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 مقدمة  -أوالل  
، طلممم  ممممؤر  األطممم اي يف اتماقةمممم األمممم  املتحمممد  ملمااحمممم 12-/  أ1توجممم  امل ممم ر  -1

              التصمممممممح  )ا تماقةمممممممم( ية األمانمممممممم وايلةمممممممم ال املةمممممممم يعمممممممداد  ومممممممم عمممممممم  مت مممممممدد  ال ممممممممنوا  
(،  اتباع هنل ا دار  ال المم عل  النتالل، ينظم  اة ما املمؤر  يف دورتم  2021-2018لالتماقةم )

يعممداد  ، طلمم  مممؤر  األطمم اي ىلممثلني ية األمممني التنمةممث 12-/  أ10امل مم ر  الثالثممم ع مم  . وتوجمم 
 .12-/   أ1ممما امل مم ر  ر ممةا  ، 2019-2018 مةزانةممم و مم امل عممم  قالمممم علمم  النتممالل لمممل  ال ممنتني

و  نممامل ال ممم   (2018-2021)وت مم    ممثي الوطة ممم  وممم ال ممم  ال مماملم ال  اعةممم ال ممنوا  
  من أج  مؤس ا  ا تماقةم و ةئاهتا. (2018-2019)سنتني  احملدد التملمم ملد 

 ،(1)2030-2018وت تند  وم ال م  ية يطار ا تماقةم ا سملاتةي  اعديمد للممل   -2
. وقمممد 2015علممم  النحمممو المممث  صممماع  الم يمممق ال امممم  ا مممموم  المممدو  يف سمممةا  اجتماعاتممم  يف 

 ما سمنوا  ي ىلمز علم  أ مداي موضموعةم طموفمم، صةغت  إجيا  يف شم  يطار قال  علم  نتمالل أر 
   رث  م امهم األمانم وايلةم ال املةم جتاي حت ةق األ داي احملدد  يف م  وع ا طار ا سلاتةي .

 و  نممامل ال ممم  احملممدد التملمممم ملممد  سممنتني م ممتمد مممن يطممار النتممالل. ي   ممدد اقلافمما   -3
 ال  ال نتني امل بلم  غةم  لو  أ مداي ا طمار ال مال  عملةا  لألعمال اليت يت ني ا ضوالع هبا يف

 عل  النتالل. ويتمحور فول وفدا  األمانم ال امم واجملا    ا  األولويم لدى ايلةم ال املةم. 
  4مممبل الربنمممامل واملةزانةمممم  ICCD/COP(13)/7وينبغممم  قممم اء   مممثي الوطة مممم م لنمممم  الوطة مممم  -

 ICCD/CRIC(16)/3و ICCD/COP(13)/9، والممموطة تني 2019-2018امل لفمممني لممممل  ال مممنتني 
  . 2017-201٦  بل األداء يف ال  ال نتني 

 2021-2018الونظ ر الرباع  السن ا :  -ثانيال  
ثمت أس م ا وقثمدقر  قةمت ما  -5 يف ال نوا  األ ري ،  ض ت ا تماقةم ل ملةم تغةمري. ي  حث

ةم والت اول ا موم  الدو  اتبني أهنا ىلبري  جمدا . وتومور  أيضما  اةما خيص أ داي التنمةم ال امل
ا ممد اىلت ممبتا مزيممدا  مممن امل ممارا  املتاصصممم، واشممتدتا ت ىلةممزا ، وحت ممنتا  -األمانممم وايلةممم ال املةممم 
 ات اقا  وا دادتا ا الةم . 

أقممموى تتصمممدى ونتةيمممم ل ملةمممم التغةمممري  اتممم ،  ممم    ا تماقةمممم ايل أدا   فمومةمممم  دولةمممم   -٦
للتصمممح /تد ور األراضممم  واعمممماي. ويثتوقممما اعتمممماد األ مممداي ا سممملاتةيةم اعديمممد  يف ممممؤر  
األط اي الثالث ع  . و ا ضاام ية  لني، تنوو  ا تماقةم عل   دي ت غةل  تتضمن   ومم 

 لممد، وعلمم  وضمما مؤس مم   100التنمةممم ال املةممم وجتمم   ت  تمم  ية أ ممداي وطنةممم يف أ يممد مممن 
 وقادر عل   لني.  ملتز   املض   ال ملةم قدما  

وعل   ثا األساس، سةمول اهلدي ال ما  لل منوا  ال ادممم  مو توسمةا وتمثةم  تنمةمث  -7
وتلتممز  ا تماقةمم علم  الصم ةد المموط ، مما اللىلةمز علمم  حت ةمق  مدي حتةةمد أطمم  تمد ور األراضم . 

ةممق تممبطري ف ة مم  يتي ممد يف هنايممم املومماي يف األمانممم وايلةممم ال املةممم، يف فممدود و يتة ممما،  تح 
  اجتاي تنا   لتد ور األراض  عل  الص ةد ال امل .

 .2021-2018يطار نتالل ا تماقةم للمل   1وي    اعدول  -8
__________ 

  .ICCD/COP(13)/3الوطة م  (1)
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 1اعدول 
 2021-2018إ ار نتائج االتفاقية ل فترة 

  2019-2018النواتل ال لة ةم للمل   مؤش ا  النتالل 2021-2018ة ةم للمل  النواتل ال ل األ داي ا سلاتةيةم لالتماقةم
حت مممممممني فالمممممممم المممممممنظ  ا يمولوجةمممممممم 
املتممممممبط  ، وممااحممممممم التصممممممح /تد ور 
األراضمممممم ، وت زيممممممز ا دار  امل ممممممتدامم 
لألراضمممممممم  وامل ممممممممامهم يف حتةةممممممممد أطمممممممم  

 تد ور األراض 

ت لممممممممممممممممممممممممممةص امل ممممممممممممممممممممممممممافم املتممممممممممممممممممممممممممبط    1-1
  لتصح /تد ور األراض  ا
م لوممممممممممممما  م ممممممممممممتمملم عممممممممممممن فالممممممممممممم  1-2

  التصح /تد ور األراض 
اسممممممممتادا  البلممممممممدال األطمممممممم اي املتممممممممبط    1-3

م لوما   ا  صلم   ةاسم قالمم علم  ال لم  
منبث م عن ا تماقةم يف م اعمم التصمح /تد ور 
األراضممممم  وت زيمممممز ا دار  امل مممممتدامم لألراضممممم  

 ط  تد ور األراض  وا س ا  يف حتةةد أ

تنمةمممث البلمممدال األطممم اي املتمممبط   أن ممموم ممممن أجممم   1-1
 لمممممو  األ مممممداي الممممميت وضممممم ت ا  غةمممممم التصمممممد  لتمممممد ور 

 األراض  ويعاد  التب ة 
ي مممال  البلمممدال األطممم اي املتمممبط   عمممن فالمممم تمممد ور  1-2

 األراض  واألن وم  ا  الصلم
تماقةمم الت اول يف اجملال ال لم  تا ي مم  ت مدا ا  1-3

مل لومممما   ا  صممملم   ةاسمممم قالممممم علممم  ال لممم  مل اعمممم 
التصممممممممممح /تد ور األراضمممممممممم  وت زيممممممممممز ا دار  امل ممممممممممتدامم 

 لألراض  وا س ا  يف حتةةد أط  تد ور األراض 

امل ممممممممور  الت نةممممممممم وال مممممممم اىلا  والوصممممممممول ية  نمممممممماء  -
ال ممدرا  لممدع  البلممدال يف تنمةممث األن مموم  غةممم حت ةممق 

 تد ور األراض أ داي حتةةد أط  
نظممممما  ي مممممال  ا مممممال اةمممممما خيمممممص مؤشممممم ا  الت مممممد   -

ومتولبمما  ا  ممال  األ مم ى المميت قممد تنبثممق عممن ا طممار 
 ا سلاتةي  اعديد 

دعمممم   ةئممممم التماعمممم   ممممني ال لممممو  وال ةاسمممما  اةممممما  -
خيممص تن ممةج توجة اهتمما   ممبل تنمةممث حتةةممد أطمم  تممد ور 

 األراض  

يممز ختمةمم  اطممار اعممماي ويدارهتمما وت ز 
م ونممممممم الممممممنظ  ا يمولوجةممممممم وتب مممممم  
ال ممممال املتضمممم رين، وحت ممممني ال ممممدر  

 وا نت اشعل  التصد  

ختمةمم  اطممار اعممماي ويدارهتمما علمم   ممو  2-1
أاضم ،  نماء علمم  المدع  وامل لومما  امل ممتمد  

 من ا تماقةم 
توبةمممممممق ا نمممممممثار املبمممممممم    مممممممبل  تزايمممممممد 2-2

اء اعممماي و/أو ال واصممم  ال ملةمممم والغباريمممم  نممم
 عل  الدع  وامل لوما  امل تمد  من ا تماقةم 

اسممممممتادا  البلمممممممدال األطمممممم اي املتمممممممبط   توجة ممممممما   2-1
ا تماقةمممممم وم مممممورهتا الت نةمممممم   مممممبل اعمممممماي وال واصممممم  

 ال ملةم والغباريم 
يقامممممممم عالقمممممما  ال مممممم اىلم والت مممممماول اةممممممما خيممممممص  2-2

ا نممممثار املبمممممم    مممممبل اعممممماي و/أو ال واصممممم  ال ملةمممممم 
 ريموالغبا

دع   ةئم التماع   ني ال لمو  وال ةاسما  يف يعمداد  -
توجة اهتمممممما   ممممممبل التممممممد ال  الربيممممممم  دار  اعممممممماي 

 والتامة  من  
يسممممداء امل ممممور  الت نةممممم والتوجةمممم  ال ةاسمممما  ويقامممممم  -

 ال  اىلا    بل ما يل : 
  نظ  ا نثار املبم   اعماي وال واص  ال ملةم

 والغباريم؛
 ر اعماي؛ ا د من أ وا 
 التامة  من مصادر ال واص  ال ملةم والغباريم 

حت ممممممممني شمممممممم وي م ة ممممممممم ال مممممممممال 
 املتبط ين

اسممممممممتادا  البلممممممممدال األطمممممممم اي املتممممممممبط    3-1
 األن وم الربيم لتح ني ا ست  ار واألمن 

ا ديممممممماد م اعممممممما  ال ضمممممممايا اعن مممممممانةم يف  3-2
 ومممممممممل م اعمممممممممم التصمممممممممح /تد ور األراضممممممممم  

 واعماي
 

ا عممممملاي  إممانممممما  األن ممممموم الربيمممممم يف حت مممممني  3-1
 األمن وا ست  ار 

اسممممممتادا  البلمممممممدال األطمممممم اي املتمممممممبط   توجة ممممممما   3-2
ا تماقةم وم ورهتا الت نةم   بل يدمما  ال ضمايا اعن مانةم 
يف تنمةممممممث ا تماقةممممممم وتصمممممممة  م مممممماريا حتويلةممممممم مت ل ممممممم 

  تحةةد أط  تد ور األراض  
 

 امم وا ست  ار واألمن يف أا ي ةا دع  مبادر  ا ستد -
ال م اىلا  والتوجة مما  ال ةاسماتةم   ممبل اسممتادا   -

ا دار  امل مممممتدامم لألراضممممم  ممممممن أجممممم   يممممماد  المممممم   
 ا قتصاديم وحت ةق ا ست  ار 

امل ممور  الت نةممم، والتوجة مما  ال ةاسمماتةم   ممبل يدممما  
ال ضممايا اعن ممانةم يف تنمةممث ا تماقةممم وتصمممة  م مماريا 

 ويلةم مت ل م  تحةةد أط  تد ور األراض  حت
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  2019-2018النواتل ال لة ةم للمل   مؤش ا  النتالل 2021-2018النواتل ال لة ةم للمل   األ داي ا سلاتةيةم لالتماقةم
دّر منممااا  ةئةممم علمم  الصمم ةد ال ممامل  

