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 استعراض تنفيذ االتفاقية لجنة
           الدورة الرابعة عشرة 
           2015تشرين األول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا،  
           )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند  

 تنفيذذذ االتفاقيذذة تنفيذذذاً فعذذاالً عوذذت الوطذذتودان الذذو ن  و و 
 اإلقويو  واإلقويو 

    أ اء مؤسطان االتفاقية وهيئاتها الفرعية
           (2015-2014تقردر عن أ اء مؤسطان االتفاقية وهيئاتها الفرعية )   

  
    *مذكرة من األمانة  

 موجز 
وفقـــاط  وـــر ولعـــاال التمـــ  اسنـــ اتيشي  ل أـــنواي التشـــر مـــن أجـــ  تتزيـــز تن يـــ  است اقيـــر  

(، تباشـــر األمانـــر والليـــر التامليـــر ولنـــر الت ـــم والترنولوجيـــا ولنـــر انـــتترا  تن يـــ  2008-2018)
ـــرح فيـــ  مـــن تقـــد  خوـــه عمـــ  الباعيـــر انـــتنا اط ل   است اقيـــر التطوـــيه لتم اـــا ول ـــاحر واليـــد مـــا   

وتتبــخ خوــه وبــرامل التمــ  إلــ ر  ــل ا  االة  . الأــنواي وبــرامل عمــ  لــد ة الترــاليي ل ــ ة نــنت 
قـــدض  كيانـــاي است اقيـــر املـــ كوالة أعـــ ر تو  . القائمـــر ع ـــا النتـــائل، وقـــد أقـــرض مـــؤ ر األعـــرا  م ـــمو ا

تــر ذ كلــ   ــل ا  االة  ايــر كــ  فــ ة نــنت  متضب  تقريــراط عــن أ ائاــا ذ تن يــ  خوــه وبــرامل التمــ  ذ 
وتت ـمن إلـ ر الوقيقـر تقريـراط شـام ط عـن أ ان األمانـر والليـر التامليـر ولنـر الت ـم  . القائمر ع ا النتـائل

ـــر،  تـــول ع ـــا مت ومـــاي عـــن النتـــائل ا ققـــر واملـــواال   والترنولوجيـــا ولنـــر انـــتترا  تن يـــ  است اقي
                                   .2015-2014الأنت  املأتطدمر ذ ف ة 

 
 
 

تــرخر تقــده إلــ ر الوقيقــر نوــراط ل ــروالة لجــران مشــاوالاي  اخ يــر وخاالجيــر مــن أجــ  تزويــد األعــرا  بر ــد   * 
 املت وماي املتا ر.
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 مقدمة -أوالً  
 

وفقـــاط  وـــر ولعـــاال التمـــ  اسنـــ اتيشي  ل أـــنواي التشـــر مـــن أجـــ  تتزيـــز تن يـــ  است اقيـــر  -1
تباشــر األمانــر والليــر التامليــر ولنــر الت ــم والترنولوجيــا ولنــر  ،(1))اسنــ اتيشير(( 2008-2018)

ــرح فيــ  مــن تقــد  بانــتتمال خوــه  انــتترا  تن يــ  است اقيــر التطوــيه لتم اــا ول ــاحر واليــد مــا   
وتتبـخ خوـه وبـرامل التمـ  إلـ ر  . عم  الباعيـر الأـنواي وبـرامل عمـ  لـد ة الترـاليي ل ـ ة نـنت 

كيانــــاي است اقيــــر   قــــدض وت . ا  االة القائمــــر ع ــــا النتــــائل، وقــــد أقــــرض مــــؤ ر األعــــرا  م ــــمو ا  ــــل
تـــر ذ املــ كوالة أعــ ر تقريـــراط عــن أ ائاــا ذ تن يـــ  خوــه وبــرامل التمـــ  ذ  ايــر كــ  فـــ ة نــنت  متضب  

                     كل   ل ا  االة القائمر ع ا النتائل.
يــر الشــام  عــن األ ان ل  عــر  النتــائل ا ققــر واملــواال  املأــتطدمر مــن ياــد  إلــ ا التقر و  -2

جانــــب األمانــــر والليــــر التامليــــر ولنــــر الت ــــم والترنولوجيــــا ولنــــر انــــتترا  تن يــــ  است اقيــــر ذ فــــ ة 
. ويركــز التقريــر ع ــا 11-/  أ1، بنــانط ع ــا خوــر التمــ  الــواال ة ذ املقــرال 2015-2014الأــنت  

ققيـــ  ع ـــا يـــتيد ا ـــد ة ذ خوـــر التمـــ ، ويتـــر   ـــر عامـــر عـــن التقـــد   ألإلـــدا امـــدق قق ـــ  
 ا  احاي املتوقتر، ف  ط عن انتطدا  ك  من األمانر واللير التاملير ل مواال .

وينبغــي قــرانة إلــ ر الوقيقــر بــاسق ام مــخ املت ومــاي عــن األ ان املــان ل صــنا ي  اسنــت مانير  -3
 .ICCD/COP(12)/7ذ الوقيقر  ة، الواال 2015-2014الأنت  ل ت اقير ذ ف ة 

  
 عرض عام لونفقان -ثانياً  

 
ققيــ  ا  ــاحاي املتوقتــر مقاالنــر باسلتزامــاي ع ــا يــتيد ا ــرح تتــر  إلــ ر الوقيقــر التقــد   -4

ــاط عامــاط ل ن قــاي  أــب وجــ  ا ن ــا . املبيضنــر ذ امليزانيــر اليناايــر املتتمــدة يتــر  لك . وتقــدض  عًر
موحعـــر  أـــب وجـــ   2015أياال/مـــايو  31ن قـــاي األمانـــر مـــن امليزانيـــر األنانـــير  ـــ   1الـــدول 
ذ املائــر هلــ ا التــااليرت مــن فــ ة  70.8ب وبانــتطدا  متــدل التن يــ  املثــان ذ امليزانيــر ا ــد  . ا ن ــا 

توقــخ أم تزيــد الن قــاي ومــن امل . ، ظــ  متوــم أوجــ  ا ن ــا  ذ  ــدو  املــواال  املقــرالةمرجــخالأــنت  ك
             املتص ر بالتقو  اسنتشاالير والتداليب ذ األشار املتبقير من الأنر.

 

_________________ 

 .8-/  أ3املقرال  (1) 
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 1الدول 
 31 بتذذارد النفقذذان بطذذه وإلذذا اإلنفذذاي فذذ  الويسانيذذة األساسذذية للمانذذة وا ليذذة العالويذذة    

           2015أدار/مادو 
 )باليوالو(

 

 وج  ا ن ا 
املتتمــــــــــــــدة امليزانيــــــــــــــر 
2014-2015 

 31الن قـــاي  ـــ   
          2015أياال/مايو 

الن قــــــاي كنأـــــبر  
           م وير من امليزانير

 56.4 5 967 931   10 581 075 تراليي املوظ   وغريإلم من التام  
 34.6 239 424 691 496 ا يان اسنتشااليوم

 96.5 637 403 660 286 الأ ر ذ ماا  المسير
 14.8 32 766 220 879 تداليبال

 43.9 9 654 22 000  يافرال
 51.6 567 288 1 099 700 ن قاي التشغي  التامر

 129.6 153 297 118 300           ال واح  واملتداي 
ن قـــاي ا  االة املشـــ كر )مرتـــب األمـــم  

املتحـــدة ذ بوم/مرتـــب األمـــم املتحـــدة 
 53.5 498 768 932 000           ذ جنيي(
 56.6 8 106 532 14 325 746 الوجووع

  
 31 بتــااليرتالن قــاي ذ لعــاال امليزانيــر األنانــير ل شنــر الت ــم والترنولوجيــا  2ويتــر  الــدول  -5

  . وتغوي إل ر الن قاي ال تيباي املتت قر باجتماعاي مرتب ال شنر.2015أياال/مايو 
 

 2الدول 
 31 بتذذارد النفقذان بطذه وإلذا اإلنفذذاي فذ  الويسانيذة األساسذية لوجنذذة العوذج والتكنولوإليذا    

           2015أدار/مادو 
 )باليوالو(

 

 وج  ا ن ا 
امليزانيــــــــــــر املتتمـــــــــــــدة 

2014-2015 
 31الن قــاي  ــ   

          2015أياال/مايو 
الن قــــــاي كنأـــــبر  

           م وير من امليزانير
 ي ر 10 933 ي ر اسنتشااليوما يان 

 76.8 52 516 68 400 الأ ر ذ ماا  المسير
 6.5 495 7 600           ال تيباي ال وجأتير 

 84.1 63 944 76 000 الوجووع
  
 مت ومـاي عـن الن قـاي ذ لعـاال امليزانيـر األنانـير ل شنـر انـتترا  تن يــ  3ويقـدض  الـدول  -6

. وتغوـــــي إلـــــ ر الن قـــــاي ال تيبـــــاي املتت قـــــر باجتماعـــــاي 2015أياال/مـــــايو  31بتـــــااليرت است اقيـــــر 
  مرتب ال شنر.
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 3الدول 
 31 بتذارد النفقان بطه وإلا اإلنفاي ف  الويسانية األساسية لوجنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

        2015أدار/مادو 
 )باليوالو(

 

 وج  ا ن ا 
 ميزانير متتمدة

2014-2015 
 31الن قاي     

          2015أياال/مايو 
الن قـــــاي كنأــــبر  

           م وير من امليزانير
 39.1 26 713  68 400 الأ ر ذ ماا  المسير

 1.6  122  7 600           ال تيباي ال وجأتير 
 35.3 26 835 76 000 الوجووع

  
ــاط عامــاط لتوحيــخ وظــائي املــوظ   التــام   يوجــب عقــو  تتيــ   5و 4ويقــدض  الــدوسم  -7 عًر

وظي ـر، وكـام موظ ـو  47، كـام موظ ـو األمانـر يشـغ وم 2015أياال/مـايو  31 بتـااليرتو لد  املـدة. 
 وظائي.مثاين اللير التاملير يشغ وم 

 4الدول 
 31 بتذارد مقارنة بين الوظائف الونشأة والوظائف الوشغولة بطه مصدر التوودل ف  األمانة    

        2015أدار/مادو 
 

 يندو  بوم الصندو  الترمي ي امليزانير األنانير 
تراليي الدعم 

 الوجووع الينااي
 مشغولة معتودة مشغولر متتمدة مشغولر متتمدة مشغولر متتمدة مشغولر متتمدة  

أم  عا  
 مأاعد

 1 1 ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر 1 1

 صفر 1 ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر 1           1-مد 
 8 10 3 3 ي ر ي ر ي ر ي ر 5 7 5- 

 10.5 10.5 )أ(3.5 3.5 ي ر ي ر ي ر ي ر 7 7           4-  
 7 7 ي ر ي ر 1 1 2 2 4 4           3-  
 1 1 ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر ي ر 1 1           2-  

الوجووع 
 الفرع 

21 18 2 2 1 1 6.5 6.5 30.5 27.5 

ف ر ا دماي 
 التامر

 19.5 20.5 )أ(7.5 7.5 3 3 ي ر ي ر 9 10

 47 51 14 14 4 4 2 2 27 31 الوجووع
 

ـــر التنـــو   )أ(  ـــر ات اقيـــر األمـــم املتحـــدة ملرافحـــر التصـــحر وأمانـــر ات اقي البيولـــوجي  ويـــ  وظي ـــر تتقانـــم أمان
          ووظي ر ف ر خدماي عامر. 4-  برتبر
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 5الدول 
والوظائف الوشغولة بطذه مصذدر التوودذل فذ  ا ليذة العالويذة  ئف الونشأةمقارنة بين الوظا   

           2015أدار/مادو  31 بتارد 
 الوجووع الصندو  الترمي ي امليزانير األنانير 
 مشغولة معتودة مشغولر متتمدة مشغولر متتمدة  
 صفر 1 ي ر ي ر ي ر 1           2-مد 
 1 1 ي ر ي ر 1 1           1-مد 

 1 2 ي ر ي ر 1 2 5- 
 2 3 ي ر ي ر 2 3           4-  
 صفر 1 ي ر 1 ي ر ي ر           3-  
 2 2 ي ر ي ر 2 2           2-  

 6 10 صفر 1 6 9 الوجووع الفرع 
 2 4 ي ر ي ر 2 4 ف ر ا دماي التامر

   8 14 صفر 1 8 13 الوجووع
التوحيــخ الغــراذ والنأــاين ملــوظ ي األمانــر والليــر التامليــر املتينــ  ذ ال  ــر  6 الــدول ويبــ ض  -8

 ال نير وما فوقاا.
 

 6الدول 
           2015أدار/مادو  31 بتارد توزدع الووظفين الجغراف  والجنطان     

 
 آنيا أفريقيا الرتبر

أمريرا ال تينير 
 والراالييب

أوالوبا الونوا 
 والشرقير

أوالوبا الغربير 
 مشغولر لنا  ككوال و ول أخرق

 1 1 ي ر 1 ي ر ي ر ي ر ي ر أم  عا  مأاعد
 1 1 ي ر 1 ي ر ي ر ي ر ي ر           1-مد 

 9 3 6 5 ي ر 1 1 2 5- 
 13 5 8 5 ي ر 2 4 2           4-  
  -3           1 2 1 1 2 4 3 7 
 3 2 1 2 ي ر ي ر 1 ي ر           2-  

 34 15 19 16 1 4 8 5 الوجووع الفرع 
النطذذذذذذئة الوئودذذذذذذة 

 من الوجووع
14.7 23.5 11.8 2.9 47.1 55.9 44.1 100.0 

   
2015-2014أهج اإلنجازان ف  فترة الطنتين  -ثالثاً  

 
التمــــ  الــــ ل ب  ــــ   2015-2014 فيمـــا ي ــــي أإلــــم ا  ـــاحاي ا ققــــر ذ فــــ ة الأـــنت   -9

           اًو خ ب  مؤ ر األعرا  وإلي ات  ال رعير واألمانر واللير التاملير:



ICCD/CRIC(14)/3 
 

 

GE.15-14598 7/32 

 

ـــخ يـــاجملتمـــخ الـــدون أخـــ   )أ(  تت ـــ  بحيـــ   ت أإلـــدا دالك ع ـــا مـــو متزايـــد أ يـــر ًو
ذ تن يـــــ   كيــــز يأــــر اليمــــن شــــرن  أم د مــــن التــــدإلوال، مــــا األالاًــــي املتــــدإلوالة ومنــــخ  ــــدو  مزيــــ

 ا جراناي كاي الص ر والر انة ذ قياس التقد ؛
اسلتزامـاي الديــدة بشــرم بـدأ التمــ  ع ـا ل الاج املأــائ  املتت قــر باألالاًـي ًــمن  )ب( 
ي بق ـير بتم يـاي عامليـر أخـرق مامـر، مـا قـد يتـزح اسإلتمـا  الأيانـاملأـائ  والبـه ت ـ  تغري املناخ 

 ؛متالتااالتصحر وتدإلوال األالاًي وال ا  ويتيح فرياط جديدة لتموي  جاو  
ز جاـــو  التتـــاوم الت مـــي الـــدون بصـــوالة متزايـــدة ع ـــا مأـــائ  هلـــا يـــ ر مباشـــرة يـــركت )ج( 

 قيقـر عـن  لدقرنيدعم تقده مت وماي مما ، اوأولوياهت ات اقير األمم املتحدة ملرافحر التصحرنصوص ب
خ نب  فتالر ملواجار التصحر وتدإلوال األالاًي وال ا ؛ رأي، ويمأببات  الر تدإلوال األالاًي و   ًو

تقــاالير وعنيــر عــن ع ــا لعــدا  مجيــخ الب ــدام األعــرا  ذ است اقيــر تقريبــاط عرــو   ) ( 
ل ـــراح   التقـــااليرأظاـــري ، و 2014األ ان ع ـــا يـــتيد ققيـــ  األإلـــدا  التن ي يـــر ل نـــ اتيشير لتـــا  

 ققي  مجيخ األإلدا ؛ع ا يتيد تقد  فت ي 
عم يــــر است اقيــــر بصــــوالة متزايــــدة مــــن مــــدخ ي مجاعــــاي متنيــــر مامــــر، انــــت ا ة  )إلـ(  

        منوماي اجملتمخ املدين واتمخ األعمال؛مدخ ي نيما  س
فــــرص جديــــدة ل تمويــــ ، س نــــيما لتقــــده الــــدعم الق وــــرل ألنشــــور ا  االة قديــــد  )و(  

الليـــر  وال ، بوـــر  مناـــا ع ـــا مـــو فتـــال إلـــ ر ال ـــرصوتيأـــري اسنـــت ا ة مـــن املأـــتدامر لضالاًـــي، 
         .ر بصوالة أكيتن ي يال ل س ين   يتووال متط اط يبغر التاملير 

  
 اإلنجازان بطه الهدف التنفيذي -رابعاً  

 
 ف: الدعوة وإذكاء الوع  والتثقي1الهدف التنفيذي  -ألف 

 
، أنـــامت األمانـــر ذ حيـــا ة الـــوعي ب ـــروالة مواجاـــر التصـــحر 1ذ لعـــاال اهلـــد  التن يـــ ل  -10

انـتطدا  مـن وحا  ع ـا مـو فتـال ملشـر ي كـيق عامليـر الوـابخ. وتدإلوال األالاًي وال ـا  كحـ  
ا عــ   اسجتمــاعي ذ اــال التصــحر وتــدإلوال األالاًــي األ واي ا ع ميــر ع ــا ا ن نــت وونــائه 

وال ـــا ، وعـــزحي األمانـــر فتاليـــر تر  ـــر إلـــ ر األنشـــور بـــرم الكـــزي ع ـــا عـــد  أقـــ  مـــن املنتشـــاي 
 .اط جو ة وم مونأف   
ذ اس ت ـــال بـــاليو  التـــاملي بتـــمل املشـــاإلري وشـــاالكت عـــدة نـــ واي الفيتـــر املأـــتوق ف ـــ ط عـــن  -11

، 2015وذ متــر  مي نــو ذ عــا   2014وضــم ذ مقــر البنــ  الــدون ذ عــا  ملرافحــر التصــحر، الــ ل ن  
اإلتمامــاط لع ميــاط باست اقيــر. و ويــت بشــتبير كبــرية ظــ ييف أخــرق ن وقمــت ذ لعــاال است اقيــر، مثــ  ج ــب و 

