .مكانية التنبؤ هبااملساعدة الثنائية ومناسبة توقيتها وإ
  ٤٠اجلدول 

العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة         
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 

Subregion Yes No No answer 

Andean 1 1 1 

Caribbean 4 1 2 

Mesoamerica 3 1 0 

South Cone 2 0 1 

LAC (total) 10 3 4 

  ٢٦الشكل 
العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية ألسباب تتعلق مبستوى كفاية املـساعدة         

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(الثنائية ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
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  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
وتلقى أحد البلـدين  . مل يرد على هذا السؤال سوى بلدين، وقد تلقى كالمها دعماً    -٦٧

وتلقـى البلـد    . دعماً من مرفق البيئة العاملية إضافة إىل مساعدة ثنائية ومتعددة األطـراف           
والتنفيـذ  وال يواجه أي منـهما عقبـات يف التخطـيط           . أنواعاً أخرى من املساعدة    الثاين

  .باالتفاقية املتصلني
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  ٤١اجلدول 
  )مشال البحر األبيض املتوسط(املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

  NMED (total) 

Yes 2 

No 0 

No answer 3 

  ٤٢اجلدول 
مشال البحـر األبـيض     (املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حبسب املؤسسات          

  )طاملتوس
Region Bilateral GEF GM Multilateral secretariat Other 

NMED 
(total) 1 1 0 1 0 1 

  ٤٣اجلدول 
العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية بسبب مدى كفاية املـساعدة الثنائيـة             

  )مشال البحر األبيض املتوسط(ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
Region Yes No No answer 

NMED (total) 0 2 3 

  أوروبا الوسطى والشرقية  ) ه(  
ودعم مرفق البيئة العاملية ثالثة بلدان،      . تلقت أربعة بلدان دعماً خبالف مخسة بلدان        -٦٨

يف حني قدم كل من أمانة االتفاقية والشركاء الثنـائيون والـشركاء متعـددو األطـراف                
  .واملؤسسات األخرى دعماً إىل بلد واحد

وكانت ردود البلدان املبلغة من أوروبا الوسطى والشرقية أميل إىل السلبية منها إىل               -٦٩
  . اإلجيابية يف تقييم الدعم املايل املُسدى من البلدان املتقدمة

  ٤٤اجلدول 
  )أوروبا الوسطى والشرقية(املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني 

  CEE (total) 

Yes 4 

No 5 

No answer 0 
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  ٤٥اجلدول 
أوروبـا الوسـطى    (املساعدة يف تعبئة املوارد من املاحنني الثنائيني، حبسب املؤسـسات           

  )والشرقية
Region Bilateral GEF GM Multilateral secretariat Other 

CEE (total) 1 3 0 1 1 1 

  ٤٦اجلدول 
مدى كفاية املـساعدة الثنائيـة      العقبات يف التخطيط والتنفيذ املتصلني باالتفاقية بسبب        

  )أوروبا الوسطى والشرقية(ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا 
Region Yes No No answer 

CEE (total) 4 2 3 

  ٣-٥ النسبة إىل النتيجة ١٧مؤشر األداء املوحد املتعلق باهلدف   -خامساً  

ي واجلفاف واملقدمة بنجاح     األراض هورتد و عدد مقترحات املشاريع املتصلة بالتصحر      
البيئة  ملؤسسات واملرافق والصناديق املالية الدولية، مبا يف ذلك مرفق         ا للحصول على متويل من   

  .العاملية
  )، املرفق الثالث____يف املقرر ____ نظر مؤشر األداء ا(

  التحليل العاملي  -ألف   

  فيذها واجلاري تن) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة   -١  
اجلـاري   ، املمولة من مؤسسات مالية ومرافق وصناديق دولية       ، عدد املشاريع  كان  -٧٠

 قيد   اليت كانت   مشروعاً، يف حني ناهز عدد املشاريع      ٦٥٠تنفيذها خالل فترة اإلبالغ يناهز      
ورغم أن أفريقيا حتظى بالعدد األكرب من املشاريع، فلم جتتذب القدر           .  مشروع ٣٠٠البحث  

وعلى سبيل املثال، اجتذبت أوروبا الوسطى والشرقية دعماً ماليـاً          .  املوارد املالية  األكرب من 
ومن الواضح أن منطقة آسيا عبأت أكرب ). وعدد أقل من البلدان(أكرب بعدد أقل من املشاريع      

 يف املائة من جمموع األموال املعبـأة        ٨٠حنو  ) الصني(فقد عبأ بلد واحد     : مقدار من األموال  
عبأ بلد واحد حـصة     ) أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية   ( ويف منطقتني أخريني أيضاً      .عاملياً

ونتيجة لذلك، يتعني توخي قدر من احلذر       . كبرية جداً من جمموع األموال املعبأة يف منطقته       
  . يف تناول هذه البيانات
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دان األطـراف  غري أن من املثري لالهتمام مقارنة هذه األرقام مع تلك املقدمة من البل           -٧١
الفرع جيم من الفصل اخلامس     انظر  (ومرفق البيئة العاملية    ) الفصل الثالث أعاله  انظر   (املتقدمة
فحىت إن استبعدنا األرقام املقدمة من البلدان القليلة اليت أفادت بتعبئة مشاريعها مبالغ             ). أدناه

إلطالق أهم شركاء   كبرية جداً، يبقى من الواضح أن املؤسسات متعددة األطراف هي على ا           
. البلدان األطراف املتأثرة يف جمال متويل املشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف           

وتتوافق هذه املعلومات مع تلك املقدمة يف إطار مؤشرات أخرى، حيث تبني أن الـشركاء               
ال مكافحة  متعددي األطراف هم أهم اجلهات الداعمة جلهود البلدان األطراف املتأثرة يف جم           

  .التصحر وتدهور األراضي واجلفاف

  ٤٧اجلدول 
  )على الصعيد العاملي(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة 

Region Submitted Ongoing 

Total amount of 
ongoing projects 

(Million USD) 

Africa                149                  274         1 140.729   

Asia 46 172 24 417.150 

LAC 56 142 732.436 

NMED 18 13 15.102 

CEE 26 44 1 735.772 

Global (total) 295 645 28 041.189 

  ٢٧الشكل 
  )على الصعيد العاملي(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة 
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  ٢٨ الشكل
  )على الصعيد العاملي(النسبة املئوية للمبالغ املعبأة 

Africa
4.07%

Asia
87.08%

LAC
2.61%

NMED
0.05% CEE

6.19%

 

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

مسائل صوص  تسجيل زيادة مطردة يف عدد مقترحات املشاريع اليت قدمت بنجاح خب            
  .فترة تنفيذ االستراتيجيةعلى مدى  األراضي واجلفاف  وتدهورالتصحر

  )، الغرض األويل____، املرفق الثالث، مؤشر األداء ____نظر املقرر ا(

ال ميكن أن ُيناقش على حنو سليم الوضع الراهن ملدى بلوغ هذا اهلدف بعـد دورة                  -٧٢
وعقب دورة  . إبالغ واحدة، ذلك أن عدد املشاريع ُيبلّغ عنه بالنسبة إىل فترة السنتني كاملة            

غـري أن  .  ما إذا ازداد عدد مقترحات املشاريع املقدمة بنجاحاإلبالغ املقبلة، سيغدو واضحاً   
 ٨٠قرابة  (من املشجع جداً أن ختطط مجيع البلدان اليت اعتربت أن مواردها املعبَّئة غري كافية               

لزيادة جهودها الرامية إىل تعبئة موارد من ) يف املائة من جمموع البلدان اليت ردت على السؤال     
وينبغي أن ُيفضي هذا األمر إىل زيادة عدد مقترحات املشاريع يف           . مصادر متعددة األطراف  

