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 تنفيذ االتفاقية في المستقبل
 تتبع التمويل تنفيذ االتفاقية: فرص زيادة التمويل وخيارات 

لتنفيذ االتفاقيةة وخيةارات تتبةع المخصص تقرير عن فرص زيادة التمويل   
 بالغ بموجب االتفاقية في المستقبلالتمويل في سياق اإل

 تقرير أعدته اآللية العالمية   

 موجز  
رغممممه ا امممموذ المممما تبمممماقا األكممممرال ص اتلاقفممممال ماايةممممال الت ممممةر لتنلفمممما ا تلاقفممممال،  

يتواصل الت ةر وتدهور األراضي على نطاق عاملي مبعد ت تنار باخلطر. و  غىن عن نقلمال 
تمويمل املص مل لتنلفما نوعفال ستتطلب زياذة حشد املوارذ. وحتمدذ هماا الوقفقمال يمرا زيماذة ال

 ا تلاقفال وخفارات تتبع التمويل ص سفاق اإلبالغ مبوجب ا تلاقفال ص املستقبل.
ويتغممممري هفاممممل نويممممل التنمفممممال املسممممتدامال تغممممرياط جممممارياط وسممممريعاط، وحتممممدذ خطممممال عمممممل  
تلاذ أبابا لتمويمل التنمفمال التوج ممل املتعلمع بتعزيمز التمويمل. وص هماا السمفاق، ينبغمي أ  ي سم أذيس

من جمموعال واسعال من امل اذر لتمويل تنلفا ا تلاقفال، وميثل حتففد تدهور األراضي أذاة لتعزيز 
ا سمتلاذة ممن زيماذة التمويمل. ون مراط  ا أ  اإلجممراعات املتعلقمال بتةففمد تمدهور األراضمي حتقممع 

باملناخ م مدراط  يوائد كبرية ص التافف مع تغري املناخ والتصلفف من آقارا، يعد التمويل املتعلع
ماممممماط ومتزايممممداط للتمويممممل، كممممما هممممي ايممممال بالنسممممبال  ا التمويممممل املقممممد  مممممن القطمممما  اخلمممماا 

 واملؤسسات الوقلفال. 

 

 ICCD/CRIC(15)/5 األمه املتةدة

 اتفاقية مكافحة التصحر 
Distr.: General 

11 August 2016 

Arabic 

Original: English 



ICCD/CRIC(15)/5 

GE.16-13949 2 

وينبغممي لممنم ا ب تتبممع التمويممل املص ممل لتنلفمما ا تلاقفممال واإلبممالغ عنمممل ص املسممتقبل أ   
وأ  ياو  جزعاط أساسفاط  2030-2018يعاس، على حنو كامل، اسرتاتفجفال ا تلاقفال لللرتة 

مناا. وي وصى بإجراع حتلفل مناجي جملموعات البفانات العاملفال، على أ  يقمرت  للمب بتةالفمل 
ومعمقممال لبلممدا   ممدذة يفممما يتعلممع  شممد املمموارذ والنلقممات العامممال واللوائممد ا قت مماذيال  مالئمممال

 وا جتماعفال إلجراعات تنلفا ا تلاقفال.
 

 



ICCD/CRIC(15)/5 

3 GE.16-13949 

 احملتويات

 ال لةال اللقمرات 
 4 4-1  .................................................... مقدمال ومعلومات أساسفال - أو ط  
 5 14-5  .................................. يرا زياذة التمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال - قانفاط  
 8 19-15  ................ تتبع التمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال: الوضع والدروس املستلاذة - قالثاط  
اتفجفال ا تلاقفممممال لللممممرتة أهممممدال ومبمممماذل تتبممممع التمويممممل واإلبممممالغ عنمممممل ص  كممممار اسممممرت  - رابعاط  

 2018-2030 ............................................................  20-21 9 
 10 45-22  ....2030-2018خفارات التتبع واإلبالغ ص  كار اسرتاتفجفال ا تلاقفال لللرتة  - خامساط  

 10 26-22  ..... يفما يتعلع بتتبع التديقات املالفال 12-/  أ15: تنلفا املقرر 1اخلفار  - ألف   
 11 36-27  ............................ البفانات العاملفالحتلفل جمموعات : 2اخلفار  - باع   
 14 45-37  .................................... : التةلفل القطري املعم ع3اخلفار  - جفه   

 16 48-46  ............................................................... ا ستنتاجات - ساذساط  
 16 55-49  .................................................................. التوصفات - سابعاط  

 ملريقاتا 
  يمممرا التمويممممل املص مممل لتنلفمممما ا تلاقفممممال: تقريمممر أعممممدا املعامممد الممممدو  للتنمفممممال املسمممتدامال نفابممممال عممممن - األول 

 18  ..............................................................................العاملفال اآللفال   
 23  ........ حتلفل الن ه العاملفال للتتبع املا ، أعدا املعاد الدو  للتنمفال املستدامال نفابال عن اآللفال العاملفال - الثاين 



ICCD/CRIC(15)/5 

GE.16-13949 4 

 مقدمة ومعلومات أساسية -أوالا  
يرغه ما تبالمل األكرال ص ا تلاقفمال ممن جاموذ لتنلفما ا تلاقفمال    غىن عن نقلال نوعفال. -1

ولتجديمممد ا لتزاممممات املتعلقمممال بالتنلفممما، اسرتوممماذاط باخلطمممال و كمممار العممممل ا سمممرتاتفجف  للسمممنوات 
( )ا سمممرتاتفجفال(، يتواصمممل الت ممممةر 2018-2008العشمممرة ممممن أجمممل تعزيمممز تنلفممما ا تلاقفمممال )

ي مبعممممد ت تنممممار بمممماخلطر. وص كممممل عمممما ، يممممؤذي ا لممممال وتممممدهور األراضممممي علممممى نطمممماق عممممامل
ملفار ومصل  1.5ملفو  هاتار من األراضي القابلال للزراعال و ا تأقر  12والت ةر  ا يقدا  

