
 
 ICCD/COP(12)/6–ICCD/CRIC(14)/2  األمــم املتحـدة

 

  

 اتفاقية مكافحة التصحر
 

Distr.: General 

3 August 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

090915    140915    GE.15-13091 (A) 

*1513091*  

     راض تنفيذ االتفاقيةاستع لجنة   مؤتمر األطراف
    عشرة الرابعة الدورة       عشرة الثانية الدورة 

    2015 أكتوبر/األول تشرين 22-13 تركيا، أنقرة،       2015 أكتوبر/األول تشرين 23-12 تركيا، أنقرة، 

)ب( من جدول األعمال املؤقت2البند   )أ( من جدول األعمال املؤقت5البند 

 البرنامج والميزانية
 2017-2016برنامج وميزانية فترة السنتين 

االتفاقيذذة تنفيذذذاا فعذذاالا عسذذي المسذذتي اد الذذيطن  و و  تنفيذذذ  
اإلقسيم  واإلقسيم 

خطذذذذذذة العمذذذذذذل المتعذذذذذذد ة السذذذذذذنياد لمؤسسذذذذذذاد االتفاقيذذذذذذة   
وهيئاتها الفرعية    

( وبرنذذذذامج 2019-2016خطذذذذة العمذذذذل الشذذذذامسة المتعذذذذد ة السذذذذنياد     
( مذذذذذن   ذذذذذل 2017-2016العمذذذذذل المحذذذذذد  التكسفذذذذذة لمذذذذذدة سذذذذذنتين  

          االتفاقية
 

 مذكرة مقدمة من األمانة  
 

 موجز 
تتضــمن هــلو الو يقــا عمــا الامــا وبرنــامح الامــا املقساــو مليتاــ  املؤ  ــا  وا ي ــا   

املنشــــوة  وجــــة اتماقيــــا األمــــم املتحــــدة ملااتحــــا الت ــــحر، وتقــــد  التوجــــ  املتــــوع  ل مانــــا وا ليــــا 
مــــسة الاامليــــا وانــــا الااــــم والتانولوجيــــا وانــــا ا ــــتارات تنميــــل ااتماقيــــا وا  ــــا ا  املتوقاــــا من ــــا ل

. وتقـــد  هـــلو الو يقـــا أيضـــا  ملـــا عامـــا عـــن املـــواة  البشـــريا واملاليـــا ال  مـــا 2017-2016ال ـــنتو 
( ICCD/COP(12)/5لاـــا برنـــامح، وينبظـــي النقـــر تي ـــا مقسنـــا بالو ـــاال املتااقـــا بامليزانيـــا ال نا يـــا )

 (.ICCD/CRIC(14)/3و ICCD/COP(12)/7واأل اء )
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 مقدمة - والا  
 
الـــــلم يتضـــــمن اامـــــا و طـــــاة الامـــــا  8-/  أ3 األطـــــراج،  وجـــــة مقـــــرةوطاـــــة مـــــؤ ر  -1

( )اا ــساتينييا(، 2018-2008اا ــساتينييو لا ــنوا  الاشــر مــن أجــا تازيــز تنميــل ااتماقيــا )
 ىل األمانـــا وا ليـــا الاامليـــا وانـــا الااـــم والتانولوجيـــا وانـــا ا ـــتارات تنميـــل ااتماقيـــا  عـــدا  عمـــ  

ــــدكل لاــــا  وةة مــــن  وةا  مــــؤ ر األطــــراج، وبــــرامح عمــــا  ــــد ة عمــــا مــــدسا أةبــــ   ــــنوا   ُتح
يف  أيضــا   وطاــة مــؤ ر األطــراج. قاامــا عاــ  النتــااح   اةة  ــنتو، ا ــتنا ا   ىل  ــح ملــدة التاــالي 
اااصـــا  ؤ  ـــا   2019-2016  ىل األمانـــا أد تـــدمح عمـــ  الامـــا لامـــسة 11-/  أ1 مقـــرةو

ا شــاماا متاــد ة ال ــنوا  ل تماقيــا، كــي ينقــر تي ــا مــؤ ر األطــراج ااتماقيــا وهي اســا يف عمــا عمــ
 .يف  وةت  الثانيا عشرة

( وبرنـــامح 2019-2016) الرباعيـــا ال ـــنوا  وتاـــرت هـــلو الو يقـــا عمـــا الامـــا الشـــاماا -2
. ( مــــن أجــــا مؤ  ــــا  ااتماقيــــا وهي اســــا2017-2016الامــــا املــــد ة التاامــــا ملــــدة  ــــنتو )

مقاةنـــا بالو ـــاال املما اـــا الـــا أحعـــد  ملـــؤ را  باثـــ  هـــلو الو يقـــا أق ـــر وأب ـــ  والاـــرت الـــواة  يف 
ال ـــنوا  عاـــ  مايـــا  موضـــوعيا طمواـــا الربـــاعي نتـــااح ال طـــاة مـــوجز ويركـــز . األطـــراج ال ـــابقا

برنـــــامح الامـــــا املـــــد   ا د وأصـــــب . أح  ـــــت يف األهـــــداج اا ـــــساتينييا املـــــد ة يف اا ـــــساتينييا
نتو يتمحــــوة اــــول بــــرامح األمانــــا وا ليــــا الاامليــــا، بــــدا  مــــن األهــــداج التنميليــــا التاامــــا ملــــدة  ــــ

. ل  ـــساتينييا، ويحاـــرت الامـــا امليمـــ  لـــ  عرضـــا  أكثـــر تم ـــي   اـــا وة  يف بـــرامح الامـــا ال ـــابقا
تاــاا  عاــ   وســدج هــلو التمــوةا   ىل م ــاعدة األطــراج يف توجيــ  عمــا الامــا وال نــامح توجي ــا  

 :لتايلالنحو ا
ّان  طاة النتااح األق ر من  حيص التوج  اا ساتينيي املقسح )أ(   ؛ زيد من الدقا ُيح
يتــي  برنــامح الامــا الوصــمي القــاام عاــ  الــ امح  ماانيــا اتبــات  ــح لابــت يف أولويــا   )ب( 

 .املقرةةبرنامح الاما ميزت  أن  عماي أكثر من الارت ال ابل اللم اقت ر عا   ر  النواتح 
بشـــــود ال نـــــامح وامليزانيـــــا  ICCD/COP(12)/5 وينبظـــــي قـــــراءة هـــــلو الو يقـــــا مقسنـــــا بالو يقـــــا -3

 ICCD/CRIC(14)/3و ICCD/COP(12)/7 ، والــــــــو يقتو2017-2016 املقساــــــــو لمــــــــسة ال ــــــــنتو
 .2015-2014 بشود األ اء يف تسة ال نتو

  
 2019-2016: رباع  السنيادالمنظير ال -ثانياا  

 
. يتظــــ  الاــــاس تظــــ ا   ــــرياا  ويشــــاا تــــدهوة األةاضــــي ُتــــديا  أكــــ  مــــن أم وقــــت مضــــ  -4

تالماــة عاــ  الظــلاء واملــاء والماقــا وال ــان يتزايــد يف الوقــت الــلم تساجــ  تيــ  املاصــيا وتــز ا  
 ويــؤ م تقــداد الــدعا بــا وأ ــباب الــر ل يف املنــاطل الريميــا  ىل. نــدةة امليــاو يف أيــ  أعــاء الاــاس

 .البمالا وا نيرة والنزاعا 
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تاــا عقــد، يــؤ م الت ــحر . وقــد تــدهوة بالماــا أكثــر مــن ن ــ   مــوت األةاضــي الزةاعيــا -5
يف  80 مـ  أد  هـاء. مايـود هاتـاة مـن األةاضـي 120 وااماج وادمها  ىل تقداد ما ا يقـا عـن

ــــا مــــن األةاضــــي املتــــدهوةة تقــــ  املنــــاطل املارضــــا عــــا ة أم عــــاة   - يف املنــــاطل الرطبــــا االيــــا   املاا
ويانيـــا اااـــساة الاـــاملي بتـــدهوة األةاضـــي ب ـــبة تظـــ  أرـــا  المقـــ ، ويـــؤجح تـــدهوة . لانيمـــاج

 .األةاضي تظ  املناخ ب بة اخنمات كميا الاربود املتنيزة يف السبا والنباتا 
وبظيــــا ا ــــتاا ة  ــــبا ك ــــة الــــر ل والت ــــدم لتظــــ  املنــــاخ ا بــــد مــــن اتبــــات  ــــح عماــــي  -6
. أةات منتنيـــا ضـــماد وجـــو م ا ياولوجيـــا املن ـــاةة و ت ـــ ح األةاضـــي املتـــدهوةة وا ـــتاا ة الـــنقا 
 ىل   عـــا ة بنـــاء ا ياكـــا األ ا ـــيا القاامـــا عاـــ  األةاضـــي وُتديـــد أهـــداج عامليـــا لاننيـــاح ـــتؤ م و 

ا ولاـي تـدعم اتماقيـ. النقم ااجتماعيـا وااقت ـا يا وال يا ـيا مـن مزيـد مـن تـدهوة األةاضـي محايا
األمـــم املتحـــدة ملااتحـــا الت ـــحر )ااتماقيـــا( هـــلو األهـــداج  عمـــا  تاـــاا ، ينبظـــي  عـــا ة النقـــر يف 

 .اسا وُتديد  اا  اا تثماة املرتبما هبا بمريقا ا ساتينييا أكثري ماان
بــا  د تثبيــت  ــح . وتنميــل ااتماقيــا وتو  هــا مــ  منم ــاو عــن الامايــا  الاامليــا األعــر  -7

ااتماقيــا عاــ  أهــداج وعمايــا  متمــل عاي ــا عامليــا   ــيزيد مــن أمهيــا هــلو ااتماقيــا عاــ  امل ــتو  
ويف ال ـنوا  القا مـا،  ـتاود . ال يا ي و ماانيا امل اءلا يف  طاةهـا ويتـي  ترصـا  جديـدة لاتمويـا

مـــال املقبـــا ، تضـــ   عـــن اات2015 ملتاباـــا األهـــداج ا راايـــا ل لميـــا وعمـــا التنميـــا ملـــا باـــد عـــا 
ُتقيــل التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي يشــاا هــدج و . بشــود تظــ  املنــاخ، أمهيــا بالظــا يف هــلا ال ــد 

هــدتا  مامو ــا  لاامــا مــن أجاــ ، وهــلا  ااتماقيــا يامــي أد ألد مــن شــون  أ اة مميــدة  ــلا الظــرت،
من ــا الوتــاء  يف  عــدا  أنشــما قاامــا عاــ  األةاضــي يحتــوع  كمــا ُياــن أد ي ــ م أمــر طــال انتقــاةو،

