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 استعراض تنفيذ االتفاقية لجنة
 الدورة الرابعة عشرة

 2015تشرين أول/أكتوبر  22-13أنقرة، تركيا، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 التصحرالستعراض التفاقية مكافحة عملية اإلبالغ وا
 2015ال التنمية مــا بـعــد سنة في ضوء جدول أعم

 المعلومات ونوعية وشكل التقارير تحسين إجراءات تبليغ
    التي تـُـقدم إلى مؤتمر األطراف

تنقيح إطار رصد وتـقـيـيـم اتفاقية مكافحة التصحر فـي ضـوء جـدول أعمـال   
 4 االستراتيجي: الهدف 2015التنمية مــا بـعــد سنة 

 
 مذكرة من األمانة العامة  

  
 موجز 

املتةلــ   11-/م أ16واملقــر   11-/م أ14بــاملقر   أعــدا ايليــع الةامليــع وــقة الو يقــع عمــ ا  
ـــق SO 4) 4 االســتاتي  بتنقــيم مؤاــراا التقــدم اإــر  هل ف ــا  ا ــد   (: "تةبئــع املــوا ع لــدعم تـنـ ـيـ

االت اقيــع عــن  ريــ  بنــا  اــراكاا ةــةجــلـــالع بــة الوــاا ال اعلــع الو نيــع والدوليــع"، ومــن  ــ ل وــقة 
القرا اا  لب مؤمتر األ ـرا  مـن ايليـع الةامليـع تقـدا اقـتا  ملـؤمتر األ ـرا  هل عو تـ  الةانيـع عشـرة للحــدجل 

 ، مبا يبسط من عمليع اإلب غ وحيد من عب  اإلب غ.4 ستاتي  االمن عـــدع مؤاراا ا د  
علــت توجيوـــاا مــؤمتر األ ـــرا  هل عو تــ  اقاعيــع عشـــرة، قامــت ايليـــع الةامليــع بتنقـــيم  بنــا ا  

مؤاـــراا التقــــدم واياســــع بقيــــار مــــدغ التقــــدم اإـــر  واإلبــــ غ عنــــ  و ســــدة وتقييمــــ  ةيمــــا يتةلــــ  
ف ــا  يليلــ  مبتتــر لتـقـيـيـــم اال اوــاا تحــت ايليــع الةامليــع أي ـــاا كمــا اق،  4 االســتاتي  با ــد  

 هل مؤاراا التقدم املاليع.
وقـــدجل ت تقــدا وــقة الو يقــع فت لنــع اســتةرا  تـنـ ـيــــق االت اقيــع الستةرا ــوا، و ــو  لل نــع  

املتخـق بشـ حت يسـة  سـد فحالتوا فت مؤمتر األ ـرا  هل عو تـ  الةانيـع عشـرة اـد  اإلبـ غ بـاملقر  
 عمليع تـنـ ـيــق االت اقيع واإلب غ عنوا وتقييموا.
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 مقدمة -أوالا  
مؤاــــراا  عاعتمــــد مـــؤمتر األ ــــرا  جمموعـــع منقحـــع مــــن ســـت 11-/ م أ22مبوجـــب مقـــر ة  -1

للخطـــع وف ـــا   3، و2، و1 عاالســـتاتي يتقـــدم لقيـــار مســـتوغ التقـــدم اإـــر  هل يقيـــ  األوـــدا  
( 2018-2008ة للســـــــنواا الةشـــــــر مــــــن أجـــــــل تةزيـــــــز تـنـ ـيـــــــــق االت اقيـــــــع )االســـــــتاتي يالةمــــــل 

 ـــاة مؤاـــراا التقـــدم  اا ر مبتتـــ اا عتمـــد مـــؤمتر األ ـــرا    ــــملقـــر  اع(، ومبوجـــب ذلـــ  ااالســـتاتي ي)
ـــو )أ( اســتخدام البيانــاا الةامليــع املتاحــع بســوولع  و)ا( الــربط بــة اإلبــ غ الةــامل  والــو    أال ووـ

واإلــ   و)ج( اســتخدام املةلومــاا التـمــيجـلـــع والنوعيــع علــت حـــدجل ســوا   و)ع( التشــديد علــت مشــا كع 
وســـــو  يـــــتم اســـــتخدام مؤاـــــراا التقـــــدم ألول مـــــرة  ـــــ ل عمليـــــع اإلبـــــ غ ، أســـــحاا املصـــــلحع

 ايامسع.
هل الــدو ة الةالةــع عشــرة لل نــع اســتةرا  تـنـ ـيــــق االت اقيــع ت تو يــع الو قــع  ــ  الر يــع املةنونــع  -2

اســتةرا  تن يــق "و ــع فجــرا اا أو فنشــا  مليــاا مؤسســيع ف ــاةيع ملســاعدة مــؤمتر األ ــرا  علــت 
ــــق االت اقيـــع اـــد  ف ـــا ة اا مـــمنتظ اا ع استةرا ـــاالت اقيـــ " علـــت املشـــا كة هل عو ة لنـــع اســـتةرا  تـنـ ـيـ

مزيــــد مــــن النقــــاال حــــول  ــــأل اإلبــــ غ عــــن ات اقيــــع األمــــم املتحــــدة ملتاةحــــع التصــــحر واستةرا ــــوا 
 ــ   وكــاحت النظــر هل أمــر مؤاــراا التقــدم وــقة مــن بــة جــلمـــلع أمــو  تناولتوــا وــقة الو قــع، وتقييموــا

 بش حت حمتواوا. اا عن التةليقاا اليت ت تلقيوا من األ را  الحقـ الر يع، ة  ا 
، واملةلومـــــاا 3-1ع االســـــتاتي يعلـــــت مـــــداوالا مـــــؤمتر األ ـــــرا  بشـــــ حت األوـــــدا   بنـــــا ا  -3

، يتــــوه وــــقة الو يقــــع علــــت اقــــتا  مب موعــــع منقحــــع ومبســــطع مــــن 2املرتــــدة املوســــوةع هل ال قــــرة 
يقـا حت مـــا بـة  ع"، ويت ـمن االقـتا  يلـي ا االسـتاتي يمـن " 4 االسـتاتي  مؤاراا التقدم للود  

