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موجز
من
تتضمممن همملو الو يوممف تولي ماً وحتلممي ً للمعلوممماا املودمممف مممن البلممدان األنمرا
اهلممد ارتا مجاتي  ٥رتت اقيممف مفاة ممف الت( م ر قارتت اقيممف املنممدرج المممن ةنممار ارتت اقيممف
ارتاجاتي  ٢٠٣٠-٢٠١٨لتعبئف املوارد املاليف وغري املاليف لدعم تن يل ارتت اقيف.
وقممدمت البلممدان األن مرا معلوممماا عممن املؤة مراا األر عممف للتوممد ا ممر اهلممد
ارتام مجاتي  .٥و وج ممم ع مما  ،ييل ا ممر حتلي ممة املعلوم مماا املودم ممف م ممن األنم مرا ن امل مماعد
اإلمنائيف املت(لف تن يل ارتت اقيف ظلت م تور خ ل ال ج امل مولف ابلتورير حني رتحلت
البلدان اجتاهاً حنمو ارترت ماف ةيمما يتعلمو ابملموارد ا ليمف .لفمن هملو املموارد كانمت موج مف (مور
غممري مباةممر امموت مفاة ممف تممدهور األراال م والت( م ر .ويبممني التوريممر ن عممدد ال ممركا
التمويممة امل ممجا ةممما اد و ظممة م ممتوراً .وةيممما يت(ممة عممدد م(ممادر التمويممة املبتفممر  ،تممرد
معلوماا عن عدد كبري من األنرا .
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ووالا -مقدمة
م ن اهلمد ارتامجاتي ٥
 -١توجز هلو الو يوف وحتلة املعلوماا املودمف ممن البلمدان األنمرا
رتت اقيممف مفاة ممف الت(م ر املنممدرج الممن ةنممار ارتت اقيممف ارتامجاتي  ٢٠٣٠-٢٠١٨قارتامجاتي يف .
وق ممد اعتيم ممدا ارتام مجاتي يف وجم م املو ممرر  ١٣- /7اا ممتناداً ةىل مخ ممف ه ممدا اام مجاتي يف
ت مممة اهلممد ارتامجاتي  ٥املتمثممة ةيممما يلم  :تعبئممف قممدر كبممري مممن املموارد املاليممف وغممري املاليممف
لدعم تن يل ارتت اقيف عن نريو ةقامف ةراكاا ةعالف على ال(عيدين العامل والمون"  .ونيلم
املوممرر  ١٣- /١٥يض ماً ةىل األمانممف تب مميذ منمماذج اإل م غ وغريهمما مممن دواا اإل م غ رتاممتعماهلا
عملياا اإل غ املوبلف .وي ممة ذلمك جعمة نلما اامتعراا األدا وتويميم التن يمل كثمر ا امف
عنممد ارتاممت.دا  .وااممت ا ف هلمملا املوممرر ،عممدا االيممف العامليممف منمموذج ة م غ مب ممطاً ابلتعمماون مم
األمانف ،وعب ا ةيم م بواً ،حيثما مفن ،البياانا املبدئيف اخلااف ابهلد ارتاجاتي .٥
 -٢واات ادا عمليف اإل غ من الدعم ةنار مرانم المدعم العمامل الثماين الملّ قيمدمت
اياقم م اعد ةىل األنرا للوةا تطلباا جولف اإل غ املتعلوف ابل مج .٢٠١٨-٢٠١7
ويميم لول مرانم الممدعم العممامل الثماين مممن خم ل مرةممو البيئممف العامليمف ،حممني ي ممر علممى تن يمملو
رانم األمم املت د للبيئف ،وتن لو االيف العامليف.
 -٣ويعدا الو يوف وةو الن و التايل :يتضمن ال (ة األول مودمف ،ويعمرا ال (مة الثماين
من يف اإل غ عن التدةواا املاليف؛ ما ال (ة الثالث ةيتضمن حتلي ً للمعلومماا املودممف ممن
األنمرا ةيممما يت(ممة ابهلممد ارتا مجاتي  ٥املت(ممة تمويممة تن يممل ارتت اقيممف؛ ويعممرا ال (ممة
اقجح ممت ال ( ممة اخل ممام توا ممياا فف ممن ن تنل ممر ةي م مما
الرا م م اا ممتنتاجاا عام ممف؛ ينم مما ي
الدور ال ا عف ع ر لل نف ااتعراا تن يل ارتت اقيف.
األنرا