أد  يف الوقــت تاتــ  ومــن شــون  باالتزامـا   وجــة اتماقيــا األمــم املتحــدة ا طاةيــا بشـود تظــ  املنــاخ،
وهــو أ اة لتوكيــد أمهيــا اتماقيــا مااتحــا . ملماــة ُتقيــل أهــداج التنميــا امل ــتدامامباشــرة  ي ــتنيية

 .الت حر يف عاس مساب 
تـــوت   2019-2016 وا ليـــا الاامليـــا يف المـــسةويف ضـــوء هـــلو اااميـــا،  تواصـــا األمانـــا  -8

م ةا  قويا لاانايا بـالنقم ا ياولوجيـا األةضـيا باعتباةهـا  عامـا ضـروةيا لاتنميـا امل ـتداما يف أيـ  
ُتقيـــل التاـــا ل يف تـــدهوة  هـــدج و ت ـــاعد األمانـــا وا ليـــا الاامليـــا الباـــداد يف ترأـــا. أعـــاء الاـــاس

عاــــ  ال ـــــايد الـــــوطف، بت ـــــي  املاــــاةج الااميـــــا ا ـــــات القـــــراةا  األةاضــــي  ىل  جـــــراءا  تاالـــــا 
 .ال يا اتيا، والتاام من املماة ا  واا ا  الناجحا

ويف الوقـــت نم ـــ ،  تواصـــا األمانـــا وا ليـــا الاامليـــا ُت ـــو أ اا مـــا وتااليت مـــا مـــن عـــ ل  -9
و ــتاتز  األمانــا وا ليــا . قمــو جــراءا  مركــزة وانضــبا  صــاة  يف امليزانيــا وةصــد وتقيــيم  اعايــو منت

الاامليــا، يف اــدو  الوايــا  الــا أ ــندسا  لي مــا األطــراج، بتحقيــل تــو   اقيقــي يتني ــد يف  ايــا 
 .املماج يف اجتاو تنا يل يف تدهوة األةاضي عا  ال ايد الااملي

 .2019-2016 طاة نتااح ااتماقيا لامسة  1ويارت اادول  -10



 

 

  1ل اادو   
 2019-2016 إطار نتائج االتفاقية لسفترة

 
 2017-2016 النواتح الراي يا لامسة مؤشرا  النتااح 2019-2016 النتااح الراي يا لامسة األهداج اا ساتينييا ل تماقيا

ُت ــــــــــو أاــــــــــوال مايشــــــــــا  -1
 ال ااد املتو رين

 ناألشــــــــــيا  الــــــــــليُت ــــــــــو قــــــــــدةة  1-1
يايشـــود يف املنـــاطل املتـــو رة عاـــ  التـــوقام مـــ  

 آ اة تظ  املناخ
ُت ــــــــو ماــــــــاةج ا ــــــــد مــــــــن التــــــــوتر  1-2

 ااجتماعي املرتب  بتدهوة األةاضي

نيــا  مــد  اتبــات الباــداد األطــراج املتــو رة  ح  1-1
قاامـــــا عاـــــ    اةة األةاضـــــي منبثقـــــا مـــــن عمايـــــا 

 ااتماقيا لاتاي  م  تظ  املناخ
ــــــــــــواتر املااومــــــــــــا  لتح ــــــــــــو الــــــــــــدوات   1-2 ت

ااجتماعيا لإل اةة امل تداما ل ةاضي، مـ  تركيـز 
 عا  عا  أولويا  ااتماقيا

املااومـــا  والشـــراكا  لـــرب  تنميـــل ااتماقيـــا بـــالتاي  مـــ   -
 تظ  املناخ

املااومـــا  والشـــراكا  وا جـــراءا  املتااقـــا بتيميـــ  آ ـــاة  -
 ااماج وا د من أعماة الاواةل

الـــدوات  ااجتماعيـــا لـــإل اةة امل ـــتداما ب املتااقـــا املااومـــا  -
 ل ةاضي

تنقــــا /املااومــــا  والشــــراكا  وا جــــراءا  املتااقــــا بــــا نيرة -
 األشيا  ومن  النزاعا  عا  املواة 

ُت ـــــــــــو أاـــــــــــوال الــــــــــــنقم  -2
 ا ياولوجيا املتو رة

ـــــــــيص امل ـــــــــااا املتـــــــــو رة بتـــــــــدهوة  2-1 تقا
 األةاضي

م ــتاماا عــن االــا تــدهوة مااومــا   2-2
 األةاضي

مـدع   عاميـا  ـد ة ا ـدج بشــود  2-3
 الت دم لتدهوة األةاضي

مـــــــد  وضـــــــ  الباـــــــداد األطـــــــراج املتـــــــو رة  2-1
 أهداتا  لات دم لتدهوة األةاضي وا ت  ا ا

ُت ـو ا بــ ن عــن االـا تــدهوة األةاضــي  2-2
 واألنشما تا  ال اا

 شـــــــاةكا مـــــــد   تااـــــــا التاـــــــاود الاامـــــــي  2-3
ــــل  ــــا وأتاــــاةا  صــــا ا لاتنمي ــــا  متين ااتماقيــــا بيان

 الماال

املااومـــــا  والشـــــراكا  مـــــن أجـــــا  عـــــم ُتديـــــد األهـــــداج  -
 لتحقيل التاا ل يف تدهوة األةاضي

 تنقي  نقا  ا ب ن -
 ـــ ولا ا  ـــول عاـــ  املاـــاةج الااميـــا وأتضـــا املماة ـــا   -

 تا  ال اا بااتماقيا

  ــــ ا  ا  اةة امل ــــتداما ل ةاضــــي يف  1-3 ُتقيل توااد عاما -3
ـــــــــوت  ـــــــــاخ والتن األنشـــــــــما املتااقـــــــــا بتظـــــــــ  املن

 البيولوجي وا تما سا من ا

نيــــــا  )أ( مـــــد   ماانيــــــا اتبـــــات الباــــــداد  ح -3-1
قاامـــــا عاـــــ    اةة األةاضـــــي منبثقـــــا مـــــن عمايـــــا 

 ااتماقيا لاتاي  م  تظ  املناخ
)ب( مــد  تــا ة الباــداد األطــراج املتــو رة -3-1

يف الت ــــــدم لتــــــدهوة األةاضــــــي وتقــــــداد التنــــــوت 
 البيولوجي

تقييمــــا  وتقـــــاةير هي ــــا التماعـــــا بــــو الااـــــو  وال يا ـــــا   -
بشـــود  ماانيـــا   ـــ ا  ا  اةة امل ـــتداما ل ةاضـــي يف التايـــ  
مــ  تظــ  املنــاخ والتيميــ  مــن آ ــاةو، ويف ااة ــا  ا ت ــ ح 

 األةاضي
اقـــا بدعـــا ة املنـــا ر املااومـــا  والشـــراكا  وا جـــراءا  املتا -

 المبيايا  ىل هي ت ا األصايا
ـــــــل  -4 تاب ـــــــا املـــــــواة  عـــــــن طري

 الشراكا 
ُت ـــــو تـــــر  ا  ـــــول عاـــــ  املـــــواة   4-1

 ال  ما لاتنميل
نمـــال م ـــا ة التمويـــا لات ـــدم لتـــدهوة  4-1

 األةاضي
 التقييم ااقت ا م وا اب الاربودب املتااقا املااوما  -
التمويــــــا مــــــن أجــــــا  عــــــم األنشــــــما الشــــــراكا  وترتيبــــــا   -

 الوطنيا الراميا  ىل ُتقيل هدج التاا ل يف تدهوة األةاضي
 تنقي  نقا  ا ب ن عن البيانا  املاليا -
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 2017-2016 برنامج العمل المتكامل المحد  التكسفة لفترة السنتين -ثالثاا  
 

 عامة عن االحتيا اد من الميار  لمحة - لف 
 
 2017-2016 عاـ  النحــو الــواة  بالتم ــيا يف الو يقــا الــا تتنــاول برنــامح وميزانيــا تــسة ال ــنتو -11
(ICCD/COP(12)/5  تقـسح األمينــا التنميليــا  بقـاء امليزانيــا األ ا ــيا يف امل ـتو  الــلم كانــت عايــ ،)

وتــر  يف املرتــل الثــاين . صــمرم يف امليزانيــا امســي ن ــبا رــو، اــا ُيثــا 2015-2014 يف تــسة ال ــنتو
و ـــتقا تاـــالي  املـــو مو لمـــسة . مااومـــا  عـــن ااتساضـــا  وامل ـــماحا  امل ـــتيدما يف امليزانيـــا

وياــرت . 2015-2014 عاــ  ا ــال الــلم كانــت عايــ  يف تــسة ال ــنتو 2017-2016 ال ــنتو
ـــا، ويبـــو ااـــدولاملرتـــل األول ا ياـــا التنقيمـــي ل مانـــا وا  أ نـــاو تو يـــ  الو ـــاا  يف  2 ليـــا الااملي

 .أمانا ااتماقيا ا ة ال امح ويف ا ليا الاامليا
  2ل اادو   

تيز ع اليظائف األساسية فذ   مانذة االتفاقيذة حسذب البذرامج وفذ  الليذة العالميذة خذ   فتذرة 
 2017-2016 السنتين

 

 الرتبا
ا  اةة التنميليـــــــــا 

 ا  اةموالتنقيم 
الا قـــــا  اااةجيـــــا 
 وال يا ا  والدعوة

  اةة املارتـــا والااـــم 
 والتانولوجيا

تي ــ  التنميــل 
 المجميع ا ليا الاامليا اادما  ا  اةيا وةصدو

 1 صمر صمر صمر صمر صمر 1 أ ت  
 2 1 صمر صمر صمر صمر 1 مد
 2٨ 9 صمر 7 4 6 2 ج

المجميع 
 الفرع 

 ٣1 10 صفر 7 ٤ 6 ٤

 1٤ 4 1 2 1 3 3 خ ت
 ٤٥ 1٤ 1 9 ٥ 9 7 المجميع

 
 أ ت   = أمو عا  م اعد؛ مد = مدير؛ ج = مو   الم ا المنيا؛ خ ت = مو   عدما  عاما. امليت را :