. وبالن ر  ا نطاق وودة تدهور األراضي ص العامل، يضالط (1)ص املائال مناه يقراع 74ص العامل، 
والنمو السااين والطلب املتزايد على املوارذ الطبفعفمال، ينبغمي اذمال عن اآلقار املتلاقمال لتغري املناخ 

  هنا تتطلب نقلال نوعفال.  - جراعات ص  كار ا تلاقفال تتجاوز اإلجراعات املعتاذة 
مممممن أهممممدال التنمفممممال  3-15وميثممممل كممممل مممممن ملاممممو  حتففممممد تممممدهور األراضممممي والغايممممال  -2

نفمممممال عشمممممرة ملمممممؤنر األكمممممرال ص ا تلاقفمممممال لقمممممد وضمممممعت المممممدورة الثا املسمممممتدامال يرصمممممال جديمممممدة.
ملؤنر األكرال( مسألال حتففد تدهور األراضي ص صدارة  جمراعات التنمفمال املسمتدامال،  12 )الدورة

حفممأ أيمممدت المممدورة همماا املسمممألال بوصممملاا أذاة قويممال لمممديع عملفمممال تنلفمما ا تلاقفمممال ص املسمممتقبل، 
المال تامو  يفاما كمفمال ونوعفمال مموارذ األراضمي، وأيدت أيضاط تعريف حتففد تدهور األراضي بأنممل حح

الالزمال لدعه وظائف الن ا  اإلياولوجي وخدماتممل وتعزيمز األممن الغماائي، مسمتقرت  أو تتزايمدا  
. وملاممو  حتففممد تممدهور األراضممي (2)ص نطاقممات زمنفممال وماانفممال وضمممن ن ممه  ياولوجفممال  ممدذةح

الا هتدل  ا حتقفمع عمامل  3-15ص الغايال مدرج على حنو كامل ص أهدال التنمفال املستدامال و 
. ولتةقفع ا نسجا  مع هاا اقدل، ذعت 2030خاٍل من ظاهرة تدهور األراضي  لول عا  

ا تلاقفال مجفع البلدا  األكرال  ا وضع غايات كوعفال لتةقفع حتففد تمدهور األراضمي، وكلبمت 
غايمممات واملبممماذرات الوكنفمممال املتعلقمممال  ا هفئمممات ا تلاقفمممال أ  تقمممد  حالتوجفممممل ممممن أجمممل صمممفاغال ال

 . (3)بتةففد تدهور األراضيح
( 2030-2018وياممدل الممناب ا سممرتاتفجي املسممتقبلي لالتلاقفممال )اسممرتاتفجفال اللممرتة  -3

 ا تعزيمز تنلفما ا تلاقفممال وتوجفممل اإلجمراعات املتعلقممال بافلفمال  سماا  النقلممال النوعفمال ص حتقفمع عممامل 
. وي توقع أ  تشال هاا ا سرتاتفجفال املستقبلفال بشأ  ا تلاقفمال، اضيخاٍل من ظاهرة تدهور األر 

الممما يعمممدها اآل  اللريمممع العاممممل ايامممومي المممدو ،  كمممار  جمممراعات الت مممدي للت مممةر وتمممدهور 
 األراضي على نطاق واسع. 

زيمماذة حشممد املمموارذ ومزيممداط مممن تتبممع  2030-2018وسممول حتتمماج اسممرتاتفجفال اللممرتة  -4
و  بممد مممن حشممد ممموارذ مالفممال هائلممال كممي يتسممىن ماايةممال  بممالغ عنمممل بطريقممال هاذيممال.التمويممل واإل

__________ 

(1) <www.un.org/en/events/desertificationday/background.shtml>  . 

 .  12-/  أ3املقرر  (2)

 .  12-/  أ3املقرر  (3)
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مفلو  هاتار من األراضمي املتمدهورة ص كمل عما .  12الت ةر وجتنب تدهور األراضي و صالح 
وياممدل همماا التقريممر  ا حتديممد يممرا زيمماذة التمويممل املص ممل لتنلفمما ا تلاقفممال وخفممارات تتبممع 

 . 2030-2018الغ مستقبالط ص  كار اسرتاتفجفال ا تلاقفال لللرتة التمويل ص سفاق اإلب

 تنفيذ االتفاقيةالمخصص ل تمويلالفرص زيادة  -ثانياا  
هفاممل نويممل التنمفممال املسممتدامال يتغممري تغممرياط جممارياط وسممريعاط. لقممد تغممريت تركفبممال املسمماعدة  -5

. 2018-2008ا تلاقفممممال لللممممرتة اإلمنائفممممال تغممممرياط كبممممرياط منمممما أ  اعتمممممدت األكممممرال اسممممرتاتفجفال 
، وهممي قطريمماط  وتشممري من مممال التعمماو  والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي  ا أ  املعونممال القابلممال لل جمممال

نسبال املساعدة اإلمنائفال الرمسفال الما للبلمدا  املتلقفمال للمسماعدة القمول الل مل بشمأهنا، ظلمت قابتمال 
 57باملقارنال مع حنو  2008ملفار ذو ر أمرياي ص عا   55)حنو  2008 ا حد ما منا عا  
خمر) )مثمل (. وص اللرتة نلسماا، ازذاذت بشمدة التمديقات الرمسفمال األ2014ملفار ذو ر ص عا  

ملفممار  4.6ملفممو  ذو ر  ا  370املممنا المما تفسممر قممرو  القطمما  اخلمماا للبلممدا  النامفممال( مممن 
ضمممعلاط. وباملثمممل، ازذاذت التمممديقات اخلاصمممال خمممالل اللمممرتة  12ذو ر، أي بزيمماذة تبلمممر أكثمممر ممممن 

 400 ا أكثر من  2008ملفار ذو ر ص عا   128نلساا بأكثر من قالقال أضعال، من حنو 
. كما ازذاذت املنا املقدمال من املن مات غري اياومفمال زيماذة كبمرية، 2014ملفار ذو ر ص عا  

. ويقمممد  املريمممع 2014ملفمممار ذو ر ص عممما   32 ا  2008ملفمممار ذو ر ص عممما   25ممممن حنمممو 
قفامل  األول، الاي أعدا املعاد الدو  للتنمفال املستدامال نفابال عمن اآللفمال العاملفمال، حتلمفالط مل مالط 