اثنيا -الغاكة واانهجية
 -4تتضمممن همملو الو يوممف حتلممي ً للتممدةواا املاليممف ااممتناداً ةىل البيمماانا املودمممف مممن األنمرا
جول ممف اإل م م غ املتعلو ممف ابل ممج  .٢٠١٨-٢٠١7وي ممتند اهل ممد ارتام مجاتي  ٥ةىل ر ع ممف
مؤةراا للتود ا ر :

ولف -مؤ لر التقلدم ازلر  :١-٥اجتاهلا ااسلاعدة اائاةيلة الر يلة اليناةيلة وااتعلد ة
األرراف
 -٥يعف مؤةر التود ا ر  ١-٥مبلغ امل ماعد اإلمنائيمف الر يمف الثنائيمف امللتمز مم امنوايً
خم ل ال ممج  .٢٠١6-٢٠١٢وتيع ملر ي امل مماعد اإلمنائيممف الر يممفق ، ١ااممتناداً ةىل جلنممف امل مماعد
اإلمنائيف التا عف ملنلمف التعماون والتنميمف امليمدان ارتقت(مادّ قجلنمف امل ماعد اإلمنائيمف  ،وام ا
املعونف احلفوميف املودمف من جة الن وا على وجم الت ديد أبهدا التنميف ارتقت(ماديف والرةماو
البل ممدان النامي ممف .وةال مماةف ةىل ذل ممك ،تع ممر جلن ممف امل ماعد اإلمنائي ممف التموي ممة اإلمن ممائ املتعل ممو
ابلت( م ر ابعتبممارو كمموي ً مرتبط ماً م األن ممطف ال م ترم م ةىل مفاة ممف الت(م ر و الت .يممف مممن

__________

ق١
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املنانو الواحلف وةبم الواحلف واجلاةف ةبم الرنبف عمن نريمو منم حمدوه تمدهور
آاثر اجل ا
األراال و /و احلد منم و ةعاد أتهية األراال املتدهور جزئياً و اات( ح األراال املت( ر ق. ٢
 -6وي متند حتليمة مؤةمر التومد ا مر  ١-٥ةىل ت(مر البلمدان املتودممف األنمرا (م ت ا
م ا
مامف ابملموارد تن يممل ارتت اقيمف .وةالمماةف ةىل ذلممك ،قمد عممدد مممن األنمرا الم تلوممت مموارد
معلوماا ة غ ةنار هلا املؤةر.
 -7و حال ممف األنم مرا الم م هم م عض مما جلن ممف امل مماعد اإلمنائي ممفق ، ٣يدرج ممت ( ممور
م ممبوف المممن مؤةممر التوممد ا ممر  ١-٥يمماانا التمويممة املتعلممو ابلت( م ر (مميغت ا ال موارد
اياق مؤةر ريو املوا ة اخلاص نلمف التعماون والتنميمف امليمدان ارتقت(مادّ .ويبمني مؤةمر ريمو
التم ممدة واا املت(م مملف فم ممة ات اقيم ممف مم ممن ات اقيم مماا ريم ممو .وةذ جم ممر تواام ممم البيم مماانا املبدئيم ممف م م م
األنرا  ،يخطرا البلدان أبن علي ا ااتعراا املعلوماا وتعديل ا عند اللزو  .و حالف تعدية
البياانا ،يحددا املراجم امل متند ةلي ما البيماانا املنو مف .ونيلم ةىل األنمرا غمري األعضما
جلنف امل اعد اإلمنائيف ن تبلغ عما رادتم وج امل اعد اإلمنائيف الر يف الثنائيمف ممن كويمة
لألن ممطف ذاا ال( مملف تن ي ممل ارتت اقي ممف .ونيل م ةىل األن مرا الراغب ممف حتدي ممد معلوم مماا ذاا
الف ابملوالوف ن تودم ا المن ابت معلوماا تفميليف من التورير.

ابء -مؤ ر التقدم ازر  :2-٥اجتاها االار العامة ازلية
 -٨يود مؤةر التود ا مر  ٢-٥مف عاممف عمن ارتجتاهماا الم لوحلمت اإلن ماق ممن
املوارد العامف ا ليف من جة األن طف ذاا ال(لف تن يل ارتت اقيف ال ج .٢٠١6-٢٠١٢

جيم -مؤ ر التقدم ازر  :3-٥اجتاها عد

ر اء التملك ااشرتك

 -٩يب ممني مؤة ممر التو ممد ا ممر  ٣-٥اجتاه مماا ع ممدد ة ممركا التموي ممة امل ممجا ذوّ ال( مملف
تن يل ارتت اقيف.