  
 احتيا اد األمانة من الميار  -باء 

 
 اإل ارة التنفيذ ة والتنظيم اإل اري -1 

ا  اةم الــــدعم الــــلم تقدمــــ  األمانــــا  ىل هي ــــا  ين ــــل برنــــامح ا  اةة التنميليــــا والتنقــــيم  -12
ويقـد  ال نـامح توصـيا   ىل ةاـي  . ااتماقيا، وياما المااليـا واات ـال يف عمـا األمانـا بوجـ  عـا 

وماتــــة مــــؤ ر األطــــراج، وين ــــل  عــــم األمانــــا ل نشــــما تا  ال ــــاا، ويقــــد  املشــــوةة املؤ  ــــيا 
 .وا جراايا والقانونيا



ICCD/COP(12)/6 

ICCD/CRIC(14)/2 
 

 

GE.15-13091 7/22 

 

التنميليـــا التوجيـــ  اا ـــساتينيي ل مانــــا وا ليـــا الاامليـــا و ثـــا املنقمـــا عاــــ  وتقـــد  األمينـــا  -13
وتتشـــاوة مـــ  األطـــراج، وتن ـــل التاـــاود مـــ  املنقمـــا  األعـــر ، وتتواصـــا مـــ  . ال ـــايد ااـــاةجي

 .اا ا  صاابا امل احا عا  النمال الااملي لتشنييا ا عا   عم أهداج ااتماقيا وتنميلها
،  ـــ كز برنـــامح ا  اةة التنميليـــا والتنقـــيم ا  اةم، يف  طـــاة متاباـــا 2017-2016 ويف المـــسة -14

بشــود األولويــا  الاامليــا املتااقــا بالبي ــا والتنميــا، عاــ  بنــاء أ ــا  متــو ل تماقيــا  2015 اتماقــا  عــا 
ياولوجيـــا يف املتااقـــا بـــالنقم ا  - وتقـــا األهـــداج اا ـــساتينييا األةباـــا. ان ـــوت باالتزامـــا  ااديـــدةل

تشــــــاا  طــــــاة النتــــــااح الاــــــا  ل تماقيــــــا،  - ا والتمويــــــايــــــملاملنــــــاطل املتــــــو رة و ــــــبا الاــــــي  والموااــــــد الاا
ويف هــلا ال ــد ،  ــياود مــن . املت ــاا بوايــا ااتماقيــا ت ــتوج  أنشــما األمانــا 2015 اتماقــا  عــا  أمــا

دهوة األةاضــي وةصــد التقــد  املــر  تي ــا، األمهيــا  اــاد تازيــز التنميــل الاماــي ألنشــما ُتقيــل التاــا ل يف تــ
 .يف  جراءا  الت دم لتظ  املناخ و عا ة توهيا ا و عم   ةا  م ولا ا ت  ح األةاضي

و ـياما ماتـة اات ـال يف نيويـوة ، يف  طـاة ا  اةة التنميليـا والتنقـيم ا  اةم، اضـوةا   -15
امل ــــتو  والامايــــا  الراي ــــيا األعــــر  الــــا  يا ــــيا  لقضــــايا ااتماقيــــا يف املنتــــد  ال يا ــــي الرتيــــ  

و يضـما  ماتـة اات ـال بونشـما يف  ـال الـدعوة . 2015 تتاب  تنميل عما التنميـا ملـا باـد عـا 
و ــيقد  املااومــا  واملشــوةة بشــود امل ــااا املت ــاا  ،يف مقــر األمــم املتحــدة ت ــا  ماينــا ت ــت دج

مثــا أقــا  ،واجملموعــا  الــا ُتقــ  باهتمــا  عــا  بااتماقيــا  ىل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
و ـــياز  املاتـــة أيضـــا  . الباـــداد الناميـــا مـــ  ال ـــااايا والـــدول اازةيـــا ال ـــظ ة الناميـــاو  الباــداد رـــوا  

الشـــراكا  واملبـــا ةا  املت ـــاا باألةاضــــي الـــا يشـــاة  تي ـــا ستاــــ  أصـــحاب امل ـــاحا، وا  ــــيما 
ـــــاالشـــــباب والن ـــــاء واجملتمـــــ  املـــــدين واأل و ـــــيدعو املاتـــــة  ىل  يـــــا ة ااهتمـــــا  . و ـــــا  األكا ُيي

بوولويـــــا  ااتماقيـــــا يف بـــــرامح مرتـــــل البي ـــــا الاامليـــــا والبنـــــ  الـــــدويل، وكـــــلل  يف متاباـــــا الامايـــــا  
 .واألادال الاامليا الراي يا مثا املؤ ر الراب  ألقا الباداد روا  

ــــامح ا  اةة التنم -16 ــــداعاي، ي ــــا  برن ــــا والتنقــــيم ا  اةم لاــــدت  قــــدما  وعاــــ  ال ــــايد ال يلي
تقـــد  يف  ـــال  ماـــسج هبمـــا باألمانـــا لت ـــب  منقمـــا تااقـــا األ اء تا  عـــ ة متينـــا وكمـــاءة وتااليـــا

و ين ــــل ال نــــامح عمايــــا  لاتيمــــي  والرصــــد موج ــــا عــــو ُتقيــــل النتــــااح،  تواصــــا . ااــــدما 
ا ـــتيدا  مواة هـــا املـــدو ة ا ـــتيداما   األمانـــا مـــن ع  ـــا تركيـــز أنشـــمت ا وُتديـــد أولوياســـا لضـــماد

ويــؤ م عمــا ماتــة التقيــيم الــلم أنشــ  اــديثا ، . أمثــا لاوتــاء بالوايــا امل ــندة  لي ــا مــن األطــراج
ويامــــــا يف  طــــــاة برنــــــامح ا  اةة التنميليــــــا والتنقــــــيم ا  اةم،  ىل تي ــــــ  الــــــتاام الــــــداعاي لزيــــــا ة 

 .ع ل قيا  ا  ا ا  ا تنا ا   ىل األ لا وياز  أيضا  الشماتيا وامل اءلا من. المااليا
ولاــي تباــل عمايــا ااتماقيــا النمــال املتوقــ ، يحقــسح ةتــ  ةتبــا و يمــا نااــة األمينــا التنميليــا  -17

و ي ـــاعد النااـــة األمينـــا التنميليـــا يف   اةة األمانـــا واات ـــال . 2- ىل الرتبـــا مـــد 1-مـــن الرتبـــا مـــد
وتيمــــا عــــدا تلــــ ،  ــــيقا م ــــتو  مــــو مي ا  اةة .  بــــاألطراج واملؤ  ــــا  عاــــ  أعاــــ  م ــــتو 

برنــامح وتحاــرت ااتياجــا  . 2015-2014 التنميليــا والتنقــيم ا  اةم كمــا كــاد يف تــسة ال ــنتو
 .3 ا  اةة التنميليا والتنقيم ا  اةم من املواة  يف اادول
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  3 اادول  
 2017-2016 اإل اري لفتذذرة السذذنتينإل ارة التنفيذ ذذة والتنظذذيم برنذذامج االميزانيذذة األساسذذية ل
  حسب و ه اإلنفاق

 )باليوةو(
 

 وج  ا نمال
 2015-2014 امليزانيــــــا املاتمــــــدة

 )منقحا(
 امليزانيـــــــا املقساــــــــا

 المرل بالن با امل ويا 2016-2017
 (0,4) 600 661 1 100 668 1 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 0,0 000 65 000 65 اا اء اا تشاةيود

 11,8 986 255  985 228 ال مر يف م ا  ةمسيا

 0,0  000 22  000 22 الضياتا

 75,0 499 45 000 26 اجتماعا  ماتة مؤ ر األطراج

 2,0 0٨٥ 0٥0 2 0٨٥ 010 2 المجميع

   
 الع قاد الخار ية والسياساد والدعية -2 

واـــدأل األمانـــا ال ـــابقتو املانيتـــو يضـــم برنـــامح الا قـــا  اااةجيـــا وال يا ـــا  والـــدعوة  -18
 :2017-2016 وتيما ياي أولويا  ال نامح يف تسة ال نتو. باات اا  والدعوة ال يا اتيا

ترأـــــا ا  ـــــاة املستبـــــا عاـــــ  أهـــــداج التنميـــــا امل ـــــتداما وعمـــــا التنميـــــا ملـــــا باــــــد  )أ( 
  جراءا  ُيان أد تتيلها عمايا ااتماقيا وأطرات ا؛ ىل  2015 عا 

بشـــود تظـــ  املنـــاخ  ىل  جـــراءا   2015 ترأـــا ا  ـــاة املستبـــا عاـــ  التزامـــا  عـــا  )ب( 
 تيلها عمايا ااتماقيا وأطرات ا؛ُيان أد ت
تقـــد  األ لـــا عاـــ  أد تـــدهوة األةاضـــي واامـــاج عـــام د يؤ يـــاد  ىل اناـــدا  األمـــن ) ـــا  ) ( 

 .ل ةاضي ُيان أد ُتقل قدةا  أك  من اا تقراة يف تل  النزات وا نيرة الق ريا(، وأد ا  اةة امل تداما
و ـــيقد  ال نـــامح ة ـــااا  يا ـــاتيا ا ـــساتينييا وهامـــا ومقناـــا، ويـــ   صـــوةة ااتماقيـــا، وي ـــتنب   -19

مثـــا اجملتمـــ  ، ، ويقـــيم شـــراكا  مـــ  اا ـــا  املانيـــا الراي ـــياولان ـــا  لزاميـــا ا  بيانـــا  وأ لـــا  ـــايما عاميـــ
و ــــتتمحوة ات ــــاا  ااتماقيــــا اــــول مواضــــي  ا ــــساتينييا . والقمــــات ااــــا املــــدين وو ــــاا  ا عــــ   

ةاي ــيا، و ــيوج   ــح مواضــياي األعمــال التحضــ يا ل يــا  الاامليــا املقباــا ملااتحــا الت ــحر ومــ  تلــ  
 .من أادال الدعوة الا تنقم ا ااتماقيا، و ي ند شباا  مراء األةاضي اااتا ويزيد تو  ها

ل نــــــامح عاــــــ  أد ياــــــود اضــــــوة ااتماقيـــــا وهويت ــــــا عاــــــ  ا نسنــــــت ايــــــويو و ـــــياما ا -20
، مــن عــ ل تنشــي  املوقــ  الشــباي وعــ  و ــاا  التواصــا ااجتمــاعي وماتبــا وايــزين ومتاــاماو
ــــا ــــا،. تماعاي ــــا ل املاــــاةج الااميــــا واملوقــــ   باــــد وصــــا ا و ت ــــب  هــــلو املــــواة  ا لاسوني ببوابــــا تب