 عن ط يق تنمةث ا تماقةم  م الةم
مهم عملةممممممممممم اتماقةممممممممممم ممااحممممممممممم م مممممممممما 4-1

التصممممح  يف أوجمممم  التممممي ر ممممما اتماقةمممما  ريممممو 
األ مم ى وممما يتصمم  هبمما مممن عملةمما  الت مماول 
  ممممممممممبل تغممممممممممري املنمممممممممما  والتنمممممممممموع البةولمممممممممموج  

 واستمادهتا من  ثي األوج 

م اعا  الم يق ا موم  المدو  امل م   تغمري املنما ،  4-1
امل ممممم  واملنتمممممدى ا مممممموم  المممممدو  لل لمممممو  وال ةاسممممما  

 مممممممممالتنوع البةولممممممممموج  و مممممممممدما  المممممممممنظ  ا يمولوجةمممممممممم 
 ملد ال  ا تماقةم 

الت مممد  يف وضممما مؤشممم ا  م ممملىلم مممما اتماقةممما   4-2
 ريو األ  ى

دعممممم   ةئمممممم التماعممممم   مممممني ال لمممممو  وال ةاسممممما  يف  -
ييصمممال أولويممما  وا تمامممما  ا تماقةمممم ية ال ملةممما  

 ال لمةم اعاريم توج  ا تماقةا  األ  ى 
الت اول   بل املؤش ا  واملواضمةا املاتمار  امل ملىلم  -

 ما اتماقةا  ريو األ  ى 
امل ور  الت نةم وال  اىلا  املت ل م  إدمما  األن موم  -

الربيممممم، و اصممممم املت ل ممممم  ب ممممداي حتةةممممد أطمممم  تممممد ور 
األراضممممم ، يف الومممممل الوطنةمممممم املت ل مممممم  تغمممممري املنممممما  

 والتنوع البةولوج 
ال علمممممم  نومممممما  منظومممممممم األممممممم  اسمممممملاتةيةم ا تصمممممم

املتحمممممممد  لالفتممممممممال  انت ممممممماء ع مممممممد األمممممممم  املتحمممممممد  
 2020للصحارى وممااحم التصح  يف 

ت بئممممممم املممممممموارد املالةممممممم وعمممممممري املالةمممممممم، 
األساسممممةم وا ضممممااةم، لممممدع  تنمةممممث 
ا تماقةمممم عمممن ط يمممق يقاممممم شممم اىلا  
 ا الم عل  الص ةدين ال امل  والوط 

ة املممممممممموارد حت مممممممممني اثممممممممم   الوصمممممممممول ي 5-1
 الال مم للتنمةث

 نوا  مصادر التموي  للتصد  لتد ور األراض  5-1
حت ن قدرا  البلدال األط اي املتمبط   علم  ت  مم  5-2

أامممممار م مممماري  ا لتنمةممممث اتماقةممممم ممااحممممم التصممممح  يف 
 م اريا عالةم اعود 

ال مممم اىلا  ا سمممملاتةيةم والت مممماول ممممما املؤس مممما   -
 املالةم الدولةم 

 دع  يعداد م اريا عالةم اعود   -
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وستواصمم  األمانممم وايلةممم ال املةممم حت ممني أدال ممما وا الةت ممما مممن  ممالل يجمم اءا  م ىلممز   -9
  وانضباط صار  يف املةزانةم وانتظا  يف ال صد والت ةة  الدا لةني.

 عل  ما يل : األمانةويف تنمةث يطار النتالل، سلىلز  -10
ادا  ال ةاسممما  والمممن ل الممميت أطبتمممت ا الةت ممما وت مممدا قةممممم عمم   وفممممز اسمممت )أ( 

مضمماام ية التنمةممث. وسممتمث  األمانممم ج ود مما يف ت زيممز تماممم  ال ةاسمما  وأاضمم  املمارسمما  
 مدع   والت اول   بل اعماي وال واص  ال ملةم والغباريم، وا نثار املبم . وست و  األمانمم أيضما  

اتبمماع هنمممل عملمم  ي ىلمممز علمم  النتمممالل ي اء ال ضممايا ا ا مممم أصممحاب املصممملحم يف ا تماقةممم قصمممد 
 الن بم للتنمةمث الم مال، امل ت صمةم يف أعلم  األفةمال، ألسمباب  تلممم. وممن  مثي ال ضمايا دور 

 امل أ  يف يدار  واستادا  األراض ، وا  و  يف األراض  ت ىن أوسا؛
ضممممم ، ي    يمممممؤد  ية يش مممممار الموالمممممد املت مممممدد  لالسمممممتثمار يف يصمممممال  األرا )ب( 

حت ني البةئم اح م ،  م  يزيمد أيضما ممن ا نتاجةمم ا قتصماديم وحت مني ا سمت  ار وال اماي. وي مد 
يفممممداص امممم   عممممم  يف األراضمممم  لمالممممد  شممممباب املنمممماطق امل  ضممممم لل يمممم   مثمممما  علمممم   ممممثي 

 ا ستثمارا  مت دد  الموالد؛
 ال لممو  وال ةاسمما ، حةممث دعمم  الت مماول ال لممم ،   سممةما  ةئممم التماعمم   ممني ) ( 

تثلج  أفدص النتالل وامل اري ال لمةم ية توجة ا  عملةم ميمن اسمتادام ا لوضما ال ةاسما  
 وتنمةث ا؛

ممممن  مممالل الت ممماري  الوطنةمممم، ت مممدا حتلمممةال  للبةانممما  ا ديثمممم املت ل مممم حالمممم  )د( 
تماقةم، وامل تمد  ممن مصمادر تد ور األراض ، عل  النحو املبني يف مؤش ا  الت د  يف تنمةث ا 

 موطوقم عل  الص ةد ال امل  ومت التح ق من ا أو حتديث ا عل  الص ةد الوط . 
وست و  األمانم هبمثي امل ما  وسمت د  المدع   وم    تلممم علم  م متويا   تلممم، تما يف  -11

مارسمما ، وتة ممري  لممني عممن ط يممق الممدعو  والتوعةممم، والممرب  الت نةممم، وتبممادل امل لوممما  وأاضمم  امل
الوصممول ية امل مماري و نمماء ال ممدرا ، وت زيممز الت مماول والتن ممةق ممما ىلةانمما  األممم  املتحممد   ا  

 الصلم وال  ىلاء اي  ين. 
وستت اول اسلاتةيةا  ما املؤس ا  الدولةمم  ا  الصملم علم   اآللية العالويةوستت ام   -12

ىلز  التمويم  وامل مماري  ا  الصمملم. وسممل تة مري وصممول األطمم اي يف اتماقةمم ممااحممم التصممح  ية
ن مموم املت ل ممم  املنمما  وعلمم  املصمماري ا دالةممم املت ممدد  األطمم اي يف أليلةممم ال املةممم علمم  رويمم  اا

ت بئمم املمموارد لتنمةمث ا تماقةممم، مما اللىلةممز علم  دعمم  حت ةمق األ ممداي الميت فممددهتا البلمدال املتممبط   
   غةم حتةةد أط  تد ور األراض .

وسممةزداد   ممدر ىلبممري ال ممم  التنمةممث  الممث  تضممولا  مم  ايلةممم ال املةممم يف دعمم  األطمم اي  -13
  مممبل تصممممة  امل ممماريا وتنمةمممث ا، دول أل تصمممبج ايلةمممم ال املةمممم م نةمممم    مممم  مباشممم  يف يدار  

  امل اريا عل  امل توى ال و  .
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 2019-2018برنامج العود الوحدد التك فة لودة سنتين  -ثالثال  
  لوحة عامة عن االحتياجا  من الو ارد -ألف 

 امممممممممل  ومةزانةمممممممممم   نمممممممممامل تتنممممممممماول الممممممممميت الوطة مممممممممم يف  التمصمممممممممة  الممممممممموارد النحمممممممممو علممممممممم  -14
(، ت ممل  األمةنممم التنمةثيممم ي  مماء املةزانةممم األساسممةم ICCD/COP(13)/7) 2019-2018 ال ممنتني

، ممما ميثم  ن مبم دمو ا م  صمم   2017-201٦يف امل توى الث  ىلانت علة  يف ال  ال منتني 
 .املةزانةمم يف امل متادمم واملصمولحا  ا الاضما  عن م لوما  الثاين امل اق يف وت د يف املةزانةم.

. يمورو 10 581 075 قمدري مما 2019-2018 ال نتني لمل  املوشمني مالك تمالة  وستبلغ
تو يا الوشمال  يف  2ل املةم، ويبني اعدول لةم اواي لألمانم التنظةم  اهلةم  األول امل اق وي   

  أمانم ا تماقةم ف   الربامل ويف ايلةم ال املةم.
 2اعدول 

ت ز ع ال ظائف األساسية    أمانة االتفاقية حسب البرامج و ذ  اآلليذة العالويذة خذ ر  تذرة 
 2019-2018السنتين 

 ال تبم
   نممممامل التوجةمممم 
 التنمةث  وا دار 

قممممما  الارجةمممممم ال ال
 وال ةاسا  والدعو 

امل لومممممممممممممممممممممما  
 ال لمةم والت نةم

الممدما  
 اجملموع ايلةم ال املةم ا داريم

 1 صم  صم  صم  صم  1 وىلة  األمني ال ا 
 2 1 صم  صم  صم  1 مدي 

 28 9 صم  12 5 2 المئم المنةم
 ٣1 10 صفر 12 ٥ ٤ الوجو ع الفرع 

 14 4 1 3 3 3   ال اممائم الدما
 ٤٥ 1٤ 1 1٥ 8 ٧ الوجو ع   

 احتياجا  األمانة من الو ارد -باء 
  الت جيه التنفيذي واإلدارة -1 

ين ق   نامل التوجة  التنمةث  وا دار  الدع  الث  ت دم  األمانم ية  ةئا  ا تماقةم،  -15
وي ممممد  الربنممممامل توصممممةا  ية رلممممة     عمممما .ويمممممم  الم الةممممم وا ت مممما  يف عممممم  األمانممممم  وجمممم

وممتمم  مممؤر  األطمم اي، وين ممق دعمم  األمانممم لألن مموم  ا  الصمملم، وي ممد  امل ممور  املؤس ممةم 
  وا ج الةم وال انونةم.

وت ممد  األمةنممم التنمةثيممم التوجةمم  ا سمملاتةي  لألمانممم وايلةممم ال املةممم ورثمم  املنظمممم علمم   -1٦
وتت مماور ممما األطمم اي، وتن ممق الت مماول ممما املنظممما  األ مم ى، وتتواصمم  ممما  الصمم ةد الممارج .

اع مممما  صممممافبم املصمممملحم علمممم  النومممما  ال ممممامل  لت ممممية  ا علمممم  ا لتممممزا   ب ممممداي ا تماقةممممم 
وي ممد  نالمم  األمةنممم التنمةثيممم الممدع  ية األمةنممم التنمةثيممم يف يدار  األمانممم وا تصممال  و تنمةممث ا.

  س ا  عل  أعل  م توى. األط اي واملؤ 
سممريىلز   نممامل التوجةمم  التنمةممث  علمم  ت زيممز التنمةممث الم ممال  2019-2018ويف المممل   -17

لتح ةق أ داي اسلاتةيةم ا تماقةم اعديد ، ما امل امهم يف الوقمت  اتم  يف ا لتزامما  ال املةمم، 
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 ت زيمز ال م اىلا  والت ماول ممن أجم  و  سةما أ داي التنمةم امل تدامم. وستوة أمهةم  اصم ية
 اختا  يج اءا  ملموسم للتصد  للتصح  وتد ور األراض  واعماي. 