ال -مؤ ر التقدم ازر  :4-٥االلار ااعبل ة ملن مصلا ر لكل مبتكلرة للا
من القطاع اخلاص

لل

 -١٠يتيح مؤةر التود ا ر  4-٥اور تبمني عمدد ارتامتثماراا املعبم املت تيمف ممن م(مادر
كويممة مبتفممر  ،مما ذلممك الوطمماف اخلمماص .ويوممد دليممة اإل م غ م حلمماا ت مرييف م ن تعريممف
م(ادر التموية املبتفر ق. 4
__________

ق٢
ق٣

ق4
4

_<www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-oa/sectorcoding
>.policy-codageprojets_politiques.aspx?lang=eng

األعضا الث مون جلنمف التنميمف اإلمنائيمف همم :ارتحتماد األوروا ،ةامبانيا ،و امجاليا ،و ملانيما ،و يرلنمدا ،وآي ملندا،
وةيطاليمما ،والغتغممال ،و ل يفمما ،و ولنممدا ،وت مميفيا ،واي وريممف كمموراي ،والممدامنرا ،وامملوةاكيا ،وامملوةينيا ،وال ممويد،
واوي را ،وةرن ا ،وةنلندا ،وكندا ،ولف ممغغ ،واململفمف املت مد لغيطانيما العلممى و يرلنمدا ال مماليف ،والنمروي ،
والنم ا ،ونيو يلندا ،وهنغاراي ،وهولندا ،والورتايا املت د األمريفيف ،والياابن ،واليوانن.
تتاح دواا اإل غ ةنار عملياا ارتت اقيف .<https://prais.unccd.int/node/7> :
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 -١١وي ممتند حتلي ممة اجتاه مماا مؤةم مراا التو ممد ا ممر  ٢-٥و ٣-٥و 4-٥ةىل املعلوم مماا
ال م ممج  .٢٠١6-٢٠١٢وتنم مماول الت ليم ممة ردود ايي م م
النوعيم ممف ال م م لغم ممت عن م مما األن م مرا
األنرا  .ونيل ةىل األنمرا ن تبمني ردودهما مما ةذا كانمت اتلمف ارتجتاهماا قمد ات ممت
ن ى حنو ارترت اف ،و ظلت م تور  ،و تراجعت ،و ظلت غري معلومف .ونيلم ةىل األنمرا
يضم ماً تو ممدل معلوم مماا تفميلي ممف تثب ممت ارتجتاه مماا امل ممار ةلي مما ،مما ي مممة العوام ممة الداةع ممف،
و امل اري املؤ ر على ارتجتاهاا ،و ّ ةرةاداا حمدد خر ت يد ت ري البياانا.
 -١٢وخضممعت ايي م التوممارير لعمليممف حتوممو مممن النوعيممف وارتت مماق .وقيممدمت املعلوممماا ال موارد
عد لغاا وتيرايت ةىل اللغمف اإلنفليزيمف .وتي مرياً للموارنمف ،يحولمت األرقما الموارد مؤةمر التومد
ا ر  ١-٥ةىل دورتراا الورتايا املت د قدورتر ااتناداً ةىل معدل اعر ار انوّق. ٥

اثليا -حتلي التد قا ااالية

جللة اابالغ 2٠١٨-2٠١٧

 -١٣نيل ةىل عضا ارتت اقيف البالغ عددهم  ١٩7نرةاً ق ا ي مة ارتحتاد األوروا تودل
تو ممارير ة م م غ م م ن اجلول ممف الراهن ممف  ،٢٠١٨-٢٠١7وتلو ممت مان ممف ارتت اقي ممف ه مملا ال( ممدد
ما جمموعمم  ١4٠توريمراً ممن األنمرا تلمول  ١7يلول/امبتمغ  .٢٠١٨ويميمثاة هملا المرقم ن مبف
اا ممت ا ف م ممن األنم مرا لغ ممت  7١املائ ممف .وتت مموف ن م م اإل م م غ ت م م املراة ممو اإلقليمي ممف
ل ت اقيف كما يل  :ةريويما قاملرةمو األول  ٨٨ -املائمف؛ آاميا قاملرةمو الثماين  6٨ -املائمف؛
مريفا ال تينيمف ومنطومف الفماريا قاملرةمو الثالمث  ٨١ -املائمف؛ امال الب مر األ ميت املتوامذ
قاملرةو الرا  ٨٠ -املائف؛ ورواب الواطى وال رقيف قاملرةو اخلام  7٥ -املائف.