 .مركزا  ايويا  لتبا ل املااةج بشود قضايا األةت والقضايا تا  ال ااالشباي لبناء القدةا ، 
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 . يرو لتمي ل  نشطة االتصا  ٨٣0 ٤00مبسغ  وسيسزم -21
مشــاةكا اجملتمــ  املــدين يف عمايــا ااتماقيــا،  يواصــا ال نــامح  عــم تريــل اجملتمــ    عــمعنــد و  -22

و ـــي دج ال نـــامح . الوطنيـــا وا قايميـــا، مـــ  السكيـــز عاـــ  املشـــاةكا والشـــباا  تا  ال ـــاااملـــدين 
بوجـــ  عـــا   ىل  يـــا ة مشـــاةكا املنقمـــا  مـــ  ا اوميـــا ومنقمـــا  اجملتمـــ  املـــدين الـــا  ـــا تـــو   

 . يا ي شديد وقدةا  كب ة يف  ال الدعوة وشباا  كث ة من أجا التنميل عا  أةت الواق 
وباـــد . 2016 اجملتمـــ  املـــدين اـــم  ايـــا عـــا وقـــد وحتـــر التمويـــا مـــن عـــاة  امليزانيـــا لمريـــل  -23

 .تل ، لن ي تمر المريل  ا  تا أتي  مزيد من الت عا 
 . يرو لدعم مشاركة المجتمع المدن  ف  عمسية االتفاقية 2٣0 ٨00 وسيسزم مبسغ -24
اج و ــياد ال نــامح ل تماقيــا ُتاــي   لتــو   أهــداج التنميــا امل ــتداما، مــن أجــا م ــاعدة األطــر  -25

و ي ــت دج ُتايــا األ ــر أيضــا  االتزامــا  ااديــدة . يف ت ــم م ــامها األةاضــي يف تنميــل تاــ  األهــداج
 .بشود تظ  املناخ، ايث  ي تند  ىل اعتما  مؤشرا  مشسكا اتماقيا  ةيو الث ل

و ـــتحو كل ااـــ ة املات ـــبا وأتضـــا املماة ـــا  املتباـــا تيمـــا يتااـــل هبـــدج ُتقيـــل التاـــا ل يف  -26
تـــدهوة األةاضـــي، والتايـــ  مـــ  تظـــ  املنـــاخ والتيميـــ  مـــن آ ـــاةو مـــن عـــ ل   اةة األةاضـــي، وبنـــاء 

 .قدةة اجملتماا  عا  التوقام، و تح تيد  يف موا  الدعوة
 ذذذيرو إل مذذذاف  هذذذداف التنميذذذة المسذذذتدامة وااللتزامذذذاد  1 0٨٣ 200مبسذذذغ  وسذذذيسزم -27

 .االتفاقيةالجد دة بشأ  تغير المناخ ف   ولي اد 
وبناء  عا  ا ساتينييا تقويـا الشـراكا  بـو اا ـا  املتاـد ة مـن أصـحاب امل ـاحا ووضـ   -28
ُتقيــل التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي،  ــيقيم ال نــامح ُتالمــا   هــدج لامضــي قــدما  صــوب تاــال  طــاة

ــــدعم   مــــا  قضــــايا األةاضــــي يف الامايــــا  وال يا ــــا  الدو  ــــايضــــم شــــركاء متقــــاةم التماــــ  ل . لي
و ـــتحازك  أوجـــ  التـــا ة مـــ  اتماقيـــا التنـــوت البيولـــوجي وااتماقيـــا ا طاةيـــا بشـــود تظـــ  املنـــاخ ومنقمـــا 
األمليـــا والزةاعـــا ل مـــم املتحـــدة )المـــاو( واتماقيـــا ةام ـــاة وبرنـــامح األمـــم املتحـــدة ا رـــااي وبرنـــامح 

مم املتحـــدة، مثــا انــا األمـــم األمــم املتحــدة لابي ــا ومـــ  تلــ  مــن ا ي ـــا  والامايــا  املرتبمــا بــاأل
املنقمـا الدوليـا لا نيـرة، تضـ   عـن املنقمـا  املتي  ـا، مثـا ااُتـا  /املتحدة املانيـا بـاملواة  املاايـا

 .الدويل  مايا المبياا ومنقما اا  مشال األطا ي
ــــا  -29 وتيمــــا يتااــــل بتاب ــــا املــــواة  الــــا تنــــدة  أيضــــا  ضــــمن ااتقــــا برنــــامح الا قــــا  اااةجي
ال يا ــــا  والــــدعوة،  ــــياما ال نــــامح مواءمــــا عمايــــا وضــــ  مقساــــا  التمويــــا والا قــــا  مــــ  و 

املاعو م  األولويا  الراي ـيا املت ـاا بتحقيـل التاـا ل يف تـدهوة األةاضـي والتايـ  مـ  تظـ  املنـاخ 
 .والتيمي  من آ اةو واألمن وا نيرة

 .وتعبئة الميار  يرو إلقامة الشراكاد  2٨ ٥00مبسغ  وسيسزم -30
 ة.موجز لامواة  ال  ما ل نامح الا قا  اااةجيا وال يا ا  والدعو  4 وير  يف اادول -31
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  4 اادول  
 2017-2016 لع قذذاد الخار يذذة والسياسذذاد والذذدعية لفتذذرة السذذنتينبرنذذامج االميزانيذذة األساسذذية ل

  حسب و ه اإلنفاق
 )باليوةو(

 

 وج  ا نمال
 2015-2014 املاتمـــدةامليزانيـــا 
 )منقحا(

ـــــــــا املقساـــــــــا  امليزاني
 المرل بالن با امل ويا 2016-2017

 16,6 300 992 1 500 708 1 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 (46,1)  100 32   500 59  اا اء اا تشاةيود

 (4,9)  500 48   000 51  ال مر يف م ا  ةمسيا

 (8,3)  000 100  000 109 ا نتا  واألنشما ا ع ميا

    12,7 900 172 2 000 92٨ 1 المجميع
 إ ارة المعرفة والعسم والتكنيلي يا -٣ 

يـــدعم برنـــامح   اةة املارتـــا والااـــم والتانولوجيـــا التاـــاود الاامـــي، ويي ـــر ا ـــتيدا  أاـــدل  -32
التاـاود مـ  املاتـا   ـلنااقـا بتـدهوة األةاضـي واامـاج، وياملااةج الااميـا يف وضـ  ال يا ـا  املت

 .ويقد  ال نامح الدعم لانينا الاام والتانولوجيا. واملؤ  ا  الااميا تا  ال اا
 :2017-2016 وتيما ياي أولويا  ال نامح يف تسة ال نتو -33

ُت ـــو الم ـــم الاامـــي والتاـــاود بشـــود م ـــولا التاـــا ل يف تـــدهوة األةاضـــي و يـــا ة  )أ( 
 ؛ يف هلا ال دالرصد وا ب ن 

ــــو رة يف تمبيــــل ااة ــــا  ا  اةة امل ــــتداما ل ةاضــــي الــــا  )ب(   عــــم الباــــداد األطــــراج املت
 ؛يف هلا اجملالت  م يف التيمي  من آ اة تظ  املناخ والتاي  ما  بتح و الم م الاامي والتااود 

صــــول األطــــراج واا ــــا  األعــــر  مــــن أصــــحاب امل ــــاحا  ىل املاــــاةج و تي ــــ   ) ( 
يتاــ  جوانــة ا ت ــ ح األةاضــي تضــ   عــن التيميــ  مــن   املتااقــا ضــا املماة ــا الااميــا وأت
 .آ اة ااماج

و ـــيقد  ال نـــامح الـــدعم ا ـــتمراة عمـــا هي ـــا التماعـــا بـــو الااـــو  وال يا ـــا  وتقـــا  ل نـــامح  -34
وضــ   طــاة ويقــسح برنــامح الامــا هــلا السكيــز عاــ  . عمــا ا ي ــا الــلم  ــيحتمل عايــ  أ نــاء مــؤ ر األطــراج

ُتقيــــل التاــــا ل يف تــــدهوة األةاضــــي ا ــــتنا ا   ىل األعمــــال واملاــــاةج الااميــــا املتاــــد ة   ــــدج ممــــاهيمي
 بشـــود هـــدج و ـــيدعم هـــلا ا طـــاة أ وا  الـــدعوة والتوجيـــ  التقـــف الـــا  ـــتادها األمانـــا. التي  ـــا 

تقريــر لاتقيــيم والتوجيــ  يتنــاول و مــ  ا ي ــا أيضــا  لاامــا عاــ   عــدا  . ُتقيــل التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي
 ماانيــــا  م ــــامها ا  اةة امل ــــتداما ل ةاضــــي يف التيميــــ  مــــن آ ــــاة تظــــ  املنــــاخ )مــــ  السكيــــز عاــــ  

 .األةاضي  عا ة توهيا ااتنيا  الاربود يف السبا( والتاي  ما ، وكلل  املماة ا  املتباا يف
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 2017-2016 مــا ا ي ــا يف تــسة ال ــنتووياــا ل  مــوت امليزانيــا ال  مــا لتنميــل برنــامح ع -35
وقــد ت اــط األطــراج أد امليزانيــا األ ا ــيا املقساــا لا ي ــا واملــواة  املتااــا . يــوةو 510 000 مباــل

يــوةو مــن التاــالي  املقــدةة، وقــد تحقــرة بالتــايل  310 000 مــن عــاة  امليزانيــا ا تظمــي  ــو  مباــل
 .ل هداج واألنشما املقساا بناء  عا  املواة  املتااا ضاتيا أو  عماء األولويا    ما توت  مواة 

وبا ضـــاتا  ىل ت ـــ يا عمـــا ا ي ـــا،  ـــياز  برنـــامح   اةة املارتـــا والااـــم والتانولوجيـــا  قامـــا  -36
صـــــاا و ثيـــــا ااتماقيـــــا يف  أعـــــر  تا  عاميـــــا مبـــــا ةا  الشـــــباا  الااميـــــا ببنـــــاء شـــــراكا  مـــــ 
و ــيقد  ال نــامح أيضــا  املشــوةة التقنيــا بشــود  ــح ااتماقيــا . االمااليــا  والامايــا  الااميــا الراي ــي

  اء الرصد والتقييم وا ب ن،  ا يف تلـ  املشـوةة املتااقـا بتحديـد أهـداج ُتقيـل التاـا ل يف تـدهوة 
 .األةاضي وباملؤشرا  املشسكا م  اتماقيا ةيو األعريو