باألوــــــدا   اياســــــع تلــــــ و  4 االســــــتاتي  اال اوــــــاا امللحوؤــــــع هل مؤاــــــراا التقــــــدم للوــــــد  
، بـــالنظر فت أحت ةةاليـــع جوـــوع تةبئـــع املـــوا ع وـــــ  هل  ايـــع املطـــا  عالـــع للنتـــا أل 3-1ع االســـتاتي ي

، ةـقــدجل كانـت 4 االسـتاتي  ، وباإلاـا ة فت اا سـاا اإلبـ غ قبـل ا ـد  والت   اا اإققع ميدانيــاا 
 تت من النقاط التاليع:  لتتونيـاا فاملةلوماا املستجةع 

التقـــا ير املقدمـــع مـــن البلـــداحت  - هل 4 االســـتاتي  للنتـــا أل اياســـع با ـــد   اا وةـقـــــ أ() 
، ةـقـــدجل بــدا أحت البلــداحت قـــدجل 2011-2010األ ــرا  و  وــا مــن كيانــاا اإلبــ غ عــن ةــتة اإلبــ غ 

ــــق االت  اقيـــع، ومـــع اعتمـــدا هل الغالـــب علـــت اقـــواةز السياســـيع والقانونيـــع ملةالـــع تةبئـــع املـــوا ع لتـنـ ـيـ
، اا لآلليــاا هل مجيــع املنــا   تقريبــــ  ــاف ةيمــا يتةلــ  بالةــدع اإلمجــايفذلــ ، ةـقـــدجل ت تســ يل ا ــاة 

وهل حالع مةظم كياناا ومنـا   اإلبـ غ، كانـت النتـا أل مـن حيـث مسـتوغ الر ـا أة ـل مـــا تتـوحت 
اةيـــع حـــ  بلغـــت أع  مـــع التتيبـــاا علـــت الصـــةيد الـــدوي، بينمـــا كانـــت تتـــد  مـــع املســـتوياا الغر 

ع جــع  ــا علــت املســتوغ اإلــ ، وبنــا ا عليــ  ةـقـــدجل ألقــر بــ حت البيئــع امل  مــع ال  مــع الســتةما اا اإلعا ة 
املســــتدامع لي ا ــــ   ــــب تن يــــقوا علــــت املســــتوغ اإلــــ  بشــــتل ةــةجــلـــــال مــــن أجــــل فةــــاعة األمنــــا  

 ال ةلية لي   والنـلظـلْم اإليتولوجيع 
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، أبلغــــت األ ــــرا  2013-2012اا ســــع اإلبــــ غ واالســــتةرا  لل ــــتة  و ــــ ل )ا(  
عـــن جمموعـــع مـــن مؤاـــراا األعا ، مســـتخدمة منـــاذج فبـــ غ مبســـطع ومنو يـــاا وتةـــا يف حمســـنع، 
وقــــدجل أتيحـــت ال رســـع أمـــام البلـــداحت األ ـــرا  املتـــ  رة لتبـــ غ وتقـــدا مةلومـــاا مرتـــدة علـــت أســـار 

   .اا  اعتمدوا مؤمتر األ را  مؤقتــر اليتجمموعع من مؤاراا تـقـيـيـم األ 
جيـــــة جمعهـــــا والتحقـــــ  منهـــــا مجموعـــــة مؤشـــــرات التقـــــدم المنقحـــــة ومنه -ثانياا  

 وتحليلها
 

 مؤشرات التقدم المنقحة المقترحة مجموعة -ألف 
 
ــــــق  4 االســـــتاتي  ع" ةـــــدحت ا ـــــد  االســـــتاتي يوجـــــب "مب -4 ــــــو "تةبئـــــع املـــــوا ع لـــــدعم تـنـ ـيـ وـ

االت اقيـــع عـــن  ريـــ  بنـــا  اـــراكاا ةــةجــلــــالع بـــة الوـــاا ال اعلـــع الو نيـــع والدوليـــع"، وقــــدجل ت تو ـــيم 
ا ــد  هل ا نــة مــن التــ   اا املتوقةــع واــا: )أ( فتاحــع املزيــد مــن املــوا ع املاليــع وال نيــع والتتنولوجيــع 

لناميــع املتــ  رة، وعــنـــد االقت ــا  أمــام بلــداحت أو وبــا الوســطت والشــرقيع، لتـنـ ـيــــق أمــام البلــداحت األ ــرا  ا
االت اقيــع  و)ا( يســة البيئــاا املواتيـــع لصــنع السياســاا مــن أجـــل تـنـ ـيــــق ات اقيــع األمــم املتحـــدة 

 اةحع التصحر علت مجيع املستوياا.ملت
ملــوا ع املاليــع )الـةـامجـلـــع واياســع( وتـقـيـيـــم علــت قيــار ا 4 االســتاتي  بالتــاي ينطــوه ا ــد   -5

ــــ  أحت املاليـــاا الـةـامجـلــــع  الظـــرو  املواتيـــع لتةبئـــع املـــوا ع، واحـــد االةتا ـــاا األساســـيع  ـــقة الو يقـــع وـ
تـــلمـَـةِـّـــل مــــا يســمت "االســتةما اا التمتينيــع" بـلـــغيع  لــ  ؤــرو  مواتيــع وفاــرا   أر املــال ايــا  هل 

 ا ــ ، وتةتــس االســتةما اا التمتينيــع أحـــد الوــوع اقتوميــع يلــ  بيئــع مواتيــع للشــراكع بــة فعا ة األ
 القطاعة الةام وايا .

وتـــلمـَـةِـّـــل االســتةما اا التمتينيــع الوــد الــقه تبقلــ  اقتومــع ةيمــا يتةلــ  بتةبئــع املــوا ع يلــ   -6
ــــع لــــدعوة وتشــــ يع القطــــاع ايــــا  علــــت  ــــ  اســــتةم ا اا هل األســــول، واأل ا ــــ ، ؤــــرو  مواتي

واإلعا ة املســتدامع للغابــاا، و تلــف األنشــطع اإلنتاجيــع واق ــا، علــت البيئــع، فذ  ــدم االســتةما اا 
املتمةــل هل جــقا وتوجيــ   أر املــال ايــا  رــو االســتةما اا الــيت  االســتاتي  التمتينيــع الغــر  

 تةيد قيمع أسول األ ا   املتدوو ة. 
وجــــوع قواعــــد البيانــــاا الةامليــــع الشــــاملع ذاا اق يــــع ونـلظـــــلْم الرســــد الــــيت  وهل حالــــع عــــدم -7