ولف -مؤ لر التقلدم ازلر  :١-٥اجتاهلا ااسلاعدة اائاةيلة الر يلة اليناةيلة وااتعلد ة
األرراف
 -١4من ني  ١4٠توريراً قدمت ا البلمدان األنمرا  ،تضممنت تومارير  47لمداً معلومماا عمن
اجتاهاا امل اعد اإلمنائيف الر يمف الثنائيمف واملتعمدد األنمرا  ،وامة ذلمك تومارير وردا ممن ١٣
لممداً مممن البلممدان املتودمممف األنمرا ق 6املاحنممف للم مماعد اإلمنائيممف الر يممف (م ت ا عضمما جلنممف
امل مماعد اإلمنائي ممف .و لغ ممت البل ممدان األن مرا ال  ٣4الباقي ممف ع ممن ال ممدعم ال مملّ تلوت ممم م ممن ج ممة
مفاة ف الت( ر عن نريو الوكارتا الوننيف و الثنائيف و املتعدد األنرا .
 -١٥وااتناداً ةىل ما لغت م البلدان الم  ١٣املتودمف األنرا  ،ظة التموية املود ةنمار
امل اعد اإلمنائيف الر يمف وامل(.مل لتن يمل ارتت اقيمف م متوراً ن مبياً و لمغ املتوامذ حموايل ١.١
ليممون دورتر ال ممنف خم ل ال ممج  .٢٠١6-٢٠١٢و لممغ جمممموف ممما ي لممغ ممم مممن كويممة متعلممو
ابلت( م ر ال ممج امل مممولف ابلتوري ممر ق ٥.7 ٢٠١6-٢٠١٢ي ممني .و ال ممنف األخ ممري م ممن
ال ج امل مولف ابلتورير ،لغ ارت اف التموية املتعلو ابلت( ر ما ن بتم  ٢7املائف موارنف عمدل
ال نواا ال ا وف املبلغ عن ا ق ٢٠١٥-٢٠١٢قانلر ال فة  . ١ويعز ال ب الرئي هللا
ارترت اف ةىل ا دايد التموية املود من ةرن ا ،وت يفيا ،و ملانيا ،و ل يفا.

__________

ق٥
ق6
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>.<https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp
هلو األنرا البالغ عمددها  ١٣نرةماً هم  :ةامبانيا ،و ملانيما ،وةيطاليما ،والغتغمال ،و ل يفما ،و ولنمدا ،وت ميفيا،
واي وريف كوراي ،واوي را ،وةرن ا ،والنم ا ،وهنغاراي ،والياابن.
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ال فة ١
ااسللاعدة اائاةيللة الر يللة اليناةيللة وااتعللد ة األرلراف ااقدمللة مللن  ١3بلللدا رر ل ا (ابلقيمللة
احلالية للدوالر) استنا ا إىل تقاركر اابالغ