مممممن   نممممامل التوجةمممم  التنمةممممث   وسممممة م  ممتمممم  ا تصممممال يف نةويممممورك،  صمممممت  جممممزءا   -18
 وا دار ، علمم  ي مم ا  قضممايا ا تماقةممم يف  ةئمما  األممم  املتحممد  ويف املناسممبا  المميت تمت مم  أمهةممم
سةاسمممةم ىلبمممري ، و  سمممةما اعم ةمممم ال اممممم، وجملممم  األممممن، واملنتمممدى ال ةاسممم  ال اةممما امل مممتوى. 

مممّ  ممممن ضممممن أ مممداي  15، سمممةمول  مممدي التنمةمممم امل مممتدامم 2018 ويف املت لمممق  ا ةممما  يف البم 
وسةضممولا التنمةممم امل ممتدامم المميت سممةنظ  اة مما املنتممدى ال ةاسمم  ال اةمما امل ممتوى   ممم  م مممق. 

ا تصمممال يف نةويمممورك  بن ممموم يف جممممال المممدعو  ت مممت دي المئممما  امل نةمممم يف م ممم  األمممم  ممتممم  
املتحممد ، وسممة د  امل لوممما  وامل ممور    مممبل امل ممال  املتصمملم  ا تماقةممم ية الممدول األعضممماء يف 
األم  املتحد  واجملموعا  اليت حتظم   ا تمما   ما ، مثم  أقم  البلمدال دموا  والبلمدال النامةمم عمري 

وسممة ز  املمتمم  أيضمما  ال مم اىلا  واملبممادرا  املتصمملم  ل ممافلةم والممدول اعزريممم الصممغري  النامةممم.ا
 األراض  اليت ي ارك اة ا  تل  أصحاب املصلحم، و  سمةما ال مباب والن ماء واجملتمما املمدين 

 لةممواي األمانمم ممن أ م ى وفمدا  مما  الت ماول ا تصمال، ممت  وسة و  واألوساط األىلادميةم.
 البةئمم م امق  م امل يف التصمح  ممااحمم اتماقةمم  بولويما  ا  تمما  ممن مزيمد ية  الدعو  ال املةم،
 ا  واألفداص ال املةم ال لة ةم. ال ملة متا  م يف وىلثلني الدو ، والبنني ال املةم
ا  وعلمممم  الصمممم ةد الممممدا ل ، ي مممم     نممممامل التوجةمممم  التنمةممممث  وا دار  ية الممممداا قممممدم -19

 األمانم لتصبج منظمم اال م األداء  ا   رب  موطوقم وىلماء  وا الةم م  ود هبما يف جمال ت دا 
وسةن ممق الربنممامل عملةمما  للتاوممةل وال صممد موج ممم  ممو حت ةممق النتممالل، ستواصمم   الممدما .

تاداما  األمانم من  الهلا ت ىلةز أن وت ا وحتديمد أولوياهتما لضممال اسمتادا  موارد ما احملمدود  اسم
 يطمار يف ي مم  المث  الت ةمة ، ممتم  وسةواصم  أمث  للوااء  الو يم امل ند  يلة ا من األط اي.

لمممدا ل  لتح مممني الم الةمممم، ممممن  مممالل قةممماس ا المممت ل  تة مممري وا دار ، التنمةمممث  التوجةممم    نمممامل
 م ال املةم. ا  ا ا  عل  أساس األدلم، ومواصلم حت ني ال مااةم وامل اءلم  األمانم وايلة

  .3وتث    افتةاجا    نامل التوجة  التنمةث  وا دار  من املوارد يف اعدول  -20
 3اعدول 

 2019-2018الويزانيذذذة األساسذذذية لبرنذذذامج الت جيذذذه التنفيذذذذي واإلدارة لفتذذذرة السذذذنتين 
  حسب وجه اإلنفاق

 ) الةورو(

 وج  ا نما 
 املةزانةم امل تمد  

201٦-2017 
  املةزانةم امل لفم

 الن بم املئويم للم   2018-2019
 صم  1 ٦٦1 ٦00 1 ٦٦1 ٦00 )أ(تمالة  املوشمني وعري   من األا اد

 صم  ٦5 000 ٦5 000 الرباء ا ست اريول
 صم  255 98٦ 255 98٦ ال م  يف م ا  ر ةم

 صم  22 000 22 000 الضةاام
 صم  45 499 45 499 ط اياجتماعا  ممت  مؤر  األ

 صفر 2 0٥0 08٥ 2 0٥0 08٥ الوجو ع
     ع. 3، 3ي 1، 5ي 1، 2مد 1وأع،  1وشال  املةزانةم األساسةم:  )أ(
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  الع قا  الخارجية والسياسة العامة والدع ة  -2 
ألراضم  ي اعد   نامل ال القا  الارجةم، وال ةاسم ال امم والدعو  عل  وضا قضمايا ا -21

واعممماي علمم  جممداول األعمممال ال لة ممةم ويتواصمم   صممور  اسمملاتةيةم   ممبل ا تماقةممم مممن أجمم  
توسمممةا اطممم اط اع ممما  ا ا مممم ممممن أصمممحاب املصممملحم وال ممم ىلاء. و ت ممملةل الضممموء علممم  أمهةمممم 

 متدامم أ مداي التنمةمم امل قلتح ة م ّ عا   الةم  وصم ا عامال  ا دار  امل تدامم لألراض  واملوارد امل
وط ي ممم  لبنمماء قممدر  الممنظ  ا يمولوجةممم وال مممال علمم  التممبقل ، ي ممد    نممامل ال القمما  الارجةممم 
وال ةاسممممم ال امممممم والممممدعو  الممممدع  يف جمممممال ا تصمممما   وأدوا  لصممممنا ال مممم ارا   و ي ممممم ا الممممم 

  والت ية   تنمةث ا تماقةم.
 ل  أر ا أولويا  ىلالتا : ، سريىلز الربنامل ع2019-2018و الل ال  ال نتني  -22
 ت مة  م اعا  ال ةاسا  اليت تدع  الت ية   تنمةث ا تماقةم؛  )أ( 
 يمماد  ا عمملاي  ممدور حت ممني يدار  األراضمم  واملةمماي يف ت ممدا املزيممد مممن األمممن  )ب( 

 وا   ىل   ال   ؛
 يمثار ال  اىلا  والتالمحا  نتالل  ا  قةمم يف جمال تنمةث ا تماقةم؛ ) ( 
 تب ةل وتن ةل ا تصا   ال امم لالتماقةم.  )د( 

واةممممما خيممممص ت مممممة  ال ةاسمممما  الداعمممممم للت يةمممم   التنمةممممث، علمممم  الصمممم ةد الممممدو ،  -23
سة مم   الربنممامل ية ىلمالممم ا   مماء علمم  حتةةممد أطمم  تممد ور األراضمم  يف صممدار  جممدول األعمممال 

ممال   صممم  عممامال  ال ةاسمم . وسممريّو  الربنممامل لتحةةممد أطمم  تممد ور األراضمم   و  لتنمةممث أ ممداي  مث يق
عمن قضمايا تمد ور األراضم  واعمماي الميت يت مني م اعت ما يف عمدد ممن  التنمةم امل تدامم ومداا ا  

املواقمم  املتمممق علة ممما اةممما خيممص سةاسمممم  الن ممو  ال واعةممم التممةلةمممم. وسممةحول الربنممامل أيضممما  
ودجممم  يف   ارا  ميمممن اسممتادام ا لزيمماد  الممدع الممدعو  ية تنمةممث ا تماقةممم ية أدوا  ممةممد  لصممان   ال مم

 ، سة و  الربنامل تا يل  حتديدا : 2019-2018جمال التنمةث عل  الص ةد الوط . ويف المل  
دعم  تومموي  وجت يمم  نظمم  ا نممثار املبممم   اعممماي وال واصمم  ال ملةممم والغباريممم  )أ( 

تضم را؛ يش مار من يةما  ت ةمة  الضمم   الميت تتيماو  نوما  األرصماد اعويمم يف األطم اي األىلثم  
واملامماط  وتممدا ري ختمةمم  ايطممار الربيممم. وهبممثا الممن ل، ي ممدي الربنممامل ية ي مم ا  يممانمما  ا دار  
امل تدامم لألراض  اةما خيمص ا مد ممن  وم  اعمماي والتامةم  ممن مصمادر ال واصم  ال ملةمم 

عماي والمةضانا  يف البؤر امل  ضم والغباريم وسة تم   يممانةم يدما  هنل ا د من  اط  ا
لتمممد ور األراضممم . وسمممةوطق الربنمممامل عندلمممث األدلمممم والمممدروس امل مممتماد  وسمممة د  د لممم  عملةمممم 
               ت مممممممارك يف يعمممممممداد ا عنمممممممم ال لممممممم  والتمنولوجةممممممما و ةئمممممممم التماعممممممم   مممممممني ال لمممممممو  وال ةاسممممممما ، 

 است ماهلا؛  أو ت ت  ض ما عند ا قتضاء، فىت يت ىن عمةا اع ا  صافبم املصلحم
دع  تنمةث ال ناص  ا ا مم لومم ال مم  اعن مانةم امل لفمم مل ماعد  األطم اي  )ب( 

يف ج ود مممما ال امةممممم ية  يمممماد  فصممممم الن مممماء امل ممممتمةدا  مممممن تنمةممممث ج ممممود حتةةممممد أطمممم  تممممد ور 
 األراض  والتامة  من  اط  اعماي؛ 

  اعةمممد  واسمممتة اب اقممملا  يطمممار عمممم  يممم و    مممم  أاضممم  لزيممماد  املمارسممما ) ( 
 التمنولوجةا اعديد  أو املاللمم أىلث . 

   رو لتعويم السياسا  الداعوة ل تعجيد بتنفيذ االتفاقية. ٥٧0 900سي زم مب غ  
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وسممةدعو الربنممامل ية اعمملاي أىلممرب  ممدور حت ممني يدار  األراضمم  واملةمماي يف حت ةممق األمممن  -24
الضم اء الربيمم وال مدر  علم  التصمد  لتحمديا   الب    ويجياد ا   ىل   الم   ، مثم  ال مالمم

، سممة و  الربنممامل 2019-2018األممن الغممثال  والوماق  مممن  مالل يدار  األراضمم . ويف الممل  
 تا يل  حتديدا : 

تن ممممةق الممممدع  امل ممممد  مممممن أمانممممم ا تماقةممممم ية مبممممادر  ا سممممتدامم وا سممممت  ار  )أ( 
ألراض  والتب ة  عل  أساس ا   ال م  املتافم لل مباب واألمن يف أا ي ةا، و و ما ي ز  يدار  ا

يف املنممماطق امل  ضمممم لل يممم   أو امل  ضمممم للصممم اعا . ويف  مممثا ال مممةا ، سةضممما الربنمممامل مم مممو  
 ا   ال مالم الض اء الربيم )يف جمال ا دار /التب ة ( وسريو   ممانا   ثا املم و ؛ 

ا ل ال المممم  ممني ا جتا مما  ال ممالد  يف يعممداد مممواد يعالمةممم طبوتةممم   ممبل المم و  )ب( 
 ( األمن الواق .2ت ل  األس ار و)( األمن الغثال /1من الغثال  و)جمال تد ور األراض  واأل

  رو ل دع ة إلط االعتراف بدور تحسذين إدارة األرايذ   ٥٣9 9٥0سي زم مب غ  
 والوياه    إتاحة الوز د من األمن البشري وسبد كسب الرزق.