ميتنوـــا جـــقا كـلــــلجل اســـتةما اا القطـــاع ايـــا  ذاا الصـــلع، ةـــدحت يليـــل اســـتةما اا القطـــاع الةـــام 
الـةـامجـلـــع  التمتينيــع فنــمجــلـــا يـــلمـَـةِـّـــل مؤاــر قيِـّـــم " ــ  مبااــر" لقيــار كــ  مــن الوــوع الــيت تبــق ا املصــاع 

ةيمــا يتةلــ  باالســتةما اا املبااــرة هل تـنـ ـيــــق ات اقيــع األمــم املتحــدة ملتاةحــع التصــحر، ومــدغ ةةاليــع 
 تل  الووع هل ت سيس بيئع استةما يع "مواتيع" لقا  أر املال من القطاع ايا . 
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قــدم اإــر  هل وباإل ــاةع فت ذلــ ، ونــا  مؤاــر  ــ  مبااــر م ــــر مقــت  لقيــار مســتوغ الت -8
: اال ــاة هل عـــــدع مــن اــركا  التمويــل املشــت ، ويةتــس املــارة بوجــ  4 االســتاتي  يقيــ  ا ــد  

عــــام التمويــــل املشــــت  كشــــرط  ــــرو ه مســــب  للمســــاعدة اإلمنا يــــع، ةــــالتة  مــــن املــــارة الــــدولية 
الةينيــع، ةالتمويــل املشــت   يشــت وحت التمويــل املشــت  مــن الشــركا  املةنيــة، مبــا هل ذلــ  املســاااا

ميتن أحت يتوحت أعاة ةــةجـــلالع للغايع لمـع األمـوال، و اسـع عنـدما تسـت يد مـن املزايـا النسـبيع للشـركا ، 
وبـــــاملةس األوســـــع ةـــــدحت اـــــركا  التمويـــــل املشـــــت  اإتملـــــة قــــــدجل يشـــــملوحت البلـــــداحت األ ـــــرا  املتـــــ  رة 

 ا اا واقتومــــاا اإليــــع، والوــــاا املارــــع متةــــدعة واملتقدمــــع، و اســــع الــــ احت مــــن البلــــداحت، والــــو 
األ ـرا  و نا يـع األ ـرا ، واملنظمــاا البحةيـع والـدوا ر األكاعمييــع، واملسـتةمرين الـدولية والــو نية، 

يــع، والصــناعي  اي يــع والقطــاع ايــا  )الشــركاا الت ا يــع ومســتخدم  األ ا ــ (، واملنظمــاا اي  
 واألةراع.

ـــوا عة أعـــ ة، ةـقــــدجل ت اقـــتا  اشموعـــع الديـــدة ملؤاـــراا التقـــدم علـــت   ا وبنـــا -9 االةتا ـــاا ال
 .1املو حع هل اإل ا   قم  4 االستاتي  للود  
 ف ا 

 4 االستراتيجيقترحة بموجب الهدف مؤشرات التقدم الم  
  
 

اراكاا ةــةجـــلالع بة : تةبئع املوا ع لدعم تـنـ ـيــق االت اقيع عن  ري  بنا  4 االستراتيجيالهدف 
 الواا ال اعلع الو نيع والدوليع.

 : اال اواا هل متويل القطاع الةام ومتتة االستةما اا لتـنـ ـيــق االت اقيع. 1-4مؤشر التقدم 
 : المقاييس
 : اال اواا هل املساعدة اإلمنا يع الر يع الةنا يع واملتةدعة األ را . 1-4 االستاتي  ا د  
 : اال اواا هل املوا ع الـةـامجــلع اإليع. 2-4 االستاتي  ا د  
 : اال اواا هل عـــدع اركا  التمويل املشت .3-4 االستاتي  ا د  

   
لو ــع  طــوط  4 االســتاتي  يــتم اســتخدام مؤاــر التقــدم املقــت  واملؤاــراا يــت ا ــد   -10

األســـار، و ســـد اال اوـــاا، ويليـــل ةةاليـــع تةبئـــع املـــوا ع مـــن  ـــ ل االســـتةما اا التمتينيـــع علـــت 
أ بــــع  اا  ة اإلبــــ غ ملؤاــــراا التقــــدم حاليـــــاملســــتوياا الو نيــــع واإلقليميــــع وعوحت اإلقليميــــع، وتبلــــ  عو 

اا املاليـع بشـتل منو ـ  ع، وسـيتم يليـل اال اوـاا هل املؤاـر االسـتاتي يسـنواا لميـع األوـدا  
اإلنتاجيــــع، واملــلــــقاسع /ومقا نتوــــا  ــــ ل وــــقة الــــدو اا، وســــيتم تـقـيـيـــــم ا اوــــاا الغطــــا  األ  ــــ 

، بــــالتزامن مــــع اال اوــــاا هل  ــــ ت مؤاــــراا تتةلــــ  بتةبئــــع 3-1ع االســــتاتي يمبوجــــب األوــــدا  
ع اإليـــع، وعـــدع اـــركا  التمويـــل املشـــت ، املـــوا ع وــــمجل: "املســـاعدة اإلمنا يـــع الر يـــع"، واملـــوا ع الـةـامجــلـــ
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وسـو  تتنـاول االســتنتاجاا التـ    اإتمـل للةوامــل ايا جيـع األ ــرغ ا ـامجــلـــع مةـل موجـاا ال ــا  
 الشديد، واأل ماا املاليع، و   ذل  من التحوالا البيئيع واالجتماعيع واالقتصاعيع األ ـرغ. 