  .األعوام املقبلة
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  ٤٨اجلدول 
  )على الصعيد العاملي(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Region Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources and 

planning to mobilize them 

Africa                    6                    21   

Asia 5 18 

LAC 1 12 

NMED 0 3 

CEE 2 5 

Global (total) 14 59 

  ٢٩الشكل 
  )على الصعيد العاملي(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Mobilizing enough 
resources

19%

Not mobilizing enough 
resources and planning

81%

 

  )التحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي(راف املتأثرة البلدان األط  - باء  

  واجلاري تنفيذها) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة   -١  

  أفريقيا  )أ(  
 مشروعاً جاري تنفيذه فيما يتصل بالتصحر       ٢٧٤كان يف أفريقيا، يف فترة اإلبالغ،         -٧٣

وكانت أغلبيـة هـذه     .  مشروعاً قيد البحث   ١٤٩وتدهور األراضي واجلفاف، إضافة إىل      
 مشروعاً  ٢١ أو ما متوسطه     ، يف املائة من املشاريع اجلارية     ٦٢ أي   -املشاريع يف غرب أفريقيا     



ICCD/CRIC(9)/7 

45 GE.10-63984 

وُسجِّل .  مشروعاً لكل بلد   ١٤ يف املائة من املشاريع املقدمة، أو ما متوسطه          ٧٦لكل بلد، و  
  .أصغر عدد من املشاريع يف مشال أفريقيا

 مليار دوالر مـن دوالرات      ١,١ بلداً أفريقياً    ٢١عبأها  ويفوق جمموع األموال اليت       -٧٤
 شرق  ت منطقة وعبأ. )٢( مليون دوالر للبلد الواحد    ٥٤,٣الواليات املتحدة، أي ما متوسطه      

 مليـون   ٥٠٠أفريقيا ما يزيد عن نصف هذا اجملموع، وذلك بفضل مشروع ناهزت قيمته             
 أكرب عدد من املشاريع، ما يربو        غرب أفريقيا، حيث يوجد    ت منطقة وعبأ. دوالر يف أوغندا  

ـ       منطقة  عبئ  تومل  . قليالً عن ربع جمموع األموال      اوسط أفريقيا، رغم أن عدد املشاريع فيه
  .  يف املائة من األموال املعبأة يف أفريقيا٢كان كبرياً نسبياً، سوى 

  ٤٩اجلدول 
  )أفريقيا(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة 

Subregion Submitted Ongoing 

Total amount of 
ongoing projects (US$ 

million) 

Central Africa                  20                    31              17.637   

Eastern Africa                    7                    19            587.208   

Northern Africa                    2                    15            164.063   

Southern Africa                    7                    40              55.644   

Western Africa                113                  169            316.177   

Africa (total)                149                  274         1 140.729   

  

__________ 

ويف . أبلغ بلد من غرب أفريقيا عن مقدار زهيد وأبلغ بلد من اجلنوب األفريقي عن مبلغ دون حتديد العملة                  )٢(
حني استخدمت البيانات املقدمة من هذين البلدين حلساب عدد املشاريع، فلم تؤخذ يف االعتبار حلـساب                

 .جمموع املبالغ املعبأة
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  ٣٠الشكل 
  )أفريقيا(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(النسبة املئوية ملقترحات املشاريع املقدمة 
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  ٣١الشكل 
  )أفريقيا(النسبة املئوية للمبالغ املعبأة 
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  آسيا  )ب(  
وقدمت هـذه البلـدان معلومـات        .)٣( على هذا السؤال   رد واحد وعشرون بلداً     -٧٥
وحتتل الصدارة يف الفئتني منطقتـا      .  مشروعاً مقدماً  ٤٦ مشروعاً جاري تنفيذه و    ١٧٢ عن

.  بلدان جنوب آسيا عن مـشاريع مقدمـة        غجنوب شرق آسيا وغرب آسيا، يف حني مل تبلِّ        
  .ئ بأعلى نسبة من املشاريع اجلاري تنفيذها منطقة احمليط اهلادوتتمتع
 مليـار دوالر مـن      ٢٤,٤وفاق مقدار األموال املعبأة للمشاريع اجلاري تنفيـذها           -٧٦

 ٩٠ جنوب آسيا    ت منطقة  وعلى املستوى دون اإلقليمي، عبأ     .)٤(دوالرات الواليات املتحدة  
  . ييت ناموُعبِّئ جلّها يف الصني، تليها اهلند وف. يف املائة من األموال

  ٥٠اجلدول 
  )آسيا(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(عدد مقترحات املشاريع املقدمة 

Subregion Submitted Ongoing 
Total amount of ongoing 

projects (US$ million) 

Central Asia 8 13 171.292 

East Asia 4 21 21 978.167 

Pacific 4 5 61.000 

South Asia 0 39 986.801 

South East Asia 15 46 993.532 

West Asia 15 48 226.358 

Asia (total) 46 172 24 417.150 

  

__________ 

وإذ يبدو هذا الرقم غري واقعي، فلم تؤخذ بيانات هذا          .  مشروع ١٥٠ ٠٠٠أبلغ أحد البلدان عن أكثر من        )٣(
 .البلد يف االعتبار ألغراض احلساب

لذلك أُدمج هذان املشروعان يف حساب      . ملشروعيه اجلاري تنفيذمها  أنه مل يعبئ أية أموال       أحد البلدان    أبلغ )٤(
ومل حيدد بلد آخر العملة     . األموال املعبأة جمموع املشاريع، لكنهما مل ُيدجما بطبيعة احلال يف حساب جمموع           

 .املستخدمة، فلم تؤخذ أرقامه يف االعتبار حلساب جمموع املوارد
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  ٣٢الشكل 
  )آسيا(واجلاري تنفيذها ) قيد البحث(النسبة املئوية ملقترحات املشاريع املقدمة 
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  ٣٣الشكل 
  )آسيا(النسبة املئوية للمبالغ املعبأة 
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  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
وُسـجِّل يف   .  مشروعاً مقدماً  ٥٦ مشروعاً جاري تنفيذه و    ١٤٢أبلغت املنطقة عن      -٧٧

 ما يزيد عن نصف مجيع املشاريع املقدمة للتمويـل يف            دون اإلقليمية  منطقة أمريكا الوسطى  
جبميع املشاريع املقدمـة يف     ) هندوراس(فرد بلد واحد    وين. أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   

ويوجد عدد قليل جداً من املشاريع املقدمة يف املخروط اجلنـويب           . هذه املنطقة دون اإلقليمية   
  ).مشروع ومشروعان على التوايل ( دون اإلقليميةويف منطقة األنديز

 مليون دوالر مـن     ٧٣٢,٤عبأة للمشاريع اجلاري تنفيذها     ويفوق مقدار األموال املُ     -٧٨
 يف املائة   ٣٢وعلى املستوى دون اإلقليمي، عبأت مجاعة األنديز        . دوالرات الواليات املتحدة  

 يف  ٢٩ يف املائة منها، وأمريكـا الوسـطى         ٢٢من جمموع األموال، وبلدان البحر الكارييب       
اعة األنـديز يف    وتركزت معظم األموال املعبأة يف مج     .  يف املائة  ١٧املائة، واملخروط اجلنويب    

تلك املُعبأة  يف منطقة البحر الكارييب يف اجلمهورية الدومينيكية، و       تركزت تلك املُعبأة    بريو، و 
 يف املائة من    ٩٠وساهم كل من هذه البلدان مبا يزيد عن         . يف املخروط اجلنويب يف األرجنتني    

 عدد املشاريع اجلاري    ويتناسب ذلك مع ارتفاع   . يف منطقته دون اإلقليمية   كلٌ  األموال املعبأة   
 يف املائة من أموال املنطقة دون       ٨٠ويف أمريكا الوسطى عبأت املكسيك      . تنفيذها يف هذه البلدان   