صمما  علمم  المم و   نتممالل  ا  قةمممم مممن عالقمما  ال مم اىلم والتممي ر مممن أجمم  تنمةمممث وف   -25
 ا تماقةم، سةتواص  الربنامل وسمةت اول  ن ماط مما اع ما  صمافبم املصملحم الميت ت مم  عمامال  

لتنمةث ا تماقةم   م  ا ال. ومن  مثي اع ما ، ت مد منظمما  اجملتمما املمدين  ا  أمهةمم  اصمم  فا ا  
 ،2019-2018ي  ممم  يف ىلثمممري ممممن امل ممم را  الممميت يتامممث ا ممممؤر  األطممم اي. ويف الممممل  ودور ممما م مممل 

 سة و  الربنامل تا يل  حتديدا :
دعمممم  الم يممممق امل مممم  تنظممممما  اجملتممممما املممممدين، ممممما ا سممممتناد ية النتممممالل  ا   )أ( 

املتافممم هلممثا  الصمملم المميت أسممم  عن مما مممؤر  األطمم اي يف دورتمم  الثالثممم ع مم   ويف فممدود التربعمما 
الغ  . وت ل  األمانم أل تت اول ما الم يق امل   تنظمما  اجملتمما املمدين   مبل م م وع لتوطةمق 
أمثلممم عممن املمارسممم اعةممد  يف جمممال فةمما   األراضمم  وىلةمةممم تبطري مما يجيا ةمما  يف ا جتا مما  ال ممالد  

ت مماول ممما ايلةممم ال املةممم، اةممما خيممص تممد ور األراضمم . وممموا ا  ممما  لممني، سةواصمم  الربنممامل،  ال
يدار  م مممارىلم ال وممماع الممما  ووضممما  ومممل عمممم  لزيممماد  يشممم اك اعماعممما  الدينةمممم وال ممملوا  

 احمللةم يف تنمةث حتةةد أط  تد ور األراض ؛ 
ال مم   ية ا سممتماد  مممن الت ممد  احملمم     ممبل التممي ر  ممني اتممماقةيت تغممري املنمما   )ب( 

ن ط يق ت زيز استادا  مؤش ا  ا تماقةم ل ةاس الت مد  احملم   والتنوع البةولوج  و ول ال م  ع
وفمممز ا سممتثمار يف األن مموم الربيممم المميت ميمممن أل حت ممق اوالممد علمم  صمم ةد  ةمما اتماقةمما  ريممو 

تنمةممممممث األ ممممممداي املواضممممممة ةم والتي ريممممممم المممممموارد  يف الوممممممم  الممممممثالص. وسممممممةدع  الربنممممممامل أيضمممممما  
وتت لمممممق  تمممممد ور  2030-2017األمممممم  املتحمممممد  للممممممل   ا سممممملاتةيةم للغا ممممما  الممممميت وضممممم ت ا

 األراض  واعماي، وسةدعو ية دع  أوساط ا  اجم من أج  تنمةث حتةةد أط  تد ور األراض . 
 .   رو لع قا  الشراكة والتآزر ٣99 1٥0سي زم مب غ  

، و  ممممممد يطممممممال  اهلويممممممم امل لةممممممم اعديممممممد  واعتممممممماد 2019-2018ويف اممممممل  ال ممممممنتني  -2٦
ا سممملاتةيةم املن حمممم لالتماقةمممم يف ممممؤر  األطممم اي الثالمممث ع ممم ، سة مممت      نمممامل ال القممما  
الارجةممم وال ةاسمما  والممدعو  اسمملاتةيةم ا تصممال امل مملىلم المميت تتب  مما ا تماقةممم وسممة ز  ا ممما 

لالتماقةممم تممدع    السممم أن مموم التواصمم   "من م م"اللىلةمز علمم  ت زيممز مصممداقةم عالمممم مؤس ممةم 
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المميت تضممولا هبمما األمانممم وايلةممم ال املةممم، وعلمم  التوعةممم   ممبل امل ممال   ا  الصمملم  ا تماقةممم يف 
، سمممة و  2019-2018أوسممماط صمممناع ال ممم ار وامل مممتثم ين وم مممتادم  األراضممم . ويف الممممل  

  الربنامل تا يل  حتديدا :
 نتمما  مممواد الت مماول ممما  ةئممم التماعمم   ممني ال لممو  وال ةاسمما  وممما األطمم اي  )أ( 

مثممممممري  لال تممممممما  و ا  صمممممملم  ال ةاسممممممم ال امممممممم، مثمممممم  المتةبمممممما  واألدلممممممم واألدوا ، وال سممممممو  
امل لوماتةممم، المميت تممدع  وتبمم  قممدرا   ةمما أصممحاب املصمملحم مممن أجمم  ال ممم  علمم  حتةةممد أطمم  
 تد ور األراضم . وسةضما الربنمامل جمموعمم  مدد  ممن املمواد الميت ميممن اسمتادام ا للتواصم  مما

 ال واع الا  واملؤس ا  امل دمم للمنج؛ 
دعمممم  فضممممور ا تماقةممممم يف جممممدول ألن مممموم الممممدعو  ا سمممملاتةيةم واألفممممداص  )ب( 

البار   اليت هلا  الغ األط  وواسا النوا ، تا يف  لني تنظة  افتمال سنو   الةو  ال امل  ملمااحم 
 التصح ؛ 

مممممواد مؤس ممممةم م مممميلم. وسة مممم   ت زيممممز اهلويممممم امل لةممممم لالتماقةممممم ممممما ينتمممما   ) ( 
الربنممامل جا ممدا  ية ضمممال افتممواء املوقمما ال ممبم  املؤس مم  لالتماقةممم، وقنمموا  وسممال  التواصمم  
ا جتماع ، والدما  ا عالمةمم للممتبمم علم  مضممول دينمام  وتمماعل ، وسمةي   اتصما   

 "م ما   حتلةلةمم"و يعالمةم ودورا  تدريبةم للصحمةني ت ت دي ي ا  ووضا ااتتافةا  للم أ 
 يف مؤس ا  يعالمةم رالد  و ا  نمو  وصلم  ال ةاسا  ال امم. 

   رو لتبسيط وتعز ز االتصاال  الوهسسية ل تفاقية. 662 900سي زم مب غ  
ممممموجز للممممموارد الال مممممم لربنممممامل ال القمممما  الارجةممممم وال ةاسمممما   4ويمممم د يف اعممممدول  -27

 والدعو .
  4اعدول 

ألساسية لبرنامج الع قا  الخارجية والسياسا  والدع ة لفترة الويزانية ا
 حسب وجه اإلنفاق 2019-2018 السنتين

  ) الةورو(

 وج  ا نما 
 املةزانةم امل تمد  

201٦-2017 
  املةزانةم امل لفم

 الن بم املئويم للم   2018-2019
)أ(تمالة  املوشمني وعري   من األا اد

 صم  1 992 300 1 992 300 
 صم  32 100 32 100 الرباء ا ست اريول
 صم  48 500 48 500 ال م  يف م ا  ر ةم

 صم  100 000 100 000 ا نتا  واألن وم ا عالمةم
 صفر 2 1٧2 900 2 1٧2 900 الوجو ع

   ع. 3، 3ي 4، 5ي  1وشال  املةزانةم األساسةم:  )أ(

 جيا والتنفيذ الع م والتكن ل   -٣ 
يدع    نامل ت اري ال ل  والتمنولوجةا والتنمةث الت اول ال لم ، وي    ت دا الت ماري   -28

وت ةة  امل لوما  امل دمم ممن األطم اي، ويمدع  البلمدال الموارد  يف ىلم  م امق ممن م ا ما  التنمةمث 
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الوفممد  م مما  األمانمممم  لالتماقةممم هبممدي تنمةممث ا تماقةممم. و ا ضممماام ية  لممني، تممدي  (2)ا قلةممم 
   بل  ناء ال درا  ويدار  امل اري. 

و ظمم  الت ممماول ال لممم  يف الغالممم   الممدع  ممممن  ممالل عنمممم ال لمم  والتمنولوجةممما و ةئمممم  -29
التماعممم   مممني ال لمممو  وال ةاسممما . وي مممم  ية ج ممم  امل ممماري ال لمةمممم وامل مممور  ال ةاسممماتةم  ا  

مممم    لألطمممم اي وعممممري  ، مممممما ي مممم   يف ن مممم  الصمممملم المممميت ت ممممتند ية األدلممممم ال لمةممممم  متافممممم  ومة  
 امل اري. وينص  اللىلةز عل  مواضةا  ا  صلم وطة م   ةاسا  ا تماقةم.

وقد أصبحت  ةئم التماع   ني ال لو  وال ةاسا  يف وقمت قصمري  ةئمم  جمدي     ما فلا  يف  -30
م االممدهتا وأمهةت ما الم يممد  مممن  ممالل وضمما جممال ال لممو  وال ةاسمما . ويف سممةا  ا تماقةمم، أطبتممت اهلةئمم

 .2017-201٦ا طار املما ةم  لتحةةد أط  تمد ور األراضم   وصمم   مداا  رلة مةا  يف امل  ال منتني 
مواىلبمم م التماعم   مني ال لمو  وال ةاسما   لد. ولم  تظ   ةئ 100وي تاد  ا طار يف أىلث  من 

سمممةمول ممممن ا اسممم  مواصممملم أو توسمممةا نوممما   للتومممورا  اعديمممد  يف مةمممدال ال لمممو  وال ةاسممما ،
   أن وم ال  ل ال بم  ما ال  ىلاء واملنصا  ال لمةم واهلةئا  األ  ى.

ما ما سبق، سةواص    نامل ت اري ال ل  والتمنولوجةا والتنمةث يعوماء األولويمم  ور ةا   -31
 ال لمو  وال ةاسما  لدع  عم   ةئم التماع   ني ال لو  وال ةاسا . وست تند  ةئم التماع   ني

ملواطن قوهتما وي ا اهتما احمل  مم فمىت ايل، وست مارك أيضما  يف جمما   األن موم الناشمئم اعديمد . 
وسةتواص  تووي  اهلةئم استيا م  لنتالل است  ا  أدال ا وي ا اهتا   م  عا ، الث  سةي ى يف 

  مؤر  األط اي الثالث ع  .
  :2019-2018 لفم يف ال  ال نتني واةما يل  أولويا  اهلةئم امل -32
ية ا طمممممار  تمممممواري التوجةممممم  املمممممن ج لتنمةمممممث حتةةمممممد أطممممم  تمممممد ور األراضممممم ، اسمممممتنادا   )أ( 

 (.2017-201٦من   نامل عمم  اهلةئمم يف الممل   1املما ةم  لتحةةد أط  تد ور األراض  )اهلدي 
  وسة م   لني ما يل :

املبمممادرا  التحويلةمممم لتحةةمممد أطممم  تمممد ور  يسمممداء امل مممور    مممبل تصممممة  وتنمةمممث '1'
األراض  اليت جتل  اوالمد  ةئةمم تي ريمم مت مدد ، و اصمم التمةم  مما تغمري املنما  

 ويج اءا  التامة ؛
ت ممدا أدلممم علمةممم علمم  م ممامهم تنمةممث حتةةممد أطمم  تممد ور األراضمم  يف ت زيممز رامماي  '2'

 ي؛ وسب  عةش الناس املتبط ين  التصح  وتد ور األراض  واعما
 ت دا توجة ا    بل التد ال  الربيم  دار  اعماي والتامة  من . )ب( 

و ا ضاام ية دع  تنمةث   نامل عم  اهلةئم،  ّضم    نمامل ال لم  والتمنولوجةما والتنمةمث  -33
تلمممم  ا جتماعممممما   جتماعمممما  عنممممم ال لمممم  والتمنولوجةممممما وممتب مممما. ىلممممما ميثممممم  األمانممممم يف  

 وال ملةا  ال لمةم، ويف التواص  والت اول ما ال  ىلاء ال لمةني.