وتـــــر  . 2017-2016 قيـــــا يف المـــــسةوا يحتوقـــــ  عقـــــد مـــــؤ ر عامـــــي آعـــــر يف  طـــــاة ااتما -37
، و ــيبحث ICCD/COP(12)/CST/4 اايــاةا  املقساــا لايمــوا  املقباــا يف هــلا ال ــد  يف الو يقــا

ال نـامح أيضـا  عـن تــر  لتنقـيم جا ـا  مشــسكا أو اجتماعـا  يف أيـا  ماينــا يتنـاول تي ـا مواضــي  
ـــا أو  قايميـــا بشـــود أولويـــا  ااتماقيـــا يف  ـــال التاـــاود الاامـــي يف  ـــيال  تااليـــا  ومـــؤ را  عاملي

 .صاا مواضي  تا  ستاما تركز عا 
و بسذذذذذذذغ مجمذذذذذذذيع الميزانيذذذذذذذة األساسذذذذذذذية المقترحذذذذذذذة لبرنذذذذذذذامج إ ارة المعرفذذذذذذذة والعسذذذذذذذم  -38

 ذذذيرو لتغطيذذذة احتيا ذذذاد  110 000  ذذذيروي سذذذيسزم منهذذذا مبسذذذغ 1 ٥1٥ ٨00 والتكنيلي يذذذا
 .هيئة التفاعل بين العسيم والسياساد

 .موجز لامواة  ال  ما لا نامح 5 وير  يف اادول -39
  5 اادول  

 2017-2016 الميزانيذذة األساسذذية لبرنذذامج إ ارة المعرفذذة والعسذذم والتكنيلي يذذا لفتذذرة السذذنتين
  حسب و ه اإلنفاق

 )باليوةو(
 

 وج  ا نمال
 2015-2014 امليزانيـــا املاتمـــدة

 بالن با امل ويا المرل 2017-2016 امليزانيا املقساا )منقحا(
 16,8 800 274 1 200 091 1 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 0,0 000 42 000 42 اا اء اا تشاةيود

 33,3 000 8 000  6 ال مر يف م ا  ةمسيا

 (1,7) 000 115 000  117 ااجتماعا 

  ماتة انا الاام والتانولوجيا
 

 

 0,0 400 68 400 68 ال مر يف م ا  ةمسيا

 0,0 600 7 600 7 الستيبا  الاوج تيا

 1٣,٨ ٨00  ٥1٥  1 200  ٣٣2  1 المجميع
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 تيسير التنفيذ ورصده -٤ 
كـــا  وةة مـــن   اـــدّ ويح  ،يـــدعم برنـــامح تي ـــ  التنميـــل وةصـــدو انـــا ا ـــتارات تنميـــل ااتماقيـــا -40

ــــدعم ال نــــامح أيضــــا  التن ــــيل .  وةا  ا بــــ ن واا ــــتارات والتقيــــيم وتبــــا ل املااومــــا   اعــــا وي
 .مرتقا  التنميل ا قايمي التاباا ل تماقيا وتيما بين ا ويي ر الوصول  ىل  جراءا  بناء القدةا 

 :2017-2016 وتيما ياي أولويا  ال نامح الث ل الراي يا لمسة ال نتو -41
ةاضــــي  عــــم الباــــداد األطــــراج املتــــو رة يف ُتديــــد أهــــداج التاــــا ل يف تــــدهوة األ )أ( 

 بناء القدةا  و  داء املشوةة التقنيا؛د داء املشوةة يف  ال ب
 عــــــــم الباــــــــداد األطــــــــراج املتــــــــو رة يف تنميــــــــل بــــــــرامح الامــــــــا الوطنيــــــــا املواءمــــــــا  )ب( 

د ـــداء املشـــوةة يف  ـــال تـــدهوة األةاضـــي واامـــاج ب/واا ـــساتينييا  الراميـــا  ىل الت ـــدم لات ـــحر
 يا؛بناء القدةا  و  داء املشوةة التقن

 يـــا ة تمـــوير  ـــح ااتماقيـــا لإلبـــ ن واا ـــتارات والتقيـــيم، األمـــر الـــلم  يشـــما  ) ( 
ةصــد التقــد  املــر  عــو ُتقيــل هــدج التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي واملؤشــرا  املشــسكا مــ  اتمــاقيا 

 .ةيو األعريو
وم ـداقيا بــرامح و ـيؤ م ُتديـد أهـداج وطنيـا مامو ـا وقاباـا لاتحقيـل  ىل ُت ـو صـوةة  -42

و ي ــــاعد ال نــــامح الباــــداد يف ُتديــــد . الامــــا الوطنيــــا، ويتوقــــ  أد يي ــــر ا  ــــول عاــــ  التمويــــا
 .األهداج وةصد وتقييم التقد  املر  بشو ا

، وأد تركــز عاــ  تنميــل بــرامح 2018 ويحقــسح أد تاــود  وةة ا بــ ن الــوطف املقباــا يف عــا  -43
و ـتتول  عمايـا ا بـ ن الـوطف يف . ر  عـو ُتقيـل األهـداج الوطنيـاالاما الوطنيا وعا  التقد  املـ

املقــا  األول مــن التحقــل مــن  موعــا  البيانــا  الــا أّات ــا األمانــا واا ــا  الشــرياا مــن م ــا ة 
ومــن املقــرة أد تح ــتيد  ايثمــا . البيانــا  الاامليــا املاــسج هبــا، وتبــديا تاــ  اجملموعــا  وا ــتاما ا

وماـاس ومن نييـا  ستـاةة مـن عمايـا  أعـر ، وا  ـيما مـا يتااـل من ـا بتظـ  املنـاخ أمان مؤشـرا  
نقـــا  هيااــا بنــاء  عاــ  تلــ  و ــتاا  . ومــا يحاتمــد من ــا يف  ــبيا ُتقيــل أهــداج التنميـــا امل ــتداما

 . اء وتقييم التنميلا تارات األ
كـي تح ـتيد ، قـدة ا ماـاد، و تحنق  عمايا ا بـ ن عـن التـدتقا  املاليـا لتنميـل ااتماقيـا   -44

. البيانا  امل ـتقاة مـن منقمـا التاـاود والتنميـا يف امليـداد ااقت ـا م وامل ـا ة األعـر  تا  ال ـاا
و تح ـــــتارت هـــــلو البيانـــــا  مـــــن عـــــ ل اجتمـــــات س ـــــص  ـــــلا الظـــــرت تاقـــــدو الباـــــداد املتقدمـــــا 

 .ا الااملياوتحنمل األنشما يف هلا اجملال بالتن يل الو يل م  ا لي. األطراج
 مانـا  ــو  جـزء مـن تاــالي  ا عـدا  لـدوةة ا بــ ن ل ولـن تظمـي مـواة  امليزانيــا األ ا ـيا -45

املقباــا، ويحتوقــ  أد يواصــا مرتــل البي ــا الاامليــا مــ  ج ــا  ماعــا أعــر   عــم هــلو الامايــا عــن طريــل 
 .جديد عاملي  عم امحنبر 
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تحد ذد األهذداف اليطنيذة واإلعذدا   ذيرو لسمسذاعدة فذ   1 01٨ 000 وسيسزم مبسغ -46
 .لرصد التقدم المحرز ف  هذا الصد 

و يواصــــا برنــــامح تي ــــ  التنميــــل وةصــــدو، وا  ــــيما واــــدا  التن ــــيل ا قايمــــي،  عــــم  -47
 يـــا ة  مـــن األولويـــا  اودو ـــي .التاـــاود والتن ـــيل عاـــ  ال ـــايد ا قايمـــي يف تـــسة ال ـــنتو املقباـــا

 .تااا  تنميلا   تموير الشراكا  واملبا ةا  ا قايميا لتنميل ااتماقيا
 . يرو لستنسيق والتعاو  عسي الصعيد اإلقسيم  1 1٣6 7٨0 وسيسزم مبسغ -48
و ــينموم بنــاء القــدةا  عاــ  تقــد  التوجيــ  بشــود ُتديــد األهــداج الوطنيــا وةصــد التقــد   -49

و ي ــتمر مــن عــ ل املوقــ  الشــباي لبنــاء . ا  لــدوةة ا بــ ن املقباــااملــر  بشــو ا، تضــ   عــن ا عــد
 مـــا صــاابا امل ـــاحا  ىلت ااتماقيـــا وم هــا مـــن اا ــا  امل القــدةا  تي ـــ  وصــول ج ـــا  تن ــيل

و ــــــيحنير  تقيـــــيم ل اتياجـــــا  يشــــــما . ببنـــــاء القـــــدةا  تتااـــــل أعــــــر  مااومـــــا و  مـــــن و  تـــــر 
 .يف تموير عدما  توت  املتو  م تيدمي املوق  الشباي هبدج املضي قدما  

 . يرو لبناء القدراد 2٨2 900 وسيسزم مبسغ -50
 .موجز لامواة  ال  ما ل نامح تي   التنميل وةصدو 6 وير  يف اادول -51

  6 اادول  
حسذذب  2017-2016 الميزانيذذة األساسذذية لبرنذذامج تيسذذير التنفيذذذ ورصذذده لفتذذرة السذذنتين

  و ه اإلنفاق
 )باليوةو(

 

 وج  ا نمال
 2015-2014 امليزانيـــا املاتمـــدة

 المرل بالن با امل ويا 2017-2016 امليزانيا املقساا )منقحا(
 0.7 600 135 2 175 121 2 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 (49.0) 000 75 000 147 اا اء اا تشاةيود

 (28.6) 000 100 000 140 ال مر يف م ا  ةمسيا

 0.0 000 51 000 51 ااجتماعا 

    ماتة انا ا تارات تنميل ااتماقيا

 0.0 400 68 400 68 ال مر يف م ا  ةمسيا

 0.0 600 7 600 7 الستيبا  الاوج تيا

 (٣.٨) 600 ٤٣7 2 17٥ ٥٣٥ 2 المجميع

   
 الخدماد اإل ار ة -٥ 

يتـــوىل برنـــامح ااـــدما  ا  اةيـــا، الـــلم يضـــم واـــدأل ااـــدما  ا  اةيـــا واملاليـــا وعـــدما   -52
املــؤ را  ال ــابقتو، م مــا ضــماد المااليــا والامــاءة يف تقــد  ااــدما   ىل األمانــا وا ليــا الاامليــا 
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 ، تضـــ   عـــن تيمـــا يتااـــل بـــا  اةة املاليـــا واملـــواة  البشـــريا وال ـــمر واملشـــسيا  وتانولوجيـــا املااومـــا
 .عدما  املؤ را ، وتقا  لانقامو األ ا ي وا  اةم ل مم املتحدة وااتماقيا