  . املشاريع اجلاري تنفيذهاهي البلد الذي قدم العدد األكرب مناإلقليمية، رغم أن هندوراس 

  ٥١اجلدول 
أمريكا الالتينيـة   (فيذها  واجلاري تن ) قيد البحث (عدد مقترحات املشاريع املقدمة     

  )والبحر الكارييب

Subregion Submitted Ongoing 
Total amount of ongoing 

projects (US$ million) 

Andean 2 35 226.165 

Caribbean 22 13 162.90 

Mesoamerica 31 64 215.96 

South Cone 1 30 127.41 

LAC (total) 56 142 732.435 
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  ٣٤الشكل 
أمريكا الالتينية  (واجلاري تنفيذها   ) قيد البحث (ة املئوية ملقترحات املشاريع املقدمة      النسب

  )والبحر الكارييب
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  ٣٥الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(النسبة املئوية للمبالغ املعبأة 
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  سطمشال البحر األبيض املتو  )د(  
 مشروعاً جـاري    ١٣وأبلغ هذان البلدان عن     . مل يرد على هذا املؤشر سوى بلدين        -٧٩

 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١٥عبأة فاق مقدارها    اً وأمواالً مُ   مشروعاً مقدم  ١٨تنفيذه و 
  .الواليات املتحدة

  ٥٢اجلدول 
ألبـيض  مشال البحـر ا   (واجلاري تنفيذها   ) قيد البحث (عدد مقترحات املشاريع املقدمة     

  )املتوسط

Region Submitted Ongoing 
Total amount of ongoing 

projects (US$ million) 

NMED (total) 18 13 15 102 

  أوروبا الوسطى والشرقية  ) ه(  
وأبلغت هذه البلدان   . ردت على هذا املؤشر ستة بلدان من أصل تسعة بلدان مبلِّغة            -٨٠
 يف املائة مـن     ٧٣وأبلغت أرمينيا عن    . وعاً مقدماً  مشر ٢٦ مشروعاً جاري تنفيذه و    ٤٤عن  

 مليـار دوالر مـن      ١,٧وأفادت البلدان املبلغة بتعبئة ما يزيد عن        . جمموع املشاريع املقدمة  
  . وعبأت رومانيا ثلثي هذا املقدار. دوالرات الواليات املتحدة

  ٥٣اجلدول 
أوروبـا الوسـطى     (واجلـاري تنفيـذها   ) قيد البحث (عدد مقترحات املشاريع املقدمة     

  )والشرقية

Region Submitted Ongoing 
Total amount of ongoing 

projects (Million USD) 

CEE (total) 26 44 1 735.772 

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

مسائل صوص   زيادة مطردة يف عدد مقترحات املشاريع اليت قدمت بنجاح خب          تسجيل  
  .فترة تنفيذ االستراتيجيةعلى مدى  واجلفاف ياألراض  وتدهورالتصحر

  )، الغرض األويل____، املرفق الثالث، مؤشر األداء ____انظر املقرر (

  أفريقيا   )أ(  
ترى ستة بلدان أفريقية فقط أهنا تعبئ ما يكفي من املورد من املؤسـسات املاليـة                  -٨١

وُتزمع مجيـع   . قترحات املشاريع واملرافق والصناديق الدولية بفضل ما جنحت يف تقدميه من م         
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تكثيف جهودها يف سبيل تقدمي مقترحات      ) مل ترد على السؤال ثالثة بلدان     (البلدان األخرى   
  . ومل يفد أي بلد بأنه ال يزمع القيام بذلك. مشاريع إىل هذه املؤسسات

  ٥٤اجلدول 
  )أفريقيا(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Subregion Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources and 

planning to mobilize them 

Central Africa                    1                      5   

Eastern Africa                    1                      3   

Northern Africa                    1                      1   

Southern Africa                    1                      5   

Western Africa                    2                      7   

Africa (total)                    6                    21   

  ٣٦الشكل 
  )أفريقيا(ة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة احلالة الراهنة لتعبئ

Mobilizing enough 
resources

17%

Not mobilizing enough 
resources and planning

83%

 
  آسيا  )ب(  

البلدان اليت ردت على     بلداً من    ٢٣من أصل   )  يف املائة  ٢٢أو  (أفادت مخسة بلدان      -٨٢
 يف  ٧٨أو  (هذا السؤال بأهنا تعبئ ما يكفي من املوارد، وأفادت البلدان الثمانية عشر املتبقيـة               

ومل يفد أي بلد    . بأهنا ال تعبئ ما يكفي من املوارد لكنها ختطط لتقدمي املزيد من املشاريع            ) املائة
  .يف املنطقة بأنه مل يعبئ ما يكفي من املوارد وال خيطط يف اآلن ذاته لتقدمي املزيد من املقترحات
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. ردومل يفد أي بلد من احمليط اهلادئ أو جنوب آسيا بأنه يعبئ ما يكفي من املـوا                  -٨٣
 يف املائة ٨٠قرابة (وينطبق ذلك أيضاً على بلدان شرق آسيا رغم أهنا عبأت مبالغ مالية كبرية 

  ). من جمموع املوارد املتاحة على الصعيد العاملي

  ٥٥اجلدول 
  )آسيا(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Subregion Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources and 

planning to mobilize them 

Central Asia 2 1 

East Asia 0 2 

Pacific 0 3 

South Asia 0 4 

South East Asia 1 3 

West Asia 2 5 

Asia (total) 5 18 

  ٣٧الشكل 
  )آسيا(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Not mobilizing enough 
resources and planning

78%

Mobilizing enough 
resources

22%

 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
تفيد البيانات املستمدة من تقارير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بأن مجيع البلدان              -٨٤

اليت ردت على هذا السؤال اعتربت أهنا مل تكن تعبئ ما يكفي من املوارد وقـت اإلبـالغ،           
لكن هذا البلد مل يقدم معلومات عن املشاريع اجلاري         (باستثناء بلد واحد من البحر الكارييب       
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 تعبئ ما يكفي مـن      مل تكن وأفادت مجيع البلدان اليت اعتربت أهنا       ). تنفيذها واملوارد املعبأة  
  . املوارد بأهنا ختطط لتقدمي املزيد من املقترحات

  ٥٦اجلدول 
  )ا الالتينية والبحر الكارييبأمريك(احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط املتعلقة بالتعبئة 

Subregion Mobilizing enough resources 
Not mobilizing enough resources and 

planning to mobilize them 

Andean 0 3 

Caribbean 1 4 

Mesoamerica 0 3 

South Cone 0 2 

LAC (total) 1 12 

  ٣٨الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(تعلقة بالتعبئة احلالة الراهنة لتعبئة املوارد واخلطط امل

Not mobilizing enough 
resources and planning 

92%

Mobilizing enough 
resources

8%

 
  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  

واعترب مجيعها أنه مل يعبئ ما يكفي من املـوارد  . ردت على هذا السؤال ثالثة بلدان     -٨٥
  . وأنه خيطط لتكثيف جهوده يف هذا الصدد مستقبالً

   والشرقيةأوروبا الوسطى  ) ه(  
اعترب بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية أهنما عبآ ما يكفي من املوارد، يف حـني                 -٨٦

وختطط البلـدان اخلمـسة   ). مل يرد بلدان على هذا السؤال(رأت مخسة بلدان خالف ذلك      
  .مجيعها لتكثيف جهودها يف هذا الصدد مستقبالً
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  مرفق البيئة العاملية   -جيم   
 ٨ة العاملية، ألغراض مؤشر األداء هذا، معلومات عن موافقته علـى            قدم مرفق البيئ    -٨٧