 . والوضج نــ ران األالاًــي الافــرالرااليرــاتري جــائزة األال  مــن أجــ  اميــاة ومأــابقر الرتابــر ومأــابقر النــو 
، ومــن خــ ل بــرااام املأــتوق متنوعــر الفيتــرتوــاإلراي بنشــاأل ألولويــاي است اقيــر بويــ ام ممث ــ  هلــا ذ 

 لضالاًي الافر من مخأر ب دام. اط وعني اط مناير  35ا اموع  أ قرض يا اير. و  موشبراهت
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است اقيــــر مرانــــر بــــاالحة ذ عم يــــاي  وليــــر كثــــرية، وإلــــو مــــا   ــــا بصــــ ر  نصــــوصوا ت ــــت  -12
والوجــت و ــداي . تــدإلوال األالاًــي ذ أإلــدا  التنميــر املأــتدامرأقــر قييــد  إلــد ايــر ذ ل الاج خ

والتوـــــاإلراي التنأــــي  ا ق يمـــــي، ذ  ــــدو  املـــــواال  املتا ــــر هلـــــا، لتن يــــ  است اقيـــــر ذ اسجتماعــــاي 
  ع .انمجيخ املالرئيأير ذ 

ــــ -13 ــــر مأــــا اي اجملتمــــخ املــــدين ذ اويأض ــــر، جتماعــــاي سري األمان ــــاي املتت قــــر باست اقي والتم ي
ونتيشــــر لــــ ل  اًــــو تت منومــــاي اجملتمــــخ املــــدين بــــدوال أنشــــه ل غايــــر ذ  ت ــــي جوانــــب عم يــــر 
ــــن ال ريــــ  املتــــ  ينومــــاي اجملتمــــخ  است اقيــــر باملقاالنــــر مــــخ الأــــنواي الأــــابقر. وب  ــــ  التيعــــاي،  رض

جملتمـخ املــدين الـ ين نـيت قوم  عمـاط ماليــاط سختيـاال ممث ـي منومـاي ابـا   األمــر الـ ل أنشـيف ذ  ،املـدين
ــــ  ال رعيــــر، مــــن اسجتمــــا  بصــــوالة منتومــــر ولعــــدا   مــــدخ ي م ــــوال  والاي مــــؤ ر األعــــرا  وإلي ات

منأــــقر ملنومــــاي اجملتمــــخ املــــدين ذ عــــدة أنشــــور الئيأــــير ذ لعــــاال است اقيــــر. و  ــــت إلــــ ر األنشــــور 
إلي ـــــر الت اعـــــ  بـــــ  الت ـــــو  والأيانـــــاي، مـــــن منومـــــاي اجملتمـــــخ املـــــدين، وأعمـــــال ا بـــــ   عم يـــــر 

جاـــاي وانـــترمال انـــ اتيشير الشـــراكر بـــ  قوـــا  األعمـــال واست اقيـــر. ويأـــرض ال ريـــ  أي ـــاط مشـــاالكر 
دين ومجاعــاي الئيأــير، مثــ  الشــباب ومجاعــاي الشــتوب املــتمــخ تنتمــي ل  اجملمنومــاي جديــدة مناــا 

ــــر، وشــــاالك ذ تنوــــيم  ت ــــ ــــر است اقي ي املنانــــباي واسجتماعــــاي، أبرحإلــــا اجتمــــا  األيــــ ير، ذ عم ي
، الـــ ل الكـــز ع ـــا ق ـــايا األال  2015ملنومـــاي اجملتمـــخ املـــدين ذ عـــا    Desertif' actionsمنتـــدق  

مـن الـدوالة الثانيـر عشـرة ملـؤ ر األعـرا    واملناخ وكام يثابر مـؤ ر ق ـريل ملنومـاي اجملتمـخ املـدين لرـ
 األعرا  ذ ات اقير األمم املتحدة ا عاالير بشرم تغري املناخ.والدوالة اما ير والتشرين ملؤ ر 

 واي األنـــاليب و األويشـــري اسإلتمـــا  ينتشـــاي الليـــر التامليـــر فيمـــا يتت ـــ  ب ـــرص التمويـــ  و  -14
ذ لككــان الــوعي اــ ر املواًــيخ التامليــر واجاــر التصــحر وتــدإلوال األالاًــي وال ــا  ل   ــا  الليــر مل

بنشـــاأل لق ـــايا التصـــحر وتـــدإلوال األالاًـــي وال ـــا  ول ت اقيـــر مـــن التامليـــر املامــر. والوضجـــت الليـــر 
مثــ  املنتــدق أ ــدا  خــ ل استصــال بوكــاسي مقرإلــا الومــا، وتوعيــر القوــا  ا ــاص، واملشــاالكر ذ 

ذ الومــا بــدوال ماــم أي ــاط التامليــر آلليــر التــاملي ل منــاظر الوبيتيــر. واًــو خ مرتــب استصــال التــابخ ل
   .2015ذ تنويم اليو  التاملي ملرافحر التصحر لتا  

مزيد من اسإلتمـا  ل ت اقيـر و  ـز الب ـدام األعـرا  ع ـا التمـ ، عم ـت انتقواب ومن أج   -15
اليــدة ع ــا  بنشــاأل ع ــا الــربه مــخ قنــواي نشــر املت ومــاي التابتــر لشــركائاا. ومــن األمث ــرالتامليــر الليــر 

كل  توحيخ  املت وماي اليت أعدضهتا اللير عن تقدير القيمـر اسقتصـا ير مـن خـ ل املوقـخ الشـبري وأ واي 
(، OSLOالتوايـــ  اسجتمـــاعي التابتـــر لرونأـــوالتيو  تقـــده خيـــاالاي مأـــتدامر ذ انـــتطدا  األالاًـــي )

الــيت . ومــن التوامــ  األخــرق  قالــداال األخ ــر ملنوقــر الصــحران الرــي  قاعــدة متــاال  ملبــا الة لنشــان و 
واألمانـر ذ اـال ل االة املتـاال ، األمـر التامليـر حيا ة أنشـور التوعيـر تتزيـز  التتـاوم بـ  الليـر أنامت ذ 

 تقانـــمف ـــ ط عـــن  جتماعـــاي والتم يـــاي، مشـــ كر لالنـــائ  و  مـــدخ يلعـــدا  عـــدة الـــ ل أ ق ل  
 .املت ومايأ واي نشر بتمل 
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)أ( حيا ة الوعي بر ير مواجار 1

ـــــــــــدإلوال األالاًـــــــــــي  التصـــــــــــحر وت
ـــــــد مـــــــن  وال ـــــــا  كحـــــــ  ل تدي

 التامليراملشر ي 

شـــــــــبرر ت ـــــــــم  مـــــــــدق انـــــــــتطدا  مـــــــــا 
ا ن نـــت مـــن أ واي املت ومـــاي ا ايـــر 
بالتصــــــحر وتــــــدإلوال األالاًــــــي وال ــــــا  

   ل ت اقيروونائه التواي  اسجتماعي 
 :2015عا  إلد  

لظاــــــــاال ا  صــــــــاناي عــــــــن موقــــــــخ   •
است اقير الشبري وونـائه التوايـ  
اسجتماعي وغري كل  من األ واي 
ا اإلاط لجيابياط ذ عـد  الـزواال ومـراي 
           التنزي  وجوانب اسنتطدا  األخرق

انــــتمر املتونــــه الشــــارل لتــــد  حيــــاالاي 
اسالت ـــــــا : است اقيـــــــر الشـــــــبري ذ  موقـــــــخ
ل   2011حيـــاالة ذ عـــا   24 000 مـــن

ل   2013حيــــــــــــــاالة ذ عــــــــــــــا   56 000
ــــــــــر  حيــــــــــاالة ذ عــــــــــا  57 000 مــــــــــن أكث
. وحا  عـــد  نقـــراي ا عشـــاب ذ 2015

ذ املائر. ووي  عد   80وان فيأبوك حب
قاعــدة البيانـاي ا ع ميــر ذ ا  خـاسي 

ل خــــال ذ  4 300الداخ يــــر ل   ــــوان 
عــــد  املشــــ ك  ذ االت ــــخ . و 2015عــــا  

 735ا خبااليــــر مـــــن   LandScanنشــــرة  
 1 544 ل  2013مشــــــــــــ كاط ذ عــــــــــــا  

  .2015مش كاط ذ عا  

الــنال املتتـــد   أنــام ذ حيــا ة عـــد  الــزواال
ـــــــخ الشـــــــبري  ـــــــ ل يـــــــربه املوق الونـــــــائه ال

ــــــــــــد ب ــــــــــــر املرنــــــــــــ ر باليي الرنــــــــــــائ  ا خباالي
التاج ــر است اقيــر ا لرــ وين )نشــرة أخبــاال 

ونـــو  است اقيـــر لبنـــان القـــدالاي( وونـــائ  
التوايــــــ  اسجتمــــــاعي )تــــــوي ، فيأــــــبوك، 

 .، ويربواا مجيتاط ب ويبو(
ي ام ــــــوال ا ع مــــــي، لك أجــــــري رث ــــــت

مــــخ وكــــاسي األمينــــر التن ي يــــر مقــــاب ي 
إلي ـــر ا كاعـــر الييوانيـــر كـــيق مناـــا   أنبـــان

والزيـــــرة، ون شـــــري مقـــــاسي افتتا يـــــر ذ 
منافــــــــــ  لع ميــــــــــر مناــــــــــا تشــــــــــاينا  ي ــــــــــي 
و ي ـــيرا والغاال يـــام وإل نغتـــوم بونـــت 

 وشينطوا. حووكالر الوي و 
)ب( لككــــــــان الــــــــوعي ب ــــــــرص 1 

التمويــــــــــــــــ  وأنـــــــــــــــــاليب وأ واي 
مواجاــــــــــــر التصــــــــــــحر وتـــــــــــــدإلوال 

           األالاًي وال ا 

مت ومـاي وأ واي الليــر مـدق انـتطدا   
التامليــــر املوجــــو ة ع ــــا شــــبرر ا ن نــــت 
فيمــــا يتت ــــ  بتمويــــ  مرافحــــر التصــــحر 

          وتدإلوال األالاًي وال ا 
 :2015عا  إلدفا 
لظااال ا  صاناي عن موقخ اللير   •

التامليـــر الشـــبري وونـــائه التوايـــ  
اسجتماعي وغري كل  من األ واي 

  الـزواال ومـراي ا اإلاط لجيابياط ذ عـد
           التنزي  وجوانب اسنتطدا  األخرق

موقــخ الليــر التامليــر يــاالة ظ ــت متــدسي ح 
املت ومـــاي الـــيت أعـــدضهتا ن شـــري مأـــتقرة. و 
أي ــــــاط مــــــن خــــــ ل منــــــابر التامليــــــر الليــــــر 
تابتـــــــر لـــــــبتمل شـــــــركائاا، يـــــــا ذ مترفيـــــــر 
مبـــــــا الة الـــــــداال األخ ـــــــر ملنوقـــــــر  كلـــــــ 

الصـــــــحران الرـــــــيق وكونأـــــــوالتيو  تقـــــــده 
ألالاًـي. اخياالاي مأتدامر ذ انـتطدا  

وأعــــــــــــــدضي الليــــــــــــــر كتيبــــــــــــــاي ووالقــــــــــــــاي 
ومنشــــوالاي ومقــــاسي لخبااليــــر للر ونيــــر 

 بتموي  تتت   مواًيخ الئيأير عن  ةعديد
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
منشـوالاط  160منشوالاط موبوعاط و 40 • 

 ع ا شبرر ا ن نت
تقدير  ااا  االة املأتدامر لضالاًي، يا في
ييـــد قجاـــو  القيمـــر اسقتصـــا ير، و ويـــ  

تـــدإلوال األالاًـــي، واهلشـــرة. ونوضمـــت أقـــر 
أي ــاط اليــو  التــاملي ملرافحــر التامليــر الليــر 

التصــحر ذ الومــا، وأنــامت ذ كثــري مــن 
 أنشور التوعير اليت ن ض هتا األمانر.

)ج( تزايـــــد اسعـــــ ا  بتم يـــــر 1 
است اقير باعتباالإلا مرجتاط متياالياط 
 ذ تنــاول ق ــايا التصــحر وتــدإلوال
ـــــد ا ـــــاك  األالاًـــــي وال ـــــا  عن

           القراالاي املتت قر باألالاًي

مــدق ل الاج الرنــائ  املوجاــر مــن عم يــر  
است اقير ذ التم ياي الرئيأـير الااليـر ع ـا 

            قر بتن ي  است اقيرالصتيد التاملي واملتت
 :2015عا  إلد  

ــــــــــدإلوال  • ل الاج ق ــــــــــايا التصــــــــــحر وت
األالاًـــــــي وال ـــــــا ، املشـــــــمولر ذ 

ذ  80نوـــــا  وسيـــــر است اقيـــــر، ذ 
املائر مـن التم يـاي التامليـر الرئيأـير 
أو املنانـــباي الرفيتـــر املأـــتوق الـــيت 

الليــــــــر  األمانــــــــر أوشــــــــاالكت فياــــــــا 
 التاملير

األمينـــــــــر التن ي يـــــــــر كمتحدقـــــــــر شـــــــــاالكت 
 19الئيأير أو مشاالكر ذ   قر نقاش ذ 

اجتماعاط الفيخ املأتوق، كـام التديـد مناـا 
تتوجيــاط لتم يــاي عامليــر الئيأــير، وأ  ال جــت 

اجتماعــاط  18أولويــاي است اقيــر ذ نتــائل 
 ذ املائر(. 95من إل ر اسجتماعاي )

بنشـــاأل ذ الرثـــري  التامليـــر شـــاالكت الليـــر
 التوــاإلرايسجتماعــاي والتم يــاي و مـن ا

امروميـــــــر الدوليـــــــر لوكـــــــاسي ومبـــــــا الاي 
مـــن قبيـــ  قـــدل بـــوم، والشـــراكر التامليـــر مقرضإلـــا الومـــا، ف ـــ ط عـــن عم يـــاي عامليـــر 
 عـــــــا ة الغابـــــــاي ل  إلي تاـــــــا األيـــــــ ير، 
 ومنتدق األمم املتحدة املت  بالغاباي.

) ( التيأري ال تال  نااماي 1 
ذ اسجتماعـــــاي اجملتمــــخ املــــدين 

           والتم ياي املتت قر باست اقير

مـــــــــدق التـــــــــواحم ذ مشـــــــــاالكر منومـــــــــاي 
اجملتمـــــــــخ املـــــــــدين ذ اجتماعـــــــــاي مـــــــــؤ ر 
األعــرا  وإلي اتــ  ال رعيــر، وفقــاط ل متــايري 

 9-/  أ5الواال ة ذ املقرال 
 :2015عا   إلد 
حيــــــا ة مشـــــــاالكر منومــــــاي اجملتمـــــــخ   •

الصـــتيدين املــدين ذ است اقيــر ع ــا 
           الوع  وا ق يمي

من خـ ل ال ريـ  املتـ  ينومـاي اجملتمـخ 
املــدين، أ  ال جــت مــدخ ي اجملتمــخ املــدين 
املنأـــــقر ذ كثـــــري مـــــن أنشـــــور وعم يـــــاي 
است اقير، يا فياا عم ير ا ب   وأعمـال 

 إلي ر الت اع  ب  الت و  والأياناي.
جديـــــــــــدة مـــــــــــن منومـــــــــــر  48اعت مــــــــــدي 
 دين بشـر  مؤقـت ذاملـتمخ اجملمنوماي 

ـــــر، وتترـــــي  منومـــــر أخـــــرق  30است اقي
  الياط ع ا انترمال إل ر التم ير.

ــي    ر لشـــراك مزيــد مـــن الاــاي املتنيـــر ذ أق
منومــــــاي الشــــــباب  اــــــااست اقيــــــر، يــــــا في
           والشتوب األي ير.