 التمويل املتغري ولللرا الناوئال للتمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال ص املستقبل. 
. وحتدذ خطال عمل أذيس أبابما لتمويمل التنمفمال التوجممل حنمو تعزيمز نويمل التنمفمال املسمتدامال -6

لب لقد سل ه قاذة العامل واملؤسسات اإلمنائفال الام ) بمأ  حتقفمع أهمدال التنمفمال املسمتدامال سمفتط
. وتشدذ خطال عممل أذيمس أبابما علمى أافمال املموارذ احمللفمال، (4)حتو ط حمن امللفارات  ا الرتيلفوناتح

واسممتثمارات القطمما  اخلمماا، وامل مماذر اخلرييممال للتنمفممال املسممتدامال. وتؤكممد اخلطممال أيضمماط أ  التمويممل 
الغايمات املتلمع علفاما اللعال يتطلب أ  تتواير لد) البلمدا  سفاسمات  منائفمال تتوايمع ممع املبماذل و 

 . 2030ص خطال التنمفال املستدامال لعا  
. وتبمم   ومممن املاممه أ  ي سممتلاذ مممن جمموعممال واسممعال مممن امل مماذر لتمويممل تنلفمما ا تلاقفممال -7

، أ  التمويمممممل املقمممممد  (5)(AidDataبفانمممممات نويمممممل التنمفمممممال، املدرجمممممال ص قاعمممممدة بفانمممممات املعونمممممال )
__________ 

بفمما  مشممرت  مممن م ممارل التنمفممال املتعممدذة األكممرال ورئممفس صممندوق النقممد الممدو  (. 2015البنممب الممدو . ) (4)
-www.worldbank.org/en/news/press>مممممممممأخول مممممممممن املوقممممممممع: )نشممممممممرة صممممممممةلفال(. بشممممممممأ  نويممممممممل التنمفممممممممال 

release/2015/04/16/joint-statement-mdbs-imf-head-financing-for-development> . 
تريلفممو  ذو ر أمرياممي  5.5( جتمممع وجتاممز وتنشممر بفانممات عممن أكثممر مممن AidData.orgقاعممدة بفانممات املعونممال ) (5)

وكالمال قنائفمال ومتعمدذة األكمرال علمى مسمتو) املشماريع. وت سمتمد مع مه البفانمات  90موجاال لتمويل التنمفمال ممن 
ن ممات من قواعد بفانات من مال التعاو  والتنمفال ص املفمدا  ا قت ماذي، وت مدرج أما أيضماط بفانمات ممن بلمدا  وم

 غري األعضاع ص من مال التعاو  والتنمفال ص املفدا  ا قت اذي.  - نال املساعدة اإلمنائفال 
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ملفممو  ذو ر( بلممر حنممو ضممعلي التمويممل  886.5راضمميح )للمشمماريع المما تسممتادل حتممدهور األ
. 2013-2010ملفمو  ذو ر( ص اللمرتة  450.5املوجمل للمشاريع الما تسمتادل حالت مةرح )

أكثمممر  ملفمممار ذو ر( 9.4)وبلمممر التمويمممل املقمممد  للمشممماريع الممما تسمممتادل حالتنمممو  البفولممموجيح 
تلقمت املشماريع الما حتممل عنموا  حتغمري ضعف التمويمل املقمد  ملشماريع حالت مةرح، كمما  20 من

 ملفار ذو ر( التمويل املقد  ملشاريع حالت ةرح.  18.9ضعف ) 40املناخح نويالط بلر أكثر من 
ويشمممال حتففمممد تمممدهور األراضمممي أذاة لالسمممتلاذة الابمممرية ممممن زيممماذة التمويمممل املص مممل  -8

مل خمماٍل مممن ظمماهرة تممدهور األراضممي، . وأخممااط ص ا عتبممار أ   جممراعات حتقفممع عممالتنلفمما ا تلاقفممال
مممن أهممدال التنمفممال املسممتدامال، تتطلممب  جممراعات مشممرتكال  3-15علممى النةممو احملممدذ ص اقممدل 

ب  القطاعات وحتقع يوائد متعدذة ص الوقت نلسمل، مناا يوائد تتعلع باملناخ، يإ  حتففمد تمدهور 
الر نويل التنمفال املستدامال املص  ال األراضي ميان أ  يتةول  ا أذاة لتةقفع زياذة كبرية ص مب

 لتنلفا ا تلاقفال. 
واملسمماعدة اإلمنائفممال الرمسفممال مامممال ولانامما غممري كايفممال، وي توقممع أ  تتسممع    ممات همماا  -9

. وي توقع أ  يامو  حتففمد تمدهور املساعدة ص املستقبل ب ورة أيضل مع أهدال التنمفال املستدامال
التنمفال املستدامال وعامالط حيسر  ح حتقفع أهمدال التنمفمال األراضي، بوصلمل  حد) غايات أهدال 

املسممتدامال األخممر)، أذاة جاابممال يشممد مزيممد مممن ممموارذ املسمماعدة اإلمنائفممال الرمسفممال ص بفئممال مسممتقرة 
 نسبفاط بشال عا  للمساعدة اإلمنائفال الرمسفال. 

اعات حتففمممد وحيمممدذ اتلممماق بممماريس مالمممما هفامممل نويمممل التنمفمممال املسمممتدامال، وحتقمممع  جمممر  -10
. واملالحممأ أ  تممدهور األراضممي يوائممد مجممال لعملفممال التافممف مممع تغممري املنمماخ والتصلفممف مممن آقممارا

العديد من ا لتزامات واآللفات املتعلقال بماإلجراعات لات ال ملال باملنماخ، مثمل املسمااات الوكنفمال 
ات خلمممم  احملممممدذة، وخطمممم  التافممممف الوكنفممممال، و جممممراعات التصلفممممف املالئمممممال وكنفمممماط، و جممممراع

ا نبعاقممات النامجممال عممن  زالممال الغابممات وتممدهورها، تنطمموي باللعممل علممى أنشممطال تتعلممع بممإجراعات 
بوصمململ أذاة  قائمممال علممى األراضممي ص جمممال املنمماخ. وتممؤذي ا سممتلاذة مممن حتففممد تممدهور األراضممي