__________ 

 3ملنو مم اسمةا واحملمةل اهلمادا، وامل امق  2ألا ي ةا، وامل اق  1 ناك مخ م م ا ا  للتنمةث ا قلةم  و  : امل اق  (2)
لوسممل وشمم    5ل مممال البحمم  األ ممةس املتوسممل، وامل اممق  4ألم يممما الالتةنةممم ومنو ممم البحمم  الممماري ، وامل اممق 

   أورو ا.
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  رو  11٥ 000  رو ل تعاو  الع و ، الذي  شود  1 ٥1٥ 800سي زم مب غ  
 ذذ رو لخدمذذة مكتذذب لجنذذة الع ذذم  ٧6 000ل ي ذذة التفاعذذد بذذين الع ذذ م والسياسذذا  ومب ذذغ 

 . والتكن ل جيا
عن التنمةث وت ةةمم ، يت مىن لألطم اي ممن  مالل عنمم اسمت  ا  و مض  تة ري ا  ال   -34

تنمةمممث ا تماقةمممم، ت ةمممة  تنمةمممث ا تماقةمممم،  اسمممتادا   ةانممما  موطوقمممم ويطمممار مؤشممم ا  متمممزامن مممما 
. وممن  ممالل الت ةمة ، تبممت األطمم اي يف 3-15عملةمم أ ممداي التنمةمم امل ممتدامم و اصمم الغايممم 

جمممم ، و التمممما  تمممممم  اتبمممماع هنممممل م ىلممممز  ممممادي ي اء تنمةممممث األولويمممما  املتوسمممموم ية الوويلممممم األ
ا تماقةممممم. وىليممممزء مممممن م اممممم  يف تة ممممري ا  ممممال  عممممن التنمةممممث وت ةةممممم ، يممممدع    نممممامل ال لمممم  
والتمنولوجةما والتنمةمث أيضما   نماء ال مدرا  املتصملم هبمثا اجملمال علم  الصم ةد الموط   ا شملاك ممما 

جتماعا  ممت  عنم است  ا  تنمةث ا تماقةم ويدع  املمتم   ايلةم ال املةم. و ض  الربنامل  
 يف تنظة  وم اعم دورا  اللينم. 

سممممتمول األولويمممما  املت ل ممممم  تة ممممري ا  ممممال  عممممن  2019-2018ويف اممممل  ال ممممنتني  -35
 التنمةث وت ةةم  عل  النحو التا :

اتةيةم علمم  أسمماس ا سممل  2018–2017دعمم  األطمم اي يف عملةممم ا  ممال   )أ( 
امل تمد  فديثا، تا يف  لني ا ست  ا  األول للغايا  الوطنةم الووعةمم املوضموعم لتح ةمق حتةةمد 

 أط  تد ور األراض ؛
دراسممم وت ممدا توصممةا  ية األطمم اي   ممبل ىلةمةممم يقامممم نظمم  ال صممد الوطنةممم،  )ب( 

  الت اور ما الوىلا   واملؤس ا  الدولةم امل نةم.
طم اي الثالمث ع م  يف وضما يطمار اسملاتةي  جديمد لتنمةمث ا تماقةمم وسةنظ  ممؤر  األ -3٦

علمم  أسمماس امل مم وع الممث  اقلفمم  الم يممق ال اممم   ممني الممدورا  الممث  أن مم  يف مممؤر  األطمم اي 
الثممماين ع ممم  هلمممثا الغممم  . ولمممدى اعتمممماد ا سممملاتةيةم اعديمممد ، سمممةت ني علممم  األطممم اي ت مممدا 

 ممم  ا جتا مما  ال ممالد  يف جمممال الغومماء األرضمم ، وينتاجةممم م لوممما  عممن مؤشمم ا  الت ممد  املت ل
األراض  و زونا  الم  ول، اليت سةثنظ  اة ما أطنماء المدور  ال ما  م ع م   للينمم اسمت  ا  تنمةمث 

. ويف  ثي الدور   اهتا، سةث ت    ألول م   الت د  احمل   اةما يت لق  وضما 2018ا تماقةم يف 
 تح ةق حتةةد أط  تد ور األراض .األط اي أ دااا  طوعةم  ل

ومن ال  با  اليت ت  ق  استم ار رصد التنمةمث علم  الصم ةد الموط  صم و مث ين ماء نظم   -37
لل صممد. و الت مماور والت مماول ممما املؤس مما  والوىلمما    ا  الصمملم، سة ممتالص   نممامل ال لمم  

ضمم  ال ممب  الممةلممم  تح ةممق والتمنولوجةمما والتنمةممث توصممةا  مممن الدراسمما  ا ا اديممم املت ل ممم  با
 رصد مت ق للم لوما  لمالد  ا تماقةم وعري ا من ا تماقا  البةئةم املت دد  األط اي. 

  رو لتيسير اإلب غ عن التنفيذ وتقييوه، سُيستخدم منه  811 ٤00سي زم مب غ  
   رو لخدمة اجتواعا  مكتب لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية. ٧6 000مب غ 
أن مممموم  نمممماء ال ممممدرا  المممميت تضممممولا هبمممما األمانممممم ية  يمممماد  امل مممماري وامل ممممارا   وت ممممم  -38

           عممن المممماءا  التمنولوجةممم وال لمةممم ألصممحاب املصمملحم يف ا تماقةممم،  والممربا  الت نةممم، اضممال  
و  سممةما يف البلممدال النامةممم األطمم اي، لضمممال قممدر  أصممحاب املصمملحم  ممؤ ء علمم  دعمم  تنمةممث 

وتمدع   مثي األن موم تنمةمث ا تماقةمم  وم   من ما تبمادل امل لومما  والمت ل  ممن  ا تماقةم  م الةم.
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األقم ال   مبل حتديمد أ ممداي حتةةمد أطم  تممد ور األراضم ، وت م ة  يجيمماد و/أو ت زيمز م مؤول مممن 
امل نةمممني الممموطنةني لمممدع  عملةمممم ا  مممال ، وتمممواري يممانةمممم ا صمممول علممم  المممرب  الت نةمممم وال لمةمممم 

 ارد املالةم، ودع  ت مة  م اعا  املنظور اعن اين. ال المم واملو 
، سملىلز أن موم  نماء ال مدرا  توجم  ا تماقةمم علم  2019-2018ويف ال  ال نتني  -39

 ما يل : 
توسمممةا اجملا  /املواضمممةا الممميت تغوة ممما ال مممو  لبنممماء ال مممدرا  و يممماد  احملتممموى  )أ( 

 وا سبانةم وال وسةم؛  لغا  أ  ى عري ا نملةزيم، و  سةما الم ن ةم
دعمم  حتديممد أ ممداي حتةةممد أطمم  تممد ور األراضمم  ووضمما م مماريا حتويلةممم  ممالل  )ب( 

 دورا  الت ل  ا لملوين؛
 دع  عملةم ا  ال  الوطنةم تاتل  األدوا ؛  ) ( 
 الت مماول ممما ال مم ىلاء، وضمما دورا  يلملونةممم ممتوفممم فاشممد    ممبل أ ممداي  )د( 

 ر األراض  واتماقةم ممااحم التصح  يف حت ة  ا؛التنمةم امل تدامم ودو 
دعممم  ت ممممة  م اعممما  املنظمممور اعن ممماين يف تنمةمممث ا تماقةمممم،   سمممةما يف سمممةا   ) م( 

 ، مما سة م  يعداد 'جمموعم أدوا ' مل اعم امل ال  اعن انةم؛األراض أن وم حتةةد أط  تد ور 
 تممد  ممن أجم  امل مارىلم الم المم يف ت دا الدع  ية منظما  اجملتما املدين امل )و( 

 عملةم ا تماقةم؛
 يممماد  الت ممماول مممما اعام ممما  عمممن ط يمممق ت مممدا ممممواد عمممن مواضمممةا ا تماقةمممم،  ) ( 

وت ممدا الممدع ، علمم  سممبة  املثممال، لممدورا  تدريبةممم   ممبل ا دار  امل ممتدامم لألراضمم  أو الت مماول 
 ولم   التدري ؛ا موم  الدو    بل امل ال  املت ل م  األراض ، 

الت اول يف جمال أوج  التي ر و ناء قدرا  ما اتماقةا  ريمو األ م ى، واملنتمدى  ) ( 
ا مممموم  المممدو  لل لمممو  وال ةاسممما  امل ممم   مممالتنوع البةولممموج  و مممدما  المممنظ  ا يمولوجةمممم، 

 ةم؛و  نامل األم  املتحد  ا دال ، و  نامل األم  املتحد  للبةئم وم اق البةئم ال امل
 ناء ال م اىلا  ممن أجم  دعم  تنمةمم ال مدرا  علم  تنمةمث ا تماقةمم، و  سمةما  )ط( 

امل ممال  امل تبوممم  تحةةممد أطمم  تممد ور األراضمم ، علمم  امل ممتوى ا قلةممم  والمموط  واحمللمم  ولمالممد  
 ائا  م ت دام  دد  مث  الصحمةني البةئةني؛

  ياد  ا   التووي  امل   ملوشم  ا تماقةم.  ) ( 
    رو لبناء القدرا . 292 900سي زم مب غ  

وتة  مم  م مما  ا تماقةممم يف جمممال يدار  امل مماري م مما   اسممتاال  امل مماري )توطةممق امل  اممم  -40
 و ي ممم منظمممم( ون مم  امل مماري )اىلت مماب امل  اممم مممن ال مم ىلاء واع مما  امل نةممم مممن  ممالل م ىلممز 

 امل اري  تماقةم ممااحم التصح (. 
 ، سلىلز يدار  امل اري عل  األولويا  التالةم: 2019-2018  ال نتني ويف ال  -41
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صول ومواصلم توموي  م ىلمز امل ماري واملوقما ال مبم  لالتماقةمم  وصمم  املصمدر  )أ( 
 الوفةد عمةا امل لوما   ا  الصلم  ا تماقةم، تا يف  لني أفدص ا رشادا  ال لمةم واملوارد؛

أ    ممما ال مممبمم ال املةمممم لمممنمث ثل وتمنولوجةممما  فمممم  و الت ممماول مممما ال ممم ىلاء، و  )ب( 
 املوارد، تة ري تبادل امل لوما    بل أاض  املمارسا ؛

رمني م ىلز م اري ا تماقةمم ممن ال مم  تثا مم منصمم لألطم اي يتبمادلول عرب ما  ) ( 
ديممممد  التيمممارب الناجحممممم يف تنمةمممث ا تماقةممممم،  نمممماء علممم  األولويمممما  الممموارد  يف ا سمممملاتةيةم اع

 لالتماقةم؛ 
 يدار  قاعد   ةانا  قالمم الرباء امل ت لني وت زيز استادا  امل لوما  الوارد  اة ا؛  )د( 
 يدار  امل اريا الدا لةم  دار  امل لوما  وامل اري دا   األمانم وايلةم ال املةم.  ) م( 
   رو إلدارة الوعارف.  211 600سي زم مب غ 

يف ىلمم  م اممق مممن م ا مما  التنمةممث ا قلةممم    ممةق ا قلةممم  البلممدال  وتممدع  وفممدا  التن -42
لالتماقةم هبدي تنمةث ا تماقةم. وتضولا وفدا  التن ةق ا قلةم   وشةممم  اممم لألطم اي عمن 

يف ا جتما ني. وي ما    ط يق ا ماظ علم  تمداق ا تصما    مني مؤس ما  ا تماقةمم واألطم اي
 وم الوفدا  األ  ى التا  م لألمانم وايلةم ال املةم.   نامل عم   ثي الوفدا  يف أن 

، ستواص  وفدا  التن ةق ا قلةم  دع  وت زيمز 2019-2018و الل ال  ال نتني  -43
الت مممماول دا مممم  املنمممماطق واةممممما  ةن مممما، وتة ممممري تبممممادل امل لوممممما  و نمممماء ال ممممدرا  وت ممممدا الممممدع  