  
 4 االستراتيجيجمع البيانات، والتحق  منها واإلبالغ عنها فيما يتعل  بالهدف  -باء 

 
علــــت مصــــد ين ا نــــة  4 االســــتاتي  ســــيةتمد مجــــع البيانــــاا ملؤاــــراا التقــــدم للوــــد   -11

 للمةلوماا اا: 
ـــدا نة هل منظمـــع التةـــاوحت والتنميـــع هل امليـــداحت االقتصـــاعه، والـــقه  )أ(  نظـــام فبـــ غ ال

مصـــد  مةلومــاا ذو ح يــع حـــول املســاعدة اإلمنا يـــع الر يــع، ويــتم التحقـــ  مــن ســـحع يةتــس أكةــر 
البيانــاا مــن  ــ ل عمليــع يقــ  فحصــا يع مو وقــع، تنطــوه علــت اــبتع مــن املراســلة اإلحصــا ية 

  هواألمانع الـةـامجــلع ملنظمع التةاوحت والتنميع هل امليداحت االقتصاع يت سلطع لنع املساعدة اإلمنا يع
التقــا ير الو نيـــع املقدمـــع في أمانــع ات اقيـــع األمـــم املتحــدة ملتاةحـــع التصـــحر، والـــيت  )ا( 

 لنموذج فعداع التقا ير.اا ةـقـــستقدموا البلداحت األ را  املت  رة و 
وباإل ـــاةع فت املـــوا ع املرســـوعة عـــس  صصـــاا امليزانيـــع اإليـــع، ةـــدحت تقـــا ير ات اقيـــع األمـــم  -12

لتصــحر ستســمم بتســ يل التــدةقاا املاليــع فت التةــاوحت بــة بلــداحت النــوا والــيت املتحــدة ملتاةحــع ا
مل يســ لوا نظــام فبــ غ الــدا نة، وســيتم مجــع وــقة املةلومــاا مــن  ــ ل التقــا ير القطريــع الت اقيــع 

 .باستخدام املرة  املاي املوحداألمم املتحدة ملتاةحع التصحر 
فت جنــــب مــــع  وذلــــ  هل منـــاذج فعــــداع التقــــا ير جنبــــاا  اا ســـيتم مجــــع البيانــــاا املتاحـــع مركزيــــ -13

املةلومــاا املقدمــع مــن البلــداحت األ ــرا ، وســيتم مجــع املةلومــاا مــن نظــام فبــ غ الــدا نة لتحليــل 
ــــق االت اقيـــع  ولـــيس مـــن املتوقـــع  ـــا أحت يـــل حمـــل البيانـــاا اإلحصـــا يع الو نيـــع املقابلـــع،  عمليـــع تـنـ ـيـ

لــنوأل وــــو   ـــإل عــب  اإلبــ غ عــن كاوــل البلــداحت األ ــرا  ويقيـــ  والغــر  الر يســ  مــن وــقا ا
املزيـد مـن الدقـع والت ـانس هل املةلومـاا التحليليـع، وسـتتباعل األمانـع الـةـامجــلـع البيانـاا الـيت ت مجةوــا 
مركزيـــــــا مـــــــع أ ـــــــرا  اإلبـــــــ غ وســـــــتتوقع مواةادـــــــا مبةلومـــــــادم املرتـــــــدة وتصـــــــويبادم )فحت وجـــــــدا( 

ةإل البيانـــاا  و)ا( اســـتبدال و/أو تةـــديل البيانـــاا الو نيـــع  أو )ج( التحقـــ  )أ( بـــر  يتةلـــ  ةيمـــا
 من سحع البياناا. 

علـــت النتـــا أل األوليـــع ملرحلـــع اال تبـــا  الا يـــع ةـــدحت مجـــع التقـــديراا الو نيـــع مـــن أجـــل  وبنـــا ا  -14
عمليــــع اإلبــــ غ واالســــتةرا  ال ةلــــ   ــــا، واســــتةرا  واســــتخدام تلــــ  البيانــــاا مــــن أجــــل فعــــداع 

، بشــرط أحت تقــوم 2018التقــا ير الو نيــع ويديــد األوــدا ، وــــ  أمــو  مــن املتوقــع أحت تــتم هل ســنع 
 املؤسساا املةنيع باملساعدة هل توة  جمموعاا البياناا ذاا الصلع واملنو ياا ذاا الصلع. 
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 تحليل واستخدام البيانات -جيم 
 
ونـا  هل األسـار ا نـة مـن اال اوـاا الـيت ميتـن م حظتوـا ومقا نتوـا ويليلوـا مـن  ــ ل  -15

ـــــــو )4-1ع االســــــتاتي يمؤاــــــراا التقــــــدم ليوــــــدا   ( تطــــــو  أو ــــــاع النـلظـــــــلْم 1. اال ــــــاة األول وـ
ـــ  رة بتـــدوو  األ ا ـــ ، وقــــدجل لـــوحا وـــقا اال ـــاة  ـــ ل يليـــل املؤاـــراا  اإليتولوجيـــع األ  ـــيع واملت

ــــو )3، و2، و1ع االســـتاتي يوـــدا  لي ( التطـــو  هل اســـتةما اا القطـــاع 2، أمجــلــــا اال ـــاة الةـــاين ةـوـ
ــــق االت اقيـــع  ـــ ل ا ـــد   ، وســـيتم تـقـيـيــــم كـــ  4 االســـتاتي  الةـــام و لـــ  الظـــرو  املواتيـــع لتـنـ ـيـ

 اال اوة ويليلوما مبساعدة املص وةاا ذاا الصلع. 
 

 ألرضية والمتأثرة بتدهور األراضيالنـُظـُْم اإليكولوجية اتطور أوضاع  -1 
، البلــــــداحت األ ــــــرا : )أ( اعتمــــــدا مؤاــــــراا التقــــــدم ليوــــــدا  11-/م أ22هل املقــــــر   -16

مـن أو ـاع النـلظــلْم اإليتولوجيـع وأحـوال السـتاحت اإليـة الـقين  ، واليت ترسـد كـ ا 3-1ع االستاتي ي
يةيشــوحت هل املنــا   املتــ  رة  و)ا( و ــةت عمليــع االعتمــاع اياســع اــم، وقـــدجل ت ا تبــا  املؤاــراا 

مــن البلــداحت املتطوعــع  ــمن ف ــا  املشــروع الت ــري  الت اقيــع  16هل  2015-2014 ــ ل ال ــتة 
ومــن بــة مؤاــراا التقــدم الســتع ، التصــحر  صــو  حيــاع تــدوو  األ ا ــ  األمــم املتحــدة ملتاةحــع

،  حـــت املؤاـــراا بو ـــع  ـــط األســـار وعيناميـــاا  ســـد أو ــــاع 3-1ع االســـتاتي يليوـــدا  
ـــــ : اال اوــــاا هل الغطــــا   األ ا ــــ  هل أعقــــاا عو ة اإلبــــ غ األوت، وكانــــت املؤاــــراا الــــة ت وـ

األ   أو ةةاليـــــــــــع األ   اال اوـــــــــــاا هل فنتاجيـــــــــــع (، و 1-2 االســـــــــــتاتي  األ  ـــــــــــ  )ا ـــــــــــد  
(، واال اوـــــاا هل  زونــــــاا التربـــــوحت ةــــــو  ويـــــت األ   )ا ــــــد  2-2 االســــــتاتي   )ا ـــــد 