يمل املوجممل لتعزيز اإلجراعات القائمال على األراضي ص جمال املنماخ  ا  تاحمال املزيمد ممن يمرا التمو 
لتنلفمما ا تلاقفممال، مبمما ص للممب التمويممل املقممد  مممن ال ممندوق األخضممر للمنمماخ المماي ياممدل  ا 

وهممو هممدل مل يتةقممع بعممد. وتتزايممد أيضمماط  -ص املائممال مممن نويلمممل ألنشممطال التافممف  50ذ ممفل 
لمدورة يرا نويل تنلفا ا تلاقفمال املقمد  ممن م مارل التنمفمال املتعمدذة األكمرال الما تعامدت ص ا

اياذيممال والعشممرين ملممؤنر األكممرال بزيمماذة نويممل أنشممطال املنمماخ زيمماذة كبممرية. يمممثالط، تعاممد م ممرل 
مل ممارل التنمفممال املتعمدذة األكممرال، مبضمماعلال  (6)التنمفمال األيريقممي، ويقمماط ملما أ علممن ص بفمما  مشمرت 

__________ 

ص الممدورة اياذيممال (  بفمما  مشممرت  مممن م ممارل التنمفممال املتعممدذة األكممرال 2015م ممارل التنمفممال املتعممدذة األكممرال  ) (6)
 Delivering Climate Change Action at Scale: Our Commitment toوالعشممرين ملممؤنر األكممرال ص بمماريس: 

Implementation:مممممأخول مممممن املوقممممع .<www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/ 

Joint%20MDB%20Statement%20Climate_NOV%2028_final.pdf>.   
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ا سمتثمار  ، كمما يامدل م مرل2020نويلمل ألنشمطال املنماخ مبقمدار قالقمال أضمعال  لمول عما  
ص املائمممال ممممن  مجممما  التمويمممل الممماي يقدمممممل خمممارج ا حتممماذ  35األورويب  ا  نلممماق نسمممبال قمممدرها 

 . 2020األورويب على اإلجراعات املتعلقال باملناخ،  لول عا  
واملوارذ العامال وحدها لن تالمي لتنلفما ا تلاقفمال ولتةقفمع عمامل خماٍل ممن ظماهرة تمدهور  -11

. ويمممممؤذي القطممممما  اخلممممماا ذوراط متزايمممممد األافمممممال ص نويمممممل التنمفمممممال 2030األراضمممممي  لمممممول عممممما  
املستدامال، مبا ص للب حتففد تدهور األراضي. وتشري ذراسال أجرهتا اآللفال العاملفال ممؤخراط، بالتعماو  

ممممن ال مممناذيع اخلاصمممال وا امممات  31(،  ا أ  Mirovaممممع ومممركال ا سمممتثمار املسمممتدا  مريويممما )
ملفارات ذو ر ص مشاريع تساه ص حتففمد  7استثمرت، ص العقد املاضي، حنو  املرو جال للمشاريع

تمممدهور األراضمممي، و ا أ  ممممن املتوقمممع أ  تضممماعف هممماا ال مممناذيع وا امممات املرو جمممال للمشممماريع 
. وي توقمع أ  حيشمد صمندوق حتففمد تمدهور األراضمي، وهمو أذاة نويمل (7)2021نويلاا  لول عا  

 العا  واخلاا رجري  نشاها حالفاط بالتعاو  ب  كل من اآللفال العاملفال ووركال مشرتكال ب  القطاع 
مريويا وم رل ا ستثمار األورويب، مبالر رأمسالفال كبرية مشرتكال ب  القطاع  العا  واخلاا ممن 
أجممل ا سممتثمار مممع وممركاع آخممرين ص مشمماريع مقبولممال م ممريفاط تسمماه ص حتقفممع عممامل خمماٍل مممن 

 . 2030ر األراضي  لول عا  ظاهرة تدهو 
، 2013-2010. يلممي اللممرتة واملؤسسممات الوقلفممال م ممدر ماممه لتمويممل التنمفممال املسممتدامال -12

أمامممن ت مممنفف اسمممال ص املائمممال ممممن المممدعه الالمممي املقمممد  ممممن املؤسسمممات الوقلفمممال، الممماي يبلمممر 
ال ممممممن أهمممممدال التنمفمممممم 15علممممممى أنممممممل يمممممدعه تنلفممممما اقممممممدل  ملفمممممار ذو ر، 1.2جمموعممممممل حنمممممو 

. كما أ  التمويل املقد  من املؤسسات الوقلفال ياق التمويل اياومي ملشماريع التنمو  (8)املستدامال
. وأحمد األمثلمال البسمفطال لات ال ملال با تلاقفمال همو مؤسسمال 2013-2010البفولوجي ص اللرتة 

. وميثممل روكللممر المما تممدعه جامموذ اآللفممال العاملفممال الرامفممال  ا  نشمماع صممندوق حتففممد تممدهور األراضممي
هاا ال ندوق أول نويل تنجا اآللفال العاملفال ص حشدا من مؤسسال وقلفال من أجل ذعمه أعممال 

 األكرال ص ا تلاقفال. 
واألومماال املبتاممرة لتمويممل التنمفممال آخمماة ص ال اممور، ونممر مبراحممل  تللممال مممن التطممور،  -13

. وتوجمممد أربمممع يئمممات  تلاقفممماللتمويمممل ا  مممتمالط اط باعتبمممارا م مممدر  وتسمممتةع مزيمممداط ممممن ا سمممتطال 
الضرائب أو املستةقات أو الرسو  اإلجباريال األخر) على ‘ 1‘واسعال من التمويل املبتار، هي: 

املسمااات التضمامنفال، ومناما ‘ 2‘األنشطال العاملفال من أجل تولفد م اذر  يراذات عامال جديدة  
كفال لتمويممل مشمماريع التنمفممال املبمماذرات المما ي وجمممل مممن خالقمما جممزع مممن سممعر وممراع سمملعال اسممتاال 

__________ 

(7) Sarah Maillard and Renee Cheung (2016). Unlocking the market for Land Degradation Neutrality. 