ية األطمم اي توجمم  ىلمم  م اممق. وتث ممتمد األولويمما  اللوج مميت وا دار  والت ممغةل  والتن ممة   
 املواضة ةم هلثي الوفدا  من األ داي ال امم لألمانم وايلةم ال املةمم وت مم ،  لىلةمز  تلم  تب ما  
للمناطق، التمة  الرب  ما تغمري املنما ، والتب م  لليمماي، وحتةةمد أطم  تمد ور األراضم ، ونظم  

 رصد املوارد الربيم الوطنةم. 
اةممما خيممص التمةمم  الممرب  ممما تغممري املنمما ، سمملىلز الوفممدا  علمم  املبممادرا  ا قلةمةممم و  -44

ا الةم، ما تة ري ت اول جديد يف جما   ومواضةا  ا  يممانا  واالد  ىلبري  ممن وج مم نظم  
ا تماقةممم. و نمماء علمم  التوجة مما  ال ةاسمماتةم مممن وفممدا  أ مم ى دا مم  األمانممم، تممدع  وفممدا  

ل ممممم  التصممممد  للتصممممح     البلممممدال المممموارد  يف ىلمممم  م اممممق لمممم  ل ا جمممم اءا  املتالتن ممممةق ا قلةممممم
وتد ور األراض  واعماي ما ا ج اءا  املت ل م  تغري املنما ، و  سمةما ر مل األ مداي الووعةمم 
للبلممدال اةممما خيممص حتةةممد أطمم  تممد ور األراضمم   ممالول والممربامل الوطنةممم امل نةممم  التصممد  لتغممري 

صمم  هبمما مممن رويمم . ويف أا ي ةمما، سممتدع  وفممد  التن ممةق ا قلةممم  مبممادر  ا سممتدامم املنمما  وممما يت
 وا ست  ار واألمن يف أا ي ةا، ومبادر  تمةة  الزراعم ا ا ي ةم.

واةمممما يت لمممق  التب ممم  لليمممماي، ت ممم   وفمممدا  التن مممةق ا قلةمممم  ية تة مممري تبمممادل  -45
   با ي ةمممما ا. وسممممتدع  وفممممد  التن ممممةق ا قلةمممممامل مممماري وامل لوممممما  اةممممما  ممممني املنمممماطق ودا ل مممم

الممممث  ع ممممد يف ز ، منمممث مممممؤر  اعممممماي ا قلةمممم  )اعاريمممم، المممميت رىلممممالتب مممم  لليممممماي  عملةمممم
،  نامةبةا( عل  دع  يدما  ال ةاسما  املت ل مم  التب م  لليمماي، ونظم  201٦اب/أع و  

ستة م  وفمد  التن مةق ا قلةمم   ا نثار املبم  وال ةاسا  الوطنةم ملمااحم اعماي. ويف اسةا،
الت ممماول   مممبل ال ةاسممما  والمممن ل املت ل مممم  ال واصممم  ال ملةمممم والغباريمممم، و  سمممةما   مممبل ت ةمممة  
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ايطممممار ا قتصمممماديم  ا  الصمممملم،  ا سممممتناد ية نتممممالل اجتممممماع الممممرباء األ ممممري )الممممث  عث ممممد يف 
ويم يف وضما اسملاتةيةم يقلةمةمم وسمتثدع  البلمدال ايسمة .، جبم وريم ىلوريما(201٦أيلول/سبتمرب 

لتنمةم ال در  عل  مواج م اعماي. ويف أم يما الالتةنةم ومنو م البح  الماري ، يف يطار متا  مم 
، سمممممةي   تة مممممري 2017املمممممؤر  ا قلةمممممم  ملمااحمممممم اعمممممماي امل ممممم ر ع مممممدي يف اب/أع مممممو  
جةم املت ل م جبما املةاي ونظم  التدري  عل  ال ةاسا  الوطنةم ملمااحم اعماي وامل اريا النمو 

ا نمثار املبممم   اعمماي. ويف اممال البحم  األ ممةس املتوسمل، سممتدع  الوفمد  فل ممم عمم  سممنويم 
  مممبل ال واصممم  ال ملةمممم والغباريمممم  تنظمممة  ممممن ت ىلةممما وم ىلمممز يدار  اعمممماي عنممموب شممم   أورو ممما. 

مماي، تنظم ما ت ىلةما طمالص دور  تدريبةمم دولةمم   مبل ممااحمم التصمح  واع وتدع  الوفمد  أيضما  
 م ا  يف ال نم عل  األق . 

 لدا  متبط ا  علم  حتديمد أ مداي حتةةمد أطم  تمد ور األراضم ، ىلمما  100وي م  أىلث  من  -4٦
سممةمول الممدع  امل ممد  ية البلممدال يف  ممثا الصممدد مممن أ مم  م مما  وفممدا  التن ممةق ا قلةممم  يف 

ال املةمم، ست م    مثي الوفمدا  ا عتمماد ال ةاسم   ال نوا  امل بلم. و الت اول الوطةق مما ايلةمم
أل داي حتةةد أطم  تمد ور األراضم ، ويسمداء امل مور  وامل ماعد  للبلمدال يف جممال يدمما  أ مداا ا 

 يف الول والربامل الوطنةم واملبادرا  ا قلةمةم/الدولةم، ودع  ت بئم املوارد.
دال يف جمممال ال صممد وا  ممال  علمم  وسممتزيد وفممدا  التن ممةق ا قلةممم  مممن دعم مما للبلمم -47

اةمممما خيمممص ال صمممد وا  مممال    مممبل  الصممم ةد الممموط  توجممم  ا تماقةمممم، األمممم  المممث  يمممؤط  أيضممما  
التصممممح  وتممممد ور األراضمممم  واعممممماي ألعمممم ا  أ مممم ى. وسممممتنظ  فل مممما  عممممم  يقلةمةممممم لبنمممماء 

 ة ممم  أيضممما  . وست2018 د   مممدما  المممدع  ا قلةمممم  لممممل  ا  مممال  امل بلمممم يف تال مممدرا  وسممم
الممت ل  وتبممادل ايراء   ممبل مؤشمم ا  ا تماقةممم، وست مميا تبممادل أاضمم  املمارسمما    ممبل الممن ل 

 الوطنةم ل صد ودع  الت اول ال لم  والتواص   ني املؤس ا . 
م الةممم يف تنمةممث ا تماقةممم علمم  الصمم ةدين الوت ممد منظممما  اجملتممما املممدين ضمم وريم لتح ةممق  -48

أل م مممارىلت ا يف عملةمممم ا تماقةمممم تمممدع  تمممداق امل لومممما   مممني أصمممحاب  الممموط  وا قلةمممم ، ىلمممما
املصممملحم احمللةمممني واملماوضممما  ا مومةمممم الدولةمممم. وت ممميا وفمممدا  التن مممةق ا قلةمممم  منظمممما  
اجملتممممما املممممدين ال املممممم   ممممبل م ممممال  التصممممح  وتممممد ور األراضمممم  واعممممماي يف ىلمممم  منو ممممم علمممم  

  الوفدا  م لومما  عمن ا تماقةمم وتنمةمث ا وت ماعد منظمما  ا ستئناس  بفما  ا تماقةم. وت د
اجملتمما املممدين يف التحضمري ل ملةممم ا عتمماد. ويف ايونممم األ مري ،  ممدأ  وفمدا  التن ممةق ا قلةممم  

 استم اي يممانةا  حت ني م ارىلم ىلةانا  ال واع الا  يف تنمةث ا تماقةم.  أيضا  
 مممتم   تتمثممم  يف ي  ممماء ج ممما  التن مممةق الوطنةمممم ولوفمممدا  التن مممةق ا قلةمممم  م ممممم م -49

امل نةممم  ا تماقةممم علمم  علمم   ا تماقةممم وأفممداط ا وتووراهتمما. وت ممد  الوفممدا  المم دود علمم  أسممئلم 
ج مما  التن ممةق وت مماعد ا يف اختمما  قمم ارا  م ممتنري  يف دورا  مممؤر  األطمم اي و ةئاتمم  الم عةممم. 

قلةمةم، وتة   عم  الليال ا قلةمةم عند ين ال ا، وت د  الدع  والدما  ل ملةا  الت اور ا 
وت مممو   مممدور ج ممممم الوصممم   مممني األمانممممم وج ممما  التن مممةق وسممممال  أصمممحاب املصممملحم المممموطنةني 

 وا قلةمةني الواردين يف ىل  م اق. 
    رو ل حدا  التنسيق اإلق يو . 1 121 ٧00سي زم مب غ  

 ربنامل ال ل  والتمنولوجةا والتنمةث.موجز للموارد الال مم ل 5وي د يف اعدول  -50
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 5اعدول 
 2019-2018الويزانيذذة األساسذذية لبرنذذامج الع ذذم والتكن ل جيذذا والتنفيذذذ لفتذذرة السذذنتين 

  حسب وجه اإلنفاق
 ) الةورو(

 وج  ا نما 
 املةزانةم امل تمد  

201٦-2017 
  املةزانةم امل لفم

2018-2019 
الن مممبم املئويمممم 

 للم  
تمالة  املوشمني وعري   من األا اد

)أ(
 صم    3 410 400    3 410 400  

 صم   117 000   117 000  الرباء ا ست اريول
 صم   108 000   108 000  ال م  يف م ا  ر ةم

 صم   1٦٦ 000   1٦٦ 000  ا جتماعا 
    ممت  عنم ال ل  والتمنولوجةا     

 صم  ٦8 400 ٦8 400   يف م ا  ر ةمال م 
 صم  7 ٦00 7 ٦00 اللتةبا  اللوج تةم 

ممتممممممم  عنمممممممم اسمممممممت  ا  تنمةمممممممث      
    ا تماقةم

 صم  ٦8 400 ٦8 400 ال م  يف م ا  ر ةم 
 صم  7 ٦00 7 ٦00 اللتةبا  اللوج تةم 

 صفر ٣ 9٥٣ ٤00 ٣ 9٥٣ ٤00 الوجو ع
   ع. 3، 2ي 3، 3ي 1، 4ي ٦، 5ي 2املةزانةم األساسةم:  وشال  )أ(

 برنامج الخدما  اإلدار ة  -٤ 
يتمموة   نممامل الممدما  ا داريممم م مممم ضمممال الم الةممم والمممماء  يف ت ممدا الممدما  ية  -51

ل مممم ، األمانممم وايلةممم ال املةممم اةممما يت لممق  مما دار  املالةممم واملمموارد الب مم يم و ممدما  املممؤر ا ، وا
  جةا امل لوما ، وا ا  للنظامني األساس  وا دار  لألم  املتحد  وا تماقةم.و وامل ليا  وتمنول

، سةواصمم  الربنممامل ج ممودي ال امةممم ية حت ممني ال ملةمما  2019-2018ويف ال ممنتني  -52
مانمم وايلةمم ا داريم يف تلبةم ا فتةاجا  املتزايد  للمنظمم. ويف سةا  ا دار  املالةم، شم د  األ

ال املةممم املزيممد مممن املوالمم  المموارد  مممن اع مما  املا ممم، و  سممةما ممما تنمةممث امل مماريا املمولممم مممن 
وسةتواصمممم  ت زيممممز ال ممممدر  علمممم  ا  ممممال  مممممن أجمممم  م اعممممم متولبمممما   .ج مممما  ما ممممم مت ممممدد 

ال ممما . ومممما يزيمممد  ا تماقمما  املربمممم مممما املمما ني، ممما ا متثمممال للم ممايري احملاسمممبةم الدولةممم لل ومماع
األمور ت  ةدا  أل امل اريا المربى ت تلز  موارد    يم أىلث . وستزيد األمانم من قدرهتا يف فمدود 

عممن يدار  ال  ممود يف نظمما   املمموارد املتافممم هلمما لت زيممز ت ةممني املمموشمني والممرباء ا ست مماريني، اضممال  
 مممثي املوالممم  املتزايمممد  ضممممن ممممالك الوفمممد  لمالمممد  األمانمممم وايلةمممم ال املةمممم. وتث ممما    ،(3)أوموجممما

           ا الةمممم لضممممال مممموارد ىلااةمممم للتةبممما  ال مممم ، وفةمممز املماتممم ، وم مممدا  تمنولوجةممما امل لومممما  
 وما يتص   ثلني من يج اءا  ال  اء. 