(، واالســتخدام الشــامل لتلــ  املؤاــراا الــة ت ويلــيلوم النــوع  ســو  يو ــم 1-3 االســتاتي  
 .  اا ــ ، أم تزعاع سو أ ا تظل كما ومــا فذا كانت أو اع األ ا   هل يسن، أم 

ويتةة أحت يش  التـقـيـيـم املشـت   ـقة املؤاـراا جمتمةـع فت مسـتوغ التقـدم اإـر  هل يسـة  -17
أو ــاع املنــا   املتــ  رة  ــ ل ةــتة فعــداع التقــا ير البالغــع أ بــع ســنواا، وميتــن التةبــ  عــن مســتوغ 

"يســـن حمـــدوع هل و كبـــ  هل األ ا ـــ "،"يســـن   التقـــدم اإـــر  مبصـــطلحاا نوعيـــع، مـــن قبيـــل مـــة ا 
" ــ  و "تــدوو  كبــ  هل األ ا ــ "،و "تــدوو  حمــدوع هل األ ا ــ "،و "ال تغيــ  يــقكر"،و األ ا ــ "،

مةـرو "، وسـتتم بةد ـق مقا نـع ا اوـاا تلـ  املؤاـراا مـع ا اوـاا املؤاـراا املاليـع يـت ا ــد  
 )انظر املرة  الةاين(. 4 االستاتي  

 
 المواتية لتـنـفـيــذ االتفاقية ي استثمارات القطاع العام وخل  الظروفالتطور ف -2 

ويليلــــ  باســـتخدام مؤاــــر التقــــدم املقــــت  مبوجــــب ا ــــد   اا ميتـــن قيــــار وــــقا اال ــــاة كميـــجــل  -18
، حيـــث تـــ م اســـتةما اا القطـــاع الةـــام مـــن نـــوعة ا نـــة مـــن املصـــاع  اـــا: املـــوا ع 4 االســـتاتي  

 إلمنا يع الر يع. اإليع واملساعدة ا
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وأحــد املؤاــراا املســاعدة اإل ــاةيع وــــو اال ــاة هل عـــــدع اــركا  التمويــل املشــت ، فذ يشــ   -19
مـن السياسـع  وقا املؤار فت عـــدع املسـتةمرين الـدولية والـو نية، ةـوـــو مييـز بشـتل  ـ  مبااـر كـ ا 

ةما ه للمســتةمرين األجانــب، ةاال اوــاا واإل ــا  املؤسســ  هل البلــداحت ومــدغ جاذبيــع املنــا  االســت
علـت التةـ  مـن الةمليـاا واملخـا ر، مبـا هل  هل عـــدع اركا  التمويل املشت  ميتن أحت تتـوحت اـاوداا 

ذلــ  أة ــلياا املســتةمرين واوتمامــادم وأولويــادم، باإل ــاةع فت التحــوالا هل بيئــع فعا ة األ ا ــ ، 
ــــواةر البيانــــاا اياســــع باالت اقــــاا  الدوليــــع والو نيــــع واــــركا  التمويــــل املشــــت  هل نظــــام فبــــ غ وتت

 الدا نة والتقا ير القطريع الت اقيع األمم املتحدة ملتاةحع التصحر، باإل اةع فت أ قام االستةما .
باالســتناع فت ســنع  ــط األســار ميتــن التةبــ  عــن اال اوــاا هل مؤاــراا التقــدم للوــد   -20

مــيجـلــــع ومقا نتوـــا باال اوـــاا امللحوؤـــع هل املؤاـــراا )انظـــر الــ ــصــــل مبصـــطلحاا كـ 4 االســـتاتي  
 أعناة واملرة  الةاين(.  3 يمالةاين، ج

 
 تحليل مقارن لالتجاهات في الغطاء األرضي/اإلنتاجية واالتجاهات المالية: -3 

األ  ـ /اإلنتاجيع أحت من ا حت التحلـي ا املقا نـع ل  اوـاا املاليـع واال اوـاا هل الغطـا   -21
يتـــيم التشـــف عـــن مةـــام ا اال تبـــاط اإتملـــع وكـــقل  عـــن األعلـــع علـــت التةبئـــع الـ ــةجــلــــالع )أو  ـــ  
الـ ــةجـــلـــــالع( بشـــــتل  ـــــا  للمـــــوا ع وجوـــــوع الشـــــراكع، وســـــيود  التحليـــــل إلؤوـــــا  كيـــــف ميتـــــن 

اةع الـةـامجـلـــع الةامليــع، وميتــن فجــرا  ل ســتةما اا الـةـامجـلـــع أحت تــؤ ر علــت الظــرو  البيئيــع واملةيشــيع واملنــ
التحليــل علــت  تلــف مســتوياا الت اســيل مبــا هل ذلــ  األســةدة الو نيــع، وعوحت اإلقليميــع واإلقليميــع 

 والةامليع )انظر املرةقة األول والةاين(.
النتــا أل اإققــع علــت و  وســيتةة أحت يراعــ  اإل ــا  التحليلــ  ال ــا   الــزم  بــة االســتةما اا -22

أ   الواقــع، ومــن امل حظــاا املتاحـــع ميتــن للمــر  أحت  لــق فت أحت أع  ةـــا    مــ  قـــدجل يســـتغر  
ــــع  ــــل أ ب ــــع باالســــتةما اا اإققــــع قب ــــع املؤاــــراا اقالي ــــر، وبالتــــاي يتةــــة مقا ن أ بــــع ســــنواا أو أكة

الســتةما اا ســنواا أو أكةــر، ومــن املوــم تقــدا ةــا    مــ  لتحديــد الــرابط الســب  اإتمــل مــــا بــة ا
 التمتينيع والت   اا علت أ   الواقع.