،  يواصـــا ال نـــامح اعتمـــا  وتنميـــل عناصـــر جديـــدة يف 2017-2016 ويف تـــسة ال ـــنتو -53
ااديد، وهو مبـا ةة لإلصـ ح ا  اةم سـدج  ىل م ـاعدة األمـم املتحـدة عاـ  الامـا  نقا  أوموجا

املــواة  املاليــا والبشــريا مــن ع  ــا تــدير الــا امــا البمااليــا أكــ  عــن طريــل   مــا  وتب ــي  أ ــالية 
وملـــا كانـــت تـــسة . واملا يـــا يف  طـــاة اـــا عـــاملي وااـــد يضـــم الاديـــد مـــن مؤ  ـــا  األمـــم املتحـــدة

 ا اليا المسة الثانيا تق  يف  طـاة املاـاي  املا ـبيا ااديـدة ل تماقيـا، تـدد ال نـامح  يواصـا ال نتو
ـــا، ، االـــا يبـــل   ـــو اا بالتشـــاوة مـــ   اـــ  مراجاـــي ا  ـــابا  وماتـــة عـــدما  الرقابـــا الداعاي
مزيـــــد مـــــن  دج عمومــــا   ىل ضـــــماد  تااــــاســـــ اتنميــــل املاـــــاي  املا ــــبيا الدوليـــــا لاقمــــات الاـــــا  الــــل

 .املااوما  املد ا عن األصول واا و  وا يرا ا  والنمقا  لامنيال  وا ي ا  ا  اةيا
ويف الوقـــت نم ـــ ،  يشـــما تقـــد  عـــدما  املـــؤ را  عمايـــا  ُتضـــ يا تـــؤ م  ىل تنقـــيم  -54

رهــا مــؤ ر األطــراج واجتماعــا  هي اتــ  المرعيــا عــ ل تــسة ال ــنتو، تضــ   عــن جت يــز الو ــاال وُتري
املي  ـــــــا ومنشـــــــوةا  ااتماقيـــــــا، ا ـــــــة  والمااليـــــــا  ــــــلو الـــــــدوةا ، واجتماعـــــــا  املااتـــــــة 

 .ااقتضاء
 .موجز لامواة  ال  ما ل نامح اادما  ا  اةيا 7 وير  يف اادول -55

  7 اادول  
حسذب و ذه  2017-2016 الميزانية األساسية لبرنامج الخذدماد اإل ار ذة لفتذرة السذنتين

  اإلنفاق
 )باليوةو(

 

 وج  ا نمال
 2015-2014 امليزانيــا املاتمــدة

 )منقحا(
 امليزانيـــــا املقساـــــا

 المرل بالن با امل ويا 2016-2017
 (34,6)  075 581 10  800 699 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 (0,3) 000 313  995 313 اا اء اا تشاةيود

 (32,7) 000 34  502 50 ال مر يف م ا  ةمسيا

 (30,3)  000 154  879 220 التدةية

 0,0 676 683  500 683 نمقا  التشظيا الااما

 (38,8) 000  70  300 114 ا مدا ا  واملادا 

التاـــــــالي  ا  اةيـــــــا املشـــــــسكا )األمـــــــم املتحـــــــدة يف 
 (12,9) 000 797 000 797 ماتة األمم املتحدة يف جني (/بود

 (12,9) 0٥1 ٥09 2 976 ٨79 2 المجميع
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 احتيا اد اللية العالمية من الميار  - يم 
 
ُياـن أد تتـي  عـدة عمايــا  جاةيـا واجتاهـا  متظــ ة عاـ  ال ـايد الاــاملي ترصـا  مـ  م ــبوقا  -56

، عاــ  2015 توهــداج التنميــا امل ــتداما وعمــا التنميــا ملــا باــد عــا . مــن أجــا  ويــا تنميــل ااتماقيــا
وبا ضــــاتا  ىل . والسبــــا مــــن بــــو األولويــــا  املتمــــل عاي ــــا عامليــــا    ىل األةاضــــيتشــــ  وجــــ  اا ــــو ، 

م ـامها هامــا  2015 يوليـ  /تلـ ، تـدد نتـااح املـؤ ر الـدويل الثالـث لتمويـا التنميـا الـلم عحقـد يف  ـو 
يق ـر عـد  مـن ال ـنا يل الرأ ـيا املتااقـا باملنـاخ،  ـا تي ـا ال ـندول األعضـر  وقـد بـدأ .يف هلا ااجتاو

أ وا  ومنتنيـــا   بشـــاا متزايـــد القمـــات املـــايل ااـــا  ي ـــتيد  وأصـــب  لامنـــاخ وصـــندول التايـــ ،
ااقت ــا م : األباــا ‘ امل ــاا الث  يــا‘يف مــا ي ــم   ماليــا تقايديــا  اــدال تــو     ــام أو ــ  نماقــا  

 عــا ة  وهــلو  ــر  أمثاــا قاياــا عاــ  التمــوةا  الــا تشــاا )أ(  ــب   اانــا لتازيــز. عي والبي ــيوااجتمــا
 .عا  نمال وا  ؛ )ب( ترصا  لزيا ة اا تثماةا  وا ت  ا ااألةاضي توهيا 
وتيمـــــا يتااـــــل ةـــــدما  ا ليـــــا الاامليـــــا يف هـــــلا ال ـــــيال املتظـــــ ، عاـــــص التقيـــــيم األعـــــ   -57

 :ا املتااماا وتقييم  ح  طاة اا تثماة املتااما  ىل ما يايا ساتينييا  التموي
تتماشــ  عمايــا  ا ــساتينييا  التمويــا املتااماـــا و طــاة اا ــتثماة املتاامــا مـــ   )أ( 

 ال امح املت اا بمااليا املاونا وتن يق ا و  اةسا، ولان ا عمايا  طوياا وتتماة مواة  كث ة؛
ــــا ا ــــساتينييا  )ب(  ــــز ا  تاالي ــــا املتااماــــا ت ــــدما تاــــود /التموي  طــــاة اا ــــتثماة املتاامــــا عن

وُياــن ا ــتيدا  ا ــساتينييا التمويــا املتااماــا ا ــتيداما  تاــاا  لتحديــد مــواة   ضــاتيا . املــواة  متااــا بالماــا
وتاب ت ــا، ولاــن تلــ  يتماــة قيــا ة ااوميــا قويــا و جــراءا  من ــقا تضــ   عــن شــري  قــوم وااــد عاــ  

 لدي  أموال ي تثمرها، وقد ياود يف وض  أتضا من م و ل ضم ت بدوة القيا ة؛‘( الرااد‘األقا )
ينبظـــي أد تو ـــ  ا ليـــا الاامليـــا نمـــال  ني ـــا الاـــا    اء التمويـــا املبتاـــر والتمويـــا  ) ( 

ُيان ــــــا أد تولـــــــد  "ةاي ــــــيا" مبــــــا ةا  لاــــــي تاــــــز  وتشــــــاة  يف القمــــــاعي، وتظتــــــنم كــــــا المــــــر 
ـــا اا ـــتثماةا  تضـــ     ،عـــن بنـــاء القـــدةا  لاوصـــول  ىل آليـــا   ويـــا  ـــد ة ُياـــن أد تاـــود مواتي
 ل ا  اةة امل تداما ل ةاضي والتاا ل يف تدهوة األةاضي؛يتحقلولت ميم مشاةي  

ينبظـــي أد تاثـــ  ا ليـــا الاامليـــا اا ـــو  الراميـــا  ىل تازيـــز وجـــلب اا ـــتثماةا  اااصــــا  ) ( 
 .ل ا  اةة امل تداما ل ةاضي والتاا ل يف تدهوة األةاضيياتماقيا وُتقالا ُيان أد ت اعد يف تنميل ا

تركيـــزا  أكـــ  عاـــ  تي ـــ   ،مـــن عـــ ل م ـــامها  اا ـــا  املاعـــا تي ـــا ،وتركـــز ا ليـــا الاامليـــا -58
تضـ   عـن ُت ـو ا  اةة عاـ  صـايد وا ت ـ ا ا األةاضـي  عـا ة توهيـا  املبا ةا  الا سـدج  ىل

تنيابا لاـــدعوة املوج ـــا  ىل ا ليـــا الاامليـــا  عـــا ة تقيـــيم  وةهـــا ضـــمن أطـــر اا ـــتثماة وا ـــ. املماة ـــا
املتااماا والتقييما  الداعايـا واااةجيـا، تقـسح ا ليـا أد يتمحـوة عما ـا اـول    ـا مواضـي  كـ   
تضــم  ــب  أولويــا ، وهــي تشــني  أو تــدعم مبــا ةا  ةاي ــيا ت ــ م يف ا  اةة امل ــتداما ل ةاضــي 

 .قيل التاا ل يف تدهوة األةاضيوُت
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رت أ اء م ام ـا،  يـا ة أمهيت ـا وتو  هـا يف عدمـا األطـراج و تواصا ا ليا الاامليـا، يف ماـ -59
ـــا و ـــسكز عاـــ  األولويـــا  الراي ـــيا، وت ـــند عما ـــا مـــن عـــ ل شـــراكا  ا ـــساتينييا، . يف ااتماقي

و ـــتاي  ا ليـــا الاامليـــا أاـــدل املاـــاةج . وتـــن أ بونشـــمت ا بزيـــا ة التمويـــا مـــن األطـــراج الثالثـــا
 .الاامليا   داء مشوةة عمايا ت ام ااتياجا  الباداد

 :وتقسح ا ليا الاامليا  نيا  نمايا  وعمايا  أكثر بالسكيز عا     ا مواضي  ةاي يا هي -60
 ؛الاما عا  ُتقيل التاا ل يف تدهوة األةاضي -1 
 ؛ا األةاضي وااقت ا  والقمات اا -2 
 .األةاضي والقدةة عا  التوقام واألمن -3 

و ــــتاز  ا ليــــا الاامليــــا وتــــدعم أيضــــا  مبــــا ةا  ةاي ــــيا  ثــــا  جــــراءا  متضــــاترة يف منمقــــا  -61
و وة ا ليـا الاامليـا هـو  عـم هـلو املبـا ةا  وتشـنييا ا .  ال ماـو أو بشـود قضـيا موضـوعيا/ماينا

 .قاعدة عريضا من ةوا  تنميل ااتماقيا اء نش واملشاةكا تي ا باعتباة تل   بي   
 

 مكتب المد ر العام -1 
ــــا  -62 يقــــد  ماتــــة املــــدير الاــــا  عــــدما  ا  اةة الشــــاماا والتوجيــــ  اا ــــساتينيي لامــــا ا لي