__________ 

أوموجا مبادر  لإلصال  ا دار  لمالد  األمانم ال امم لألم  املتحد  وتتضمن تب مةوا  شمامال  لوم   أداء ال مم   (3)
عبمار  عمن   جمةما  لتاومةل املموارد PASيف األم  املتحمد . وت مم  يف جو   ما، تنمةمثا  لنظما  ممن ينتما  شم ىلم 

 يف املؤس ا . 
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واةمممما يت لمممق  مممدما  املمممؤر ا ، تولمممت األمانمممم ايل ىللةممما  دور م ممماعد  األطممم اي يف  -53
ية الدورا  ال  ةم لالتماقةم، تا يف  لني يجم اء ممداو   املمؤر ، ويعمداد ت دا الدع  ا ج ال  

عممن مموجزا    نممامل عمم  للةومةممم وصممةاعم ت ماري  عممن وقممالا  ممثىل ا  املتملمممني لل ءسماء اضممال  
مممؤر  األطمم اي و ةئاتمم  الم عةممم. و ا ضمماام ية  ممثي امل مممم اعديممد  لربنممامل الممدما  ا داريممم، 

  دما  املؤر ا  لل ملةا  التحضرييم املؤديمم ية تنظمة  دورا  ممؤر  األطم اي سةتواص  ت دا
واجتماعا   ةئات  الم عةم  الل ال  ال نتني، اضال  عن جت ةز الوطمالق وحت ي  ما هلمثي المدورا ، 

  واجتماعا  املمات  والم الةا  املاصصم ومن ورا  ا تماقةم، ف   ا قتضاء.
  موجز للموارد الال مم لربنامل الدما  ا داريم. ٦ وي د يف اعدول -54

 ٦اعدول 
حسب وجذه  2019-2018الويزانية األساسية لبرنامج الخدما  اإلدار ة لفترة السنتين 

  اإلنفاق
 ) الةورو(

 وج  ا نما 
 املةزانةم امل تمد  

201٦-2017 
  املةزانةم امل لفم

 للم   الن بم املئويم 2018-2019
 صم   457 375   457 375  تمالة  املوشمني وعري   من األا اد

 صم   313 000   313 000  الرباء ا ست اريول
 صم   34 000   34 000  ال م  يف م ا  ر ةم

 صم   154 000   154 000  تدري 
 صم   ٦83 ٦7٦   ٦83 ٦7٦  مص واا  الت غة  ال امم

 صم   70 000   70 000   دا اللوا   وامل
التمممالة  ا داريممم امل مملىلم )األممم  املتحممد  

 صم  797 000 797 000 يف  ول/ممت  األم  املتحد  يف جنة (
 صفر 2 ٥09 0٥1 2 ٥09 0٥1 الوجو ع

   ع. 1وشال  املةزانةم األساسةم:  )أ(

 احتياجا  اآللية العالوية من الو ارد -جيم 
 ممممو دعمممم  األطمممم اي يف  2019-2018ي ال مممما  ل لةممممم ال املةممممم لمممممل  ال ممممنتني اهلممممد -55

ا رت اء ت توى تنمةث ا تماقةمم و لمو  حتةةمد أطم  تمد ور األراضم  علم  الصم ةد الموط . ولمثلني، 
 سلىلز ايلةم ال املةم أعماهلا عل  طالص أولويا  ملا وم: 

 ال  اىلا  ا سلاتةيةم وت بئم املوارد؛  )أ( 
 ؛وسال  التموي  ا  تمار  )ب( 
 دع  التنمةث عل  الص ةد ال و  .  ) ( 

وت د أدناي األن وم ال لة ةم وما يتص  هبا من افتةاجا  موارد املةزانةم األساسةم   مبل   -5٦
 ىل  أولويم، وىلثلني األن وم واملوارد امل تبوم  إدار  وتن ةق ايلةم ال املةم. 
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سمملاتةيةم وت بئمممم املمموارد، سمممت ز  ايلةممم ال املةمممم ت اوهنمما مممما واةممما يت لممق  ال ممم اىلا  ا  -57
املؤس ا  املالةم الدولةم ودعم ا لألط اي يف ج ود ا امل تبومم  ت بئمم املموارد، مما اللىلةمز   مم  
 ا  عل  روي  األن وم املت ل م  املنا  واملصاري ا دالةم املت دد  األط اي. وستواصم  ايلةمم 

ألط اي يف جمال ت دا الت اري  املالةم وحتديد الم   املتافم هلا يف ضوء ا جتا ما  ال املةم دع  ا
 ال املةم ال الد  اةما خيص تدا ا  املوارد ال امم والاصم. 

وتولت ايلةمم ال املةمم ين ماء صمندو  حتةةمد أطم  تمد ور األراضم  وشمارىلت يف الملويل لم   -58
امل ممممتدا  ا تممممري   و ي ممممم تناا ممممةم. ولممممدى يطممممال   شمممم ىلم اسممممتثماريم  اصممممم يف جمممممال التمويمممم 

صممندو  حتةةممد أطمم  تممد ور األراضمم ، لممن ت ممارك ايلةممم ال املةممم يف يدارتمم  ولمن مما ستواصمم  ال ممم  
 م   عن ىلث  وتة ري الوصول ية أموال  لمالد  م وج  امل اريا ال امم والاصم لألط اي. 

صمم  املمم تبل  الصممندو   ا شمم ني. ي  ستوا و تحديممد أىلثمم ، سممةمول دور ايلةممم ال املةممم -59
  بل  ياد  ال  لم، و اصمم ال  لمم ممن املصمادر ال اممم. امما  يماد  ايلةم ال املةم دع  الصندو  

رأس املمممال سممممةزداد رويممم  الصممممندو  فيمممما  وتممممبطريا . وسممممت م  ايلةمممم ال املةممممم مباشممم   أيضمممما ممممما 
ةم امل دمم من الصندو  عن ط يق التمدري ، ويسمداء األط اي عل  تة ري الوصول ية املوارد املال

 امل ور  ف   الول ، ور ل م وج  امل اريا  الصندو .
وسممتت ام  ايلةممم ال املةممم  و ي ممم اسمملاتةيةم ممما الصممندو  األ ضمم  للمنمما ، ممما اللىلةممز  -٦0

نمةممث   ممم   مما  علمم  الصممال  ال المممم  ممني األعمممال الربيممم امل تبوممم  املنمما  وتوسممةا نومما  ت
ا تماقةمممم. وست مممم  األن ممموم تمممدري  األطممم اي   مممبل ىلةمةمممم ا سمممتماد  ممممن مممموارد الصمممندو  

 األ ض  لتنمةث ا تماقةم وحت ةق أ داي حتةةد أط  تد ور األراض . 
و الن بم ية املصماري ا دالةمم املت مدد  األطم اي، سمتزيد ايلةمم ال املةمم ممن ت امل ما مما  -٦1

و اصمم املؤس مم الدولةمم للتنمةمم، يف ضموء املموارد املتافمم يف يطمار ال ملةمم جمموعم البنني الدو ، 
 لةول دو ر لمل  ال نوا  الثالص اليت  75الثامنم ع    لتيديد موارد املؤس م الدولةم للتنمةم )

( وت ىلةز ما يف امل ما  األول علم  ال مدر  علم  الصممود. وسمتت ام  ايلةمم 2017تبدأ يف رو /يولة  
ملةم عل  ع ار  لني ما املصاري ا دالةم املت دد  األط اي األ  ى، تما اة ما مصم ي التنمةمم ال ا

المميت ت  ممد   (4)يف ا عتبممار ا لتزاممما  اع يئممم  تمويمم  األن مموم املت ل ممم  املنمما   األا ي مم ، ا ممث
اري  ري املنممما  المممث  ع مممد يف  ممم مممثي املؤس ممما  يف سمممةا  ممممؤر  األمممم  املتحمممد  امل ممم   تغممم هبممما
 . 201٦ عا 
ية البةانا  والت اري  ا الةم، و الت اول ما األمانمم وشم ىلاء امل ماري املاتمارين،  واستنادا   -٦2

سمتدع  ايلةممم ال املةممم البلمدال يف يطبمما  األمهةممم ا قتصماديم لزيمماد  اسممتثمارا  صمندو  حتةةممد أطمم  
مةم األط اي يف تصمة  م اريا حتويلةمم تد ور األراض . وستدع  ايلةم ال املةم أيضا  البلدال النا

م تبوم  تحةةمد أطم  تمد ور األراضم  وسمتدع  البلمدال يف اسمتادا  املموارد امل دممم ممن املؤس ما  
 والوسال  املالةم الدولةم.

    رو إلقامة الشراكا  وتعب ة الو ارد. 1 1٤6 9٥0سي زم مب غ  

__________ 

(4) <www.eib.org/attachments/press/joint-mdb-statement-climate_nov-28_final.pdf>  . 
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لتموي  ا  تماريم  الت اول مما ال م ىلاء ممن وستواص  ايلةم ال املةم قةاد  تووي  وسال  ا -٦3
ال واعني الا  وال ا ،  ناء عل  ال م م املمت بم من ال م  املت لق  صندو  حتةةد أط  تد ور 

 األراض ، ما اللىلةز   م   ا  عل  است واب التموي  من ال واع الا .
وارد املالةمممم، ويل  وممممن أ ممم  المممدروس امل مممتماد  ممممن توممموي  الصمممندو  أنممم  رعممم  وجمممود املممم -٦4

ىلانممت   تممزال  ممدود  للغايممم، اممإل ممما يممن ص يف ىلثممري مممن ا مما    ممو وجممود م مماريا حتويلةممم. 
تمملممم  للم ااممق ا تماريممم لتمويمم  يعممداد امل مماريا ولممثلني، ست تم مم  ايلةممم ال املةممم تومموي  أدا  

م املاصصم لألط اي  غ   يعمداد ا الةم امل نةم  إعداد امل اريا. وقد تزيد ايلةم من املوارد املالة
 م اريا لدع  تنمةث ا تماقةم  موالد مت دد ، تا يف  لني اوالد م تبوم  املنا  والتنوع البةولوج . 

واةمممما يت لمممق  ممماألدوا  املالةمممم املمة ممممم علممم  امل مممتوى ال وممم  ، سمممت و  ايلةمممم ال املةمممم،  -٦5
لةممما   تمممار  للتمويممم  الممموط ،  نممماء علممم   الت ممماول مممما ال ممم ىلاء اي ممم ين،  مممدع  توممموي    ضممما ا

 الصناديق الوطنةم ا الةم أو املاول هلا املت ل م  البةئم/الغا ا /املنا . 
  .  رو ألدوا  التو  د االبتكاري ٥0٣ ٥90سي زم مب غ  

وسممةزداد   ممدر ىلبممري ال ممم  التنمةممث  الممث  تضممولا  مم  ايلةممم ال املةممم يف دعمم  األطمم اي  -٦٦
مل ممماريا وتنمةمممث ا، دول أل تصمممبج ايلةمممم ال املةمممم م نةمممم    مممم  مباشممم  يف يدار    مممبل تصممممة  ا

 امل اريا عل  امل توى ال و  .
وسممتمتم  عملةممم حتديممد األ ممداي امل تبوممم  تحةةممد أطمم  تممد ور األراضمم  حلممول ىلممانول  -٦7

حةةممد وسممتثدع   ةمما البلممدال المميت تلتممز   وضمما أ ممداي طوعةممم م تبوممم  ت 2017األول/دي مممرب 
 ثا األط  يف وضا  وموط األسماس وحتديمد المدوااا واملنماطق ا  جمم، وا م  األ مداي والتمدا ري. 
ومممممما م مممممارىلم األطممممم اي يف   نمممممامل حتديمممممد األ مممممداي امل تبومممممم  تحةةمممممد أطممممم  تمممممد ور األراضممممم ، 
ستث متالص المدروس امل متماد  واملمارسمما  اعةمد ، وسمتث    وتنمماق ش يف المدور  ال ما  م ع مم   

، وستث ت مم   ممثي الممدروس واملمارسمما  علمم  نومما  2018م اسممت  ا  تنمةممث ا تماقةممم يف للينمم
 واسا تا يف  لني من  الل م ىلز امل اري التا ا لالتماقةم. 