 -١6واام ممتناداً ةىل األرقم مما ال م موارد التوم ممارير ،جم مما ا البلم ممدان التاليم ممف املراكم ممز اخلم م ممف
األوىل للماحنني من حيث جمموف امل ماعد اإلمنائيمف الر يمف الثنائيمف واملتعمدد األنمرا املودممف
ال ممج  :٢٠١6-٢٠١٢ملانيمما م  ١ ٨4٠مليممون دورتر ق ّ ممما يعممادل  ٣٢املائممف مممن جمممموف
امل اعد اإلمنائيف الر يف املتعلوف ابلت( ر ال لغت عن ا األنرا ؛ وةرن ا م  ١ 7٨7مليمون
دورتر ق ٣١املائف ؛ والياابن م  7٣٣مليون دورتر ق ١٣املائف ؛ واوي را ،الم لغمت قيممف
ممما قدمتممم مممن م مماعد ةمنائيممف ر يممف نائيممف  44٥مليممون دورتر ق ٨املائممف مممن جمممموف امل مماعد
اإلمنائيف الر يف الثنائيف امل((.ف ملفاة ف الت(م ر ؛ وةيطاليما م  4٣٨مليمون دورتر ق ٨املائمف
من جمموف امل اعد اإلمنائيف الر يف الثنائيف امل((.ف للت( ر .
 -١7ويتبممني مممن قاعممد يمماانا جلنممف امل مماعد اإلمنائيممف ن عضمما الل نممف البممالغ عممددهم ٣٠
عضواً خ((وا كوي ا لغت  ١٣.١ليون دورتر اجملموف للوضااي املتعلوف فاة مف الت(م ر
ال مج ٢٠١6-٢٠١٢ق . 7وابملثمة ،لغمت م ماماا امل ماعد اإلمنائيمف الر يمف الم قمدم ا عضما
الل نممف ال ممج  ٢٠١١-٢٠٠7م مما قيمتممم  ١١.6لي ممون دورتر .وموارنممف ابل ممج ،٢٠١١-٢٠٠7
ادا م اماا امل اعد اإلمنائيف الر يف ال ج  ٢٠١6-٢٠١٢ن بف  ١٢املائف.

ابء -مؤ ر التقدم ازر  :2-٥اجتاها االار العامة ازلية
 -١٨مممن ممني  ١4٠توريممراً وردا مممن البلممدان األنمرا  ،تضمممن  ١٢١توريممراً لألنمرا ق٨6
املائممف معلوممماا ة م غ عممن مؤةممر التوممد ا ممر  .٢-٥و لممغ  ٥٨لممداً ق 4١املائممف عممن
اجتاهمماا حنممو ارترت مماف ،و ٣7لممداً ق ٢6املائممف عممن اجتاهمماا م ممتور  ،و ١١لممداً ق ٨املائممف
عن اجتاهاا حنو ارتخن اا ،و ١٥لداً ق ١١املائف عن اجتاهاا غري معلوممف قانلمر ال مفة . ٢
وت ممتند ارتجتاهمماا املبلممغ عن مما درجممف كبممري ةىل م(ممادر معلوممماا وننيممف مثممة الممو اراا ،وامل مما لف
احلفوميف/توارير األدا  ،وتوارير الن واا العامف ،واملفات اإلح(ائيف الوننيف.
__________

ق7

6

ي مممة همملا الممرقم معممدل امل مذم ممبلغ المملّ اممامت ممم البلممدان املتودمممف األن مرا الم م  ١٣املدليممف بيمماانا جولممف
اإل غ هلو ق ١.١ليون دورتر  ،ةض ً عما قدمتم ويف البلدان الم  ١7األعضا جلنف امل اعد اإلمنائيف.
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 -١٩وةيم مما يتعل ممو ابلتو يم م ت م م املراة ممو اإلقليمي ممف ل ت اقي ممف ،ممر اجت مماو حن ممو ارترت مماف
امل((.اا من املوارد العامف ا ليف  ٢٥لداً من ةريويما قمما يعمادل  ٥٣املائمف ممن البلمدان
ال قدمت معلوماا ة غ ةنار املرةو اإلقليم  ،و ١7لداً آايا ق 46املائف  ،و١٠
لممدان مريفمما ال تينيممف ومنطوممف الفمماريا ق ٣7املائممف  ،و لممد واحممد اممال الب ممر األ مميت
املتوامذ ق ١١املائمف  ،ومخ ممف لمدان ورواب الوامطى وال ممرقيف ق 4٢املائمف  .وممن انحيممف
خر  ،ر ا اجتاهاا حنو ارتخن اا املوارد العاممف ا ليمف مخ مف لمدان ةريويما ق١١
املائف  ،و لد واحد آايا ق ٣املائف  ،و لد واحد مريفا ال تينيف ومنطوف الفماريا ق4
املائممف  ،و لممد واحممد اممال الب ممر األ مميت املتواممذ ق ١١املائممف  ،و لممدين ورواب الواممطى
وال رقيف ق ١7املائف .
ال فة ٢
مؤ للر التقللدم ازللر  :2-٥اجتللاا االللار العامللة ازليللة (النسللس اائلكللة سلللبة اسللتنا ا إىل
األرراف الل  ١4٠اابلغة)

 -٢٠ااتناداً ةىل التوارير ال وردا من األنرا  ،ةماد عمت البلمدان األةريويمف األنمرا أبن
ارترت اف يعز ةىل منو ا((اا امليزانيماا احلفوميمف .وةالماةف ةىل ذلمك ،مر ا األنمرا ن
معلممم امل مماري ت ممفة م مماري تفيممف متفاملممف وتضممم عنااممر ذاا امملف ابرتت اقيممف .و ممر ا
لمدان مريفمما ال تينيمف ومنطوممف الفمماريا ن ايد ميزانيمف الن ومماا العامممف املتعلومف ابلتنميممف الزراعيممف
و /و محايف البيئف ةفة عام ً رئي ياً ر اجتاو ارترت اف و ارتاتورار.