Retrieved from The Global Mechanism Website: <www.global-mechanism.org/sites/default/files 

/market_study_final.pdf>  . 
(8) Sustainable Development Goals Funders: Sustainable Development Goals Philanthropy Platform 

(<http://sdgfunders.org/sdgs/>) . 
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التص فل املسبع وسندات الدين الا توير األموال العامال مباراط ملشماريع التنمفمال ‘ 3‘املستدامال  
ضمممانات الدولممال، ‘ 4‘عممن كريممع ضممت سممندات ص األسممواق املالفممال الدولفممال )سممندات خضممراع(  

تعمممل  واآللفممات السمموقفال األخممر) المما ،وايمموايز املشممرتكال بمم  القطمماع  العمما  واخلمماا، والتممأم 
 . (9)على تعبئال األموال العامال لتويري حوايز استثمار للقطا  اخلاا

. ياملمال يبةمأ م اذر التمويل الابرية مامال جمداط لتنلفما ا تلاقفمال، ولاناما غمري كايفمالو  -14
ئد خ  األسماس عن اللرا،   سفما املشاريع الا حتدث تأقرياط على نطاق واسع وتؤقر على يوا

الثالقممي، وهممي اللوائممد ا قت مماذيال وا جتماعفممال والبفئفممال. ولممالب يممإ  ت مممفه املشمماريع والمم امب 
بوجمموذ سفاسممال متسممقال وبفئممال مؤاتفممال لالسممتثمارات، أمممر بممالر األافممال. اط التةويلفممال الضممصمال، مقرتنمم

 سمتصدا  حتففمد  ونثل عملفال وضع أهدال كوعفمال بشمأ  حتففمد تمدهور األراضمي يرصمال ومنااجماط 
أذاةط لمدعه وحتديمد املشماريع التةويلفمال املقابلمال ممن أجمل حتقفمع األهمدال الوكنفمال  تدهور األراضمي

 املتعلقال بتةففد تدهور األراضي وتنلفا ا تلاقفال.

 تتبع التمويل المخصص لتنفيذ االتفاقية: الوضع والدروس المستفادة -ثالثاا  
، 2007. وص عممما  همممدياط اسمممرتاتفجفاط لالسمممرتاتفجفال حشمممد املممموارذ لقمممد اعت ممم ت مسمممألال -15

اخلطال و كار  اعتمدت األكرال ص ا تلاقفال، آخاة ص اعتبارها أوجمل الق ور ص تنلفا ا تلاقفال،
(. وحتممدذ 8-/  أ3العممل ا سمرتاتفجف  للسممنوات العشمر ممن أجممل تعزيمز تنلفما ا تلاقفممال )املقمرر 

ال الما يسرتومد أما مجفمع أصمةال امل ملةال والشمركاع ص  كمار ا سرتاتفجفال األهدال ا سرتاتفجف
. ويدعو اقدل ا سرتاتفجي الرابع هاا األكرال 2018-2008ا تلاقفال ص أعماقه ص اللرتة 

اللاعلمممال  ا السمممعي  ا حشمممد املممموارذ الالزممممال لمممدعه تنلفممما ا تلاقفمممال بإقاممممال ومممراكات يعالمممال بممم  
 فال. األكرال اللاعلال الوكنفال والدول

ذ عمممدذ ممممن مقمممررات ممممؤنر األكمممرال كريقمممال اإلبمممالغ عمممن حشمممد املممموارذ )اقمممدل حمممد  و -16
اآللفممال العاملفممال بممإجراع حتلفممل للتممديقات املالفممال  9-/  أ13. يقممد كلممف املقممرر ا سممرتاتفجي الرابممع(

عمممت ممممن عملفمممات اإلبمممالغ، وبتقمممد  هممماا التةلفمممل  ا األمانمممال  علمممى أسممماس املعلوممممات الممما مج 
 ا اآللفمممال  11-/  أ14اجممممل ص تقريرهممما  ا  نمممال اسمممتعرا  تنلفممما ا تلاقفمممال. وكلمممب املقمممرر إلذر 

العاملفممممال أ  تقلممممل عممممدذ مؤوممممرات اقممممدل ا سممممرتاتفجي الرابممممع واقممممدل التنلفمممماي اخلممممامس وأ  
تسممممتطلع  ماانفممممال ا سممممتلاذة مممممن التممممديقات املالفممممال وا سممممتثمارات املتأتفممممال مممممن م مممماذر التمويممممل 

مثمممل املؤسسمممات الوقلفمممال واألعممممال التجاريمممال والقطممما  املممما  ومن ممممات اجملتممممع املمممدين. املبتامممرة، 
 ا اآللفال العاملفال أ  تسعى  ا  قامال عالقات تآزر مع  كار اإلبمالغ  11-/  أ16وكلب املقرر 

__________ 

(9) Hurley Gail, 2012, UNDP Discussion Paper: Innovative Financing for Development: A New Model 

for Development Finance?, Retrieved from: <www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty 

%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20v

er.pdf>.   
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اخلمماا مبن مممال التعمماو  والتنمفممال ص املفمممدا  ا قت مماذي، و ا اسممتطال   ماانفممال ا سممتلاذة ممممن 
مؤوممراط جديممداط للاممدل ا سممرتاتفجي الرابممع،  12-/  أ15البفانممات القائمممال. واعتمممد املقممرر ن ممه 

 وكلب  ا اآللفال العاملفال أ  تضع مناجفال لتةلفل البفانات وأ  تعد منولجاط  مع البفانات. 
أي خم  أسماس ومامل  يوجمد رغه جاموذ اإلبمالغ الما بمالتاا األكمرال حم  اآل ،  و  -17

. وقمممممد حمممممدث اإلبمممممالغ الوحفمممممد عمممممن اقمممممدل ا سمممممرتاتفجي الرابمممممع ص ا ا تلاقفممممماللتمويمممممل تنلفممممم
(، ومل يشمممل اقنمم  مممن املؤوممرات السممبعال )النسممبال 2011-2010)للممرتة السممنت   2012 عمما 