وسمملتبل عملةممم حتديممد األ ممداي املت ل ممم  تحةةممد أطمم  تممد ور األراضمم   ت ممدا الت مماري   -٦8
البلمدال يف وضما  مل األسماس الموط    مبل ؛ وتمدع   مثي ال ملةمم 2018توج  ا تماقةمم يف 

املؤش ا  الثالطم املت ل م  مإف ا  ت مد  يف اجملمال البةواةزيمال  ىلمما أهنما ت مز  يف ايل  اتم  ممن قمدر  
ا تماقةممم علمم  م اعممم البةانمما . وسةثة مم   لممني مممن عملةممم ت ممدا الت مماري  امل بلممم وسممةدع  الممدور 

  من أ داي التنمةم امل تدامم. 3-15الودي م للغايم  امل ند ية ا تماقةم  وصم ا الوىلالم
ولممدى ي مما  ال ممم  علمم  دعمم  البلممدال يف حتديممد األ ممداي امل تبوممم  تحةةممد أطمم  تممد ور  -٦9

األراضمم ، سممةتحول اللىلةممز ية دعمم  األطمم اي يف جمممال التنمةممث ال ملمم . و ا عتممماد علمم  املمموارد 
جمممال تنمةممث التممدا ري امل تبوممم  تحةةممد أطمم  تممد ور األراضمم  الارجممم عممن املةزانةممم، سممة د   الممدع  يف 

لتنمةم امل اريا التحويلةم وت بئم املوارد، ويدار  البةانا  املت ل م  تحةةد أط  تمد ور األراضم  وتلبةمم 
الولبا  اليت ت دم ا البلدال   بل فا    اصمم لمدي ا. وللواماء هبمثا المدور المداع ، ستواصم  

 اىلت ا الوطة م ما عد  ش ىلاء دولةني وطنالةني.ايلةم ال املةم ش  
واةمممما يت لممممق  تومممموي  امل مممماريا التحويلةممممم، سمممت د  ايلةممممم ال املةممممم  ممممدما  است مممماريم ية  -70

املؤس ممما  الوطنةمممم الممميت تومممور امل ممماريا ملتم مممم ، علممم  سمممبة  املثمممال، الصمممندو  األ ضممم  للمنممما  
األراضمم ، ممما اللىلةممز   ممم   مما  علمم   وصممندو  التمةمم  أو رويمم  صممندو  حتةةممد أطمم  تممد ور

ا سممتماد  مممن امم   التمويمم  املاممتلل، تمما يف  لممني التمويمم  مممن ال ومماع المما . وي ممدي الممدع  
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الث  ت دم  ايلةم ال املةم لمالمد  املؤس ما  الوطنةمم التا  مم لألطم اي ممن أجم  توموي  امل ماريا ية 
راضممم ، وضممممال م ممماريا م اعةمممم للمنظمممور ت مممدا أفمممدص امل ممماري املت ل مممم  تحةةمممد أطممم  تمممد ور األ

اعن مماين وسمملةمم اجتماعةمما ، وت  ممم ال لممو   ا  الصمملم ية واقمما عملمم   الت مماول الوطةممق ممما  ةئممم 
 التماع   ني ال لو  وال ةاسا ، ما اللىلةز  وج   ا  عل  ال لو  املتصلم   القم األر   املنا .

 تبل  تومممموي  امل مممماريا، ست تم مممم  ايلةممممم و ا ضممماام ية  ممممثا الممممدور ا ست ممممار  املمممم -71
ال املةممم امم   ال مم اىلم ممما   ممس املنظممما  الدولةممم )مثمم    نممامل األممم  املتحممد  ا دممال  ومنظمممم 
األعثيم والزراعم لألم  املتحمد ( والوىلما   الثنالةمم يف دعم  تنمةمث امل ماريا التحويلةمم الميت يمدي  ا 

  ؤ ء ال  ىلاء. 
  .  رو لدعم التنفيذ ع ط الصعيد القطري 1 282 ٤60سي زم مب غ  

 والتنسيق  اإلدارة  
يضمممولا املمممدي   الت مممةري ا دار  والتوجةممم  ا سممملاتةي  مل ممما  ايلةمممم ال املةمممم. و الت ممماول  -72

والتن مممةق مممما األمةنمممم التنمةثيمممم لالتماقةمممم،  مممدد ممتممم  املمممدي  أولويممما  ايلةمممم ال املةمممم وخيومممل 
دي  م ممؤول عممن الربجمممم واملةزانةممم وت بئممم املمموارد وىلممثلني عممن أن مموم ايلةممم ل ملةاهتمما. وممتمم  املمم

 ال املةم يف جمال يدار  امل اري وا تصال. 
 .   رو لإلدارة والتنسيق    اآللية العالوية ٧0٧ ٣00سي زم مب غ  

 موجز للموارد الال مم ل لةم ال املةم. 7وي د يف اعدول  -73
  7اعدول 

  حسب وجه اإلنفاق 2019-2018ية األساسية لآللية العالوية لفترة السنتين الويزان
 ) الةورو(

 وج  ا نما 

 املةزانةم امل تمد  
201٦-2017 

 صةغم من حم()
  املةزانةم امل لفم

 الن بم املئويم للم   2018-2019
 0,0 3 059 400 3 059 400 )أ(الة  املوشمني وعري   من األا ادتم

 0,0 1٦4 000 1٦4 000 الرباء ا ست اريول
 0,0 77 000 77 000 ال م  يف م ا  ر ةم

 0,0 183 000 183 000 مص واا  الت غة  ال امم
 0,0 22 000 22 000 اللوا   وامل دا 

التمالة  ا داريم امل لىلم )األم  املتحمد ، 
  ول/ممت  األم  املتحد  يف جنة (

900 134 900 134 
0,0 

 0,0 ٣ 6٤0 ٣00 ٣ 6٤0 ٣00 الوجو ع   
   ع.  4، 2ي 2، 3ي 4، 4ي 2، 5ي 1مد،  1وشال  املةزانةم األساسةم:  )أ( 
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 االستنتاجا  والت صيا  -رابعال  
لعد األ راف ت د أ  تنظذر  ذ  خطذة العوذد الشذام ة الوتعذددة السذن ا  الوقترحذة  -74
( مذن 2018-2019لوحدد التك فذة لوذدة سذنتين  ( وبرنامج العود ا2018-2021 

ع ط  ذذا األسذا ، مذع مراعذاة  2019-2018أجد االتفاقية، وتقرر بشأ  ميزانية الفترة 
الط با  والو ام الوحددة الو ج ة إلذط األمانذة واآلليذة العالويذة ولجنذة الع ذم والتكن ل جيذا 

قذذررا  أخذذرخ  تخذذذ ا مذذهتور ولجنذذة اسذذتعراض تنفيذذذ االتفاقيذذة، التذذ   وكذذن أ  تثذذار  ذذ  م
  األ راف    دورته الثالثة عشرة.
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 الور ق األور

  Organizational structure of the secretariat and the Global 

Mechanism  

  [English only] 
 

 

Office of the Executive Secretary

 

 Office of the Chef de 

Cabinet

 New York Liaison Office

 Evaluation Office 

Administrative Services

 

Knowledge Management, 

Science and Technology

 

External Relations, 

Policy and Advocacy

 

Facilitation and Monitoring 

of Implementation 

 

Office of the Deputy Executive 

Secretary 

 

Global Mechanism

 

 
 

  



ICCD/COP(13)/8 

ICCD/CRIC(16)/2 

GE.17-10706 24 

  الور ق الثان 

 اال ترايا  والوصط حا  الوستخدمة    الويزانية  

 تكاليف الو ظفين -أوالل  
 لتحديمممد للم تبممما  امل ةاريمممم التممممالة  وثضممم ت :للمممموشمني ال اممممم والتممممالة  امل تبممما  -1

 املتحممممممد  األمممممم  م تبممممما  جممممممداول  اسمممممتادا  لألمانمممممم امل لفممممممم املةزانةمممممم يف املممممموشمني تممممممالة 
 مم  األ ممري  يف يف األشمم   ال ممب م ع (5)ومتوسممل ت ممويم م مم  ال ممم  وسمم   الصمم ي 2017  مما ل

وتب مممث التممممالة  امل ةاريمممم يف ا  مممبال املمممنج الت لةمةمممم ويجممما    .2017-201٦امممل  ال مممنتني 
ويبممني اعممدول أدنمماي التمممالة   وافممد  ىلمم  سممنتني علمم  األقمم  لزيممار  المموطن ملمموشم  المئممم المنةممم.

 امل ةاريم املوب م يف املةزانةم امل لفم لألمانم وايلةم ال املةم.
 التكاليف القياسية ل ورتبا  حسب  ترة السنتين

 ) الةورو(
 201٦-2017 2018-2019 
  380 000   370 000  أ ع  و
  353 ٦00   353 ٦00  2-مد
  354 000   354 000  1-مد
  315 500   315 500  5-ي
  272 900   272 900  4-ي
  230 800   230 800  3-ي
  191 ٦00   191 ٦00  2-ي

  132 000   132 000    ع 
 . عامم موش   دما  =موش  ائم انةم؛   ع  =مدي ؛ ي  =وىلة  أمني عا ؛ مد  = أ ع  املاتص ا : و

 تكاليف غير متص ة بالو ظفين -ثانيال  
ت ممم  الممدما  ا ست مماريم ال  ممود املؤس مماتةم والم ديممم للاممدما  المميت تتولمم   ممرب   -2

وتث ممممد ر التمممممالة  علمممم  أسمممماس ا فتةاجمممما  الم لةممممم والنم مممما    مممما األمانممممم.متاصصممممم   توا  
 ال ا  م عل  أن وم مماطلم.

وت ممم  تمممالة  الممرباء وأا قممم الممرباء تمممالة  سممم  الممرباء وم ممارىلت   يف اجتماعمما   -3
سمممممماس وتث ممممممدر التمممممممالة  علمممممم  أ اهلةئممممما  املن ممممممب  واألعمممممممال املت ل ممممممم  ممممممإج اء ا ست  اضممممما .

 ا فتةاجا  الم لةم والنم ا  ال ا  م.

__________ 

 .  يورو 0,912= دو ر أم يم  1 (5)
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  نم مممما  الت ممممغة  ال امممممم تمممممالة  يجيممممار املبمممماين وصممممةانت ا، وامل ممممدا ، وأج ممممز  ورثّمممم -4
ا تصمممما  ، وال ممممحن وعممممري  لممممني مممممن الممممدما  الت اقديممممم، تمممما يف  لممممني الممممدع  اللوج ممممميت 

 لالجتماعا .

 احتيا   رأ  الوار العامد -ثالثال  
، يث متب   افتةماط  (٦)ا  لل واعد املالةم ملؤر  األط اي و ةئات  الم عةم وأمانم ا تماقةمموا  -5

  يف املالم من النم ا  امل  ر  ل ا  وافد. 10رأس مال متداول ن بت  

    

__________ 

 .  1-/  أ2امل  ر  (٦)