 ٥٤,٥ تصل قيمتها مشاريع مقترحة فيما يتصل بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف أفريقيا،           
 ٨٣,٤٦ مشروعاً مقترحاً يف آسيا بقيمة       ١٨مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، و      

 مليون  ٣٣,٤١ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب قيمتها        مشاريع مقترحة يف   ٣مليون دوالر، و  
 مليـون   ٤,٩٥دوالر، ومشروعني مقترحني يف أوروبا الوسطى والشرقية بلغت قيمتـهما           

وأحال مرفق البيئة العاملية إىل نظام معلوماته املتعلقة بإدارة املشاريع للحصول علـى             . دوالر
  .)٥(موجز مفصل جلميع املشاريع املوافق عليها

  ٥-٥ بالنسبة إىل النتيجة ١٨ باهلدف مؤشر األداء املوحد املتعلق  -سادساً  

ىل إصول و البلدان األطراف املتأثرة من ال  ونوع احلوافز اليت مكّنت    املاليةمقدار املوارد     
  .التكنولوجيا

  )، املرفق الثالث____يف املقرر ____ انظر مؤشر األداء (

  التحليل العاملي  - ألف  

  تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا   -١  
ُخصص لتيسري نقل التكنولوجيا يف فترة اإلبالغ قرابة ملياران من دوالرات الواليات      -٨٨

 يف املائة من مقدار األموال املعبأة مـن املؤسـسات متعـددة             ١٠ويساوي ذلك   . املتحدة
 جممـوع  أكثر منترة السنتني، أو   األطراف ملشاريع التصحر وتدهور األراضي واجلفاف يف ف       

  .  يف املائة يف الفترة ذاهتا٥٠املساعدات الثنائية بنحو 
 مليار دوالر ١,٦٢٢(وفاقت املساعدة املادية املقدمة أربعة أضعاف املساعدة املعرفية   -٨٩

  ).  مليون دوالر٣٦٤ مقابل
ة يف العـامني، ويف  مرتبة الصدارة يف املساعدة املعرفيبوضوح  ويف حني احتلت آسيا       -٩٠

، فقد خصصت أوروبا الوسطى والشرقية أكرب قدر من املوارد   ٢٠٠٩املساعدة املادية يف عام     
والتباين بني املناطق كبري، ويعزى ذلك باألساس إىل        . ٢٠٠٨لتيسري املساعدة املادية يف عام      

. ك املنـاطق  بلدان بعينها يف مناطق حمددة كانت هلا حصة األسد من جمموع املساعدة يف تل             
  .وهلذا السبب، وجب توخي احلذر يف تناول هذه البيانات

__________ 

تعذر على مرفق البيئة العاملية تقدمي املزيد من املعلومات املفصلة بسبب مشاكل متصلة بإتاحة البيانات مـن       )٥(
 .أمانة املرفق
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  ٥٧اجلدول 
) مباليني دوالرات الواليـات املتحـدة     (تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا         

  )على الصعيد العاملي(

Region 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

Africa             19.13               23.26                 7.06               12.88   

Asia 240.66 386.59 130.31 149.78 

LAC 173.46 201.52 16.40 51.00 

NMED 1.00 1.00 2.08 2.14 

CEE 314.60 261.59 1.58 1.40 

Global (total) 748.85 873.96 157.43 217.20 

  ٤٠الشكل 
) مباليني دوالرات الواليـات املتحـدة     (تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا         

  )على الصعيد العاملي(
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وبلغ عدد البلدان اليت توفرت فيها حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا ضعف عدد               -٩١
وأوروبا الوسطى والشرقية هي املنطقة الوحيدة اليت فاق        . ها تلك احلوافز  البلدان اليت مل تتوفر في    

وكانت احلوافز  . فيها عدد البلدان اليت مل تتوفر فيها احلوافز عدد تلك اليت توفرت فيها احلوافز             
  .التنظيمية واحلوافز املالية أكثر أنواع احلوافز انتشاراً على الصعيد العاملي/السياساتية
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  ٥٨اجلدول 
علـى  (دد البلدان اليت أقرت حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا وأنواع احلـوافز         ع

  )الصعيد العاملي

Region No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives Fiscal incentives 

Africa 3                  13                      9                      8                      5   

Asia 3 10 8 5 5 

LAC 5 8 2 6 2 

NMED 2 2 2 2 1 

CEE 4 2 2 2 0 

Global (total) 17 35 23 23 13 

  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف  -٢  

ألطـراف  صول البلـدان ا   واملوارد املالية املخصصة لتيسري     تسجيل زيادة مطردة يف       
  . فترة تنفيذ االستراتيجيةعلى مدىىل التكنولوجيا إاملتأثرة 
 ية املبلغ عنها يف التقـارير     اتتسجيل زيادة مطردة يف عدد احلوافز االقتصادية والسياس         

  . تنفيذ االستراتيجيةعلى مدى فترة
  )____، منوذج مؤشر األداء ١٤ - جيم - ، الفرع ثانياً____انظر (

 األول املتعلق هبذا املؤشر بالنمو املسجل يف املوارد املاليـة املخصـصة        يرتبط اهلدف   -٩٢
، بلـغ   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وبني عامي   . لتيسري وصول البلدان األطراف املتأثرة إىل التكنولوجيا      

 يف املائة بالنسبة إىل مجيع البلدان األطراف املتأثرة، وهي نتيجـة إجيابيـة      ٢٠,٤معدل النمو   
 يف املائة يف مشال البحر األبيض املتوسـط         ٢ق زيادة تراوحت من     وسجلت أربع مناط  . جداً
وأوروبا الوسطى والشرقية هي املنطقة الوحيـدة الـيت سـجلت           .  يف املائة يف آسيا    ٤٥ إىل

  . يف املائة١٧اخنفاضاً مبعدل 
أن املوارد املخصصة لتيسري نقل     )  يف املائة  ٧٧(وترى أغلبية البلدان األطراف املتأثرة        -٩٣
كنولوجيا غري كافية، بل إن عدداً أكرب من البلدان خيطط إلقرار حوافز أو تدعيم احلـوافز                الت

  .وهذا مؤشر جيد على إمكانية بلوغ هذا اهلدف. القائمة يف املدى املتوسط باألساس
احلـوافز   ويتمثل اهلدف الثاين يف حتقيق منو مطرد يف عدد البلدان األطراف املتأثرة ذات              -٩٤

. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ غ بلـداً يف فتـرة اإلبـال       ٣٥وبلغ عدد هذه البلدان     . والسياساتيةاالقتصادية  
 إلقـرار   اً بلـد  ٥٧وإذ خيطط   . ظهر دورة اإلبالغ املقبلة ما إذا كان هذا العدد يف تزايد          وسُت

  .حوافز أو تدعيم احلوافز القائمة، ُيفترض أن يكون بلوغ هذا اهلدف يف املتناول
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  ٥٩اجلدول 
 املوارد املخصصة من خالل الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور          تقييم مدى كفاية  

  )على الصعيد العاملي(األراضي واجلفاف لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا 
Region Yes No 

Africa                    6                    17   

Asia 5 19 

LAC 3 10 

NMED 0 3 

CEE 2 5 

Global (total) 16 54 

  ٦٠اجلدول 
  )على الصعيد العاملي(احلالة الراهنة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلقة باحلوافز 

Plans for 

Region 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–2011 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Africa                   3                 18 5 8 4 1 