املئويممال ملسممااات م مماذر التمويممل املبتاممرة  والنسممبال املئويممال ملسممااات القطمما  اخلمماا واملسممااات 
ص املائال من البلدا   42ت لال با تلاقفال(، وكا  معدل اإلبالغ منصلضاط )األخر) ص األنشطال امل
 ص املائال من البلدا  األكرال املتقدمال(. 20األكرال املتأقرة، و

ينبغي ألي هنب لتتبع التمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفمال واإلبمالغ عنممل ص املسمتقبل أ  و -18
. وأ  يامممو  جمممزعاط أساسمممفاط مناممما 2030-2018يعامممس، علمممى حنمممو كاممممل، اسمممرتاتفجفال اللمممرتة 

واعتمد مؤنر األكرال ص ذورتممل الثانفمال عشمرة املقمرر الماي أ نشمه مبوجبممل اللريمع العاممل ايامومي 
أعضماع اللريمع ص اجتماعماهته  قمد أ كلمعو  .(10)الدو  املعين باإلكمار ا سمرتاتفجي املقبمل لالتلاقفمال

 على النتائب والتوصفات املدرجال ص هاا التقرير.  2016 الا ع قدت ص نفسا /أبريل ونوز/يولفمل
ينبغي أ  يراعي هنب تتبع التمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال واإلبالغ عنمل ص املسمتقبل و -19

وقد واجمل التتبع واإلبالغ، يفما يتعلع بالتديقات املالفال  .الدروس املستلاذة من احملاو ت السابقال
عمد  وجموذ تعريمف موحمد للمق موذ  ‘1‘ا تلاقفال، قالقال حتديات رئفسفال همي: املص  ال لتنلفا 

ارتلما  تامالفف اإلبمالغ، مبما ص للمب تامالفف اللرصمال  ‘2‘بالتمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفمال  
اخنلممما  معمممدل تقمممد  التقمممارير ممممن األكمممرال ص  كمممار عملفمممال اإلبمممالغ  ‘3‘البديلمممال لاكمممرال  

 .2012اتفجي الرابع الا جرت ص عا  الوحفدة عن اقدل ا سرت 

أهةةةةداب ومبةةةةادل تتبةةةةع التمويةةةةل واإلبةةةةالغ عنةةةةه فةةةةي   ةةةةار اسةةةةتراتيجية  -رابعاا  
  2030-2018االتفاقية للفترة 

. ينبغي أ  تسرتود عملفال تتبع التمويمل املص مل لتنلفما ا تلاقفمال واإلبمالغ عنممل أمدل واضما -20
 2030-2018الغ ص  كممممار اسممممرتاتفجفال ا تلاقفممممال لللممممرتة ومممممن ت ي توقممممع أ  يقممممد  هنممممب التتبممممع واإلبمممم

ما همي القفممال التقديريمال للمموارذ الالفمال الما أ نلقمت علمى تنلفما  ‘1‘ جابات عن األسئلال التالفال: 
ممما هممي امل مماذر الرئفسممفال للتمويممل، وممما هممي اجتاهممات حشممد املمموارذ، أي ممما هممي  ‘2‘ا تلاقفممال  

ملمالا ينبغمي ‘ 4‘نلع هاا املوارذ، أي ما هي أمناط اإلنلاق  كفف ت   ‘3‘يرا التمويل ا ديدة  
 نلماق مزيمد ممن املموارذ علمى تنلفما ا تلاقفمال، أي مما همي اللوائمد البفئفمال وا جتماعفمال وا قت مماذيال 

__________ 

   .12-/  أ7املقرر  (10)
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احملممدذة املسممتلاذة علممى املسممتو) القطممري، وكفممف مياممن ألكممرال  ممما هممي الممدروس ‘5‘لإلنلمماق  
 وس أخر) ا ستلاذة من هاا الدر 

ت قمممممرتح قالقمممممال مبممممماذل توجفافمممممال لتتبمممممع التمويمممممل واإلبمممممالغ عنممممممل ص  كمممممار اسمممممرتاتفجفال و -21
. يف قممممرتح أ  تسرتوممممد عملفممممال تتبممممع التمويممممل املص ممممل لتنلفمممما ا تلاقفممممال 2030-2018 اللممممرتة

يامل مما سمفجري تتبعممل واإلبمالغ عنممل رجمب  -تمواير البفانمات  ‘1‘واإلبالغ عنمل باملباذل التالفال: 
 -القابلفمال للمقارنمال، واملوقوقفممال  ‘2‘قمابالط للقفماس، أي أ  تممواير البفانمات أممر أساسممي   أ  يامو 

يالبفانات القطريال القابلال للمقارنال واملوقوقال   غىن عناا إلقراع املناقشات الوكنفال والدولفال ولتوجفمل 
أ  ياو  التتبمع  يفجب -التبسف   ‘3‘القرارات القطريال املتعلقال بالسفاسات العامال وا ستثمار  

 امللروضال على األكرال.اع اإلبالغ بواإلبالغ بسفطاط وواضةاط، ورجب ايد من أع

خيةةةةةارات التتبةةةةةع واإلبةةةةةالغ فةةةةةي   ةةةةةار اسةةةةةتراتيجية االتفاقيةةةةةة للفتةةةةةرة  -خامساا  
2018-2030  

 فيما يتعلق بتتبع التدفقات المالية  12-/م أ15: تنفيذ المقرر 1الخيار  -ألف 
 الوصف   

اعتمد مؤنر األكرال ص ذورتمل الثانفال عشمرة مؤومراط جديمداط للتقمد  يتعلمع بالتمديقات املالفمال  -22
. ويرممممي اقمممدل ا سمممرتاتفجي الرابمممع  ا ححشمممد املممموارذ لمممدعه ص  كمممار اقمممدل ا سمممرتاتفجي الرابمممع

. ولقفماس (11)تنلفا ا تلاقفمال عمن كريمع  قاممال ومراكات يعالمال بم  ا امات اللاعلمال الوكنفمال والدولفمالح
اللعالفممال ص حتقفممع همماا اقممدل، و ضممع مؤوممر للتقممد  احملممرز يعمم   عممن حا جتاهممات ص نويممل القطمما  