عم ت اللير عن كثب مخ منوماي اجملتمخ 
 Front Localاملدين من خ ل مشروعاا 

Environnemental pour une Union

(FLEUVE )VertE،   ال ل ياد  ل
تتزيز قدالاي الااي املتنير ا  ير ذ اال 
التطويه ل تنمير املأتدامر و وي اا من 

 .املأوحاي الوبيتير خ ل  ل
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 : إ ار الطياسان العامة2الهدف التنفيذي  -باء 
 
التامليــر تقــده الــدعم ل ب ــدام ذ اــال موانمــر وتتمــيم بــرامل التمــ   ــت األمانــر والليــر كثض  -16

الوعنيــر. و  ــت املأــاعدة املقد مــر لالشــا اي ومــوا  مرجتيــر تتت ــ  بتم يــر املوانمــر، و  قــاي عمــ  
ـخ انـ اتيشياي وأعــر  لبنـان القـدالاي، و والاي تت ـم للر ونيـر، وأنشـور ل توعيــر. وكـ ل ، أنـام ًو

، ذ موانمـر بـرامل التمـ  الوعنيـر، وأجـري األمانـر والليـر (2)عم مـن الليـر التامليـر ويـ  مترام ـر، بـد
ـــــخ لعـــــاال انـــــتثماال مترام /وبرنـــــامل عمـــــ  وعـــــ  ذ كمبو يـــــا و ولـــــر  التامليـــــر عم يـــــر مشـــــ كر لًو
ف أـــو . ون وقمـــت   قـــر عمـــ   وم لق يميـــر مـــن أجـــ  يـــياغر و/أو موانمـــر بـــرامل التمـــ  الوعنيـــر 

أإلــدا  التنميــر املأــتدامر والبــه  متــر  التو ــخ ل  ققيــ نوقــر ا ــيه اهلــا  . وذ لميــخ ب ــدام م
قييــد  إلــد فيمــا يتت ــ  بــح الاج الــدعم ل ب ــدام ملأــرلر تقــده است اقيــر بتن يــ إلا، أون اإلتمــا  خــاص 

 است اقير.لتن ي  تدإلوال األالاًي ذ براااا الوعنير أقر 
ذ املائــر مــن بــرامل التمــ   80ذ موانمــر  املتمثــ د  ققيــ  اهلــرجح مــن املــونتيشــر لــ ل ،  -17

بــرامل التمــ  الوعنيــر ذ أعــر التنميــر الوعنيــر تتمــيم . وفيمــا يتت ــ  ب2015الوعنيــر حب ــول  ايــر عــا  
 مــــؤخراط بصــــوالة المسيــــر، ذ  ــــ  اط برنــــامل عمــــ  وعنيــــ 32أيــــ  مــــن برنااــــاط  11الشــــام ر، اعت مــــد 

مــن الب ــدام ب ــداط  17يانــاي وا وــه البي يــر وا اائيــر الوعنيــر. ون ضــ  أ  ال جــت الــيامل املتبقيــر ذ الأ
أقـر لتحييـد وعنيـر  أإلـدا مجيخ مرفقاي التن يـ  ا ق يمـي، أنشـور  ريبيـر لتحديـد املترقرة املدالجر ذ 

خ تدابري اليد كاي ي ر.  تدإلوال األالاًي وًو
ــــر ا ــــرح أمــــا التقــــد   -18 ع ــــا يــــتيد موانمــــر بــــرامل التمــــ   وم ا ق يميــــر وا ق يميــــر ف ــــم يأ 

ــــدام أوالوبــــا الونــــوا ب ــــوالة بــــالوترية املرغوبــــر. ومــــخ كلــــ ، قوتــــت عم يــــر  بــــرامل عمــــ  لق يميــــر لب 
والشـرقير شـوعاط كبـرياط ل  األمــا ، وأ  ـرح شـين مــن التقـد  ذ موانمـر بــرامل التمـ  ا ق يميـر األفريقيــر 

  رح تقد  أي اط ذ موانمر بتمل برامل التم   وم ا ق يمير.والنيوير. وأ  
ثضــــ  ذ لقامــــر شــــراكاي  التتــــاوم ا ق يمــــي و وم ا ق يمــــي اــــال و ــــد  توــــوال ماــــم ذ  -19

ذ  أولويـــاي است اقيـــر، وت شـــر ك األمانـــر و/أو الليـــر التامليـــرل  تن يـــ  جديـــدة وأونـــخ نواقـــاط هتـــد  
الـــداال األخ ـــر  اي املتنيـــر مبـــا الة  اـــا إلـــ ر الشـــراكاي املتتـــد ة ال. ومـــن األمث ـــر ع ـــةكثـــري  أ يـــام

 .20×20ومبا الة الافر ملنوقر الصحران الريق ومشااليخ   ري األالاًي 
ونـــاعدي و ـــداي التنأـــي  ا ق يمـــي اجملموعـــاي ا ق يميـــر وال شـــام ا ق يميـــر ذ تنأـــي   -20

 عـــم عم يـــر ا بـــ   وجاـــو  املوانمـــر، وتنوـــيم التزاماهتـــا يوجـــب است اقيـــر والوفـــان اـــا، عـــن عريـــ  
عنــد الو ــب،  تقيبــاياجتماعــاي ق ــريير لق يميــر، وتزويــد جاــاي استصــال الوعنيــر باملت ومــاي والت

 وتقده مدخ ي تتت   باست اقير ذ  ت ي اسجتماعاي والتم ياي ا ق يمير و وم ا ق يمير.

_________________ 

 .5ل حصول ع ا مزيد من املت وماي، يرجا اسع   ع ا األنشور املب غ عناا ذ لعاال اهلد  التن ي ل  (2) 
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نومـــاي والـــيامل الرئيأـــير ل تتـــاوم املتتـــد  األعـــرا  وأقنـــان فـــ ة الأـــنت ، قـــدض  كثـــري مـــن امل -21
 عمـــاط قويـــاط ملواجاـــر التصـــحر وتـــدإلوال األالاًـــي وال ـــا . فقـــد توـــوال التتـــاوم بـــ  منومـــر األغ يـــر 

مـــن جاـــر والزالاعــر لضمـــم املتحــدة )منومـــر األغ يـــر والزالاعــر( ووكـــاسي وبتثــاي أخـــرق مقرإلـــا الومــا 
منومــر مبــ  مرتــب استصــال التــابخ لآلليــر التامليــر ذ الومــا   ا ــ، لك مــن جاــر أخــرق والليــر التامليــر

، وعمــــ  بنشــــاأل ع ــــا متابتـــر عــــدة عم يــــاي تتـــاوم لمــــا ترأنــــاا منومــــر مقــــراط لـــ  األغ يـــر والزالاعــــر
وقيــ  مــخ منومــر األغ يــر والزالاعــر، ذ تتــاوم عم ــت األمانــر  كمــااألغ يــر والزالاعــر أو تأت ــي اا.  

الأيانـاي الوعنيـر   االة ال ـا  الـيت تشـاالك فياـا أي ـاط املنومـر  نيما من خ ل الشراكر لدعم س
 التاملير لضاليا  الوير وآلير األمم املتحدة ل ميار وات اقير التنو  البيولوجي.

ـــشض  كـــ ل   -22 برنـــامل األمـــم املتحـــدة ل بي ـــر، س نـــيما ذ مثـــ  مـــخ وكـــاسي نشـــه تتـــاوم ون 
عم يــر ا بــ   الوعنيــر، وبرنــامل األمــم املتحــدة ا اــائي، ومنومــر اهلشــرة الدوليــر، والوكالــر الدوليــر 

 ل واقر ال الير، وات اقير الامأاال، واسقا  الدون مماير الوبيتر.
ــن فاــم الــروابه بــ  تن يــ  است اقيــر ومواجاــر الق -23  ــايا التامليــر، مثــ  األمــن الغــ ائي وقــد قأض

التم يـاي ذ وندالة امليار/ال ا  وامراجر، عـن عريـ  املـدخ ي الـيت قـدضمتاا األمانـر والليـر التامليـر 
واسجتماعــاي كاي الصــ ر. و عــت الليــر التامليــر بنشــاأل ل  ق ــير اسنــتثماال ذ ا  االة املأــتدامر 

ئي النــــيول، ومنومــــر ام ــــع الدوليــــر، وعم يــــر  ويــــ  لضالاًــــي مــــخ وكــــاسي مناــــا املصــــر  ا اــــا
الوبيتيــر، واملؤنأــر التامليــر ل نمــو األخ ــر، ومنومــر التتــاوم ل مأــوحاي التنميــر، واملنتــدق التــاملي 

والتنميــــر ذ امليــــدام اسقتصــــا ل، والصــــندو  التــــاملي ل حيــــاة الييــــر. وانترأــــت أولويــــاي است اقيــــر 
األنشــور ذ تؤقر ، ونــاــاونتائش  ر التم يــاي واسجتماعــاياا ذ خوــه عمــ  كثــري مــن إلــنصويــو 

الأـــنواي املقب ـــر. والليـــر التامليـــر أي ـــاط شـــري  الئيأـــي ذ مبـــا الة الـــداال ذ املنـــول اسًـــو   اـــا 
ــــير اسقــــا   األخ ــــر ملنوقــــر الصــــحران الرــــيق، وتتتــــاوم بصــــوالة وقيقــــر ذ ققيــــ  ال يتاــــا مــــخ م ًو

 والبن  الدون. اعرفريقي ومنومر األغ ير والزال األ
اسعــــ ا  املتزايــــد بر يــــر ا يتش ضــــوفيمــــا يتت ــــ  بروجــــ  التــــرحال بــــ  ات اقيــــاي اليــــو الــــث  ،  -24

األالاًـــي ذ مواجاـــر تغـــري املنـــاخ وفقـــدام التنـــو  البيولـــوجي ذ ل الاج قوـــا  األالاًـــي ذ اسلتزامـــاي 
عم اـا املشـ ك ع ـا قديـد فـرص  األمانـاي الـث   يتغـري املنـاخ. وقـد الكـز ملواجار الوعنير الديدة 

ـــخ مؤشـــراي مشـــ كر ل ل نوـــر ذ أوجـــ  التـــرحال ذ التن يـــ . وكنقوـــر  اط عم يـــنـــبي ط أم تـــوفر ميرناـــا ًو
ــخ اانوــ   لتم ــر ل مــن  ميرــن انــتطدا  املؤشــراي الث قــر املتت قــر باألالاًــي ،ملؤشــراي املشــ كرًو

 قياس التقد  ذ تن ي  است اقير.مؤشراي 
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 بياناي األ ان مؤشراي األ ان املتوقترا  احاي 
)أ( حيــــــــا ة ال تاليــــــــر ذ تقــــــــده 2 

ا دماي ل ب دام ذ اال موانمـر 
           وتتميم برامل التم  الوعنير

عــد  بــرامل التمــ  الوعنيــر املتوائمــر مــخ  
           اسن اتيشير

 :2015عا   إلد 
 80موانمر برامل التمـ  الوعنيـر ذ  •

.املترقرةذ املائر من الب دام 

وفقــاط ل تقــاالير املقدمــر مــن الب ــدام األعــرا  
ب ـــــــــداط  32، وان  2013ذ عـــــــــا   املتـــــــــرقرة

ذ املائـــر  82وت قضـــا بـــرامل عم ـــ  الوعنيـــر. 
من يندو  البي ـر   وي ط  املترقرةمن الب دام 

ــــــــــــر ألنشــــــــــــور التمرــــــــــــ  ذ ال ــــــــــــ ة  التاملي
الب ـــدام أشــاالي غالبيـــر ، و 2014-2015

ــــــرامل التمــــــ   ــــــيت م تأــــــترم  موانمــــــر ب ال
ل  اعتزاماـــــا ذ املائــــر(  64الوعنيــــر بتــــد )
كلــــــــ  حب ــــــــول  ايــــــــر عــــــــا  اسنتاــــــــان مــــــــن 

ققيــــ  ، يبــــدو مـــن املــــرجح يـــ . وع 2015
 ذ املائر. 80اهلد  ا د  بنأبر 

)ب( فتالير التتـاوم والتنأـي  2 
ع ا الصتيد ا ق يمي ذ تن ي  

           است اقير

املدالجــر ذ مجيــخ مــدق مشــاالكر الب ــدام  
مرفقــــــاي التن يــــــ  ا ق يميــــــر ذ أنشــــــور 

           التنأي  ا ق يمير
 :2015عا   إلد 
ذ املائــر مــن الب ــدام  75مشــاالكر   •

املنتميـــــــر لرـــــــ  مـــــــن املرفقـــــــاي ذ 
 مـــــــننشــــــاأل وا ــــــد ع ــــــا األقــــــ  

           أنشور التنأي  ا ق يمير
 

مـــــدق اتأـــــا  بـــــرامل التمـــــ  ا ق يميـــــر  
و وم ا ق يميـــــر مـــــخ األإلـــــدا  ا ـــــد ة 

          ذ عم ير است اقير
 :2015عا  إلد  
برنـــاا  اقنـــ  ع ـــا األقـــ   موانمــر •

مــــن بـــــرامل التمــــ  ا ق يميـــــر مـــــخ 
.اسن اتيشير

ن وقمـت اجتماعــاي لميـخ مرفقــاي التن يــ  
ا ق يمـــي قبـــ  انتقـــا  الـــدوالة الثالثـــر عشـــرة 
ل شنـــــــــــر انـــــــــــتترا  تن يـــــــــــ  است اقيـــــــــــر ذ 

ذ بــــــوم. وشــــــاالك ذ  2015آكاال/مــــــاالس 
ب ـــدام  110إلـــ ر اسجتماعـــاي أكثـــر مـــن 

رفـــــــــ  شـــــــــاالك ذ  والة لنـــــــــر مم دالجـــــــــر ذ 
 انتترا  تن ي  است اقير.

ــــــا وأمريرــــــا  أنشــــــ ت لــــــام لق يميــــــر ألفريقي
ال تينيــــر ومنوقــــر البحــــر الرــــاالييب وأوالوبــــا 
الونـــــوا والشـــــرقير. ويت ـــــاوي مركـــــز إلـــــ ر 
 ال شام ووظائ اا من منوقر ل  أخرق.

أ  ــــــزي موانمــــــر برنــــــامل التمــــــ  ا ق يمــــــي 
املأـتوق،  األفريقي من خ ل اجتما  الفيـخ

وبرنــــــامل التمــــــ  ا ق يمــــــي النــــــيول مــــــن 
ــــامل التمــــ   خــــ ل   قــــر عمــــ . وأمــــا برن
ــــا الونــــوا والشــــرقير فاــــو  ا ق يمــــي ألوالوب
قيــــــد ا عــــــدا ، مــــــخ ليــــــ ن اإلتمــــــا  كامــــــ  

 ألإلدا  است اقير.
ر ق قـر مـن بـرامل التمـ   وم مـأ  زي موان

ا ق يميــــــــر األفريقيــــــــر ا مأــــــــر، وبوشــــــــري 
امل آخر. ونقضحت ب ـدام عم ير موانمر برن

ــــــر،  آنــــــيا الونــــــوا أولوياهتــــــا  وم ا ق يمي
وع قــدي   قــر عمــ  بشــرم موانمــر بــرامل 

 التم  ملنوقر ا يه اهلا  .
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 بياناي األ ان مؤشراي األ ان املتوقترا  احاي 
)ج( حيــــــــــا ة الــــــــــدعم املقــــــــــد  2 

ــــــــرقرةل ب ــــــــدام األعــــــــرا   ذ  املت
ـــــــــــدإلوال  مواجاـــــــــــر التصـــــــــــحر وت
األالاًــــــــــــــــي وال ــــــــــــــــا  مــــــــــــــــن 
املنومـــاي والـــيامل الرئيأـــير ذ 
           اال التتاوم املتتد  األعرا 

ــــــــــر  مــــــــــدق انترــــــــــاس أإلــــــــــدا  است اقي
وأنشــوتاا ذ نيانــاي وبــرامل كــ  مــن 
منومــر لضغ يــر والزالاعــر لضمــم املتحــدة 
)منومــــــر األغ يــــــر والزالاعــــــر(، واسقــــــا  

، وبرنـــامل األمـــم ممايـــر الوبيتـــرالـــدون 
املتحدة ا اائي، وبرنامل األمم املتحدة 
 ل بي ر، واملنومر التاملير لضاليا  الوير

 :2015عا  إلدفا 
أ را  است اقير ع ا مو  انتراس •

ـــــــــر  ـــــــــد ذ الأيانـــــــــاي الوعني متزاي
ملرافحـــــــــــر ال ـــــــــــا  ذ أعمـــــــــــال 

 . 2013متابتر مؤ ر عا  
است اقيـــــر  تزايـــــد انترـــــاس أ رـــــا  •

واملبــــــا الاي الدوليــــــر  التم يــــــايذ 
.املتت قر باألال  وال بر

ذ لعــاال متابتــر اسجتمـــا  الرفيــخ املأـــتوق 
ـــــر  2013لتـــــا   بشـــــرم الأيانـــــاي الوعني

الاــــــــــاي  تملرافحــــــــــر ال ــــــــــا ، نوضمــــــــــ
ات اقيـــــر وإلـــــي ذ إلـــــ ر التم يـــــر، الشـــــريرر 

التنو  البيولوجي ومنومـر األغ يـر والزالاعـر 
املتحدة ل ميـار وأمانـر است اقيـر وآلير األمم 

واملنومـــــر التامليـــــر لضاليـــــا  الويـــــر، نـــــت 
ـــــــدام  ـــــــدعم الب  ـــــــر ل   قـــــــاي عمـــــــ  لق يمي
ــــــخ الأيانــــــاي  ــــــر ل ش ــــــا  ذ ًو املتًر
وتن يـــــــــــ إلا. وأفـــــــــــر ي جـــــــــــداول أعمـــــــــــال 

نصـــــــوص   قـــــــاي التمـــــــ   يـــــــزاط جيـــــــداط ل
 است اقير.
مشــــــاالكر األمانــــــر التامــــــر أو الليــــــر نتيشـــــر 

األولويـــــــــــاي اماليـــــــــــر أ  الجـــــــــــت التامليــــــــــر، 
كثري من التم يـاي واملبـا الاي ذ  ت اقير ل 

الدوليــر املتت قــر باألالاًــي وال بــر. وتشــم  
إل ر التم ياي واملبـا الاي األنـبو  التـاملي 
ل  بر واسئت   الـدون لضالاًـي ومنتـدق 

 األمم املتحدة املت  بالغاباي.
) ( قأــ  فاــم الــروابه بــ  2

لتتامــــــ  مــــــخ تن يــــــ  است اقيــــــر وا
ق ــــــايا األمــــــن الغــــــ ائي ونــــــدالة 
امليـــــــــــــار وال ـــــــــــــا  والغابـــــــــــــاي 

 واملأائ  النأانير

مـــــــــدق ا شـــــــــاالة ل  التنايـــــــــر املتت قـــــــــر  
بالتصــحر وتــدإلوال األالاًــي وال ــا  ذ 
التم ياي واسجتماعاي الدوليـر الرئيأـير 
املتنيــــر بــــاألمن الغــــ ائي وامليــــار وال ــــا  

تنا اط ل  والغاباي واملأائ  النأانير، انـ
          األمانر واللير التاملير مدخ ي

 :2015عا   إلدفا
أ را  است اقير ذ عمـ   انتراس •

لنــر األمــم املتحــدة املتنيــر بــاملواال  
املائيــــــر واملنتــــــدق التــــــاملي الأــــــابخ 

 . 2015ل ميار ذ عا  
انترـاس أ رـا  است اقيـر ذ  تزايد •

عمــــ  الشــــراكر التتاونيــــر ذ اــــال 
.الغاباي

ـــــــخ  ـــــــر ًو با ًـــــــافر ل  التتـــــــاوم ذ عم ي
الأيانــــــاي الوعنيـــــــر ملرافحــــــر ال ـــــــا ، 
ناعدي األمانر آلير األمم املتحـدة ل ميـار 

ــــــخ  متت قــــــر بامليــــــار ًــــــمن  أإلــــــدا ذ ًو
 .أإلدا  التنمير املأتدامر

التامليــــــــر ذ مــــــــن خــــــــ ل مشــــــــاالكر الليــــــــر 
مشــــــــــرو  التمــــــــــ  مــــــــــن أجــــــــــ  مرافحــــــــــر 
التصـــــــحر، ومشـــــــرو  بنــــــــان القـــــــدالة ع ــــــــا 
التــــــرق م مــــــن خــــــ ل اسبترــــــاال واستصــــــال 
ـــــــــر ذ اـــــــــال  واملترفـــــــــر، والشـــــــــراكر التتاوني