جيم -مؤ ر التقدم ازر  :3-٥اجتاها عد

ر اء التملك ااشرتك

 -٢١مممن ممني التوممارير ال م  ١4٠ال م وردا مممن البلممدان األن مرا  ،تضمممن  ١٢١توريممراً من مما
ق ٨6املائممف معلوممماا ة م غ عممن مؤةممر التوممد ا ممر  .٣-٥و لممغ  ٥٠لممداً ق ٣6املائممف
عن اجتاهماا حنمو ارترت ماف ،و 44لمداً ق ٣١املائمف عمن اجتاهماا م متور  ،ومخ مف لمدان ق4
املائممف عممن اجتاهمماا حنممو ارتخن مماا ،و ٢٢لممداً ق ١6املائممف عممن اجتاهمماا غممري معلومممف
قانلر ال فة . ٣

GE.18-19188
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 -٢٢وااممتناداً ةىل تو ي م ت م املراةممو اإلقليميممف ل ت اقيممف ،ممر اجتمماو حنممو ارترت مماف عممدد
ة ممركا التموي ممة امل ممجا  ٢١ل ممداً ةريوي مما ق 4٥املائ ممف  ،و ١٣ل ممداً آا مميا ق٣٥
املائف  ،وع ر لدان مريفا ال تينيف ومنطوف الفاريا ق ٣7املائف  ،و لدين اال الب ر
األ يت املتواذ ق ٢٢املائف  ،و ف لدان ورواب الواطى وال مرقيف ق ٢٥املائمف  ،و لمد
واحد غري منتم ةىل مرةو للتن يل اإلقليم ق ١٣املائف ق . ٨وممن انحيمف خمر  ،مر ا اجتاهماا
حنو ارتخن اا عدد ةركا التموية امل مجا لمدين ةريويما ق 4املائمف  ،و لمد واحمد
آايا ق ٣املائف  ،و لد واحد مريفا ال تينيف ومنطوف الفاريا ق 4املائف  ،و لد واحمد
ورواب الواطى وال رقيف ق ٨املائف ق. ٩
 -٢٣ومن ني كثر ما حية ةليم من م(ادر للمعلوماا جند تومارير اتلمف المو اراا وواثئمو
ااتعراا اإلن اق والتوارير ال نويف امل تمد من م(ادر وننيف.
ال فة ٣
مؤ لر التقللدم ازللر  :3-٥اجتللاا عللد
إىل األرراف الل  ١4٠اابلغة)

للر اء التملكل ااشللرتك (النسللس اائلكللة سللبة اسللتنا ا

 -٢4ورتحلممت عممت لممدان مريفمما ال تينيممف ومنطوممف الفمماريا ن اممب همملا ارترت مماف هممو
تعزيز قدراا ةدار األراال وتزايد ارتهتما وارتاتثمار من جان ال ركاا اخلااف.

ال -مؤ ر التقدم ازر  :4-٥االلار ااعبل ة ملن مصلا ر لكل مبتكلرة للا
من القطاع اخلاص

لل

 -٢٥قممد  ١١٣نرة ماً ق ٨٠املائممف معلوممماا ة م غ متعلوممف ؤةممر التوممد ا ممر .4-٥
و لممغ  ٢٥لممداً ق ٢٥املائممف عممن اجتاهمماا حنممو ارترت مماف ،و ١٩لممداً ق ١4املائممف عممن اجتاهمماا
م تور  ،و ر عف لدان ق ٣املائف عن اجتاهاا حنو ارتخن ماا ،و ٥٥لمداً ق ٣٩املائمف عمن
اجتاهاا غري معلومف قانلر ال فة . 4