ا جتاهمات  ‘1‘العا  ونا  ا ستثمار لتنلفا ا تلاقفالح، باإلضايال  ا وضمع قالقمال مقمايفس، همي: 
ا جتاهمات ص املموارذ العاممال  ‘2‘ص املساعدة اإلمنائفال الرمسفال الدولفال والثنائفال واملتعدذة األكمرال  

ا جتاهمممات ص عمممدذ ومممركاع التمويمممل املشمممرت . وسمممفجري اإلبمممالغ األول باسمممتصدا   ‘3‘احمللفمممال  
 لا ظممممل اقممممدل ا سممممرتاتفجي الرابممممع ذو  تغفممممري ص اسممممرتاتفجفال  2018املؤوممممر ا ديممممد ص عمممما  

 ا سرتاتفجفال. ، و لا مل ي عد ل املؤور مرة أخر)  سب مسار 2030-2018 اللرتة
 املزايا  

 12-/  أ15 املقمرر . ياملؤور املا  الماي اعتممدايبس  عملفال اإلبالغ 12-/  أ15املقرر  -23
 2018-2008 رجممممع بممم  التمممأقريين املتممموقع  للامممدل ا سمممرتاتفجي الرابمممع  سمممرتاتفجفال اللمممرتة

السفاسممممماتفال املؤاتفمممممال( ص مؤومممممر واحمممممد )زيممممماذة املممممموارذ املالفمممممال والتقنفمممممال والتانولوجفمممممال، والبفئمممممات 
)ا جتاهممات ص نويممل القطمما  العمما  ونامم  ا سممتثمارات لتنلفمما ا تلاقفممال(. وممم ر للممب هممو أ  

__________ 

   .8-/  أ3املقرر  (11)
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املالفممممال العامممممال ميانامممما أ  تمممموير ال ممممرول املؤاتفممممال  سممممتثمار القطمممما  اخلمممماا ص تنلفمممما ا تلاقفممممال. 
 ملا  من سبعال مؤورات  ا قالقال. وباإلضايال  ا للب، مت تقلفل عدذ مقايفس املؤور ا

 القفوذ  

يركز التتبع ح راط على املوارذ العامال ص بفئمال تتزايمد يفاما أافمال اللمرا املتأتفمال ممن القطما   -24
. ويعين تنلفا هماا المناب اسمتبعاذ م مدر سمريع النممو اخلاا واملؤسسات والتمويل املتعلع باملناخ

ا يؤذي  ا نقمل اإلبمالغ واسمتبعاذ المدروس املسمتلاذة ممن للتمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال، مم
حشممد األممموال مممن م مماذر مبتاممرة. وأخممرياط، ميثممل مقفمماس حعممدذ الشممركاع املشممرتك  ص التمويمملح 

 جمرذ مؤور حغري مباورح يشد املوارذ.
من ال عب اي ول على بفانات قطريال موقوقمال وقابلمال للمقارنمال بشمأ  حا جتاهمات ص و -25
م در البفانات ص هاا املقفاس. وبالن ر  ا التةدي  اإلبالغ الوكين. وي عد وارذ العامال احمللفالحامل

املاكور أعالا واملتعلع بعمد  وجموذ تعريمف موحمد للمق موذ بالتمويمل املص مل لتنلفما ا تلاقفمال، 
 وضممع تبممدو قابلفممال البفانممات للمقارنممال يفممما بمم  البلممدا   ممدوذة. ولاممي يتةقممع للممب، رجممب أو ط 

تعريف صريا لانشطال الا تشال نويالط    اط لتنلفا ا تلاقفال، ووضع مناجفال لإلنلاق العا  
تشمل مجفع هاا ا سمتثمارات، وتطبفمع واختبمار وتعزيمز هماا املناجفمال ص عمدذ قلفمل ممن البلمدا  

 لال للمقارنال. قفا  مجفع البلدا  باإلبالغ عن نلقات قاب الرائدة، ت تعمفه هاا املناجفال لضما 
وهممممماا المممممناب   يأخممممما ص ا عتبمممممار املممممممداو ت والتغفمممممريات احملتملمممممال الممممما سممممممت دمب ص  -26

 .2030-2018اسرتاتفجفال ا تلاقفال لللرتة 

 تحليل مجموعات البيانات العالمية  :2الخيار  -باء 
 الوصف  

ال بالتنمفمممممال ك رحمممممت عمممممدة مبممممماذرات جديمممممدة هتمممممدل  ا تتبمممممع التمممممديقات املالفمممممال املتعلقممممم -27
. ومن املمان أ  تساه كل مباذرة من هاا املباذرات ص املستدامال، ومناا التمويل املتعلع باملناخ

تتبع التمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال،  مما بشمال مباومر أو غمري مباومر. وممن املتوقمع أ  يتتبمع 
مفال املستدامال، مبا ص للب عدذ من هاا املباذرات التديقات املالفال املوجاال حنو تنلفا أهدال التن

. وسمممول ت بمممال ص  كمممار مبممماذرات أخمممر) جاممموذ لتةسممم  عملفمممال تتبمممع التمويمممل 3-15اقمممدل 
املتعلمع بالتنمفمال واملنماخ. وأجمر) املعامد المدو  للتنمفممال املسمتدامال، نفابمال عمن اآللفمال العاملفمال، تقففممماط 

أ  تشمال األسماس لتةلفمل مسمتقبلي جملموعات البفانات واملباذرات القائممال وا ديمدة الما ميامن 
 للتمويل املص ل لتنلفا ا تلاقفال. ويقد  املريع الثاين موجزاط من ماط ووايفاط قاا املباذرات.