، وآليــــر انـــــتتا ة إلي ــــر الغابـــــاي، الغابــــاي
والتــــــا  الــــــدون ل  بــــــر، أ  ال جــــــت جوانــــــب 
الئيأــــــير تتت ــــــ  بتمويــــــ  ا  االة املأــــــتدامر 

اًـــــي ذ جاـــــو  التتـــــاوم الـــــدون مـــــن لضال 
أجـــــ  الغابـــــاي. وقـــــد أقبـــــت التتـــــاوم مـــــخ 

أ يتـــ   الشــراكر التتاونيــر ذ اـــال الغابــاي
ذ  والة منتـــــــــدق األمـــــــــم املتحـــــــــدة املتـــــــــ  

ـــــــــــاي ذ أياال/مـــــــــــايو  ، مـــــــــــن 2015بالغاب
ة مناقشاي بشرم مأـائ  كاي ال خ ل ب و 

أ يــر خايــر ل ت اقيــر، مثــ  الــدوال ا ــد  
  الب دام املنط  ر الغوـان ال ل ت و خ ب

امرجي والتحدياي ا د ة الـيت تواجااـا. 
ـــــاول وت ـــــاي املـــــ كوالة أي ـــــاط ن بتـــــمل التم ي

مأــــرلر األمــــن الغــــ ائي و/أو القــــدالة ع ــــا 
 املناخ. الترق م مخ تغري
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 بياناي األ ان مؤشراي األ ان املتوقترا  احاي 
قأــ  أوجــ  التــرحال بــ  )إل( 2 

تنــاول ق ــايا التصــحر وتــدإلوال 
األالاًــــــــــي وال ــــــــــا ، وتغــــــــــري 

           البيولوجي املناخ و/أو التنو 

مـــــــدق ا شـــــــاالة ل  التنايـــــــر املتت قـــــــر  
بالتصــــحر وتــــدإلوال األالاًــــي وال ــــا  
ذ القراالاي املتت قر بتغري املنـاخ والتنـو  

           البيولوجي
 :2015 إلدفا
ا شــــــــــاالة ذ املقــــــــــرالاي املتت قــــــــــر  •

بات اقيــــر األمــــم املتحــــدة ا عااليــــر 
بشـــــــرم تغـــــــري املنـــــــاخ ل  الاـــــــو  
املب ولــــــر مــــــن أجــــــ  حيــــــا ة قــــــدالة 

ـــن   ع ـــا التـــرق م  رم ا يرولوجيـــو  ال
وا  االة املأـــــــــــــــــتدامر ل غابـــــــــــــــــاي 
وامراجــــــــر الزالاعيــــــــر ذ األالاًــــــــي 

 الافر
ا شــــــــــاالة ذ املقــــــــــرالاي املتت قــــــــــر  •

بات اقيـــــــــر التنـــــــــو  البيولـــــــــوجي ل  
أ يــــــــر تنـــــــــاول ق ـــــــــايا التصـــــــــحر 

وتدإلوال األالاًي وال ا 

نوــــــر ذ الع ــــــا األمانــــــر التامــــــر شــــــشتت 
ــــخ مؤشــــراي مشــــ كر،  كنقوــــر متطــــ ة  ًو

انوـــــــــــــ   املؤشـــــــــــــراي الث قـــــــــــــر املتت قـــــــــــــر 
قيــــاس التقــــد  ذ مــــن مؤشـــراي باألالاًـــي 

 تن ي  است اقير.
با ًـافر ل  أمانـاي است اقيـاي الــث  ، 
أعــرب ال ريــ  اسنتشــاالل الت مــي والتقــ  
التــــــــابخ لصــــــــندو  البي ــــــــر التامليــــــــر واهلي ــــــــر 

ة الت ميـــــــر والترنولوجيـــــــر ال رعيـــــــر ل مشـــــــوال 
التابتر ل ت اقير ا عاالير بشـرم تغـري املنـاخ 

خ مؤشراي  ل تتاومعن انتتدا  ا  ذ ًو
 مش كر.

كانـــــت الليـــــر التامليـــــر شـــــريراط ذ مبــــــا الة 
ليــــــــ   النوــــــــا  ا يرولــــــــوجي ل غابــــــــاي 
املن   ة ذ لعاال ات اقير التنو  البيولوجي.

   
           العوج والتكنولوإليا والوعرفة: 3الهدف التنفيذي  -إليج  

 لنـــر انـــتترا  تن يـــ  است اقيـــرالتمـــ  مـــن خـــ ل ذ قـــدضمت األمانـــر الـــدعم ل  األعـــرا   -25
ققيــ  األإلــدا  اسنــ اتيشير األالبتــر واألإلــدا  التن ي يــر ا مأــر مــن ا ــر ح ذ التقــد  تقيــيم ع ــا 

دض  وقـــــعـــــي نوـــــا  انـــــتترا  األ ان وتقيـــــيم التن يـــــ .  ل  التقـــــاالير املقدمـــــر نـــــتنا باساسنـــــ اتيشير، 
إلبــ   ذ لعــاال است اقيــر مــن خــ ل تن يــ  أنشــور لقــدالاي الذ بنــان الــدعم يــندو  البي ــر التامليــر 

    رضن الب دام املؤإل ر من ا ب   عن برامل عم اا و/أو ب والهتا و/أو موانمتاا.
ذ املائـر مـن الب ـدام األعـرا   70و املتـرقرةالب ـدام ذ املائـر مـن  95وقد قدض  ما يقرب من  -26

 تقااليرإلا من خ ل نوا  انتترا  األ ان وتقييم التن ي .املتقدمر 
وأقنـان فـ ة الأــنت ، أ  ـرح تقـد  أي ــاط ذ توـوير عم يـر اليــد وتقيـيم التقـد  ع ــا يـتيد ققيــ   -27

أقـر قييـد األإلدا  اسن اتيشير. وانت ا ي األمانر من املشااليخ التشريبير ع ا الصتيد الـوع  ذ اـال 
ي ـي:    املتت قـر يـا، س نـيما ت ـ11-/  أ22تمـدة ذ املقـرال تتدإلوال األالاًي، فـاختيي ا جـراناي امل

 )ب( تزويـد الب ـدام األعـرا  ؛)أ( لتا ر اموعاي بياناي عاملير مو دة ملؤشراي التقد  املتتمدة الأـتر
بتقــديراي وعنيــر. وقـ ــيقم  ــل الريــد والتقيــيم لــيا فقــه مــن  يــغ جــدوار ذ عم يــر ا بــ   عــن املتــرقرة 

. تــدإلوال األالاًــيأقــر قييــد  إلــد نوباقــ  ع ــا أي ــاط مــن  يــغ مــدق ابــ  التقــد  ذ تن يــ  است اقيــر، 
اًـو تت يتوـم األعمـال املرتبوـر بـ  إلي ـر الت اعـ  بـ  الت ـو  ااسي ال كيـز األخـرق إلنـاك اـال  ومن
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انــتطدا  مؤشــراي التقــد  ذ لعــاال است اقيــر مــن أجــ  الريــد املشــ ك ويتت ضــ  بــالنور ذ والأيانــاي، 
 فيما ب  ات اقياي اليو الث  .

ذ كـــــانروم باملرأـــــي   2015وع قـــــد املـــــؤ ر الت مـــــي الثالـــــغ ل ت اقيـــــر ذ آكاال/مـــــاالس  -28
بــالتزامن مــخ الــدوالة اسنــتثنائير الرابتــر ل شنــر الت ــم والترنولوجيــا )الــدوالة اسنــتثنائير الرابتــر(، وتنــاول 
ــو :  مرافحــر التصــحر/تدإلوال األالاًــي وال ــا  مــن أجــ  التط يــي مــن وعــرة ال قــر وققيــ   مًو
التنميــــر املأــــتدامر: مأــــا ر الت ــــم والترنولوجيــــا واملتــــاال  واملماالنــــاي التق يديــــر . و  ــــت الوقــــائ  

بتنـــوام  تغـــري املنـــاخ والتصـــحر: توقـــخ التغـــري مأـــتقب ط ذ األالاًـــي توجيايـــاط  اط املوحعـــر قبـــ  املـــؤ ر تقريـــر 
اال  الت ميـــر والتقنيـــر مـــن اقـــا  املتـــوتـــو ض الافـــر وتقييمـــ  والتريـــي متـــ  ، وكتابـــاط ي ـــم خ يـــاي. 

، بتوجيـــ  مـــن مرتـــب لنـــر الت ـــم والترنولوجيـــا. وعـــر  تقريـــر تنوـــيم املـــؤ ر أجـــ  التنميـــر املأـــتدامر
الدوالة اسنتثنائير الرابتر ل شنـر الت ـم والترنولوجيـا النتـائل الت ميـر الرئيأـير ل مـؤ ر وآقـاالر فيمـا يتت ـ  

ـــت إلي ـــر الت اعــ  بـــ  الت ـــ ـــتت مق  ـــاي بالأيانــاي. وانتتًر و  والأيانـــاي نتــائل املـــؤ ر، وًو
 متت قر بالأياناي لتنور فياا لنر الت م والترنولوجيا ذ  والهتا الثانير عشرة.

بـ  األعمـال امل ـو  خ اـا ذ لعـاال لنـر الت ـم  ،أكثر من أل وقت م االيا  ،وجرق الربه -29
والترنولوجيــا مــن جاــر واملنومــاي الت ميــر وإلي ــاي التتــاوم الــيت تتنــاول ق ــايا كاي يــ ر بالتصــحر 
وتــدإلوال األالاًــي وال ــا  مــن جاــر أخــرق. وشــرض  لنشــان إلي ــر الت اعــ  بــ  الت ــو  والأيانــاي 

عــــن كثــــب ذ لعــــدا  تقيــــيم تــــدإلوال وليــــ   ونــــي ر مامــــر ذ إلــــ ا الصــــد . وشــــاالكت است اقيــــر 
األالاًــي التـــابخ ل منتـــدق امرــومي الـــدون املتـــ  بـــالتنو  البيولــوجي وخـــدماي الـــنوم ا يرولوجيـــر. 

التبــا ل عم يـاي  وانت شـري مرتـب لنـر الت ــم والترنولوجيـا وإلي ـر الت اعـ  بــ  الت ـو  والأيانـاي ذ
امتا لنــــااماط كبــــرياط ذ عم يــــر قديــــد نواقــــ  األون املتت قــــر بتقيــــيم تــــدإلوال وليــــ   األالاًــــي، وأنــــ

 تقيـــيم تـــدإلوال وليـــ   األالاًـــيل اط يشياط ومأـــتطدماط الئيأـــيوالرامـــ . وت تتـــي است اقيـــر شـــريراط انـــ ات
 .الئيأياط في  ومأا اط 

وعقــد ال ريـــ  امرــومي الـــدون التقــ  املتـــ  بال بــر وإلي ـــر الت اعــ  بـــ  الت ــو  والأيانـــاي  -30
قييــد : إلــي شــ كر ذ األنــبو  التــاملي ل  بــر تناولــت ق قــر مواًــيخ/مداخ  الئيأــير ل تتــاومج أــر م

 مؤشراي ال بر واألالاًي، والرربوم الت ول ذ ال بر.و ، تدإلوال األالاًيأقر 
وأنــامت إلي ــر الت اعــ  بــ  الت ــو  والأيانــاي ذ لعــدا  مقــ   قدضمتــ  است اقيــر ل  اهلي ــر  -31

 ير املتنير بتغري املناخ بشرم لعدا  تقرير خاص عن تغري املناخ وتدإلوال األالاًي.امرومير الدول
وقـــرال فريـــ  املشـــوالة الت ميـــر والتقنيـــر التـــابخ لصـــندو  البي ـــر التامليـــر ًـــم جاـــو ر ل  جاـــو   -32

ــــــخ مؤشــــــراي مشــــــ كر قــــــد ترــــــوم منانــــــبر لإلبــــــ   ذ لعــــــاال ات اقيــــــاي اليــــــو  أمانــــــر است اقيــــــر لًو
ع ــــا إلــــام  الــــدوالة اسنــــتثنائير توــــاإلرت  يــــندو  البي ــــر التامليــــر. ونوضــــم ال ريـــ   وسنـــتطداماا ذ

 الرابتر ل شنر الت م والترنولوجيا.
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وأعربــــت اهلي ـــــر ال رعيــــر ل مشـــــوالة الت ميــــر والترنولوجيـــــر التابتــــر ل ت اقيـــــر ا عااليــــر بشـــــرم  -33
كر. وقــد  الئــيا اهلي ــر ال رعيــر املنــاخ أي ــاط عــن الغبتاــا ذ التمــ  ع ــا مأــرلر املؤشــراي املشــ   تغــري

ـــــاط الئيأـــــياط أقنـــــان الـــــدوالة اسنـــــتثنائير الرابتـــــر، و عـــــا أمانـــــر است اقيـــــر ل  تقـــــده مق  اـــــا بشـــــرم  عًر
املؤشـــــراي املشـــــ كر ذ اسجتمـــــا  الأـــــابخ ل حـــــواال البحثـــــي الـــــ ل تتقـــــدر اهلي ـــــر ال رعيـــــر ل مشـــــوالة 

 والترنولوجير. الت مير
إلي ــر الت اعــ  بـــ  الت ــو  والأيانــاي ول خـــال مزيــد مــن التحـــديثاي وكــام مــن نتــائل لنشـــان  -34

انــــتطدا   املتــــاال  الت ميــــر لــــدعم يــــنخ القــــراال ذ لعــــاال تيأــــري ع ــــا بوابــــر تبــــا ل املتــــاال  الت ميــــر 
املماالنــاي ال  ــ ا ذ ا  االة التتريــي بأقنــان فــ ة الأــنت . ونت أــتطد  البوابــر ذ ماــا  مناــا  است اقيــر

 بوابــر أقنــان الــدوالة لالتشــرييب يـداال الاًــي. وقــد ق ــدقمت عـرو  عم يــر لميــخ مروضنــاي ا املأـتدامر لض
 اسنتثنائير الرابتر.

وأ جريــت عم يــر ققــ  تتت ــ  بــا يان املــدالج  ع ــا القائمــر مــن أجــ  اسنــت ا ة ع ــا مــو  -35
 ــا مــو مــا أويــا بـــ  أف ــ  مــن قائمــر ا ــيان. ونــت دالج نأــطر للر ونيــر مــن القائمــر ذ البوابــر ع

 .  2015تروم متا ر حب ول  اير عا  مرتب لنر الت م والترنولوجيا. ومن املتوقخ أم 
  

           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)أ( لجــــران األعــــرا  لتقييمــــاي 3 

األقر ذ لعاال است اقير مخ ال كيـز 
ــــــــا التقــــــــد  ا ــــــــرح ذ ققيــــــــ   ع 

           4-1األإلدا  اسن اتيشير 

املب غـــــــر عـــــــن  املتـــــــرقرةعـــــــد  األعـــــــرا   
ا ـــــــــرح ذ ققيـــــــــ  األإلـــــــــدا   التقـــــــــد 

           4-1اسن اتيشير 
 :2015عا   إلد 

تنقــــــــيح  ــــــــل ومناشيــــــــر ا بــــــــ     •
بشـــــــــرم مؤشـــــــــراي األقـــــــــر، وفقــــــــــاط 
ل ــــــــــــدالوس املأــــــــــــت ا ة مــــــــــــن  والة 

           (2013ا ب   األو  )

ــخ  ــل ومناشيــر لإلبــ   عــن ت ــمضن  ًو
 مؤشراي التقد  ما ي ي:

قديـــــــد اموعـــــــاي البيانـــــــاي التامليـــــــر  •
ملؤشـــــــــــراي التقـــــــــــد  واملقـــــــــــاييا كاي 

 الص ر؛
ــــر مــــن  • انــــتطراج التقــــديراي الوعني

 مصا ال البياناي التاملير املتا ر؛
الب ـــــدام املشــــاالكر ذ مشـــــرو   دتزويــــ •

بتقـديراي  تـدإلوال األالاًـيأقر قييد 
 وعنير.