Asia 3 20 6 9 4 0 

LAC 2 11 5 4 2 0 

NMED 0 3 1 1 1 0 

CEE 0 5 0 4 1 0 

Global 
(total) 8 57 17 26 12 1 

  )التحليل اإلقليمي ودون اإلقليمي(البلدان األطراف املتأثرة   -باء   

  ياتقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوج  -١  
  أفريقيا  )أ(  

 مليـون دوالر مـن      ٢٦ُخصص لتيسري نقل التكنولوجيا يف أفريقيا ما يزيد عـن             -٩٥
. ٢٠٠٩ مليون دوالر يف عـام   ٣٦ وما يزيد عن     ٢٠٠٨دوالرات الواليات املتحدة يف عام      

يف  ١ ٣٠٠(وُسجلت أعلى زيادة يف غرب أفريقيـا        .  يف املائة  ٣٨وميثل ذلك زيادة بنسبة     
وفـاق مقـدار   .  يف املائة يف شرق أفريقيا    ٥٥ني اخنفض املقدار املخصص بنسبة      يف ح ) املائة

  . املساعدة املعرفية يف العامنيمقداراملساعدة املادية ضعف 
 املـساعدة املاديـة     من حيـث  وارتفعت املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا         -٩٦
 زيادة  أي (٢٠٠٩ عام    مليون دوالر يف   ٢٣,٣ إىل   ٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام      ١٩,١ من

 يف حـني    ،)٦()يف املائة  ١ ٨٠٠(وُسجلت أعلى زيادة يف غرب أفريقيا       ).  يف املائة  ٢٢بنسبة  
__________ 

 .بلد واحدجتدر اإلشارة إىل أن هذا املقدار يعزى إىل  )٦(
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 مشـال أفريقيـا   ت منطقة واحتل.  يف املائة  ٦١اخنفض مقدار املساعدة يف شرق أفريقيا بنسبة        
  . صدارة املناطق دون اإلقليمية من حيث مقدار األموال املعبأة

 املساعدة املعرفيـة  من حيثجمموع املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا      وازداد    -٩٧
 زيـادة   أي،  ٢٠٠٩ مليون دوالر يف عـام       ١٢,٩ إىل   ٢٠٠٨ ماليني دوالر يف عام      ٧من  
 الـيت ، ) يف املائة١١١(اجلنوب األفريقي منطقة  وُسجلت أعلى زيادة يف     .  يف املائة  ٨٢ بنسبة
  .ألموال املعبأةاملبلغ املطلق لملناطق دون اإلقليمية من حيث  بوضوح أيضاً على باقي اتتفوق

  ٦١اجلدول 
  )أفريقيا) (مباليني دوالرات الواليات املتحدة(تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا  

Subregion 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

Central Africa               0.02                 0.02                 0.06                 0.06   

Eastern Africa                2.56                 1.01                 0.16                 0.21   

Northern Africa              10.39               13.68                 2.34                 3.11   

Southern Africa                6.13                 8.07                 4.50                 9.49   

Western Africa                0.03                 0.48                 0.01                 0.02   

Africa (total)             19.13               23.26                 7.07               12.89   

  ٤١الشكل 
  )أفريقيا) (مباليني دوالرات الواليات املتحدة(تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا 
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 بعدم إقراره حوافز ترمـي إىل       ) بلدان ٣ (ومل ُيفد سوى عدد قليل جداً من البلدان         -٩٨
 بلداً  ١٤غري أن   .  بلداً بوجود تلك احلوافز    ١٣تيسري الوصول إىل التكنولوجيا، يف حني أفاد        

تنظيمية ومالية باألساس، ومل تقتصر على      /وكانت احلوافز سياساتية  . مل يرد على هذا السؤال    
  .نوع واحد يف معظم احلاالت

  ٦٢اجلدول 
  )أفريقيا(اليت أقرت حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا وأنواع احلوافز عدد البلدان 

Subregion No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives 

Fiscal 
incentives 

Central Africa 1                    1                      1    0  0 

Eastern Africa 0                    3                      2                      1                      1   

Northern Africa 0                    1    0                    1    0 

Southern Africa 1                    3                      2                      3                      1   

Western Africa 1                    5                      4                      3                      3   

Africa (total) 3                  13                      9                      8                      5   

  ٤٢الشكل 
  )أفريقيا(نوع احلوافز الرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا 

Financial incentives 
18%

Policy + regulatory
9%

Financial  + policy
28%

Fiscal + policy
18%

Financial + fiscal  + policy
27%

 
  آسيا  )ب(  

 ماليني دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة         ٩٠٧,٣٤أفادت آسيا بتخصيص      -٩٩
 مـا يزيـد     ٢٠٠٨ عـام    وُخصِّص يف . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لتيسري نقل التكنولوجيا يف الفترة      

 مليون دوالر، وهو ما ميثل زيادة ٥٣٦ ما يزيد عن  ٢٠٠٩ مليون دوالر، ويف عام      ٣٧٠ عن
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 ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٨املساعدة املادية يف الفترة من عام       يف  زيادة  ال وكانت.  يف املائة  ٤٥بنسبة  
. يف املائـة فقـط     ١٥املساعدة املعرفية بنسبة    يف  زيادة  ال يف املائة، يف حني كانت       ٦١ بنسبة

احمليط اهلادئ   آسيا و  شرقوُسجِّل أسرع منو يف جنوب شرق آسيا، يف حني سجلت منطقتا            
وعلى غرار ما حـدث يف أفريقيـا،        .  يف املائة على التوايل    ١١ يف املائة و   ١٣اخنفاضاً بنسبة   

  .املساعدة املعرفيةأكثر بكثري من  املساعدة املادية كانت
 مليـون   ٤٩٢,٣(رتفاع مقدار املوارد املخصصة يف فييت نام        وجتدر اإلشارة إىل ا     -١٠٠
 ٨٦وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن نسبة       .  نصف خمصصات املنطقة برمتها    أكثر من ، أي   )دوالر

وإضافة إىل ذلك، أبلغت مجهورية إيران      . يف املائة من هذا املقدار ُخصِّصت للمساعدة املادية       
  . ماليني من الدوالرات٢٠٧,٠٢ قدرهاإلسالمية عن ختصيص مقدار 

 احلصة األكرب من   جنوب شرق آسيا     ت منطقة وعلى املستوى دون اإلقليمي، خصص      -١٠١
، وهو ما يعكس ضخامة املوارد      ) يف املائة  ٣٣( غرب آسيا    تليها منطقة )  يف املائة  ٦٠(املوارد  

ـ      . املخصصة يف فييت نام ومجهورية إيران اإلسالمية       يط وأبلغت منطقتا جنوب آسـيا واحمل
  .اهلادئ عن نسب صغرية جداً من املوارد املخصصة

  ٦٣اجلدول 
  )آسيا) (مباليني دوالرات الواليات املتحدة(تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا 

Subregion 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

Central Asia 0 21.5 0 13.87 

East Asia  0.1 0.14 0.22 0.14 

Pacific  0.03 0.03 0.16 0.14 

South Asia  1.28 1.28 14.19 14.19 

South East Asia 166.97 284.74 40.42 50.36 

West Asia 72.28 78.91 75.32 71.08 

Asia (total) 240.66 386.59 130.31 149.78 
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  ٤٣الشكل 
  )آسيا) (مباليني دوالرات الواليات املتحدة( املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا تقدير املبالغ
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وفيما يتعلق بنوع احلوافز الرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا، أفادت عـشرة               -١٠٤
ية بأهنـا أقـّرت    الوطنهتقاريرقدم  منطقة آسيا  بلداً يف٢٨من أصل  )  يف املائة  ٣٢(بلدان فقط   

غري ). التنظيمية/املالية والضريبية والسياساتية  (نوعاً من أنواع احلوافز أو تشكيلة من تلك احلوافز          
الـثالث   وأقّرت أربعة بلدان مجيع فئات احلوافز     . أن مخسة عشر بلداً مل يرد على هذا السؤال        