مــن ســنع  ــط أســار مةينــع ســيتةة علــت التحليــل املقــا حت أحت يرســد الة قــع مــــا بــة يســة  -23
   ل ةتة فب غ واحدة أو أكةر.األ ا   اقـدجليع والتدةقاا النقديع اقـدجليع 

اإلنتاجيــع واال اوــاا املاليــع /األ  ــ  وســو  يـلـــستتمل التحليــل املقــا حت ال اوــاا الغطــا  -24
بتحليل للمتغ اا والةوامل ايا جيع اإل ـاةيع الـيت  ـو  أحت تتـوحت قــدجل أ ـرا هل التغيـ اا امللحوؤـع، 
ووـــقة الةوامـــل قــــدجل تت ـــمن موجـــاا ال ـــا ، واأل مـــاا االقتصـــاعيع واملاليـــع، والتحـــوالا الر يســـيع 

تــن فع ــال التقنيــاا التحليليــع لرســد وت ســ  أه مةــام ا السياســيع واالجتماعيــع واالقتصــاعيع، ومي
ا تبــــاط مومــــع، ومــــن اــــ حت وــــقا الــــنوأل املبتتــــر أحت يـــلمـَـةِـّـــــل  طــــوة وـامجــلـــــع فت األمــــام هل اســــتةرا  

 وتـقـيـيـم التقدم اإر  هل تـنـ ـيــق ات اقيع األمم املتحدة ملتاةحع التصحر. 
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  كيـــف ميتـــن قــــاالا الزيـــاعة هل االســـتةما اا الـةـامجـلـــــع أحت فحت التحليـــل املقـــا حت وـــــو فؤوــــا -25
تــــؤعه فت يســــة أو ــــاع النـلظـــــلْم اإليتولوجيــــع األ  ــــيع املتــــ  رة والةتــــس بــــالةتس، وســــو  يبــــدأ 
التحليـل بدسـدا  حتـم نـوع ، وبةد ـق ميتـن التةبـ  عـن ذلـ  اقتـم النـوع  بالنسـب املئويـع، علـت 

األ ـرا  املتـ  رة املةينـع ميتـن للتحليـل أحت يتشـف عـن وجـوع يسـن  سبيل املةال، هل فحـدغ البلداحت
هل املا ــــع هل  10ملحــــو، هل أو ــــاع النـلظـــــلْم اإليتولوجيــــع لي ا ــــ  املتــــ  رة مبــــا يواةــــ   يــــاعة بقيمــــع 

 االستةما اا التمتينيع اإققع قبل مخس سنواا. 
ؤاـراا املاليـع، ومؤاـراا الغطـا  مـن امل ويتةة أحت ت يف نتا أل النوأل التحليلـ  قيمـع لتـ ا  -26

اإلنتاجيــــع الت اقيــــع األمــــم املتحــــدة ملتاةحــــع التصــــحر، وستســــاعد النتــــا أل علــــت )أ(  ســــد /األ  ــــ 
املؤاـــراا لـــيس بصـــو ة من صـــلع أو مبةـــزل عـــن أحـــدوا اي ـــــر بـــل بشـــتل مشـــت  كمنظومـــع لةوامـــل 

ةغـــراا وســـد نقـــاط ال ـــةف هل اإلنتاجيـــع والةوامـــل املاليـــع  و)ا( تقـــدا يليـــل لل/الغطـــا  األ  ـــ 
سلســلع املســاعدة اإلمنا يــع الدوليــع  و)ج( يديــد أولويــاا فجــرا اا االت اقيــع والتــداب  الو نيــع لــدعم 

ع"  و)ع( و ــع ك ــا ة  ــط األســار للتــدةقاا املاليــع الو نيــع والدوليــع  و)وـــ( تصــميم االســتاتي ي"
( تةزيــز املناةســع الســليمع مــــا بــة البلــداحت األ ــرا  املتــ  رة ع"  و)واالســتاتي يتــداب  ةــةجــلـــالع لتـنـ ـيــــق "

علـــــت مـــــوا ع التنميـــــع اإـــــدوعة  و) ( يســـــة السياســـــاا والبيئـــــع القانونيـــــع الســـــتةما اا األ ا ـــــ   
تيســــــ  الشــــــراكاا بــــــة القطــــــاعة الةــــــام وايــــــا  هل اإلعا ة املســــــتدامع لي ا ـــــــ   و)ط(  و) (

ل  اوــاا الســلبيع و ــا ر تــدوو  األ ا ــ  ةيمــا يتةلــ  مبــوا ع  التحديــد والتخطــيط والقيــار التمــ جل 
 خل. فاإلنتاجيع واملوا ع املاليع، /الغطا  األ   

  
 القيود -ثالثاا  

 
املقــت  اقــاي ي  ــق القيــوع هل اقســباحت مــن حيــث فمتانيــع الوســول فت البيانــاا الدقيقــع،  -27

األ ـرا  واألمانـع الـةـامجــلـع، ةـاملقت  يسـتند بشـتل واقةـ   من البلـداحت واملوا ع، والقد ة التحليليع لت ا 
 علت املمتن والقه ميتن يقيق  هل ؤل املوا ع اقاليع واملرتقبع.

سيقصــــر مجــــع البيانــــاا علــــت  4 االســــتاتي  ومؤاــــراا التقــــدم املنقحــــع مبوجــــب ا ــــد   -28
ا نـــة   يســـية اـــا: نظـــام فبـــ غ  االســـتةما اا الـةـامجــلـــع الدوليـــع واإليـــع ةـقــــط وذلـــ  مـــن مصـــد ين

التقا ير القطريـع الت اقيـع األمـم املتحـدة ملتاةحـع التصـحر، وهل حالـع  سـد مصـاع  أ ــرغ و  الدا نة،
مو وقع وذاا ح يع هل املستقبل من  ـَــم  ميتـن أ ـقوا هل اقسـباحت بقـد  مـــا ميتـن  ـا أحت تـؤعه فت 

  .مزيد من التحسن هل اإل ا  التحليل  املقت 
اإلنتاجيـع /ومن املوم أحت ن حا أن  قــدجل ميتـن ت سـ  التغيـ اا هل مؤاـراا الغطـا  األ  ـ  -29

واملؤاــراا املاليــع بواســطع الةديــد مــن الةوامــل األ ـــرغ الــيت تت ــاو  حــدوع املقــت  اقــاي وقـــدجل تــؤعه 
واملشـــــاكل فت تشــــوي  االســـــتنتاجاا، وميتـــــن أحت تشــــتمل تلـــــ  الةوامـــــل علــــت التـــــوا ت الطبيةيـــــع، 

واالنتتاســاا املاليــع، باإل ــاةع فت التغيـاـــراا االجتماعيــع والسياســيع، وســو  يـــلمـَـةِـّـــل ت تيــ  مجيــع 
   اا.كب    اا ايا جيع يديـوقة الةوامل 
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 االستنتاجات والتوصيات -رابعاا  
 