ــــــخ خوــــــوأل األنــــــاس 3  )ب( ًو
الوعنيــــــر والتامليــــــر لتقيــــــيم التقــــــد  
ا ــــــــــــــرح ذ ققيــــــــــــــ  األإلـــــــــــــــدا  

           3-1اسن اتيشير 

ـخ خوـوأل   مدق تقـد  األعـرا  ذ ًو
األنــاس لتقيــيم التقــد  ا ــرح ذ ققيــ  

            3-1األإلدا  اسن اتيشير 
  :2015عا   إلدفا
مناشيـر الريـد والتقيـيم ع ـا اختباال  •

 ؛الصتيد الوع  ذ مخأر ب دام
ـــخ خـــه أنـــاس  • است ـــا  ع ـــا ًو

؛عاملي من عدم 
 

ـــــــــيم ذ  اخت ـــــــــيي مناشيـــــــــر الريـــــــــد والتقي
الب ــــدام الأــــتر عشــــر املشــــاالكر ذ مشــــرو  

 .تدإلوال األالاًيأقر قييد 
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)ج( انــــــــــــــــــتنا  األعــــــــــــــــــرا  ذ 3 

قراالاهتـــــا ا ـــــاك لجـــــراناي لتحقيـــــ  
ع ــــــا  4-1األإلــــــدا  التن ي يــــــر 

مت ومـــاي لدقـــر عـــن النشا ـــاي 
والتحــدياي كاي الصــ ر وا ايــر 

ـــــــــدام  وغريإلـــــــــا مـــــــــن  املتـــــــــرقرةبالب 
          رالااي املتنير باست اقي

مدق لبـ   الريانـاي املقدمـر ل تقـاالير  
ققيـــ  األإلـــدا  عـــن التقـــد  ا ـــرح ذ 

            4-1التن ي ير 
 :2015عا   إلد 

باملقاالنـر التقاالير الـواال ة عد  حيا ة   •
           2013عا   مخ

 
ـــــر انـــــتترا  تن يـــــ   مـــــدق ليـــــداال لن
است اقير لتويياي لد ة اهلـد  جـران 

 انتترا  األ ان وتقييم التن ي 
 :2015عا   إلد 

تقــــــــــده لنــــــــــر انــــــــــتترا  تن يــــــــــ   •
است اقيــــر ذ  والهتـــــا الثالثــــر عشـــــرة 
تويــــياي بشــــرم ا وــــواي املقب ــــر 

 .انتنا اط ل  نتائل التقاالير

ـــــــــدض   ـــــــــر ) 94ق  أيـــــــــ  مـــــــــن 159ذ املائ
تقااليرإلا ذ عـا   املترقرة( من الب دام 165
، مــــا ميثضــــ  حيــــا ة كبــــرية عــــن نأــــبر 2014

 42.3، وكانـــت 2013ا بـــ   ذ عـــا  
 ب داط(. 71) ذ املائر
تقريـــر الـــدوالة الثالثـــر عشـــرة ل شنـــر  نت ـــمض 

انـــــــتترا  تن يـــــــ  است اقيـــــــر انـــــــتنتاجاي 
وتويـــــــــــياي ت يـــــــــــد با ـــــــــــاك مزيـــــــــــد مـــــــــــن 
ا جـــــراناي لتحقيـــــ  األإلـــــدا  التن ي يـــــر 
ا مأر، بنـانط ع ـا نتـائل عم يـر ا بـ  . 
ونوــر تقريــر ال شنــر أي ــاط ذ الــدعم املــان 
ـــــ   ـــــوالة وتنقـــــيح وتن ي لتن يـــــ  است اقيـــــر ولب 

تم  ذ ًون خور التنمير ملا بتـد برامل ال
 . 2015عا  

ـــــا األعـــــرا  عـــــن نـــــب  3  ) ( اًل
وأ واي ليصـــــــال املت ومـــــــاي مـــــــن 
خـــــ ل عم يـــــر ا بـــــ   ذ لعـــــاال 

           است اقير

تقـــاالير األعـــرا  ل مبـــا   اتبـــا  مـــدق  
          لإلب   التوجياير
 :2015عا   إلد 

ذ املائــر ع ــا األقــ  مــن  75اتبــا   •
 . مبا   التوجيايرلالتقاالير الواال ة 

ــــه نوــــا  ا بــــ   لتم يــــر ا بــــ   لتــــا   ب أق
مــؤ ر األعــرا  اي انـتشابر لتوجياــ 2014

ــــــــــ  اما يــــــــــر عشــــــــــرة فيمــــــــــا يتت ــــــــــ   ذ  والت
بانــتترا  التن يــ  وتقييمــ . ونـ ققحــت اــاكج 
ا ب   و لي  ا ب   ومأـر  املصـو حاي 
و ليـ  نوـا  انـتترا  األ ان وتقيـيم التن يـ ، 

 وأتيحت بال غاي املو وبر.
ـــواال ة عـــن عريـــ   ـــ قمت مجيـــخ التقـــاالير ال ن 

م التن يــــــ ، نوــــــا  انــــــتترا  األ ان وتقيــــــي
 ـــــــــمام ولبانـــــــــتطدا  اـــــــــاكج ا بـــــــــ  . 

و ًـخ جدوق البياناي ولمرانير مقاالنتاا، 
بروتوكـــول ل ـــبه الـــو ة. ونتيشـــر لـــ ل ، 

مــــا يقــــرب مــــن نصــــي  األعــــرا نقضحــــت 
 التقاالير وأعا ي تقدمياا.

ــــــــــــــــر الت ــــــــــــــــم )إل( 3  ــــــــــــــــو  لن
والترنولوجيـــــــا باملتـــــــاال  املتت قـــــــر 
يرافحـــــــــــــر التصـــــــــــــحر وتـــــــــــــدإلوال 

وال ــــــــا  مــــــــن أجــــــــ  األالاًــــــــي 
التط يي من وعـرة ال قـر وققيـ  
التنمير املأتدامر، مخ ال كيز ع ا 
ــــــــــــا  مأــــــــــــا ر الت ــــــــــــم والترنولوجي
 واملتاال  واملماالناي التق يدير

مــــدق اإلتمــــا  الونــــه الت مــــي بــــاملؤ ر  
           ل ت اقير  الت مي الثالغ

 :2015عا   إلد 
 200تقـــــــــده مـــــــــا س يقـــــــــ  عـــــــــن   •

           ل مؤ ر الت مي الثالغخ ير 

املــؤ ر، ذ لعــاال خ يــاي  206ق ــدضمت 
ــــــتاا ال شنــــــر اسنتشــــــاالير الت ميــــــر  انتتًر
الـــــيت أنشـــــ ت ل مـــــؤ ر، ف ـــــم تقبـــــ  تأـــــخ 
خ يــــــاي أل ــــــا اعت ــــــيي خــــــاالج نوــــــا  
تـــــت ا  يـــــاي الـــــيت ق ب ـــــت   املـــــؤ ر. ومج 
ـــت ذ املـــؤ ر أقنـــان  ك اـــا ذ كتـــاب وع ًر

يحير.ج أاي عرو  امل   صقاي التًو
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)و( انــــــــــــــت ا ة لنــــــــــــــر الت ــــــــــــــم 3

والترنولوجيــا مــن عمــ  املنومــاي 
الت ميـــر وإلي ـــاي التتـــاوم الت مـــي 
الـــــــــيت تتنـــــــــاول الق ـــــــــايا املتت قـــــــــر 
بالتصــــــــــــحر وتــــــــــــدإلوال األالاًــــــــــــي 
وال ا ، يا ذ كل  لنشان إلي ر 
الت اعــ  بــ  الت ــو  والأيانــاي، 
ع ــــــا مــــــو مــــــا اعت مــــــد ذ املقــــــرال 

 11-/  أ23

لنـــر الت ـــم والترنولوجيـــا مراعـــاة مـــدق  
            تم  إلي اي التتاوم الت مي األخرقل

 :2015عا   إلد 
تزويـــــــد لنـــــــر الت ـــــــم والترنولوجيـــــــا   •

بانتوـــــــا  باملت ومـــــــاي عـــــــن عمـــــــ  
املنوماي الت مير وإلي اي التتـاوم 

           الت مي

شـــــاالكت است اقيــــــر عــــــن كثــــــب ذ لعــــــدا  
األالاًـــــي الـــــ ل تقيـــــيم تـــــدإلوال وليـــــ   

أجــــــرار املنتــــــدق امرــــــومي الــــــدون املتــــــ  
ــــــــــنوم  ــــــــــوجي وخــــــــــدماي ال ــــــــــالتنو  البيول ب

 ا يرولوجير.
عقــــــــــدي إلي ــــــــــر الت اعـــــــــــ  بــــــــــ  الت ـــــــــــو  
ـــــــدون  ـــــــ  امرـــــــومي ال والأيانـــــــاي وال ري
التقـــــ  املتــــــ  بال بــــــر ج أــــــر مشــــــ كر ذ 

ق قـر وات قـت ع ـا األنبو  التاملي ل  بـر 
 اوم.مواًيخ/مداخ  الئيأير ل تت

ـــــــــو   أنـــــــــامت إلي ـــــــــر الت اعـــــــــ  بـــــــــ  الت 
ـــــــــ   مت والأيانـــــــــاي ذ لعـــــــــدا  مقـــــــــ   قدض
است اقير ل  اهلي ر امرومير الدوليـر املتنيـر 
بتغري املناخ بشرم لعـدا  تقريـر خـاص عـن 

 تغري املناخ وتدإلوال األالاًي.
فريـــ  املشـــوالة الت ميـــر والتقنيـــر ت ـــافر جاـــو  

أمانـر  جاـو مـخ التابخ لصندو  البي ر التاملير 
ــخ مؤشــراي مشــ كر قــد ترــوم  است اقيــر لًو
منانــــــبر لإلبــــــ   ذ لعــــــاال ات اقيــــــاي اليــــــو 

 وسنتطداماا ذ يندو  البي ر التاملير.
ـــــر ل مشـــــوالة الت ميـــــر  ـــــت اهلي ـــــر ال رعي أعرب
والترنولوجيـــــر التابتــــــر ل ت اقيــــــر ا عااليــــــر 

التمــــ  ذ بشــــرم تغــــري املنــــاخ عــــن الغبتاــــا 
 املش كر.ع ا مأرلر املؤشراي 

)ح( انـــــــــــــــــــــتطدا  األعـــــــــــــــــــــرا  3 
ل متــاال  الت ميــر مــن أجــ   عــم 

           ينخ القراال بشرم است اقير

مــــــدق لتا ــــــر املتــــــاال  الت ميــــــر ا ــــــد ة  
اهلــد  بشــرم التصــحر وتــدإلوال األالاًــي 

           وال ا  ذ لعاال است اقير
 :2015عا   أإلدا 

عمــــــــ ط لنــــــــدان املشــــــــوالة الت ميــــــــر   •
مـــــــن مـــــــؤ ر األعـــــــرا  ذ بتوجيـــــــ  

    ؛        والت  اما ير عشرة
النشـــــــا  ذ لنشـــــــان وعمـــــــ  إلي ـــــــر  •

 ؛الت اع  ب  الت و  والأياناي
عـــد  الشـــركان املشـــاالك   م ـــاع ر •

ـــــر ذ بوابـــــر  ـــــا ل املتـــــاال  التم ي تب
 ؛2013مقاالنر بتا  

اجتمتــــــــــت إلي ــــــــــر الت اعــــــــــ  بــــــــــ  الت ــــــــــو  
والأيانـاي قـ   مـراي: ذ  زيرام/يونيـ  

 نيأــــــام/و ، 2015، وآكاال/مــــــاالس 2014
ن ضـــ ي إلي ـــر الت اعـــ  بـــ  و . 2015أبريـــ  

الت ـــــو  والأيانـــــاي تن يـــــ اط كـــــام ط برنـــــامل 
، 2015-2014عم اا املت   ع ي  ل   ة 

بــــــدوال ا  االة املتت قـــــر  اــــــا يـــــا ذ كلـــــ  امل
املأـــتدامر لضالاًـــي ذ نـــيا  ات ـــاقييت  اليـــو 
األخري ، وفتالير املؤ راي الت ميـر املتقـو ة 
ذ لعــــاال است اقيــــر، ونتــــائل املــــؤ ر الت مــــي 

ملنتــــــدق ال ت اقيــــــر، والتتــــــاوم مــــــخ لــــــغ الثا
امرـــومي الـــدون املتـــ  بـــالتنو  البيولـــوجي 

ــــــــر ــــــــنوم ا يرولوجي وال ريــــــــ   وخــــــــدماي ال
   املت  بال بر.امرومي الدون التق
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
 التشـرييبا يـداال أ ع    املروضم األول مـن 

لبوابـــــــر تبـــــــا ل املتـــــــاال  الت ميـــــــر ذ عـــــــا  
توـوير . ومن  كل  ام ، تواي  2014

إلير  البوابر ووظائي البحغ فياا. وق دض  
عـــر  كامــــ  لميـــخ املرونــــاي ذ الــــدوالة 
اسنتثنائير الرابتر لنر الت م والترنولوجيا. 

 بوابــر لالنأـطر التشريبيـر د ليــداال أ ع ـوقـد 
ذ لعـــاال تتـــاوم وقيـــ  مـــخ مخأـــر شـــركان. 
ـــــخ اـــــوكج  وأنـــــام إلـــــؤسن الشـــــركان ذ ًو

ــــــــا ة ل شــــــــراكر ني أــــــــتطد  ذ  تونــــــــيخ حي
 البوابر ذ ف ة الأنت  املقب ر.

) ( انـــــــــــــــــــتطدا  األعـــــــــــــــــــرا  3 
املماالنــــــاي ال  ــــــ ا مــــــن أجــــــ  

            عم تن ي  است اقير

املماالنـــــــــاي ال  ـــــــــ ا مـــــــــدق لتا ـــــــــر  
املتت قـــــــر يرافحـــــــر التصـــــــحر وتـــــــدإلوال 
ــــــر  األالاًــــــي وال ــــــا  ل شاــــــاي املتني

          باست اقير
 :2015عا   إلد 

بوابر تبـا ل املتـاال  الت ميـر تيأري  •
اسع   ع ا املماالناي ال  ـ ا 

 .املتت قر باست اقير

ــــر لــــنـ ا ل  ــــاال ع ــــا الشــــبرر التاملي بويــ اا قاعـــدة   املــواال  وترنولوجيــاي   ــعوقــــخ اسختي
البياناي املويـا اـا فيمـا يتت ـ  باملماالنـاي 
ال  ـــــــــ ا ذ ا  االة املأـــــــــتدامر لضالاًـــــــــي. 

ا يـــــــــداال وشـــــــــاالكت الشـــــــــبرر بنشـــــــــا  ذ 
ل بوابــر، متيحــرط قاعــدة متاالفاــا مـــن التشــرييب 

ـــــر  تا ـــــر  ـــــر. ونت أـــــتطد  البواب خـــــ ل بواب
الويــــــــــــول بأــــــــــــاولر ل  قاعــــــــــــدة بيانــــــــــــاي 

 ا ذ ا  االة املأــــــــتدامر املماالنــــــــاي ال  ــــــــ
لضالاًـــــي الـــــيت تترـــــي الشـــــبرر ذ الوقـــــت 

 الراإلن ع ا لنشائاا.
ــــــدابري املتطــــــ ة )أل( قأــــــ  3  الت
شـــــــاالكر األونـــــــاأل واملؤنأـــــــاي مل

           الت مير

مـــدق مشـــاالكر الشـــبراي واملؤنأـــاي  
            الت مير ذ عم  است اقير

 :2015عا   أإلدا 
 ؛ا يانتنقيح قائمر  •
حيــــــــا ة عــــــــد  الت مــــــــان املأــــــــش    •

م ـــــــوال املــــــــؤ ر الت مـــــــي الثالــــــــغ 
 .مقاالنر باملؤ ر الت مي الثاين

ـــــخ  ـــــر ققـــــ  مـــــن مجي أجـــــري األمانـــــر عم ي
أمســـــان ا ـــــيان ذ القائمـــــر و ـــــ فت مناـــــا 

ـــــ ين م تـــــر  تركيـــــداي بشـــــر م  ا ـــــيان ال
. ويب ـــــــــغ 2014آكاال/مـــــــــاالس  31 ـــــــــ  

امـــــــــو  عـــــــــد  ا ـــــــــيان ذ القائمـــــــــر الم 
من رشيحاي خبرياط. وقد وال ي ت 1 284
ــــــيي ل  مشــــــرو   81 بوابــــــر العرفــــــاط. وأً 

نوــا  للرــ وين لقائمــر ا ــيان، مــن  لنشــان  
 . 2015ذ عا  يروم متا اط املتوقخ أم 

شطصـــاط ل مشـــاالكر ذ  450نـــشض   ـــوان 
غـــــري أم  ملــــؤ ر الت مـــــي الثالـــــغ ل ت اقيـــــر،ا

ب ــــــــغ عــــــــد  املشــــــــاالك  ذ  ايــــــــر املوــــــــا  
ب ــــداط، مــــن  90مشــــاالك مــــن  300  ــــوان

عاملــــــاط مأــــــتق ط. وكــــــام  130بيــــــنام قرابــــــر 
املتوقــخ تــد  الالتــد  أقــ  بتــمل الشــين مــن 

لك ب ــغ  مشــاالك  ذ املــؤ ر الت مــي الثــاين، ل
شــاالكاط، مــن بيــنام مــا يقــرب م 350 ــوان 
 عاملاط مأتق ط. 190من 
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           : بناء القدران4الهدف التنفيذي  - ال  
 
 (Capacity Building Marketplace)ي فـــ ة الأـــنت ، عـــزح موقـــخ نـــو  مـــواال  بنـــان القـــدالا أقنـــان -36

،  والة تت ــم 2014، ذ لعــاال عم يــر ا بــ   لتــا  فــنوضم والر ذ  عــم التم يــاي الرئيأــير ل ت اقيــر. 
، قــــدض  نــــو  املــــواال  2015للرــــ وين  صصــــر ل مــــوظ   املأــــؤول  عــــن لعــــدا  التقــــاالير. وذ عــــا  

ل اعــــــــاي عــــــــن  والاي لنــــــــر الت ــــــــم والترنولوجيــــــــا ولنــــــــر انــــــــتترا  تن يــــــــ  است اقيــــــــر انــــــــتادفت 
الق يـــ  عـــن است اقيـــر. وذ  لسض ن س يترفـــوم املشـــاالك ، و والاي تت ـــم للرـــ وين لضشـــطاص الـــ ي مجيـــخ
ــخ خوــه  2015عــا   الوعنيــر، وع ــوقالي التمــ  أي ــاط، أ ع ــدضي  زمــر مت ومــاي خايــر عــن عم يــر ًو

تـــدإلوال األالاًـــي. ومثـــر  والاي تت ـــم للرـــ وين أخـــرق قيـــد أقـــر قييـــد يـــ حر لبنـــان القـــدالاي ذ اـــال 
 ذ جامتاي ذ أوالوبا وذ آنيا. است اقير ا عدا . وق دضمت لاًراي، عند الو ب، عن عم ير

وقــد حا ي ا ــدماي واملــواال  الــيت يقــدضماا نــو  املــواال  لتشــم ، ذ مج ــر أمــوال، فريــاط ل زمــاسي،  -37
ـــر، الدالانـــر و انح ملـــ اط وفريـــ ـــا ل الالان ملشـــااليخ، و والة تت ـــم للرـــ وين لاـــاي التنأـــي  الوعني بـــ  ومنـــياط لتب

مويـ  المــاعي والتيعـاي. وأ تــيح مزيـد مــن املـواال  بال غــاي ا نـبانير وال رنأــير الشـباب، ومت ومـاي عــن الت
ـي )لنحصضـن  ‘climateproof my land‘والرونـير. وكثـضي نـو  املـواال  مـن جاـو  التوعيـر، و ويـت ظ ـر األالًا

نا من تغري املناخ( بشتبير   تصـميم موقـخ التوايـ  اسجتمـاعي. وأ  خ  ـت قأـيناي ع ـا مواقـخ ذ كبرية أاًل
 اي املأتطدم .يبنو  املواال  وناولر انتطدام  باسنتنا  ل  تتق