ثة بلدان باقتـصارها علـى      وأفادت ثال . تنظيمية وأخرى مالية  /وأقّر بلد واحد حوافز سياساتية    
التنظيمية لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا، يف حني اقتصر أحد البلدان علـى            /احلوافز السياساتية 
  . التنظيمية أكثر أنواع احلوافز انتشاراً/وبصفة عامة، كانت احلوافز السياساتية. احلوافز الضريبية

  ٦٤اجلدول 
  )آسيا(ل إىل التكنولوجيا وأنواع احلوافز عدد البلدان اليت أقرت حوافز لتيسري الوصو

Subregion No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives 

Fiscal 
incentives 

Central Asia 0 2 2 1 0 

East Asia  0 1 1 1 1 

Pacific  1 1 1 0 0 

South Asia  0 2 1 1 1 

South East Asia 1 2 1 0 1 

West Asia 1 2 2 2 2 

Asia (total) 3 10 8 5 5 
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  ٤٤الشكل 
  )آسيا(نوع احلوافز الرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا 

Fiscal
11%

Policy or  regulatory
33%

Financial + policy
11%

Policy + financial + fiscal
45%

 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 مليون  ٤٤٠تخصيص ما يزيد عن     أفادت بلدان منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ب         -١٠٥

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتيسري نقل التكنولوجيا يف فترة الـسنتني             
وإمجاالً كـان منـو     .  يف املائة  ١٥ يف املائة ومعرفية بنسبة      ٨٥وكانت املساعدة مادية بنسبة     

 يف املائة   ١٦ساعدة املادية بلغ    غري أن منو امل   .  يف املائة  ٣٣بلغت نسبته   حيث  املساعدة مرتفعاً   
  . يف املائة٢١١فقط، يف حني بلغ منو املساعدة املعرفية 

 يف املائة مـن إمجـايل    ٩٥بنسبة  ) ال سيما شيلي  (وسامهت بلدان املخروط اجلنويب       -١٠٦
يف حـني   )  يف املائة  ١٤٦(وسجلت بلدان األنديز أعلى معدالت النمو       . املساعدة يف املنطقة  

  . يف املائة٦بنسبة  بلدان البحر الكارييب  املخصص يفتراجع املبلغ

  ٦٥اجلدول 
) مباليني دوالرات الواليـات املتحـدة     (تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا         

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(

Subregion 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

Andean 4.34 6.90 0.70 5.50 

Caribbean 0.40 0.23 0.60 0.71 

Mesoamerica 0.51 0.76 0.41 0.62 

South Cone 168.21 193.63 14.69 44.17 

LAC (total) 173.46 201.52 16.40 51.00 
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  ٤٥الشكل 
) ات الواليـات املتحـدة    مباليني دوالر (تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا         

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(
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وأقّرت مثانية بلدان حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا ومل ُتقر مخسة بلدان تلك               -١٠٧
  .وكانت احلوافز مالية يف معظمها. ومل ترد أربعة بلدان على هذا السؤال. احلوافز

  ٦٦اجلدول 
أمريكـا  (د البلدان اليت أقرت حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا ونوع احلوافز            عد

  )الالتينية والبحر الكارييب

Subregion No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives Fiscal incentives 

Andean 2 1 0 1 0 

Caribbean 2 3 1 2 1 

Mesoamerica 0 3 1 2 1 

South Cone 1 1 0 1 0 

LAC (total) 5 8 2 6 2 
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  ٤٦الشكل 
  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(نوع احلوافز الرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيا 

Financial incentives
49%

Policy or regulatory 
incentives

12%

Financial + fiscal
13%

Fiscal + policy
13%

Financial + policy
13%

  

  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتيسري نقل         ٦,٢ ويقدر بنح ُخصِّص مبلغ     -١٠٨

 ٢٠٠٨ يف املائـة بـني عـامي         ٢وبلغ النمـو    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨التكنولوجيا يف فترة السنتني     
  . املساعدة املادية أكثر من املساعدة املعرفيةوكانت. ٢٠٠٩و

  ٦٧اجلدول 
) والرات الواليـات املتحـدة    مباليني د (تقدير املبالغ املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا       

  )البحر األبيض املتوسط مشال(

Region 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

NMED (total) 1.00 1.00 2.08 2.14 

جـود  وأفاد بلدان بو  .  بلد واحد  ومل يرد عليه  ورّدت على هذا السؤال أربعة بلدان         -١٠٩
تنظيمية وأخرى مالية، يف حني أقّر اآلخر تـشكيلة         /فقد أقّر أحدمها حوافز سياساتية    : حوافز

  .من فئات احلوافز الثالث مجيعها
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  ٦٨اجلدول 
مشـال  (عدد البلدان اليت أقرت حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا ونوع احلـوافز             

  )البحر األبيض املتوسط

Region No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives Fiscal incentives 

NMED (total) 2 2 2 2 1 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
ُخصِّصت موارد كبرية لتيسري نقل التكنولوجيا يف أوروبا الوسطى والشرقية، وُيعزى             -١١٠

وقد فاقت املساعدة املادية إىل حد كبري املساعدة   .  رومانيا ذلك أساساً إىل األرقام املسجلة يف     
 ٢٠٠٨ يف املائة يف مقدار األموال املخصصة بني عـامي           ١٩وُسجِّل اخنفاض بنسبة    . املعرفية

، وهو اخنفاض ُيعزى باألساس إىل تقلّبات أسعار صـرف اليـورو مقابـل دوالر               ٢٠٠٩و
  .الواليات املتحدة

  ٦٩اجلدول 
) مباليني دوالرات الواليـات املتحـدة     (ملخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا     تقدير املبالغ ا  

  )أوروبا الوسطى والشرقية(

Region 

Material aid 

in 2008 

Material aid 

in 2009 

Knowledge aid 

in 2008 

Knowledge aid 

in 2009 

CEE (total) 314.60 261.59 1.58 1.40 

ل إىل التكنولوجيا، واستخدم كالمها تشكيلة مـن        وأقّر بلدان حوافز لتيسري الوصو      -١١١
  .التنظيمية/احلوافز املالية واحلوافز السياساتية

  ٧٠اجلدول 
أوروبـا  (عدد البلدان اليت أقرت حوافز لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا ونوع احلوافز            

  )الوسطى والشرقية

Region No incentives 
Incentives 

established 

Policy or 
regulatory 
incentives 

Financial 
incentives Fiscal incentives 

CEE (total) 4 2 2 2 0 
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  املسامهة الوطنية يف بلوغ اهلدف   -٢

صول البلـدان األطـراف     واملوارد املالية املخصصة لتيسري     تسجيل زيادة مطردة يف       
  . فترة تنفيذ االستراتيجيةعلى مدىىل التكنولوجيا إاملتأثرة 
 ية املبلغ عنها يف التقـارير     اتل زيادة مطردة يف عدد احلوافز االقتصادية والسياس       تسجي  

  . تنفيذ االستراتيجيةعلى مدى فترة
  )____، منوذج مؤشر األداء ١٤- جيم -، الفرع ثانياً ____انظر (

  أفريقيا  )أ(  
ـ               -١١٢ الل اعتربت األغلبية الساحقة من البلدان األفريقية أن املوارد املخصـصة مـن خ

املشاريع والربامج املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف والرامية إىل تيسري الوصـول            
 بلـداً ردت علـى هـذا الـسؤال،          ٢٣ من أصل    ١٧(التكنولوجيا كانت غري كافية      إىل
  ). يف املائة٧٤ يعادل ما أو

  ٧١اجلدول 
تصلة بالتصحر وتدهور   تقييم مدى كفاية املوارد املخصصة من خالل الربامج واملشاريع امل         

  )أفريقيا(األراضي واجلفاف لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا 
Subregion Yes No 