__________

ق٨
ق٩

8

نيل ةىل البلمدان الم رت تنتمم ةىل مرةمو التن يمل ،<www.unccd.int/convention/regions> ،تومدل معلومماا
اإل غ اياق هلا املؤةر .و يبلغ ّ من لدان هلو املنطوف عن اجتاو حنو ارتخن اا.
يبلغ ّ لد من لدان منطوف امال الب مر األ ميت املتوامذ عمن اجتماو حنمو ارتخن ماا عمدد ةمركا التمويمة
امل جا.
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ال فة 4
مؤ ر التقدم ازر  :4-٥االار ااعب ة من مصا ر لكل مبتكلرة للا
اخلاص (النسس اائلكة سلبة استنا ا إىل األرراف الل  ١4٠اابلغة)

لل ملن القطلاع

 -٢6ويتضممح مممن التو ي م ت م املراةممو اإلقليميممف ل ت اقيممف وجممود اجتاهمماا حنممو ارترت مماف
ح م املوارد املعب من م(ادر التموية املبتفر واة ذلك  ١٠لدان ةريويا ق ٢١املائمف ،
و ١٣لداً آايا ق ٣٥املائف  ،وابعف لدان مريفا ال تينيف ومنطومف الفماريا ق ٢6املائمف ،
و لممداً واحممداً اممال الب ممر األ مميت املتواممذ ق ١١املائممف  ،ورعممف لممدان ورواب الواممطى وال مرقيف
مف لمدان ةريويما
ق ٣٣املائمف  .وممن انحيمف خمر  ،تبمني وجمود اجتاهماا حنمو ارتخن ماا
ق 6املائف و لد واحد مريفا ال تينيف ومنطوف الفاريا ق 4املائف .

رابعا -االستنتاجا
 -٢7جرى حتلي  ١4٠ورقة اجململع مقدمة من البلدان األرلراف وتناوهللا ملن من للر
اهلللدف االس لرتاتيج  ٥ومللا ك لرتب بللؤ مللن مؤ لرا التقللدم ازللر التللد قا اااليللة ال ل
تصس تنفيذ االتفاقية.
 -٢٨وخل للالل الفل للرتة  2٠١٦-2٠١2خص ل ل  ١3مل للن البلل للدان ااتقدمل للة األر ل لراف -
متصللر ة بصللفتها ماحنللة للمسللاعدة اائاةيللة الر يللة  -مبلغ ل ا قللدرا  ٥.٧بالكللد والر للك
مساعدة إئاةية ر يلة نناةيلة ومتعلد ة األرلراف (مؤ لر التقلدم ازلر  )١-٥ملجهلة إىل مكا حلة
التصحر .وتُ نِبد ورقام من مة التنمية والتعاون اايدان االقتصا ي ون ااساعدة اائاةيلة الر يلة
احلسللبان ااسللا ا
اليناةيللة ااتعلقللة بقاللاح التصللحر بلغ ل  ١3.١بليلللن والر إ ا وُخللذ
للك مسللاعدة
ااقدمللة مللن الشللر اء اائللاةيد اآلخ لركن .و يِل هللذا ااسللا ة ال ل قللدم
إئاةيللة ر يللة بلغ ل  ١3.١بليلللن والر الفللرتة  2٠١٦-2٠١2ح ة بنسللبة  ١2اااةللة
مقارنة اباسا ة ااقدمة ك مساعدة إئاةيلة ر يلة الفلرتة ( 2٠١١-2٠٠٧وي ١١.٧
بليلن والر).
 -٢٩و يمللا كتعل ل ابجتاهللا االللار العامللة ازليللة (مؤ للر التقللدم ازللر  )2-٥وعللد
ر اء التملك ااشرتك (مؤ ر التقدم ازر  )3-٥وبلغ نليا األرراف علن تلد قا تلل
GE.18-19188
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بصفة عامة متجهة حنلل االرتفلاع وو مسلتقرة .بيلد ونلؤ ماللة مؤ لر التقلدم ازلر - 4-٥
االار ااعب ة من مصا ر لك مبتكرة  -و ار  3٩اااةة من األرلراف إىل اجتاهلا حنلل
االرتفاع وو االستقرار.
 -٣٠وا للتم مؤ للر التقللدم ازللر  4-٥علل وعلل نسللبة مللن االجتاهللا غللا ااعللمللة غا
ااش للمللة بل للر مل للن األر ل لراف ( ٥٩اااةل للة) مقارنل للة بنسل للبة  3٠اااةل للة و 24اااةل للة
يما كتص لؤ ري التقدم ازر  3-٥و 2-٥عل التلا .
 -٣١وكشار إىل ون اجتاها االخنفاض يما كتص لؤ را التقلدم ازلر  2-٥و3-٥
مستلح متدنية نسبيا إ بلغل نسلس االخنفلاض ااستةلصلة ملن تقلاركر
و 4-٥ت
األرراف  ٨اااةة و 4اااةة و 3اااةة عل التلا .