  
           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر

)أ( قأــ  فــرص بنــان القــدالاي 4 
           ا د ة اهلد  ذ لعاال است اقير

           مدق انتطدا  نو  مواال  بنان القدالاي 
 :2015عا   أإلدا 

ـــــــــا ة أنشـــــــــور بنـــــــــان القـــــــــدالاي املتا ـــــــــر  • حي
، يـــا 2013لضعـــرا  املتـــرقرة مقاالنـــر بتـــا  

 ذ كل  املتا ر من خ ل نو  املواال 
 2013حيا ة حياالاي نو  املواال  عن عا   •

حا ي املــــواال  ا دقــــر ذ نــــو  املــــواال  
مـــــــوال  ذ كـــــــانوم  800مـــــــن  ـــــــوان 
 2 200و ل  مــ 2014الثاين/ينــاير 

 . 2015موال  ذ أياال/مايو 
حا  عـــد  الزيـــاالاي الشـــارير ل  نـــو  

حيــــاالة  3 900املــــواال  ممــــا يقــــرب مــــن 
)بواقـــخ  2013ذ كـــانوم الثاين/ينـــاير 

مأـــــــــــــــتطدماط من ــــــــــــــــر اط( ل   2 864
 2015حيـــــاالة ذ أياال/مـــــايو  7 800
 مأتطدما من ر اط(. 5 743 )بواقخ

   
 ونقل التكنولوإليا: التوودل 5الهدف التنفيذي  -هاء 

 
ــــر املقدمــــر ذ عــــا   -38 ــــ  ذ مت ومــــاي عــــن التقــــد   2014أتا ــــت التقــــاالير الوعني ا ــــار ققي

، وبصـــ ر أعـــمض، عـــن التـــدفقاي املاليـــر كاي الصـــ ر باست اقيـــر اجملمضتـــر ذ املرفـــ  5اهلـــد  التن يـــ ل 
الليــر التامليــر هلــ ر املت ومــاي املــان املو ــد الــواال  ذ اــاكج ا بــ  . ونــاعد التح يــ   الــ ل أجرتــ  

 األعرا   ذ النور ذ كي ير تتزيز فتالير وك انة املواال  املالير.
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وذ نـــيا  التح ـــري لتم يـــر تقـــده التقـــاالير، تتاونـــت األمانـــر والليـــر التامليـــر مـــخ يـــندو   -39
ـــدعم التـــاملي،  الـــ ل  عـــم الب ـــدام البي ـــر التامليـــر وبرنـــامل األمـــم املتحـــدة ل بي ـــر ذ لعـــدا  برنـــامل ال

ذ لعــدا  التقــاالير وذ ب والة/موانمــر بــرامل عم اــا الوعنيــر. وذ إلــ ا املشــرو ، أوك ــ  ل  الليــر  املتــرقرة
التامليـــر ل مـــرة األو   وال الوكالـــر القائمـــر بتن يـــ  برنـــامل الـــدعم املـــان، ذ  ـــ  كـــام برنـــامل األمـــم 

 املتحدة ل بي ر الوكالر املشرفر ع ا تن ي ر.
ومثض ــت األمانـــر  است اقيــر  ذ  والاي ا ـــا يـــندو  البي ــر التامليـــر والمتيــر التامـــر ا امأـــر  -40

، وأقنانإلــا أبــر  الصــندو  ات اقــ  بشــرم عم يــر التشديــد 2014لصــندو  البي ــر التامليــر ذ أياال/مــايو 
ال  الــــيت ذ املائــــر ذ املــــوا 10  ــــوانالأا نــــر ملــــواال ر. وأنــــ ري إلــــ ر التم يــــر عــــن حيــــا ة قــــدالإلا 

 تدإلوال األالاًي.ملأرلر خيصصاا يندو  البي ر التاملير 
ـــخ انـــ اتيشياي  ويـــ  مترام ـــر وأعـــر انـــتثماال مترام ـــر، وايـــ ت الليــــر  -41 وعـــن عريـــ  ًو

ذ انـتطدا   ـل مترامـ  ذ تتب ـر املـواال  مـن أجـ  تن يـ  است اقيـر ع ـا  املتـرقرةالتاملير  عـم الب ـدام 
ب ـداط ومنوقتـ   وم لق يميتـ  ذ  13 ة الأـنت ، عم ـت الليـر التامليـر مـخ الصتيد الوع . وأقنـان فـ

ــخ انــ اتيشياي  ويــ  مترام ــر/أعر انــتثماال مترام ــر. وقــد أخــ  كثــري مــن الب ــدام الــيت عم ــت  ،ًو
خوـــــواي مـــــن أجـــــ  تن يـــــ  انـــــ اتيشياي التمويـــــ   ،متاـــــا الليـــــر التامليـــــر ذ فـــــ اي نـــــنت  نـــــابقر

، وبـ ل  ويـ  امـو  عـد  الب ـدام الـيت  عمتاـا الليـر لرـ  مناـانتثماال املترام ر املترام ر/أعر اس
 ذ بتمل املناع   وم ا ق يمير(.تقخ ب داط )يا فياا ب دام  50التاملير ل  ما يقرب من 

ــت الليــر التامليــر   شاــا، اــد  ققيـــ  مزيــد مــن ال تاليــر والر ــانة ذ تـــدخ هتا  -42 وانتتًر
لتن يـــــ . وباسنـــــتنا  ل  التتقيبـــــاي الـــــواال ة مـــــن مـــــؤ ر األعـــــرا  ولنـــــر انـــــتترا  تن يـــــ  املتت قـــــر با

تبأـــــيه است اقيـــــر، ول  نتـــــائل عم يـــــيت  التقيـــــيم الـــــداخ ي األخريتـــــ ، نتأـــــتا الليـــــر التامليـــــر ل  
يتو ب كلـ  قيـا ة  روميـر نـانـتا كاط ل مـواال . و والتم  ع ا أم ترـوم أقـ  عم ياي تتب ر املواال  

ذ املبـــــا الاي والتم يـــــاي وآليـــــاي التمويـــــ  التامليـــــر ع ـــــا مـــــو فتضـــــال إلـــــ ر التم يـــــاي ول الاج ويـــــر ق
 اليت تت  اا است اقير.ق ايا وا ق يمير والوعنير، مخ لمرانير حيا ة التموي  التا  وا اص ل 

ا  وأكثــر ليــر التامليــر أقنــان فــ ة الأــنت  ع ــا  ويــ  مبــا الاي لــد ة القوــالولــ ل ، الكــزي  -43
ا ــار تــرويل مبــا الاي  اليا يــر  قــا الة ع ــا توليــد اسنــتثماالاي، واملشــاالكر فياــا. ذ ابترــاالاط، والتحــوضل 

و ـــ  كلـــ  تقـــده الـــدعم ذ بنـــان القـــدالاي ذ اـــال الويـــول ل  آليـــاي  ويـــ  لـــد ة، ف ـــ ط عـــن 
األالاًــــي. ومــــن األمث ــــر  تــــدإلوالأقــــر قييــــد تصــــميم املشــــااليخ ذ اــــان  ا  االة املأــــتدامر لضالاًــــي و 

ـــ ة مـــن خـــ ل مشـــرو   ع ـــا إلـــ ر املبـــا الاي، مبـــا الة الـــداال األخ ـــر ملنوقـــر الصـــحران الرـــيق املن ض
FrontLocalEnvironnementalpouruneUnionVertE (FLEUVE)  ، الـــــ ل ميوضلـــــ  اسقـــــا  األوالو
ـــــ  ليواليـــــا و  ـــــ  األالاًـــــي ومشـــــرو  ا  االة املأـــــتدامر لضالاًـــــي/اهلشرة الـــــ ل  وضل ـــــاول الت قـــــر ب يتن

تــدإلوال األالاًــي أقــر لتحييــد واألمــن بالتتــاوم مــخ املنومــر الدوليــر ل اشــرة، ولنشــان يــندو   واهلشــرة
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فيمــا يتت ــ  برإلــدا  التنميــر نوــا  وانــخ يقــدض   ــوي ط  ت وــاط مــن أجــ   عــم ليــ   األالاًــي ع ــا 
 املأتدامر.

ب ــداط ومنومـــر ذ  12تقــدير القيمــر اسقتصـــا ير لضالاًــي،  عمــت الليـــر التامليــر ذ اــال و  -44
الوبيتيـــر. ل مأـــوضحاي وانـــتطدا   شـــل اقتصـــا ير لـــدعم اسنـــتثماالاي ذ ا  االة املأـــتدامر ب ـــوالة 

ـــــخ ويــــق  أنأـــــب املناشيــــاي ذ تقـــــدير القيمــــر اسقتصـــــا ير لضالاًـــــي،  ومــــن أجـــــ  قديــــد أو ًو
ــــر التامل ــــر أي ــــاط مــــخ مؤنأــــاي تتاونــــت اللي ــــر ي ــــالنور ل  عم ي وخــــيان يتم ــــوم ذ إلــــ ا اجملــــال. وب

عـــر التق يديـــر ل تمويـــ  ا اـــائي، وايـــ ت الليـــر التامليـــر انترشـــا  األاملتوقـــاي والقيـــو  الرامنـــر ذ 
فـــرص ماليـــر مبترـــرة لتونـــيخ نوـــا  التمويـــ  مـــن أجـــ  تن يـــ  است اقيـــر. وأقنـــان فـــ ة الأـــنت ، نـــتت 

 ويــول ل  فــرص التمويــ  القائمــر، ال حمتــ  لباملترفــر وا ــية  املتــرقرةيــر ل  تزويــد الب ــدام الليــر التامل
واملأــــوضحاي تق يــــدل، و ويــــ  اـــاسي الئيأــــير مثــــ  ليــــ   الغابــــاي اليـــا ذ كلــــ  التمويــــ  غــــري 

ل أمث ـــر الوبيتيـــر. واعتـــيي و ـــدة الت تـــي  املشـــ كر ملنوومـــر األمـــم املتحـــدة ذ تقريرإلـــا الـــ ل يتنـــاو 
ع ــا املت ومــاي املتت قــر بتمويــ  مرافحــر تغــري املنــاخ ذ منوومــر األمــم املتحــدة، ع ــدضة  أ واي  ويــ  

تتاا اللير التاملير  مماالنر ف  ا .  ا  االة املأتدامر لضالاًي اليت ًو
  

           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)أ( انـــــــــــــــــتنا  األعـــــــــــــــــرا  ذ 5 

قراالاهتــــــا املتت قــــــر بتتزيــــــز فتاليــــــر 
وك ـــــــــــــــانة املـــــــــــــــواال  املاليـــــــــــــــر ل  
مت وماي لدقر عن النشا ـاي 
والتحــــــــــــــــــــدياي كاي الصــــــــــــــــــــ ر 

وغريإلــا  املتـرقرةبالب ـدام وا ايـر 
       من الااي املتنير باست اقير

الريانـاي املقدمـر املدق ال ل وي ت لليـ  
عـــن التقـــد  فيمـــا يتت ـــ  بـــا ب   ل تقـــاالير 

      5ا رح ذ ققي  اهلد  التن ي ل 
  :2015عا   إلد 

 باملقاالنر مخالتقاالير الواال ة عد  حيا ة   •
           2013عا  

مـــدق انـــتطدا  األعـــرا  لنتـــائل تقييماـــا  
 5ل تقد  ا رح ذ ققيـ  اهلـد  التن يـ ل 

         لتحقيق ر ا وواي املقب  البتض ذعند 
 :2015عا   إلد 
تقـده لنـر انـتترا  تن يـ  است اقيــر،  •

ذ  والهتـــــــا الثالثـــــــر عشـــــــرة، تويـــــــياي 
بشــــرم ا وــــواي املقب ــــر ع ــــا أنــــاس 

 نتائل ا ب  

أيــــــ  مــــــن  159ذ املائــــــر ) 94قــــــدض  
تقااليرإلـــا ذ  املتـــرقرة( مـــن الب ـــدام 165
، مـــا ميثضـــ  حيـــا ة كبـــرية عـــن 2014عـــا  

، وكانــت 2013نأــبر ا بــ   ذ عــا  
 ب داط(. 71) ذ املائر 42.3
ن تقريـــر الـــدوالة الثالثـــر عشـــرة ل شنـــر ت ـــمض 

انـــــــتترا  تن يـــــــ  است اقيـــــــر انـــــــتنتاجاي 
وتويــــــــــياي ت يــــــــــد با ــــــــــاك مزيــــــــــد مــــــــــن 
ا جـــــراناي لتحقيـــــ  األإلـــــدا  التن ي يـــــر 

 ـا نتـائل عم يـر ا بـ  . ا مأر، بنانط ع
ونوــر تقريــر ال شنــر أي ــاط ذ الــدعم املــان 
ـــــوالة وتنقـــــيح وتن يـــــ   ـــــر ولب  ـــــ  است اقي لتن ي
برامل التم  ذ ًون خور التنمير ملا بتـد 

وقيقــــــــــــــــر ل  . وانــــــــــــــــتنا اط 2015عــــــــــــــــا  
قيــاس التقــد  ذ عــن الليــر التامليــر  أعــدضهتا

، أويــــت 4ققيــــ  اهلــــد  اسنــــ اتيشي 
ذ ا جـــراناي مـــن  ـــاك املزيـــد با األعــرا 

 إل ا اجملال أي اط.
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
ــــد انــــتطد  الب ــــدام 5  )ب( تزاي

لـــنال مترامـــ   املتـــرقرةاألعــرا  
ذ تتب ـــر املـــواال  ألغـــرا  تن يــــ  
           است اقير ع ا الصتيد الوع 

 ملترام ـــــــر/ا حيـــــــا ة عـــــــد  أعـــــــر اسنـــــــتثماال
 اللير التاملير بدعم منانــــــــ اتيشياي التمويــــــــ  املترام ــــــــر املت ــــــــدضة 

 :2015عا   إلد 
اللير التامليـر من  عم ب داط  30 انت ا ة  •

ــــــــخ أو تن يـــــــــ  أعــــــــر اسنـــــــــتثماال  ذ ًو
           ان اتيشياي التموي  املترام راملترام ر/

قــــــدضمت الليــــــر التامليــــــر  عمــــــاط ذ لعــــــدا  
 ول ـــــاح انـــــ اتيشياي التمويـــــ  املترام ـــــر/

ولكـــوا وال وباكأـــتام وبنمـــا وبوالكينـــا فانــــو لرـــ ض مـــن األال م  أعـــر اسنـــتثماال املترام ـــر
ومجاواليــــــــر تنزانيــــــــا املتحــــــــدة ومجاواليــــــــر سو 
الدميقراعيــر الشــتبير و ولــر ف أــو  والوانــدا 

مبو يـا ومواليتانيـا وك وحامبيا والأنغال وغامبيا
والنيشــر ف ـــ ط عــن ب ـــدام أع ــان ذ لنـــر 

 ا يه اهلندل وب دام ا يه اهلا  .
ـــــــــــر و ًـــــــــــتت  عـــــــــــدة منتشـــــــــــاي لع مي

ل شااي املتنير  والاي تداليبير ذ اـال ومأــو اي مق  ــاي ملشــااليخ وع قــدي 
 تن يـــــــــــ  أعـــــــــــر اسنـــــــــــتثماال املترام ـــــــــــر/

 ان اتيشياي التموي  املترام ر.
ـــــــــــــــــــــيامل/5   )ج( مأـــــــــــــــــــــا ر ال

التحال ـــــــاي املتتـــــــد ة الاـــــــاي 
املتنيــــــــر وت ـــــــــ  القائمـــــــــر ع ـــــــــا 
 التتاوم فيمـا بـ  ب ـدام النـوب
مأـــــا ر فتالـــــر ذ  ويـــــ  تن يـــــ  

           است اقير

حيـــا ة عـــد  الـــيامل والتحال ـــاي الـــيت تبـــدأ 
املأــا ر أو تزيــد مأــا تاا ذ  ويــ  تن يــ  

  است اقير بدعم من اللير التاملير
 :2015عا   إلد 
 عـــم الليـــر مـــن برنااـــاط  30 انـــت ا ة •

 التاملير

ــــــــــر ذ عم يــــــــــاي  تشــــــــــاالك الليــــــــــر التاملي
ومنتدياي متنوعر تقو إلا جااي مامـر، 
مثـــ  املنتـــدق التـــاملي ل مـــام  مـــن أجـــ  
التنميــــر الري يــــر، تتنــــاول مأــــائ  التمويــــ  
والأياناي اليت تتتمدإلا الااي املامـر 

 فيما يتت   باألالاًي وال بر.
ينوـــول كثـــري مـــن أنشـــور الليـــر التامليـــر 
ع ــــــــــا لنشــــــــــان املنتــــــــــدياي/التحال اي. 