Central Africa                    1                      4   

Eastern Africa                    2                      2   

Northern Africa                    1                      1   

Southern Africa                    1                      3   

Western Africa                    1                      7   

Africa (total)                    6                    17   

يقياً العتماد تدابري جديدة لتيسري هتيئة بيئة مالئمة لنقـل          وخيطِّط مثانية عشر بلداً أفر      -١١٣
  .٢٠١٣-٢٠١٢التكنولوجيا، وينوي معظمها القيام بذلك يف فترة السنتني 

  ٧٢اجلدول 
  )أفريقيا(احلالة الراهنة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلقة باحلوافز 

Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–2011 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Central 
Africa 

    
1   

    
4   3 1 0 0 

Eastern 
Africa 0 

    
4   1 2 1 0 
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Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–2011 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Northern 
Africa 0 

    
1  0 1 0 0 

Southern 
Africa 0 

    
3   0 1 1 1 

Western 
Africa 

    
2   

    
6  1 3 2 0 

Africa (total) 3 18 5 8 4 1 

  آسيا  )ب(  
بلدان املنطقـة    بلداً من    ٢٤من أصل   )  يف املائة  ٢١قرابة  (أفادت مخسة بلدان فقط       -١١٤

لى هذا السؤال بتخصيص موارد كافية من خالل الربامج واملـشاريع املتـصلة             اليت ردت ع  
ويـرى  . بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف والرامية إىل تيسري الوصول إىل التكنولوجيـا          

  . يف املائة من البلدان أن املوارد املخصصة غري كافية٨٠ قرابة

  ٧٣اجلدول 
الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور     تقييم مدى كفاية املوارد املخصصة من خالل        

  )آسيا(األراضي واجلفاف لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا 
Subregion Yes No 

Central Asia 1 2 

East Asia 0 2 

Pacific 2 2 

South Asia 0 3 

South East Asia 0 5 

West Asia 2 5 

Asia (total) 5 19 

 يف املائة من البلدان األربعة والعشرين اليت رّدت على          ٨٧و  حن(وخيطِّط عشرون بلداً      -١١٥
وعلى غرار ما حدث يف أفريقيا، ينوي معظمهـا القيـام         . إلنفاذ تدابري إضافية  ) هذا السؤال 

  .بذلك يف املدى املتوسط وليس يف املدى القصري

  ٧٤اجلدول 
  )آسيا (احلالة الراهنة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلقة باحلوافز

Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–20 11 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Central Asia 0 2 2 0 0 0 

East Asia 0 2 0 2 0 0 
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Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–20 11 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Pacific 0 4 3 1 0 0 

South Asia 1 2 0 1 1 0 

South East 
Asia 1 4 1 1 1 0 

West Asia 1 6 0 4 2 0 

Asia (total) 3 20 6 9 4 0 

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  )ج(  
 يف املائة من البلدان أن املوارد املخصصة من خالل الربامج واملشاريع املتصلة ٧٧أفاد   -١١٦

تكنولوجيا كانت غري   بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف والرامية إىل تيسري الوصول إىل ال         
 يف املائة من البلدان بأن املوارد املخصصة وقت اإلبـالغ كانـت             ٢٣كافية، يف حني أفاد     

وخيطِّـط  . وأفادت مجيع بلدان مجاعة األنديز وأمريكا الوسطى بأن املوارد غري كافية          . كافية
  .أحد عشر بلداً العتماد تدابري إضافية

  ٧٥اجلدول 
ملخصصة من خالل الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور        تقييم مدى كفاية املوارد ا    

  )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(األراضي واجلفاف لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا 
Subregion Yes No 

Andean 0 3 

Caribbean 2 3 

Mesoamerica 0 3 

South Cone 1 1 

LAC (total) 3 10 

  ٧٦اجلدول 
أمريكـا الالتينيـة    (ة بـاحلوافز    ـة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلق     احلالة الراهن 

  )الكارييب والبحر
Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–20 11 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

Andean 0 3 1 1 1 0 

Caribbean 1 4 2 2 0 0 

Mesoamerica 1 2 0 1 1 0 

South Cone 0 2 2 0 0 0 

LAC (total) 2 11 5 4 2 0 
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  مشال البحر األبيض املتوسط  )د(  
أفادت البلدان الثالثة اليت رّدت على هذا السؤال بأن املـوارد املخصـصة لنقـل                 -١١٧

هور األراضي واجلفاف غـري     التكنولوجيا من خالل الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتد       
  .وختطط البلدان الثالثة لتكثيف جهودها يف سبيل إقرار املزيد من احلوافز. كافية

  ٧٧اجلدول 
  )مشال البحر األبيض املتوسط(احلالة الراهنة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلقة باحلوافز 

Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–20 11 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

NMED 
(total) 0 3 1 1 1 0 

  أوروبا الوسطى والشرقية  )ه(  
وختطِّط . اعتربت مخسة بلدان أن املوارد املخصصة لتيسري نقل التكنولوجيا غري كافية     -١١٨

  . من أجل زيادة هذه املوارد، ال سيما يف املدى املتوسطمجيع هذه البلدان العتماد تدابري

  ٧٨اجلدول 
تقييم مدى كفاية املوارد املخصصة من خالل الربامج واملشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور            

  )أوروبا الوسطى والشرقية(األراضي واجلفاف لتيسري الوصول إىل التكنولوجيا 
Subregion Yes No 

CEE (total) 2 5 

  ٧٩ل اجلدو
  )أوروبا الوسطى والشرقية(احلالة الراهنة حلوافز نقل التكنولوجيا واخلطط املتعلقة باحلوافز 

Plans for 

Subregion 

No plans to 
enforce 

additional 
measures 

Plans to 
enforce 

additional 
measures 2010–20 11 2012–2013 2014–2015 2016–2017 

CEE (total) 0 5 0 4 1 0 

  االستنتاجات  -سابعاً   
متخض حتليل البيانات املقدمة من األطراف ومن مرفق البيئة العاملية ومن اآلليـة               -١١٩

العاملية عن بعض االستنتاجات املفيدة فيما يتصل بالتمويل ونقل التكنولوجيا، وأكد بعض            
 بأعلى نسبة من    وجتدر اإلشارة إىل أن هذا اهلدف التنفيذي اتسم       . الرؤى القدمية الشائعة  
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 على األسئلة، وهو ما قد يدل على احتمـال مواجهـة مـشاكل يف               اليت مل ترد  البلدان  
  .البيانات مجع
ويف هناية فترة اإلبالغ، كان عدد البلدان األطراف املتأثرة الـيت أقـّرت إطـار         -١٢٠

االت ، وكانت هذه األطر يف معظم احل      ) يف املائة  ١٥أو  ( بلداً فقط    ١٢استثمار متكامالً   
. واحتلت أفريقيا الصدارة يف هذا املـضمار بوضـوح        . قائمة على خطط العمل الوطنية    

ويف . كانت أفريقيا املنطقة الوحيدة اليت كان فيها بلدان هلما إطار اسـتثمار متكامـل             ف
ورغم أن األغلبية الساحقة . إحدى املناطق مل يكن أي بلد قد وضع إطار استثمار متكامالً         

 أهنا تنوي وضع إطار استثمار متكامل يف األعوام املقبلة، فمن الواضح            نتأعلمن البلدان   
.  سيستدعي بذل جهود إضافية كـبرية      ٢٠١٤ يف املائة حبلول عام      ٥٠أن بلوغ هدف    

وقالت سبعة بلدان متقدمة إهنا تنوي مساعدة البلدان األطراف املتأثرة يف هذا الـصدد،              
من جهة أخرى، ميكن أن تكـون أمريكـا         و. لكنها حصرت جهودها يف أفريقيا وآسيا     