الاامليـــــا يف تي ـــــ  وتازيـــــز ستاـــــ  األنـــــوات وامل ـــــا  املتااقـــــا بالتمويـــــا واا ـــــتثماة مـــــن أجـــــا تنميـــــل 
م ــؤول عــن وضــ  الــ امح وامليزانيــا وتاب ــا املــواة  تضــ   عــن أنشــما ا ليــا  وهــلا املاتــة. ااتماقيــا

الاامليــا يف  ــايل   اةة املاــاةج واات ــاا ، وعــن أيــ  أولوياســا وعماياســا، وعــن التاــاود والتن ــيل 
ير و ــتاود تــسة ال ــنتو هــلو هــي األوىل مــن تــسة وايــا املــد. مــ  األمينــا التنميليــا وأمانــا ااتماقيــا

وقـــد جتـــا ، يف بدايـــا . 2015  ـــبتم /الاـــا  املاـــّو اـــديثا  الـــلم  ـــيبدأ عماـــ  يف منت ـــ  أياـــول
وايتــ ،  ىل   ــيص مزيــد مــن الوقــت واملــواة  ل جتمــات مــ  أصــحاب امل ــاحا الراي ــيو واملشــاةكا 

 .يف الامايا  وااجتماعا  مقاةنا باملاتا 
 .مكتب المد ر العام يرو لمهام  1 0٣1 7٤٣ وسيسزم مبسغ -63

 
 العمل عسي تحقيق التعا   ف  تدهير األراض  -2 

الدعم القطري لألهداف وخطيط األسذا  والممارسذاد المتعسقذة بالتعذا   فذ  تذدهير  -64
اعتمـا   (1: )يتماة ُتقيـل التاـا ل يف تـدهوة األةاضـي اتبـات م ـاةم عمـا متـزامنو مهـا :األراض 

ـــــا ة نماق ـــــا؛ ااة ـــــا  ا  اةة امل ـــــتداما ل  ـــــا  صـــــ ح (2)ةاضـــــي و ي ـــــنقم ا ياولوجي  و عـــــا ة ال
و ــــتدعم ا ليـــــا الاامليــــا الباـــــداد األطــــراج امل تمـــــا يف تنميــــل مم ـــــو  التاــــا ل يف تـــــدهوة توهيا ــــا. 

األةاضــي عاــ  ال ــايد الــوطف،  ــا يف تلــ  تاريــ  األهــداج وعمــو  األ ــا  وُتديــد املماة ــا  
أطـــر مـــا هـــو موجـــو  مـــن ديـــد تـــر  التمويـــا ا ـــتنا ا   ىل و يشـــما تلـــ  ُت. ال ـــايما وتشـــنييا ا

 .اا تثماة املتااماا لإل اةة امل تداما ل ةاضي
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 تواصــا ا ليــا الاامليــا  بــ ن مــؤ ر األطــراج وانــا ا ــتارات : تحسيذذل التذذدفقاد الماليذذة -65
والتــدتقا  املاليــا تنميــل ااتماقيــا وا اومــا  الوطنيــا وم هــا مــن أصــحاب امل ــاحا باا ــتثماةا  

و يشـــما تلـــ  املشـــاةكا يف  عـــدا  ا ـــتارات أ اء ااتماقيـــا وتقيـــيم . الـــا ت ـــ م يف تنميـــل ااتماقيـــا
تنميــلها، و جــراء ُتاــي   أوليــا لابيانــا  املاليــا الــواة ة يف التقــاةير الوطنيــا، وتقــد  هــلو التحاــي   

قشـــــا  املوضـــــوعيا بشـــــود  ويـــــا تنميـــــل  ىل انـــــا ا ـــــتارات تنميـــــل ااتماقيـــــا بوصـــــم ا أ ا ـــــا  لامنا
 .وتتوع  ا ليا الاامليا أيضا  التما  التمويا لدوةة ا ب ن القا ما ل تماقيا. ااتماقيا

 .التعا   ف  تدهير األراض تحقيق  لسعمل عسي يرو  1 002 ٥97 وسيسزم مبسغ -66
 

 األراض  واالقتصا  والقطاع الخاص -٣ 
هنـــا  ااجـــا  ىل تقـــد  مـــ ةا  قاامـــا عاـــ  األ لـــا لتحميـــز  :فذذذرص االسذذذتثمار الحقيقيذذذة -67

امل ـــتثمرين وم ـــتيدمي األةاضـــي عاـــ  املشـــاةكا يف التظيـــ ا  والتحـــوا  ا ياايـــا ال  مـــا لتحقيـــل 
و ـــتاما ا ليـــا الاامليـــا عاـــ  تقـــد  املـــ ةا  ل نتقـــال مـــن  يا ـــا  . التاـــا ل يف تـــدهوة األةاضـــي

و عمــــاء شــــركاا ا انينيــــا  قويــــا لامشــــاةكا واا ــــتثماة يف أنشــــما  املاتــــا ،كوااة ـــا   ــــح الامــــا  
و ـــينموم تلـــ  عاـــ  تمبيـــل أاـــدل النمـــات  واملن نييـــا  . ا ـــتيدا  األةاضـــي عاـــ  عـــو م ـــؤول

التحايايـــــا  جـــــراء تقييمـــــا  اقت ـــــا يا متااماـــــا ل ةاضـــــي وةأ  املـــــال المبياـــــي وعـــــدما  الـــــنقم 
امســـا باعتباةهـــا أ وا  ا ـــات القـــراةا  عنـــد مقاةنـــا وتت ـــم تاـــ  التقييمـــا  بومهيـــا ا. ا ياولوجيـــا

 .ال يناةيوها  البدياا ا تيدا  األةاضي وتقييم املزايا والايوب والتنا ا  املمانا
وأصــــب  ا ــــاب ب ــــما الاربــــود النــــاجم عــــن الامايــــا  شــــرطا  ا بــــد منــــ  ل  ــــتثماةا   -68

ـــواة ة مـــن املؤ  ـــا  املاليـــا الثناايـــا واملتاـــد ة األطـــر  اج واا ـــا  املاعـــا، ويات ـــي مـــن   أمهيـــا ال
و ــتدمح ا ليـــا الاامليــا ا ـــاب . لااديــد مــن الباـــداد األطــراج املتــو رة مـــن أجــا اجتـــلاب التمويــا

الاربـــــود النـــــاجم عـــــن تظـــــ  املنـــــا ر المبيايـــــا يف عـــــدماسا اا تشـــــاةيا وأنشـــــمت ا الراميـــــا  ىل بنـــــاء 
 .القدةا  يف تسة ال نتو املقباا

 تشــني  ا ليــا  :األعمذذا  التجار ذذة القائمذذة عسذذي االسذذتخدام المسذذتدام لألراضذذ نمذذا ف  -69
الاامليـــا الامايـــا  التنياةيـــا املراعيـــا لتحقيـــل التاـــا ل يف تـــدهوة األةاضـــي عاـــ  نمـــال    ـــا ا نتـــا  
ــــــا تي ــــــر اا ــــــتثماة امل ــــــؤول يف األةاضــــــي  والقــــــيم، وت ــــــتحدل أ ــــــواقا  ومنتنيــــــا  وعــــــدما  مالي

شـــركا  ، مهـــا:  ستامتـــو مـــن أصـــحاب امل ـــاحا و د كانـــت بين مـــا صـــاا و يقـــابا ـــت داج  مـــوعتو
ومــن األمثاــا عاــ  الايميــا الــا تاتــز  هبــا ا ليــا الاامليــا القيــا  بــلل  . األعمــال وقمــات ااــدما  املاليــا

ا ــتحدال وجتريــة    ــا  مــدا  ا ت ــ م قــ  يف تــدهوة األةاضــي، مــن عــ ل أاــا أمــوة تشــما 
تازيــز    ــا ا مــدا  الــا ا تنمــوم عاــ    الــا الظابــا  واعتمــا  مبــا ن اا ــتثماة امل ــؤول يف نقــم 

ويشـاا الـسويح لا ـندول . ا أقرسـا مـؤعرا  انـا األمـن الظـلااي الاـاملي التاباـا لامـاواألمليا والزةاعـا الـ
اا ــتثماةم لاتــو   مــن أجــا ُتقيــل التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي املبــا ةة الراي ــيا املت ــاا هبــلا املوضــوت 

 .تم األولويا
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 . يرو لمجا  األراض  واالقتصا  والقطاع الخاص ٨9٣ 2٨0 وسيسزم مبسغ -70
 

 األراض  والقدرة عسي التأقسم واألمن -٤ 
 تشـــني  ا ليـــا الاامليـــا آليـــا  التمويـــا  :إعذذذا ة المنذذذاظر الطبيعيذذذة إلذذذي هيئتهذذذا األصذذذسية -71

ــــــنقم  امل ــــــتدا  مــــــن أجــــــا ااة ــــــا  ا  اةة امل ــــــتداما ل ةاضــــــي واملبــــــا ةا  الراميــــــا  ىل  عــــــا ة ال
منـــ    مويل   اء املنـــا ر المبيايـــا الـــلم تتـــوعا ياولوجيـــا  ىل وضـــا ا األصـــاي يف  طـــاة  ني ـــا الشـــ

وتاتــز  ا ليـــا الاامليـــا، عاـــ  وجـــ  اا ـــو ،  عـــم . محايــا  ـــبا الاـــي  الريميـــا وةأ  املـــال المبياـــي
اجملتماــا  املايــا يف التايــ  مــ  تظــ  املنــاخ وبنــاء قــدةسا عاــ  التــوقام ماــ ، وتازيــز األمــن الظــلااي، 

أيضـــا   ىل  تـــو القـــدةا  املؤ  ـــيا يف  ـــايل ال يا ـــا  املتااقـــا وســـدج . وامـــز النمـــو ااقت ـــا م
ويف هــلا ال ــيال،  تشــني  ا ليــا الاامليــا عاــ  تاب ــا املــواة  مــن عــ ل . باألةاضــي و ويــا املشــاةي 

 ملنمقــا شــراكا  ترمــي  ىل  عــا ة املنــا ر المبيايــا  ىل هي ت ــا األصــايا، مثــا مبــا ةة ااــداة األعضــر
والشــراكا الاامليــا  عــا ة الظابــا   ىل هي ت ــا األصــايا، وآليــا المــاو املانيــا بدعــا ة  ،ل ــحراء الاــ  ا