ـــــال، يت ـــــمن مشـــــرو  نـــــبي  امل فت ـــــا ث
Front Local Environnemental pour une 

Union VertE (FLEUVE)  منتــــــــــــــــــــــــــــدياي
لق يميـــــر ل شاـــــاي املتنيـــــر، ف ـــــ ط عـــــن 
منتدياي وعنير ذ بوالكينـا فانـو وتشـا  
والأـنغال ومـان والنيشــر. وتـدعم الليــر 
التاملير منتدياي أخرق متتد ة الااي 
املتنيـــر مناـــا الشـــراكر التتاونيـــر ذ اـــال 
الغابــــــــاي، والشــــــــراكر التامليــــــــر  عــــــــا ة 
ــــا  الة الغابــــاي ل  إلي تاــــا األيــــ ير، ومب

الــــــــــداال األخ ــــــــــر ملنوقــــــــــر الصــــــــــحران 
الرـــيق، واسئـــت   الـــدون لضالاًـــي، 

 املأـــــــــوضحايومبـــــــــا الة ام ـــــــــا  ع ـــــــــا 
الوبيتيــــــــر مــــــــن أجــــــــ  النــــــــاس والغــــــــ ان 

 والوبيتر، ومبا الة أال  أفريقيا.
تركز األنشور املن  ة من خ ل مشـرو  

الوبيتيـــــــر/اهلشرة املأـــــــوضحاي ليـــــــ   
الغـر ومن خ ل املشـااليخ اسنـتثماالير الب

، FLEUVEالصـــــــغر ذ لعــــــــاال مشــــــــرو  
ع ـــا آليـــاي  ويـــ  مبترـــرة لتتزيـــز نـــب  

ًـــــمام التريـــــي املأـــــتندة ل  األال  و 
 تدإلوال األالاًي.أقر قييد األمن و 
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
) ( قأــــــ  األ لــــــر الداعمـــــــر 5 

لقــراالاي اسنــتثماال ذ األنشــور 
           املأا ر ذ تن ي  است اقير

املدعومر مـن حيا ة عد  الب دام واملنوماي 
الليـــــــر التامليـــــــر ل اـــــــم وب ـــــــوالة وانـــــــتطدا  

ثماال ذ األنشــور تامشــل اسقتصــا ير ل نــ
 املأا ر ذ تن ي  است اقير

 :2015عا   إلد 
مـــن الب ـــدام واملنومـــاي  12 انـــت ا ة •

الليــر التامليــر الــ ل قدمتــ  الــدعم مــن 
ل اـــــــــم وب ـــــــــوالة وانـــــــــتطدا  امشـــــــــل 

بشــــــرم اسقتصــــــا ير ذ ا ــــــاك قراالاهتــــــا 
ثماال ذ األنشور اليت تأاإلم ذ تاسن

 تن ي  است اقير

قدضمت اللير التاملير  عماط مباشراط ل  نتر 
ب ـــدام ذ لعـــدا   الانـــاهتا ا ايـــر بتقـــدير 
القيمـــر اسقتصـــا ير لضالاًـــي، إلـــي: بنمـــا 
ومجاواليــــر تنزانيــــا املتحــــدة وجنــــوب أفريقيــــا 

كمبو يــا وكونــتااليرا. وق ــدض   عــم و وحامبيــا 
نـــتر ب ـــدام أخـــرق مـــن خـــ ل مبـــا الة  ل 

اقتصــــــــــــــا  تــــــــــــــدإلوال األالاًــــــــــــــي، إلــــــــــــــي:  
كاحاخأــــتام وقريغيزنــــتام وعاجيرأــــتام 

 وتركمانأتام وأوحبرأتام واألال م.
با ًافر ل  املشاالكر ذ مبا الة اقتصـا  
تدإلوال األالاًي، تتاونت اللير التاملير، 

مناشيــاي اتأــا  ع ــا يــتيد قأــ  و 
خ كيانـــاي تقـــدير القيمـــر اسقتصـــا ير، مـــ

املنتـــــدق امرـــــومي الـــــدون املتـــــ  مثـــــ  
ـــــــنوم  ـــــــوجي وخـــــــدماي ال ـــــــالتنو  البيول ب
ا يرولوجيــــــــــــر، ومشــــــــــــرو  الأس املــــــــــــال 
الوبيتـــي، وكونأــــوالتيو  تقـــده خيــــاالاي 
مأـــــــــــــتدامر ذ انـــــــــــــتطدا  األالاًـــــــــــــي، 

 والصندو  التاملي ل حياة اليير.
مـــــت نـــــتر أنشـــــور لبنـــــان القـــــدالاي ذ ن وق 

انتطدا  مناشياي وأ واي تقدير القيمر 
اسقتصــــا ير لضالاًــــي، مــــخ الــــربه بصــــوالة 
وقيقــــــر مــــــخ عم يــــــر لعــــــدا  انــــــ اتيشياي 

ترام ـر املنـتثماال استرام ر/أعر املتموي  ال
وموانمــر بــرامل التمــ  الوعنيــر. وتأــتطد  
املنومــاي غــري امروميــر ع ــا مــو متزايــد 

ياي اليت أعـدضهتا الليـر التامليـر أي ـاط املناش
ذ أنشـــــــــور تقـــــــــدير القيمـــــــــر اسقتصـــــــــا ير 

 لضالاًي.
الـ ل تقدمـ  حيا ة الدعم )إل( 5 

الب ـدام املتقدمــر النمـو والاــاي 
املامـــــــــر املتتـــــــــد ة األعـــــــــرا  ذ 
مواجار ق ايا التصحر وتـدإلوال 
األالاًـــــــــي وال ـــــــــا ، وتن يــــــــــ  

           است اقير

التم يــر الأا نــر لتشديــد مــواال  مــدق مراعــاة  
يــــــــندو  البي ــــــــر التامليــــــــر لق ــــــــايا التصــــــــحر 
           وتدإلوال األالاًي وال ا  ولتن ي  است اقير

 :2015عا   إلد 
قأــــــــ   صــــــــي  املــــــــواال  ملرافحــــــــر   •

تــــــدإلوال األالاًــــــي ذ نــــــيا  التم يــــــر 
الأا نر لتشديد مواال  يندو  البي ر 

           ا امأرالتاملير مقاالنر بالتم ير 

وفقــــــــاط ست ــــــــا   ديــــــــد املــــــــواال ، تب ــــــــغ 
 صصــــاي التم يــــر الأا نــــر لتشديــــد 
مــواال  يــندو  البي ـــر التامليــر مــن أجـــ  

م يــوم  431مرافحـر تــدإلوال األالاًــي 
 وسال مــن  وسالاي الوسيــاي املتحـــدة. 

املطصصـــــــــــــــاي ب غـــــــــــــــت وباملقاالنـــــــــــــــر، 
ذ لعـــــــاال التم يـــــــر ا امأـــــــر املريـــــــو ة 

 405صــــــندو  قرابــــــر لتشــــــد  مــــــواال  ال
 م ي   وسال.
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
مــــــــدق لعــــــــراب الب ــــــــدام املتقدمــــــــر النمــــــــو  

والاـــــاي املامــــــر املتتـــــد ة األعــــــرا  عــــــن 
         التزاماا بدعم تن ي  است اقير

 :2015عا  إلدفا 
حيا ة املواال  املاليـر املقدمـر مـن الب ـدام  •

املتقدمــــــــــر النمــــــــــو والاــــــــــاي املامــــــــــر 
املتتـــــد ة األعـــــرا  ل  عم يـــــر تن يـــــ  

يـر  ذ التقـاالير است اقير، ع ا مو مـا 
لنــــــــر انــــــــتترا  تن يــــــــ  املقدمـــــــر ل  

 است اقير ذ  والهتا الثالثر عشرة
حيــــــا ة الشــــــراكاي الــــــيت ت ــــــم الليــــــر  •

مانــر لتــوفري الــدعم املــان التامليــر أو األ
 ألغرا  تن ي  است اقير

تـت مـن التقــاالير  تشـري البيانـاي الـيت مج 
ــــــــدام  2014املقدمــــــــر ذ عــــــــا   أم الب 

املتقدمـــــــــر والاـــــــــاي املامـــــــــر املتتـــــــــد ة 
األعـــــــــــرا  تتاـــــــــــدي يـــــــــــنح الب ـــــــــــدام 

مـواال  ماليـر مـن  املتـرقرةاألعرا  النامير 
ب يـــوم  2.2أجـــ  تن يـــ  است اقيـــر تب ـــغ 

 وسال مــــن  وسالاي الوسيــــاي املتحــــدة 
 صصـــــــــــــــر لضنشـــــــــــــــور كاي الصـــــــــــــــ ر 

ـــــدإل ال األالاًـــــي و يرافحـــــر التصـــــحر وت
. 2013-2012وال ــــا  ذ عــــام ي 

-2010وباملقاالنـــــر، خ صـــــ  لتـــــام ي 
 ب يوم  وسال. 1.3مب غ قدالر  2011

ــــر شــــراكاهت ــــر التاملي ــــ ي اللي ــــر ن ض ا املالي
القائمــــــــــر، وأ برمــــــــــت ات اقــــــــــاي  ويــــــــــ  
جديـــــدة كاي شـــــرم مـــــخ جاـــــاي مـــــن 

 بيناا اسقا  األوالو  وليواليا.
ق ب ـــــت الليـــــر التامليـــــر بويـــــ اا الوكالـــــر 
القائمــــــــــر بالتن يــــــــــ  ذ مشــــــــــرو  تــــــــــابخ 
لصــــــــــــندو  البي ــــــــــــر التامليــــــــــــر ذ عــــــــــــا  

 2015اــــا ذ عــــا    ، واعــــ   2014
يـــ  منومــر مؤإل ـــر ل حصـــول ع ـــا التمو 

املتت ـــــــ  باملنـــــــاخ ًـــــــمن املرفـــــــ  الثـــــــاين 
ملنومــــــــر التتــــــــاوم والتنميــــــــر ذ امليــــــــدام 

ح إلـياسقتصا ل. و  شـيحام ال   ام ًو
 وال الليــــــر التامليــــــر ذ امصــــــول ع ــــــا 

ـــــ  ـــــوا   ت  ـــــر مـــــن التموي يتيحـــــام و  ،أن
مزيـــــداط مـــــن ال ـــــرص لتتب ـــــر املـــــواال  مـــــن 

 أج  تن ي  است اقير.
اليـــر  افوـــت األمانـــر ع ـــا شـــراكاهتا امل

الــيت انوــوق كثــري مناــا ع ــا مأــا اي 
األمانـــــر وأقامـــــت أكـــــي مـــــن كل قبـــــ . 

أي ــــاط عــــدة شــــراكاي جديــــدة تنوــــول 
ع ـــا تـــوفري الـــدعم املـــان، يـــا ذ كلـــ  
 ويــــ  كبـــــري مـــــن تركيــــا والبنـــــ  الـــــدون 

 .شنتانينشركر و 
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
ــــــــد مشــــــــاالكر القوــــــــا  5 )و( تزاي

ا اص ومصـا ال/آلياي التمويـ  
 ا  االة املأــتدامراملبترــر ذ  ويــ  

 لضالاًي

املبـــــا الاي الراميـــــر ل  حيـــــا ة  ويـــــ   شـــــم  
ا  االة املأــــــــتدامر لضالاًــــــــي مــــــــن خــــــــ ل 
املصــــــا ال والليــــــاي املبترــــــرة، النا ــــــر عــــــن 

           مدخ ي اللير التاملير أو األمانر
 :2015عا   أإلدا 
مؤنأـــــــر لشـــــــراكاي مـــــــخ  40لقامـــــــر  •

فيمــــا يتت ــــ  الليــــر التامليــــر أو األمانــــر 
ـــــــ  املبترـــــــر وا ـــــــاص لـــــــإل االة  بالتموي

 املأتدامر لضالاًي
ب ــــــــــــداط ومنوقــــــــــــر  وم  48 انــــــــــــت ا ة •

الـــــيت تقـــــدماا املأـــــاعدة مـــــن لق يميـــــر 
 اللير التاملير

آليـــر  15  انترشـــا  الليـــر التامليـــر ل •
ــــــــــــــــ  مبترــــــــــــــــر  رــــــــــــــــن وق ــــــــــــــــز   وي
اسنــــــــــــتثماالاي ذ ا  االة املأــــــــــــتدامر 

 لضالاًي
منتشـــــــاط  35 للعـــــــدا  الليـــــــر التامليـــــــر  •

ــــــــا الاي  مترفيــــــــاط و عويــــــــاط و عماــــــــا ملب
ل توعيـــــــــر وبنـــــــــان القـــــــــدالاي ذ اـــــــــال 

 ا اصمن القوا  التموي  املبترر و 

يشرض  التموي  املبترر جـزناط مـن متوـم 
أنشـــــــــور الليـــــــــر التامليـــــــــر ومشـــــــــااليتاا، 
ويشاالك ذ األنشور كاي الص ر متوـم 

جاــاي مامــر شــركان الليــر التامليــر مــن 
. متــــــرقرةومؤنأــــــاي مشــــــاالكر وب ــــــدام 

وانصـــب ال كيـــز بشـــر  خـــاص ذ فـــ ة 
الأـــــنت  إلـــــ ر ع ـــــا التمـــــ  مـــــن أجـــــ  

تــــدإلوال األالاًــــي، وليــــ   أقــــر قييــــد 
ــــــــــــــاي،  املأــــــــــــــوضحاي ــــــــــــــر والغاب الوبيتي

والتحـــــــــــــوي ي املاليـــــــــــــر، واملماالنـــــــــــــاي 
التمويــ  املطــت ه مــن اــال ال  ــ ا ذ 

 القواع  التا  وا اص.
آليـــــــر  16انترشـــــــ ت الليـــــــر التامليـــــــر 

 ويـــ  مبترـــر، يـــا ذ كلـــ  التحـــوي ي 
والـــــدفخ مقابـــــ  خـــــدماي الـــــنوم املاليـــــر 

ا يرولوجيــر والتمويــ  املتت ــ  بالغابــاي 
 الوبيتير. واملأوضحاي

انــــــــت رم ت عم يــــــــر لعــــــــدا  منتشــــــــاي 
مترفيـــــــــــــر تتت ـــــــــــــ  بالتمويـــــــــــــ  املبترـــــــــــــر 

ــــــــــــإل االة ييد املأــــــــــــتدامر لضالاًــــــــــــي/ق ل
ــــر ــــدإلو  أق نوضمــــت الليــــر و ال األالاًــــي. ت

التاملير   قـاي عمـ  وج أـاي ل اعـر 
عـــن التمويـــ  املبترـــر ذ نـــيا  مشـــرو  

FLEUVE    ومشـــــــــــــــــــــــــــــرو  ليــــــــــــــــــــــــــــــ
الوبيتيـــــر/اهلشرة، وقـــــدضمت  املأــــوضحاي

مدخ ي ذ اجتماعاي  ولير ولق يمير 
 تتناول التموي  املبترر.

)ح( قأـــــــ  لمرانيـــــــر  صـــــــول 5 
ـــــدام  ـــــرقرةالب  ـــــا الترنولوجيـــــا  املت ع 

           ذ اال ا  االة املأتدامر لضالاًي

حيا ة عد  املبـا الاي الراميـر ل  تيأـري نقـ  
 الترنولوجيا بدعم من اللير التاملير

 :2015-2014ل  ة الأنت   اهلد 
  عم مثاين مبا الاي لنق  الترنولوجيا •

باشــــــري الليــــــر التامليــــــر عم يــــــر تتــــــاوم 
الترنولوجيـــا مـــخ عـــد  مـــن لتيأـــري نقـــ  

املبـــــا الاي واملنوماي/الريانـــــاي، مثــــــ  
الشراكر من أج  تنمير املنـاع  الب يـر، 
اليت تأت ي اا منومر األغ يـر والزالاعـر 
لضمم املتحدة، ومبـا الاي متت قـر بنـدالة 

 امليار وامد من  اعر الرواال .
تأام بتمل شـراكاي األمانـر، وقديـداط 

ليـــــــر ل واقـــــــر التتـــــــاوم مـــــــخ الوكالـــــــر الدو 
ال الير، ذ تتزيز عم ير نق  الترنولوجيا 

 أي اط.
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 اإل ارة والخدمان -خامطاً  
 
تنوـــيم التم يـــر امروميـــر الدوليـــر ل ت اقيـــر تنويمـــاط ل  نـــتت األمانـــر، أقنـــان فـــ ة الأـــنت ،  -45

يــــ  يتــــيح مت ومــــاي عاليــــر الــــو ة تــــدعم األعــــرا  ذ عم يــــر يــــنخ القــــراال، ويركــــز التمــــ   ع ــــا قق
ــــــالتغرياي واس اإلــــــاي التامليــــــر أإلــــــدا  ــــــربه است اقيــــــر ب وع ــــــزحي مأــــــانلر اهلي ــــــاي . واًــــــحر، وي

واملؤنأـاي التابتــر ل ت اقيـر باتبــا   ـل ا  االة القائمــر ع ـا النتــائل، الـ ل ال بوــت مـن خ لــ  مجيــخ 
ـــ ي خوـــر عمـــ  األمانـــر ذ م. املـــواال  با  ـــاحاي الـــيت يقرضإلـــا مـــؤ ر األعـــرا  توماـــا ع ـــا وقـــد نـ  ق

  اما ير عشرة.مؤ ر األعرا  النحو ال ل أ ق رض ذ  والة 
تقـــده الـــدعم ا  االل ذ وذ فـــ ة الأـــنت ،  ثض ـــت ل ـــدق األولويـــاي ا  االيـــر لآلليـــر التامليـــر  -46

لتم يــر انتقــال املنومــر مــن الومــا ل  بــوم برملانيــا، يــا ذ كلــ  لنشــان مرتــب اتصــال ذ الومــا، تأت ــي   
إلــ ر األولويــر أي ــاط  عــم تن يــ  ا جــراناي ا  االيــر   ــاح أل ومــن نتائشاــا منومــر األغ يــر والزالاعــر. 