وال بد من بذل جهـود      . الالتينية والبحر الكارييب املنطقة األكثر استفادة من هذا الدعم        
  .منّسقة، مبا فيها جهود اآللية العاملية، من أجل بلوغ اهلدف احملدد لالستراتيجية

 املتأثرة أرقام مفيدة إىل     واألرقام املتعلقة بالدعم املايل املقدم إىل البلدان األطراف         -١٢١
 مليون دوالر من دوالرات الواليـات       ١٧٦ قدم مرفق البيئة العاملية       حني ففي: حد كبري 

 مليار  ٢٨ مليار دوالر واملنظمات متعددة األطراف       ١,٣املتحدة، قدم الشركاء الثنائيون     
 مجيـع عم الرئيسي يف    ومن الواضح أيضاً أن الشركاء متعددي األطراف هم الدا        . دوالر

 املساعدة على تعبئة    ، ال سيما   تقريباً دان األطراف املتأثرة  جوانب املساعدة املقدمة إىل البل    
  .املوارد الثنائية

وسيكون من املفيد البحث مبزيد من التفصيل يف أسباب االرتفاع املفرط املسجل              -١٢٢
ميكن لعل ما و. مةيف بعض األرقام اليت أبلغت عنها البلدان األطراف املتأثرة وكذلك املتقد

 التضارب الظاهر بني األرقام املبلَّغ عنها على صعيد البلدان واملناطق اخـتالف             فسِّرأن يُ 
تصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف وتلك اليت ميكـن         املالرؤى خبصوص األموال    

وسيكون من املفيد أيـضاً حبـث       . اعتبارها بصفة عامة وجهاً من أوجه املساعدة اإلمنائية       
األسباب اليت جعلت بعض البلدان املتقدمة تنفق أقل بكثري مما خصصت مـن األمـوال               

  .ألغراض الدعم الثنائي للمشاريع املتصلة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف
ومل تفض مستويات املساعدة الثنائية املرتفعة نسبياً إىل مستويات عالية من رضـا             -١٢٣

كفاية تلك املساعدة ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبـؤ        البلدان األطراف املتأثرة عن مدى      
مـدى  مـسألة    بـه    تمناسبة التوقيت بتقييم أحسن بقليل مما حظي      مسألة  وحظيت  . هبا

ويبقـى  .  إمكانية التنبؤ باملساعدة بالقدر األدىن من الرضا        مسألة الكفاية، يف حني قوبلت   
 عقبـات   أهنا واجهـت  بلدان   من ال  قلة سوى   تذكرمن الغريب يف ظل هذه العوامل أال        

  .بسبب مستوى كفاية املساعدة ومناسبة توقيتها وإمكانية التنبؤ هبا



ICCD/CRIC(9)/7 

GE.10-63984 72 

يف طور التنفيذ بتمويل مـن  )  مشروعا٦٥٠ً(وكان عدد كبري جداً من املشاريع    -١٢٤
.  مشروع قيد البحث يف فترة اإلبـالغ       ٣٠٠الشركاء متعددي األطراف، يف حني كان       

غري أن األغلبية الساحقة من البلدان      .  مليار دوالر  ٢٨يزيد عن   وُعبئ على هذا النحو ما      
غري أن مجيعها أفادت بأهنا ختطط      . أفادت بأهنا ال تعبئ ما يكفي من املوارد       )  يف املائة  ٨٠(

وجتدر اإلشارة إىل أن املناطق دون اإلقليمية الـيت   . لبذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد      
ملشاريع ال تتلقى احلصة األكرب من االستثمار، وهو ما يدل          يوجد فيها العدد األكرب من ا     
  . عتمد هبا، قد يكون مضلالًاعلى أن اهلدف، بالصيغة اليت 

للحوافز الراميـة إىل    ) ملياران من الدوالرات  (وُخصص مقدار كبري من األموال        -١٢٥
وزيـدت  . اً بلد ٣٥وتوجد هذه احلوافز يف     . نقل التكنولوجيا، ال سيما املساعدة املادية     

. ٢٠٠٨ يف املائة مقارنة بعـام       ٢٠ بنسبة   ٢٠٠٩املوارد املخصصة هلذا الغرض يف عام       
 بلداً إلقرار حوافز أو تدعيم احلوافز القائمة، فإن احتماالت بلوغ هـذا             ٥٧وإذ خيطط   

  .اهلدف على أساس هذا املؤشر جيدة جداً

  التوصيات  -ثامناً   
 أن تنظر فيها األطراف يف الـدورة التاسـعة          ترد فيما يلي توصيات أولية ميكن       -١٢٦

للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية آخذة يف اعتبارها التحليل األويل املقدم يف هذه الوثيقـة،          
 مفاوضات مبكرة بشأن مشاريع املقررات الواجب إحالتها إىل مؤمتر األطـراف            للبدء يف 

  :لينظر فيها يف دورته العاشرة
ف املتأثرة إىل تكثيف جهودها يف سبيل وضع أطر         ُتدعى البلدان األطرا    )أ(  

 بلدان أطـراف    ١٠استثمار متكاملة سعياً إىل بلوغ اهلدف املتمثل يف قيام ما ال يقل عن              
  ؛٢٠١٤متأثرة بوضع إطار استثمار متكامل كل عام حىت عام 

 واملؤسسات متعددة األطراف إىل تقدمي      املتقدمةُتدعى البلدان األطراف      )ب(  
من الدعم إىل البلدان األطراف من منطقيت آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب            املزيد  

  ؛يف سياق جهود هذه البلدان الرامية إىل وضع أطر استثمار متكاملة
ُيطلب إىل اآللية العاملية التركيز على تقدمي الدعم إىل البلدان األطـراف            )ج(  

تكاملة ويف التماس مساعدة البلدان األطـراف       النامية املتأثرة يف وضع أطر استثمارها امل      
  املتقدمة واملؤسسات املتعددة األطراف هلذا الغرض؛

ُتدعى البلدان األطراف املتأثرة إىل تكثيف جهودها الراميـة إىل تقـدمي              )د(  
مقترحات مشاريع إىل املؤسسات املالية متعددة األطراف وإىل االستفادة من الدعم املقدم            

 سيما فيما يتصل باملوارد املخصصة يف إطار مرفق البيئة العاملية ونظامـه             هلذا الغرض، وال  
  املتعلق بالشفافية يف ختصيص املوارد؛
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ُتدعى أمانتا االتفاقية ومرفق البيئة العاملية إىل تقدمي توجيهات فيما يتعلق             )ه(  
لـدان   على الصعيد الوطين، مسامهة بذلك يف تيسري وصـول الب       ةبتخطيط املوارد الالزم  

األطراف املتأثرة املؤهلة وصوالً كامالً ومناسب التوقيت إىل خمصـصات مرفـق البيئـة              
  العاملية؛

ُيطلب إىل أمانة االتفاقية وإىل اآللية العاملية أن تضعا يف اعتبارمها مسائل              )و(  
من قبيل نوعية البيانات ومنهجيات مجع املعلومات هبدف تدعيم العملية التتبعية والقيام يف          

  هناية املطاف بتعزيز نواتج اإلبالغ املقدمة من األطراف وغريها من الكيانات املُبلِّغة؛
 النهج القائم علـى النتـائج، ُتـدعى اهليئـات الفرعيـة             استناداً إىل   )ز(  

 حبث هذه التوصيات يف برامج عملـها         مسألة االتفاقية بإحلاح إىل أن تدمج     ومؤسسات
م كل منها يف إطار واليتـه بتقـدمي املـساعدة           ، وذلك بغية قيا   ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  

  . لالستراتيجية٥الالزمة إىل البلدان األطراف املتأثرة من أجل بلوغ اهلدف التنفيذي 

        