خامسا -التلصيا
 -٣٢تر يما كلل االسلتنتاجا والتلصليا الل أكلن ون تن لر يهلا األرلراف خلالل
الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية:
 -٣٣تكليلف األمانللة واآلليللة العاايللة ابسللتطالع لرا ا مللو من مللة التعللاون والتنميللة
اجمللال االقتصلا ي وااصلارف اائاةيلة ااتعللد ة األرلراف وااكاتلس اامصلاةية اللرنيلة والدوليللة
وغاها من الل اال األخرى ااعنية جبمو البياان من وجل ملاصللة بلللرة ألث و يلر للالا
وإمكاما لتتبو التد قا ااالية ال تصس تنفيذ االتفاقية.
 -٣4علة األرراف إىل االستفا ة من الدور الذي كؤ كؤ االستيمار األراض ابعتبلارا
مسرعا لألهداف والغاح األخرى للتنميلة ااسلتدامة سليا خطلة التنميلة ااسلتدامة
عامالا ِ
لعام .2٠3٠
 -٣٥تكليللف األمانللة واآلليللة العاايللة للاصلللة جهل للا الراميللة إىل حتدكللد ُألُلث إضللا ية
لتعبئة االار اااليلة وتيسلا اللصللل إىل مصلا ر التملكل القاةملة ومصلا ر التملكل اجلدكلدة
واابتكرة عل مد سلاء لا ل التملك ااةتل .
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اار
ااس للاعدة اائاةي للة الر ي للة اليناةي للة وااتع للد ة األرل لراف س للس البل للدان
األرراف (لالكد والرا اللالح ااتحدة)
البلد

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١4

٢٠١٥

٢٠١6

اجململع

املعدل

ملانيا

٢٨٥,٥7

٣٣٣,٠١

٣7٠,7١

٣7٩,٠6

47٢,٥7

١ ٨4٠,٩2

٣6٨,١٨4

ةرن ا

١٩٥,46

٣٨٩,٠٨

٢6٩,١6

٣٢٨,٢٠

6٠٥,٩٣

١ ٧٨٧,٨3

٣٥7,٥6٥

الياابن

٣67,7٨

١١٥,4٨

١46,٩4

٨٠,64

٢٢,٥4

٧33,3٨

١46,676

اوي را

٣١,١٨

١4٣,٠٠

١٣7,٩١

64,4٨

6٨,٨7

44٥,43

٨٩,٠٨6

ةيطاليا

٩٣,٢6

4٨,6٨

77,٣6

١٠6,٢٠

١١٣,4٢

43٨,٩١

٨7,7٨٣

ل يفا

٢٨,٩٠

4٠,٥7

٢٩,٥٢

٢٨,١٣

٣4,٨6

١٦١,٩٩

٣٢,٣٩٨

ةابانيا

٢٢,6٢

٣٥,7٠

٢4,١6

١٨,7١

٢١,٣4

١22,٥3

٢4,٥٠6

اي وريف كوراي

7,6٠

٣4,٥٩

٩,٥٢

٢٨,٢7

٢٩,٢4

١٠٩,23

٢١,٨4٥

النم ا

١٣,٣٣

٢١,7٩

4,٣٠

7,٩٢

٨,١١

٥٥,4٥

١١,٠٩١

ت يفيا

٣,٨7

4,٠٩

٥,٠٢

٢,44

٣,٢٢

١٨,٦3

٣,7٢7

ولندا*

-

4,٢6

٠,4١

٠,٢١

-

4,٨٧

١,6٢4

الغتغال

١,٣4

٠,٩٨

٠,76

٠,٥٩

٠,47

4,١٥

٠,٨٣٠

هنغاراي

-

-

-

-

٠,6٨

٠,٦٨

٠,6٨4

١ ٠٧٥,٧٧

١ ٠44,٨4

١ 3٨١,2٦

٥ ٧24,٠١

اجململع
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١ ١٧١,22 ١ ٠٥٠,٩3
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