 الصندو  الدون ل تنمير الزالاعير ل  است اقير. مأائ  مت قر تتص  بنق  املواال  املالير والبشرير من
ونتيشر سنـتترا  الوقـائ  الـيت قـدضمتاا منومـر األغ يـر والزالاعـر وملناقشـاي املتابتـر الـيت جـري  -47

بــ  است اقيــر ومنومــر األغ يــر والزالاعــر، اعتــيي است اقيــر  ال ــواتري املأــتحقر مــن مركــز اسنــتثماال التــابخ 
والزالاعــر نــ يمرط. ونتيشــر لــ ل ، وافقــت األمينــر التن ي يــر ع ــا  فــخ ال ــواتري املأــتحقر ملنومــر األغ يــر 

  ــت الريــيد والــيت  ملركــز اسنــتثماال التــابخ ملنومــر األغ يــر والزالاعــر مــن املــواال  املتا ــر ذ الليــر التامليــر
وال ــر   2013-2012نت  املتبقــي مــن امليزانيــر األنانــير ل ت اقيــر املطصصــر لآلليــر التامليــر ل ــ ة الأــ

، 2014. وذ شـــباأل/فياير 2015-2014املمـــول مـــن املـــواال  املاليـــر لآلليـــر التامليـــر ذ فـــ ة الأـــنت  
 وسالاط مــــــن  وسالاي الوسيــــــاي املتحــــــدة ل   645 553 ــــــوضل الصــــــندو  الــــــدون ل تنميــــــر الزالاعيــــــر 

 دو  لأدا   يوم اللير التاملير.است اقير من املب غ املريو  ذ  أاب ال مام ال ل  شزر الصن
وفيمـــا يتت ـــ  بالق ـــايا الـــيت الفتاـــا موظ ـــوم  ـــاليوم ونـــابقوم ذ الليـــر التامليـــر أمـــا  ا رمـــر  -48

ا  االيـــر ملنومـــر التمـــ  الدوليـــر ًـــد الصـــندو  الـــدون ل تنميـــر الزالاعيـــر، أيـــدالي ا رمـــر  رمـــ  ذ 
تــد  وجـــو  توقـــخ ي ــر  ع ـــا الصـــندو  (. وق ـــت ا رمـــر ب3411و 3410) 2015شــباأل/فياير 

 ديـــد عقـــو  مـــوظ ي الليـــر التامليـــر، لرناـــا منحـــت كـــ ض مـــن املشـــتري  تتوي ـــاط عـــن ال ـــرال املتنـــول 
ـــــر ) 2 500) ـــــد  3 000يـــــوالو( وعـــــن الترـــــاليي القانوني ـــــرخر بتـــــد   دي ـــــوالو( نتيشـــــر ا شـــــتاال املت ي

املتنــول الــواال  أعــ ر لرــ  متــدخ  عقــدياما. وذ الوقــت ن أــ ، منحــت ا رمــر التتــويمل عــن ال ــرال 
يـــوالو كتتـــويمل عـــن الترـــاليي القانونيـــر.  3 000مـــن املتـــدخ   األالبتـــر ذ الق ـــير، ومنحـــتام مجيتـــاط 

وفيمــا يتت ــ  باملــدير التــا  الأــاب ، قــرالي ا رمــر لعــا ة املأــرلر ل  الئــيا الصــندو ، الــ ل قــد  ي اــا 
 7 000دو . وبا ًـــافر ل  كلـــ ، منحتـــ  ا رمـــر ل  النوـــا  الـــداخ ي لتأـــوير املناحعـــاي ذ الصـــن

ـــــ  الصـــــندو  ل  تأـــــوير  ائيـــــر ذ  يـــــوالو كتتـــــويمل عـــــن ال ـــــرال املتنـــــول والترـــــاليي القانونيـــــر. وتويض
  وسال من  وسالاي الوسياي املتحدة. 73 900ب غت ترالي اا  2015 زيرام/يوني  

يــر، مــن أيــ  املب ــغ ا مجــان الــ ل    وسال ل  أمانــر است اقيــم  4.46وأعــا  الصــندو   -49
 م ي   وسال(. 4.93 شزر الصندو  من  أاباي اللير التاملير )
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ويترـــــي مراجـــــخ  أـــــاباي خـــــاالجي  اليـــــاط ع ـــــا تـــــدقي  البيانـــــاي املاليـــــر لآلليـــــر التامليـــــر  -50
  ، الــيت  ثــ  فـــ ة املراجتــر الناائيــر ل حأــاباي قــت ل االة الصـــندو 2013أي ول/نــبتمي  30  ــ 

 .  2015-2014ذ ف ة الأنت  املشمولر الدون ل تنمير الزالاعير، وتترا األ دا  
وأجريــت تقييمــاي لتيأــري اسنتقــال مــن  يــغ ل االة املتــاال  والتوعيــر ول االة التغيــري. و ــ   -51

 .ع ا شبرر ا ن نت كل  لع   موقخ  ديغ التصميم لآللير التاملير
ـــــ   ـــــدماي املـــــؤ  -52 ـــــم وفيمـــــا يتت  ـــــر الت  ـــــدوالة اسنـــــتثنائير الرابتـــــر ل شن ـــــر ال راي، نوضمـــــت األمان

، 2015آكاال/مـاالس  12ل   9والترنولوجيا/املؤ ر الت مي الثالـغ ل ت اقيـر ذ املرأـي  ذ ال ـ ة مـن 
نبقاا الت او  بشرم ات ـا  الب ـد امل ـيي ولبرامـ  مـخ  رومـر املرأـي . وانت ـافت األمانـر اجتمـا  

يـــ  است اقيـــر فيمـــا بـــ  الـــدوالاي، بـــدعم نـــطي مـــن  رومـــر أملانيـــا ذ بـــوم ذ ال ـــ ة لنـــر انـــتترا  تن 
ـــــ ي خوـــــه 2015آكاال/مـــــاالس  27ل   25 مـــــن ـــــري املشـــــاالكر ون ض . وأعـــــدضي األمانـــــر  عـــــواي ويأض

وقيقـــر مـــن الوقـــائ  الأـــابقر ل ـــدوالة  12عولـــت خـــدماي ومرافـــ  املـــؤ راي كاي الصـــ ر ل جتمـــاع . و 
 متثــال ذ تقــده الوقــائ  ل  مرتــب األمــم املتحــدة ذ لاملقدضمــر ل  مجــر ذ موعــدإلا، وب ــغ املتــدل التــا  

ذ املائـــر. وجيـــرل التمـــ  ع ـــا تنوـــيم الـــدوالة الثانيـــر عشـــرة ملـــؤ ر األعـــرا  والـــدوالة الرابتـــر  100 جنيـــي
ــزي عم يــر عشــرة ل شنــر انــتترا  تن يــ  است  اقيــر والــدوالة الثانيــر عشــرة ل شنــر الت ــم والترنولوجيــا، وأ   

الت او  بشرم ات ا  الب ـد امل ـيي مـخ  رومـر تركيـا. ويترـي مرتـب األمـم املتحـدة ذ جنيـي ع ـا 
وقيقـــر مـــن الوقـــائ  الأـــابقر ل ـــدوالة املقدمـــر ل  مجـــر، وب ـــغ املتـــدل التـــا  ل متثـــال ذ تقـــده  26متالـــر 
ذ املائــر. ون وقمــت نــتر اجتماعــاي ذ بــوم ملراتــب مــؤ ر األعــرا  ولنــر انــتترا  تن يــ   92 الوقــائ 

است اقيـــر ولنـــر الت ـــم والترنولوجيـــا، وع قـــد اجتمـــا  ملرتـــب مـــؤ ر األعـــرا  ع ـــا إلـــام  اليـــو  التـــاملي 
و  ن وضمــــت مثانيــــر اجتماعــــاي جمل ــــا يــــند . و2015ملرافحــــر التصــــحر ذ مي نــــو ذ  زيرام/يونيــــ  
   .       2015تشرين األول/أكتوبر مو خ التريي، ومن املزمخ تنويم اجتما  الابخ ذ 

انـتنا اط ل   2014وع ا يتيد املاا  ا  االير، أعـدضي األمانـر ل مـرة األو  بياناهتـا املاليـر لتـا   -53
لضمــم املتحــدة يــن  ع ــا املتــايري ا انــبير الدوليــر ل قوــا  التــا ، وفقــاط ملقــرال يــا ال عــن المتيــر التامــر 

تحأـ  الرقابـر الداخ يـر وتتزيـز ل مـا ي ـز  ـاك تقده مزيد من املت وماي عن املوجو اي والديوم ال ت ير س
نوـا  أوموجـا لـإل االة املترام ـر، وبي  ل االة لمجان مواال  است اقير. وبا ًافر ل  كل ، واي ت األمانر ت

 . 2015ام  ذ تشرين الثاين/نوفمي  وماي ا  االير املترال ل من املقرال أم    ل  نوا  املت
  

           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
         )أ( ا  االة التن ي ير والتنويم ا  االل 
)أ( قأـــ  ترامـــ  و انـــ  -6-1

 عم ير است اقير
اإلامدق لعراب األعرا  عن   مراعـــــاة أولويـــــاي است اقيـــــر ذ كثـــــري مـــــن           اًل

حا ي و التم يــــــــــــاي التامليــــــــــــر الرئيأــــــــــــير. 
التيعــــاي املقدمــــر ل  األمانــــر، مــــا يشــــري 

 ل  حيا ة التقدير لتم  األمانر.
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           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)ب( الليــــر التامليــــر شـــــري  -6-1

ـــــــــ   فتـــــــــال وموقـــــــــو  ذ  ويـــــــــ  تن ي
 است اقير

مـــؤ ر األعـــرا   ايتتمـــدإلالنأـــبر الـــيت 
مـــــن امليزانيـــــر األنانـــــير ويـــــتم ت قياـــــا 

   لتم ياي اللير التاملير

ت قضــت الليــر التامليــر  صــتاا مــن ميزانيــر 
 ات اقير مرافحر التصحر.

)ج( ا  االة ال تالـــــر والشـــــ افر -6-1
 لينامل عم  اللير التاملير

ًـــــمام الـــــو ة توبيـــــ  تـــــدابري مـــــدق  
وا  االة القائمــر ع ــا النتــائل وأعمــال 

           الريد والتقييم
 :2015عا   إلد 
           قيمر التيعاي الواال ة  •

تتقانـــــــــم الليـــــــــر التامليـــــــــر واألمانـــــــــر الم 
التقيـــيم، ذ خـــدماي مرتـــب متطصـــ  

ــــرل تقييمــــاي، ويتــــو  مأــــؤولير اليــــد  جي 
 األ ان وا  االة القائمر ع ا النتائل.

ذ ف ة الأنت ، مجتـت الليـر التامليـر أكثـر 
تيعاي جديدة ب    م يوم يوالو  11من 
 جاالير.انتطدمت أخرق و 

       )ب( خدماي املؤ راي 
ــــــــــا األعـــــــــــرا  عـــــــــــن -6-2 )أ( اًل

قأن الوـرو  والتغيـرياي ذ أاـاأل 
املـــــؤ راي مـــــن أجـــــ  ا ـــــاك قـــــراالاي 
مأـــــــــــتنرية ع ـــــــــــا مأـــــــــــتوق مـــــــــــؤ ر 

 وإلي ات  ال رعيراألعرا  

ــــ  األاــــاأل   ــــر ا جيــــا  لتن ي مــــدق األق
الديدة ل مؤ راي فيما يتت ـ  بتنوـيم 
            والاي مؤ ر األعرا  وإلي ات  ال رعير

 :2015عا   إلد 
تتقيبـــــاي لجيابيـــــر مـــــن األعـــــرا    •

           بشرم ال تيباي املتط ة
 

مـــــدق نـــــرعر وفتاليـــــر تقـــــده الوقـــــائ  
ــــر  ل  األعــــرا   ميــــخ ال غــــاي الرمسي

من الداول  الرمسير لضمم املتحدة ًو
 الزمنير ا د ة

 :2015عا   إلد 
 ا ن نــتلتا ـر مجيــخ الوقــائ  ع ــا   •

           ذ الوقت املنانب

ذ  ،بتد لالنـال  رومـر املرأـي  تركيـداط 
أ ــــــا نتأت ــــــيي  ،2014شــــــباأل/فياير 

ــــــم  ــــــر الت  ــــــدوالة اسنــــــتثنائير الرابتــــــر ل شن ال
ـــــــــا واملـــــــــؤ ر الت مـــــــــي الثالـــــــــغ  والترنولوجي
ل ت اقيـــــر، وبتـــــد مزيـــــد مـــــن ا ي ـــــا اي 
لميــخ الوانــب ال وجأــتير والتنويميــر مــن 

ــــاي خــــ ل عقــــد مــــؤ راي عــــن ب   تــــد وبتث
ذ  ت  تطوــــيه، ات  ــــ  ع ــــا عقــــد الــــدوال ل

 .2015س آكاال/ماال  12ل   9ال  ة من 
م يتر  أل ب ـد عـر  انت ـافر الـدوالة 
الثالثــــــر عشــــــرة ل شنــــــر انــــــتترا  تن يـــــــ  

 شـــزي األمانـــر مرافـــ  لـــ ل  است اقيـــر، 
ة ذ ر ذ بـوم. ون وقمـت الـدوالة الثالثـر عشــ

آكاال/مـــــــــــاالس  27ل   25ال ـــــــــــ ة مـــــــــــن 
بانتطدا  مـواال  مـن األمانـر، يـا  2015
 أملانيا.مب غ مان كبري تيعت ب  ذ كل  
  مرـــانوجـــو  املتت قـــر ب املشـــر يالغـــم 

تقـــد املـــؤ راي وفأـــحر حمنيـــر لمن صـــ   
ًـيقر جــداط بــ  الــدوالت ، أ ــزي األمانــر 
عم ير لالنال الدعواي، وتيأري املشاالكر، 
و ايـــز مرافـــ  املـــؤ ر ذ الوقـــت املنانـــب 

، وكانــــــــت عــــــــان املر و يــــــــروع ــــــــا مــــــــو 
التتقيبــــــــاي بشــــــــرم خــــــــدماي املــــــــؤ راي 

املشـاالك  ذ اجتماعـاي لنـر  الواال ة مـن
الت م والترنولوجيا ولنـر انـتترا  تن يـ  

 است اقير لجيابير ل   د بتيد.



ICCD/CRIC(14)/3 
 

 

GE.15-14598 31/32 

 

           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
فيما يتت   باسجتماعاي القا مر مـا بـ  
الــدوالاي، أخــ ي األمانـــر بتــ  اسعتبـــاال 
ـــــــاي لنـــــــر  ـــــــدالوس املأـــــــت ا ة مـــــــن ترتيب ال
ــــــم  انــــــتترا  تن يــــــ  است اقيــــــر ولنــــــر الت 

ــــــــت بال تــــــــ  ع ــــــــا والترنولوجيــــــــا، و  عًر
 األعرا  ا جراناي كاي الص ر املمرنر.

ذ املائر املتـدل التـا  ل متثـال  100ب غ 
ذ تقده الوقائ  املتت قر ب شنر انـتترا  
تن يــ  است اقيــر ولنــر الت ــم والترنولوجيــا 

 ل  مرتب األمم املتحدة ذ جنيي.
ــــــــــا ل الالان -6-2  )ب( تيأــــــــــري تب

األعــــرا   بر ــــانة فيمــــا بــــ  ممث ــــي
و/أو ا ــــيان الت ميــــ  و/أو غــــريإلم 

           من الااي املتنير الرئيأير

مدق التمرن مـن تنوـيم اسجتماعـاي  
الدالانــــير  و  قــــاي التمــــ  وام قــــاي

ــــــر نــــــريتاط وذ  ــــــدو  امليزانيــــــر  املو وب
            املطصصر
 :2015عا   إلد 
ــــــر مــــــن الشــــــركان   • ــــــاي لجيابي تتقيب

           اسجتماعايبشرم تنويم 

ق ـــــــدضمت ا ـــــــدماي ذ الوقـــــــت املنانـــــــب 
وبتر  ــــر فتالــــر لتنوــــيم اجتماعــــاي غــــري 
اسجتماعــــاي الرمسيــــر ذ لعــــاال است اقيــــر 

ـــــز املـــــوا   ـــــرولتشاي واملنشـــــوالاي،  ا ع مي
 تتقيباي ن بير من الشركان.أل تر   وم

        )ج( ا  االة والتموي  واملواال  البشرير 
ــــــــــــــــــر -6-3 )أ( ل االة املــــــــــــــــــواال  املالي

والبشـــــــرير ب تاليـــــــر وك ـــــــانة، ووفقـــــــاط 
ــــــر و  ــــــر ل ت اقي النوــــــا  ل قواعــــــد املالي

 ضمم املتحدةاملالير لقواعد الو املان 

نأــبر ا ن ــا  ال ت ــي مقاالنــر بامليزانيــر  
            املتتمدة
  :2015عا  إلد  
 ذ املائر 100 •

مـــن مـــدق ت بيـــر ا تياجـــاي املـــوظ   
 التداليب لتن ي  برنامل التم 

 :2015عا   إلد 
ذ  30مشـــاالكر مـــا س يقـــ  عـــن  •

لــ  املائــر مــن املــوظ   ذ تــداليب 
 بتم ام ع قر

، كــــام متــــدل 2015أياال/مــــايو  31 ــــ  
 ذ املائــــــر 56.7تن يــــــ  امليزانيــــــر األنانــــــير 

 70.8مقاالنر بالتن ي  املثان ل ميزانير البـالغ 
 من ف ة الأنت .هل ا الوقت  ذ املائر
ذ  62.5موظ ـــاط، أل  ـــوان 35شـــاالك 

 املائر، ذ  والاي تداليبير ذ ف ة الأنت .



 ICCD/CRIC(14)/3 

 

32/32 GE.15-14598 

 

           بياناي األ ان  مؤشراي األ ان ا  احاي املتوقتر
)ب( قأ  خـدماي األمانـر -6-3

ذ اـــــــــــــال ترنولوجيــــــــــــــا املت ومــــــــــــــاي 
 واستصاسي

مـــــــــــدق ت بيـــــــــــر خـــــــــــدماي ترنولوجيـــــــــــا  
املت ومــــــاي واستصــــــاسي س تياجــــــاي 

            األمانر
 :2015إلد  عا  

لقراال املوظ   بروج  التحأن ذ   •
خـــــدماي ترنولوجيـــــا املت ومـــــاي 

           واستصاسي
مــــــدق لعــــــراب األعــــــرا  وغريإلــــــا مــــــن  

ـــــــــا  ـــــــــدماي  املأـــــــــتطدم  عـــــــــن الًر
           املؤ راي

  :2015إلد  عا  
 عد  ت قضي شراوق من األعرا  •

وايــ ت األمانــر التامــر ل خــال قأــيناي 
املت وماي واستصاسي تتت   بترنولوجيا 

بانــتطدا  خــدماي توحيــخ الييــد الوانــتر 
ــــدعوة ذ لعــــاال  ــــز أنشــــور ال النوــــا  لتتزي

عـــــن ا ـــــدماي  عم يــــر است اقيـــــر، ف ــــ ط 
الأـــحابير املتا ـــر ع ـــا شـــبرر ا ن نـــت 

 لتيأري توحيخ الوقائ  الربرية امشم.
األمانــــــر أل شــــــراوق مــــــن يصــــــ  ل  م  

يتت ــــــــــ   املشــــــــــاالك  ذ املــــــــــؤ راي فيمــــــــــا
            دماي ترنولوجيا املت وماي.

   
 االستنتاإلان والتوصيان -سا ساً  

 
أ  دنظذذر فذذ  أ اء األمانذة وا ليذذة العالويذة ولجنذذة العوذذج فذ  مذؤتور األ ذذراف  درغذذهقذد  -54

 دطذذتخدمأ  و  ،2015-2014والتكنولوإليذذا ولجنذذة اسذذتعراض تنفيذذذ االتفاقيذذة فذذ  فتذذرة الطذذنتين 
 هذه الوعوومان لدعج بحث خطة العول والئرنامج والويسانية لوطنوان الوقئوة.

 