لقيــــاش مؤشــــرات اا مبتكــــر طــــراف فــــي دورتــــة الحاديــــة عشــــرة نهجــــاا اعتمــــد مــــؤتمر األ -30

)أ( يفتــــرض هــــذا الــــنهأل االســــتخدام األوســــع لمجموعــــات البيانــــات العالميــــة  التقــــدم، حيــــ 
الموثوقــةو و) ( يــربب اإلبــالغ العــالمي بالرصــد الــوطني والمحلــيو و)س( يأخــذ فــي الحســبان 
المعلومــات الكـمــيـةـــة والنوعيــة علــى الســواء، بمــا فــي للــي المؤشــرات الســردية مــن دراســات 

التشـديد علـى مشـاركة أصـحا  المصـلحة  وصف التفصيلي المحلـيو و)د(الحالة المحلية وال
 (.11-/م أ22)المقرر 

تضــع  3-1ة االســتراتيجياإلنتاجيــة لدهــداف /ومؤشــرات التقــدم فــي الغطــاء األرضــي -31
خب األساش وتعمل على تـقـيـيـم االتجاهات فـي ديناميـة النظـام اإليكولـوجي، ويهـدف المؤشـر 

( لتـقـيـيـــم االتجاهــات فــي االســتثمارات الـعـامـةـــة فــي األراضــي، 4 راتيجياالســتالمــالي )الهــدف 
ويتعــين مقارنــة كــال االتجــاهين بشــكل منهجــي وتحليلهمــا الســتخالي اســتنتاجات وتوصــيات 
عمليــة، وقـــدة تــم تقــديم الــنهأل المقتــر  كــنهأل مبتكــر يضــيف قيمــة لنظــام اإلبــالغ فــي اتفاقيــة 

 .  األمم المتحدة لمكافحة التصحر
ــين االتجاهــات فــي )األهــداف  -32 ــا ب ــنهأل إلــى التحليــل المقــارن مــ ، 1 ةاالســتراتيجييســتند ال
(، ومــــن أجــــل تـقـيـيـــــم التقــــدم 4 االســــتراتيجي( ومؤشــــرات التقــــدم المــــالي )الهــــدف 3، و2و

(، ينظــــر المقتــــر  إلــــى مــــــا وراء 4 االســــتراتيجيالمحــــر  فــــي المؤشــــرات الماليــــة )الهــــدف 
فـــي النتـــاحأل المحققـــة علـــى ضـــخها فـــي األراضـــي، حيـــ  ينظـــر أيضــــاا  ي يـــتماالســـتثمارات التـــ

(، 3، و2، و1ة االســتراتيجياإلنتاجيـة )األهـداف /األرض مـن خـالل مؤشـرات الغطــاء األرضـي
ـــر :يــر مباشــر أال وهــــو:  وباإلضــافة إلــى االســتثمارات المباشــرة فـقـــدة تمــ  إضــافة مؤشــر أخـ

مـــن منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي  لمســـتمد مـــن تقـــارير كـــالا عــــــدد شـــركاء التمويـــل المشـــتر  وا
الميــدان االقتصــادت واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر، إل يــتم تحليــل االتجاهــات 

ـــــا بــــين أمــــع  ـــــو فتــــرة  منيــــة ممتــــدة مـ خــــذ الفــــار  الامنــــي فــــي الحســــبان، والفــــار  الامنــــي هـ
د التـــأثير المتـــأخر علـــى نـــوع االســـتثمار اســـتثمارات األرض وتأثيرهـــا علـــى أرض الواقـــع، ويعتمـــ
 ويفترض أن يستغر  أربع سنوات أو أكثر حتى يظهر. 

وتتفاوت اآلثـار العملية المترتبة على التحليـل المقـارن المقتـر ، إل سيؤسـس التحليـل  -33
ـــا بــين ديناميــات اســتثمارات األراضــي ونوعيــة األراضــي، وســيتم اســتخدام  لعالقــات محتملــة مـ

قــات فــي العديــد مــن المجــاالت وســوف )أ( تســمح باقامــة خــب أســاش اســتثمارت تلــي العال
علــى صــعيد البلــدان والمنــاط  اإلقليميــة وكــذلي علــى الصــعيد العــالميو و) ( تســمح برصــد 

ـــــل األراضـــــي خـــــالل دورات اإلبـــــالغو و)س( تســـــمح بعقـــــد /ديناميـــــات نســـــبة تحســـــين تموي
ات لصـنع نـا تتمتـع بـة البلـدان مـن كفـاءة وبياالمقارنات بين نسب مختلف الحاالت لتـقـيـيـم مــ

ــــرامأل واإلجــــراءات لات  السياســــاتو و)د( تســــمح بالمســــاعدة فــــي رصــــد المشــــروعات والب
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ـــة با ـــة لنســـبة لبـــرامأل العمـــل الوطنيـــةو و) األولوي ـــد االســـتثمارات لات األولوي ( تســـمح بتحدي
المنافســـــة  ( تســـــمح بتشـــــجيعوشـــــركات القطـــــاع الخـــــايو و)و  بالنســــبة للمـــــانحين الـــــدوليين

( تسـمح بتحسـين الكفـاءة  بـين البلـدان للحصـول علـى المسـاعدة اإلنماحيـة الدوليـة و و) فيما
 الـعـامــةة لإلدارة المستدامة لدراضي. 