الظابـــا  واملنـــا ر المبيايـــا  ىل هي ت ـــا األصـــايا، تضـــ   عـــن الشـــراكا  الـــا ت ـــاعد يف املضـــي قـــدما  
صــوب ُتقيــل أهــداج اا ت ــ ح الاــاملي، مثــا ُتقيــل التاــا ل يف تــدهوة األةاضــي، وُتــدم بــود، 

وعـــ وة عاـــ  .  وجـــة اتماقيـــا التنــوت البيولـــوجي، و عـــ د نيويـــوة  بشــود الظابـــا  يداج آيتشـــوأهــ
تلـ ،  ــتدعم ا ليــا الاامليــا الباــداد يف ت ــميم مشــاةي   عــا ة املنــا ر المبيايــا  ىل هي ت ــا األصــايا 

 .لامناخت ت دج صنا يل وآليا   ويا  د ة،  ا تي ا مرتل البي ا الاامليا وال ندول األعضر 
 ـتدعم ا ليـا الاامليـا األطـراج يف تنميـل  يا ـا   :الجفاف والحد من  خطار الكذيار  -72

وطنيا ملااتحا ااماج يف  ـيال ال يا ـا  املتااماـا لاحـد مـن أعمـاة الاـواةل مـن أجـا ُت ـو 
تظــ   ــبا مايشــا ال ــااد بزيــا ة قــدةسم عاــ  التــوقام مــ  اناــدا  األمــن الظــلااي واملــااي واامــاج و 

و ت ـــا  ا ليـــا الاامليـــا  قامـــا شـــراكا  مـــ  املنقمـــا  الااماـــا يف  ـــال ا ـــد مـــن أعمـــاة . املنـــاخ
الاــــواةل املت ــــاا باامــــاج لتقيــــيم وتازيــــز أ وا  مبتاــــرة لاتمويــــا ااــــا   واج ــــا امليــــاطر مثــــا 

 .نقامي التومو ا اومي وااا 
التوصـا  (1)دج ا ليـا الاامليـا  ىل سـ :التنقل البشذري ومنذع نشذيل النذزاع عسذي المذيار  -73

تـــدهوة األةاضـــي واامـــاج واناـــدا  األمـــن الظـــلااي و   ىل ت ـــم أتضـــا لاـــرواب  القاامـــا بـــو الت ـــحر
تقـــد  توصـــيا   يا ـــاتيا  (2)وا نيـــرة الق ـــريا، بوصـــم ا عوامـــا تـــؤ م  ىل اناـــدا  األمـــن الاـــاملي؛ 

 تلــــ  عاــــ  أنشــــما شــــم من ــــا نشــــرو ــــينموم . لتو ــــي  نمــــال املماة ــــا  المضــــا  تا  ال ــــاا
، و قامــا و عــا ة توهيا ــا مااومــا  عــن ال ــنا يل وا ليــا  الــا ُياــن أد تــدعم ا ت ــ ح األةاضــي

شـــراكا  مـــ  املنقمـــا  الااماـــا يف  ـــال ا ـــد مـــن أعمـــاة الاـــواةل املت ـــاا باامـــاج، وتشـــنيي  
 .ا  كب ا  من هلو األنشماوتدعم الت عا  جزء. أ وا  مبتارة لاتمويا ااا   واج ا املياطر

ةوما مـن أكـ  مراكـز األمـم املتحـدة املانيـا باألمليـا والزةاعـا،  ت ت تضـي  منقمـا  :االتصا  -74
هي ـــا  100 المـــاو وال ـــندول الـــدويل لاتنميـــا الزةاعيـــا وبرنـــامح األمليـــا الاـــاملي، تضـــ   عـــن أكثـــر مـــن
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ومــن أجــا مواصــاا التن ــيل والتحــاوة مــ  هــلو .  ثيايــا ومبــا ةة قمريــا مثــا اااــت ج الــدويل ل ةاضــي
، أنشــــ  ماتــــة اات ــــال التــــاب  ل ليــــا الاامليــــا يف 11-/  أ6 الوكــــاا  واملنقمــــا ، ووتقــــا  لامقــــرة

ينمـــل م ـــا  اات ـــال تضـــ   عـــن هـــو منقمـــا المـــاو و  لا املاتـــةهـــ وت تضـــي . 2014 أبريـــا/ني ـــاد
 .برنامح األةاضي واألمن والقدةة عا  التوقام

 . يرو لتغطية مجا  األراض  والقدرة عسي التأقسم واألمن 712 6٨0 وسيسزم مبسغ -75
 .موجز ااتياجا  ا ليا الاامليا من املواة  8 وير  يف اادول -76

  8 اادول  
  حسب و ه اإلنفاق 2017-2016 الميزانية األساسية لآللية العالمية لفترة السنتين

 )باليوةو(

 وج  ا نمال
 2015-2014 املاتمــــــــــــــدة امليزانيــــــــــــــا
 )منقحا(

 امليزانيــــــــــــا املقساــــــــــــا
 المرل بالن با امل ويا 2016-2017

 (7,1) 400 059 3 300 292 3 تاالي  املو مو وم هم من األترا 

 156,3 000 164 000 64 اا اء اا تشاةيود

 63,8 000 77 000 47 ال مر يف م ا  ةمسيا

 79,4 000 183 000 102 نمقا  التشظيا الااما

  000 22 صمر ا مدا ا  واملادا 

التاــــــالي  ا  اةيــــــا املشــــــسكا )األمــــــم املتحــــــدة يف 
 (0,1) 900 134 000 135 ماتة األمم املتحدة يف جني (/بود

    0,0 ٣00 6٤0 ٣ ٣00 6٤0 ٣ المجميع
 االستنتا اد والتيصياد -رابعاا  

 
 المقترحذذذة فذذذ  خطذذذة العمذذذل الشذذذامسة المتعذذذد ة السذذذنياد    تنظذذذر لعذذذل األطذذذراف تذذذي  -77
( مذذذن 2017-2016التكسفذذذة لمذذذدة سذذذنتين   ( وبرنذذذامج العمذذذل المحذذذد 2016-2019 

عسذذي هذذذا األسذذا ي مذذع مراعذذاة  2017-2016   ذذل االتفاقيذذةي وتقذذرر بشذذأ  ميزانيذذة الفتذذرة
نذذة العسذذم والتكنيلي يذذا الطسبذذاد والمهذذام المحذذد ة المي هذذة إلذذي األمانذذة والليذذة العالميذذة ولج

التذذذ   مكذذذن    تثذذذار فذذذ  مقذذذرراد  خذذذر   تخذذذذها مذذذؤتمر  ولجنذذذة اسذذذتعراض تنفيذذذذ االتفاقيذذذةي
 .األطراف ف   ورته الثانية عشرة
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 المرفق األو 
 

 الهيكل التنظيم  لألمانة واللية العالمية  
 
 [با ناايزيا تق ]

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
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 المرفق الثان 
 

 االفتراضاد والمصطسحاد المستخدمة ف  الميزانية  
 

          تكاليف الميظفين - والا   
 
وحضـــــات التاـــــالي  املاياةيـــــا لامرتبـــــا  لتحديـــــد  :املرتبـــــا  والتاـــــالي  الاامـــــا لامـــــو مو -1

 2015 تاالي  املو مو يف امليزانيا املقساـا ل مانـا با ـتيدا  جـداول مرتبـا  األمـم املتحـدة لاـا 
ــــا عشــــر األعــــ ة مــــن تــــسة  (1)ومتو ــــ  ت ــــويا مقــــر الامــــا و ــــار ال ــــرج عــــ ل األشــــ ر الثماني

وتوعــل التاــالي  املاياةيــا يف ا  ــباد املــن  التاايميــا و جــا ة وااــدة كــا . 2015-2014 ال ــنتو
مبقــا ويبــو ااــدول أ نــاو التاــالي  املاياةيــا امل.  ــنتو عاــ  األقــا لزيــاةة الــوطن ملــو مي الم ــا المنيــا

 .يف امليزانيا املقساا ل مانا وا ليا الاامليا

         جدول  
  التكاليف المعيار ة لسمرتباد

 )باليوةو(
 
 2014 2015 2016 2017 

  000 185  000 185 900 207 300 205 أ ت  

  000 180  800 176 700 172 600 169 2-مد

  400 178  600 175 000 165 300 162 1-مد

  900 158  600 156 400 154 100 152 5-ج

  600 137  300 135 900 128 700 126 4-ج

  400 116  400 114 400 110 400 108 3-ج

  700 96  900 94 000 89 200 87 2-ج

  000 67  000 65 700 67 400 66 خ ت

 
 .مو   عدما  عاما=  خ ت ؛مو   ت ا تنيا=  ج ؛مدير=  مد ؛أمو عا  م اعد=  أ ت   :امليت را 

  
 التكاليف غير المتصسة بالميظفين -ثانياا  

 
تشــــما ااــــدما  اا تشــــاةيا الاقــــو  املؤ  ــــاتيا والمر يــــا لايــــدما  الــــا تتماــــة عــــ ة  -2

وتحقــدكة التاــالي  عاــ  أ ــا  اااتياجــا  الماايــا والنمقــا  ال ــابقا . متي  ــا ا توترهــا األمانــا
 .عا  أنشما اا اا

__________ 

 يوةو. 0.803 واة أمرياي =  1 (1) 
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وتشـــما تاــــالي  ااـــ اء وأترقــــا ااــــ اء تاـــالي   ــــمر ااـــ اء ومشــــاةكت م يف اجتماعــــا   -3
وتحقـدة التاـالي  عاـ  أ ـا  اااتياجـا  . ا ي ا  املنشوة واألعمال املتااقـا بـدجراء اا تاراضـا 

 .الماايا والنمقا  ال ابقا
ملاــدا ، وأج ــزة اات ــاا ، و ثــا نمقــا  التشــظيا الاامــا تاــالي    ــاة املبــاين وصــيانت ا، وا -4

 .والشحن وم  تل  من اادما  التااقديا،  ا يف تل  الدعم الاوج ا ل جتماعا 
  

 احتياط  ر   الما  المتداو  -ثالثاا  
 
، يح ــتبق  ااتيـــاطي (2)وتقــا  لاقواعــد املاليــا ملـــؤ ر األطــراج وهي اتــ  المرعيــا وأمانـــا ااتماقيــا -5

وا  ثـا الت ـويا املقساـا يف . يف املااـا مـن النمقـا  املقـرةة لاـا  وااـد 8.3ن ـبت  ةأ  مال متـداول 
أم تظـــ  يف اااتيـــاطي الاـــا  مـــن أجـــا الوتـــاء  2017-2016 ةأ  املـــال املتـــداول لمـــسة ال ـــنتو

 .باملااي  املبينا أع و
 

__________ 

 .1-/  أ2املقرة  (2) 