ويجو  لدطراف النظر في التوصيات التاليـة خـالل الـدورة الرابعـة عشـرة النعقـاد لجنـة  -34
ــــذ االتفاقيـــة بغيـــة الشـــروع فـــ ي مشـــاورات مبكـــرة حـــول مشـــروع االســـتنتاجات اســـتعراض تـنـفـيـ

 الذت ستتم إحالتة إلى مؤتمر األطراف في دورتة الثانية عشرة للب  فية:
األطـــــــراف مـــــــدعوون العتمـــــــاد مؤشـــــــر التقـــــــدم المـــــــنقح بموجـــــــب الهـــــــدف  أ( ) 

 و 5، بالشكل المعروض في اإلطار المدرس على صفحة 4 االستراتيجي
مانــــة الـعـامـةـــــة بوضــــع نمــــولس لجمــــع البيانــــات عــــن تقــــوم اآلليــــة العالميــــة واأل  ( ) 

وإدراجـــة ضــمن نمــولس اإلبـــالغ الموحــد إلـــى  4 االســتراتيجيالمؤشــر المــالي تحـــ  الهــدف 
 و3، و2، و1ة االستراتيجياإلنتاجية تح  األهداف /جانب مؤشرات الغطاء األرضي

يــل البيانــات الماليــة تقــوم اآلليــة العالميــة واألمانــة الـعـامـةـــة بوضــع منهجيــة لتحل س( ) 
ُــــغية مقارنـــة ورصـــد االتجاهـــات فـــي الغطـــاء األرضـــي اإلنتاجيـــة /علـــى :ـــرار المقتـــر  الحـــالي بـ

 واالتجاهات الماليةو
تقــوم اآلليــة العالميــة واألمانــة الـعـامـةـــة بالتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة بتــوفير  د( ) 

دة جمــع وعــرض البيانــات الماليــة المســاعدة التقنيــة للبلــدان األطــراف المتــأثرة مــن أجــل جــو 
 لنمولس اإلبالغوالمتحدة لمكافحة التصحر وفـقــاا  على أمانة اتفاقية األمم

تقـــــوم البلـــــدان األطـــــراف المتـــــأثرة بتقـــــديم المعلومـــــات المرتـــــدة فـــــي أوانهـــــا   ( ) 
المناســب مــع تقــديم التقــارير القطريــة وبهــا المعلومــات المطلوبــة حــول مؤشــر التقــدم الماليـــة 

إلــى األمانـة الـعـامـةـــة التفاقيـة األمــم المتحـدة لمكافحــة التصــحر  4 االسـتراتيجي  الهــدف تحـ
 خالل دورة اإلبالغ الخامسة المقبلةو

مـن مرفـ  البي ـة العالميـة والمؤسسـات الماليـة لتـوفير المسـاعدة  تتم دعوة كالا  و( ) 
اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة الماليـــة الال مـــة لتنميـــة القـــدرات الوطنيـــة علـــى جمـــع وعـــرض بيانـــات 

والمــدرس فــي  4 االســتراتيجيلمكافحــة التصــحر حــول مؤشــرات التقــدم الماليــة تحــ  الهــدف 
 )أ(. 34الفقرة 
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 المرف  األول
 

 توافر مجموعات البيانات العالميةمدى   
  

 املؤار واملقاييس ذاا الصلع جمموعاا البياناا الةامليع املستوغ الت صيل 

 الو نيع:التقديراا 
علـــــــت اا البيانــــــاا امل صــــــلع جغراةيــــــ

ــــ  ةـقــــط  املســـتوغ عوحت اإلقليمـــ  وـ
    املتاحع.

نظام فب غ الـدا نة لل نـع املسـاعدة اإلمنا يـع التابةـع 
 ملنظمع التةاوحت والتنميع هل امليداحت االقتصاعه

(<www.oecd.org/dac/>) 

ي المـوارد الماليـة االتجاهات فـ
 .الثناحية والمتعددة األطراف
 املقاييس: التدةقاا املاليع.

التقـــــــــــــديراا الو نيـــــــــــــع، الري يـــــــــــــع 
 واق ريع:

وــــــــ  اا البيانـــــاا امل صــــــلع جغراةيــــــ
 املتاحع 

التقـــــــا ير القطريـــــــع الـــــــيت تقـــــــدموا فحــــــــدغ البلـــــــداحت 
األ ـــــرا  املتـــــ  رة فت أمانـــــع ات اقيـــــع األمـــــم املتحـــــدة 

 التصحر.ملتاةحع 

االتجاهات فـي المـوارد الماليـة 
 الـعـامــةة المحلية.

 املقاييس: التدةقاا املاليع. 

ميتــــــــن ت صــــــــيل البيانــــــــاا علــــــــت 
 املستوغ عوحت اإلقليم . 

نظام فب غ الـدا نة لل نـع املسـاعدة اإلمنا يـع التابةـع 
 ملنظمع التةاوحت والتنميع هل امليداحت االقتصاعه

(<www.oecd.org/dac/>) 
وتقـــــــا ير أمانـــــــع ات اقيـــــــع األمـــــــم املتحـــــــدة ملتاةحـــــــع 

 التصحر 

ــــدد شـــركاء  االتجاهـــات فـــي عــ
 التمويل المشتر .

ــــدع اـــركا  التمويـــل  املقـــاييس: عــ
 املشت . 

 

  

http://www.oecd.org/dac/
http://www.oecd.org/dac/
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 المرف  الثاني
 

أوضـاع الغطـاء األرضـي/اإلنتاجية نمولس المصفوفة لتـقـيـيـم االتجاهـات فـي   
 واألوضاع المالية، مع أمثلة رقمية

 
نمــــولس المصــــفوفة لتـقـيـيـــــم االتجاهــــات فــــي أوضــــاع الغطــــاء األرضــــي/اإلنتاجية واألوضــــاع   

 ع أمثلة رقمية )بالنسبة الم وية(المالية، م
 
 

تــــــــــدوو  كبــــــــــ      مةرو 
 هل األ ا  

تــــدوو  حمــــدوع 
 هل األ ا  

أو ـاع ال تغي  هل 
 األ ا  

يسن حمـدوع 
 هل األ ا  

يســــن كبــــ  
 هل األ ا  

 -أو ــــــــاع الغطــــــــا  األ  ــــــــ  
 /واألو اع املاليعاإلنتاجيع

 
     

اال اوــــــــــــــــــــاا هل املــــــــــــــــــــوا ع 
 ↑اإليع

اال اوــــــــــــاا هل املســــــــــــاعدة       
 ↓اإلمنا يع الر يع 

ــــدع اـــركا         اال اوـــاا هل عــ
 ↑التمويل املشت  

اال اوــــــــــــــــــــاا هل املــــــــــــــــــــوا ع       
   ↓اإليع

اال اوــــــــــــاا هل املســــــــــــاعدة       
 ↑ ODAاإلمنا يع الر يع 

ــــدع اـــركا         اال اوـــاا هل عــ
 ↓التمويل املشت 

  
 ( = املساعدة اإلمنا يع الر يع.ODA) اال تصا  
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 المرف  الثال 
 

ـــــــل مقـــــــارن لال   اإلنتاجية تجاهـــــــات فـــــــي أوضـــــــاع الغطـــــــاء األرضـــــــي/تحلي
 المالية واألوضاع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