أافمممال خاصمممال بالنسمممبال  قمممالث مبممماذرات جديمممدة لتتبمممع نويمممل التنمفمممال املسمممتدامال وتاتسمممي -28
املسممتدامال، المما اقرتحتامما من مممال التعمماو  مبمماذرة الممدعه الرمسممي التمما  للتنمفممال  ‘1: ‘لالتلاقفممال، هممي

يامدل  ا مراعماة جمموعمال واسمعال  ووامالط اط جديداط بوصلاا مقفاس والتنمفال ص املفدا  ا قت اذي
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ممن التممديقات املالفممال املوجاممال للتنمفمال املسممتدامال. ويشمممل للممب التمديقات املتأتفممال مممن التعمماو  بمم  
ز للمسممماعدة اإلمنائفمممال الرمسفممال، وجمموعمممات التمويمممل املصمممتل ، بلممدا  ا نمممول، والتمممأقري املعز ز/احملل مم

يرقال العمل املشمرتكال بم  الوكما ت للةمد  ‘2‘وأذوات ذلفف املصاكر ص  كار التعاو  اإلمنائي  
مممن الامموارث الطبفعفممال، المما عفنتامما خطممال عمممل أذيممس أبابمما بوصمملاا اقفئممال الرمسفممال املشممرتكال بمم  

األمه املتةدة عن تنلفا أهدال التنمفال املستدامال من أجمل اإلسماا  ص  الوكا ت املاللال بإبالغ
. ويشمممري التقريمممر 2030التقفمممفه العممماملي للتقمممد  احملمممرز يفمممما يتعلمممع مطمممال التنمفمممال املسمممتدامال لعممما  

ممممن أهمممدال التنمفمممال  3-15 ا أ  يرقمممال العممممل املممماكورة مياناممما أ  ترصمممد نويمممل اقمممدل  األو 
بمماذرة الدولفممال للشمملايفال ص املعونممال، وهممي عملفممال أخممر)  مممع البفانممات حممدذهتا امل ‘3‘املسممتدامال  

خطال عمل أذيس أبابا. وهتدل هاا املباذرة  ا حتسم  وملايفال املعونمال ممن أجمل تعزيمز يعالفتاما. 
  500وهاا املباذرة كوعفال ومتعدذة ا اات صماحبال امل ملةال، وهمي تعتممد حم  اآل  علمى حنمو 

ارل تنمفال متعدذة األكرال، ومن مات غري حاومفال، ومن ممات تابعمال كفا  )حاومات، وم 
 للقطا  اخلاا، ومؤسسات وقلفال( لتقد  البفانات املتعلقال بتديقاهتا املالفال.

ممالت  مباذرتمما   ضممايفتا  بشممأ  تتب ممع التمويممل املتعلممع باملنمماخ واإلبممالغ عنمممل ومثممال -29 قممما صت
هفاممل ‘ 1‘ ال احملتملممال لإلبممالغ مسممتقبالط مبوجممب ا تلاقفممال:مباوممرة بتنلفمما ا تلاقفممال وبا سممرتاتفجف

اإلبممالغ اخلمماا باتلاقفممال األمممه املتةممدة اإلكاريممال بشممأ  تغممري املنمماخ يشمممل تقممد  بالغممات وكنفممال 
ممد للتمويممل املتعلممع باملنمماخ،  وتقممارير للممرتة السممنت ، ولاممن تتعممار املقارنممال لعممد  وجمموذ تعريممف موح 

أي تقمدير مشمرت  متلمع علفممل لنطماق التةمويالت ممن البلمدا  املتقدممال مثالط، و  يوجد ح  اآل  
 ا البلدا  النامفال. ولاي ميان معا ال هاا اللجوة وا ستجابال  تلاق باريس، بمدأت األكمرال 
دث التعاريف الا تسلر عناا هماا العملفمات تمأقريات  ص ا تلاقفال مناقشات، ومن املمان أ  حت 

اقفال. وتلوح ص األيع يرصال مامال إلقامال عالقات تآزر بشأ  اإلبمالغ عمن على تتب ع نلقات ا تل
التقريمر املشمرت  مل مارل التنمفمال املتعمدذة ‘ 2‘التمويل املتعلع باملناخ وتدهور األراضي والت مةر  

األكممرال بشممأ  التمويممل املتعلممع باملنمماخ. يالتمويممل املقممد  مممن م ممارل التنمفممال املتعممدذة األكممرال 
ح ال ص التمويل املتعلع باملناخ ح  اآل . ورغه أ  هاا التقرير املشرت  لمفس جمزعاط يشال أك  

رمسفممماط ممممن عملفمممال اإلبمممالغ مبوجمممب ا تلاقفمممال، يامممو ميثمممل م مممدراط رئفسمممفاط آخمممر للبفانمممات املتعلقمممال 
ويمل بالتمويل املتعدذ األكرال املتعلع باملناخ. ون راط  ا عمد  وجموذ تعريمف م تلمع علفممل ذولفماط للتم

املتعلممع باملنمماخ، يتسممه همماا التقريممر املشممرت  باألافممال، حفممأ ميثممل  اولممال مامممال لتةقفممع ا نسممجا  
 وميثل أيضاط مناجفال واملال لرتمفز التمويل املتعلع باملناخ. 

 تتب ممع التمويممل املص مل لتنلفمما ا تلاقفممال واإلبممالغ عنمممل مسممتقبالط  وممن املماممن أ  يعتمممد -30
. يلممي كممل جولممال  بممالغ، همماا املبمماذرات وعلممى جمموعممات البفانممات القائمممالعلممى  اعتممماذاط مناجفمماط 

مري تقففمماط ألمنماط  مري حتلمفالط معم قماط جملموعمات البفانمات العاملفمال، وأ  جت  ميان لآللفال العاملفمال أ  جت 
التمويممل املص ممل لتنلفمما ا تلاقفممال. ومممن املماممن أ  نثممل  نممال املسمماعدة اإلمنائفممال التابعممال ملن مممال 

تعمماو  والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي نقطممال البممدع. ورجممري تتبممع البفانممات باسممتصدا  معممامل ريممو ال
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. وقممد يعتمممد التةلفممل علممى البفانممات القائمممال (12)املتعلقممال بتغممري املنمماخ والتنممو  البفولمموجي والت ممةر
ومممن املماممن أ   للجنمال املسمماعدة اإلمنائفممال التابعممال ملن مممال التعمماو  والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي،

 يعتمد أيضاط على البفانات املتاحال من املباذرات املاكورة أعالا. 
مممن من ممور أكممول أجممالط، مياممن وضممع تعريممف موح ممد ومتسممع للتمويممل املتعلممع بالت ممةر  -31

ومن وأ  للب  وحتففد تدهور األراضي، وللب با ورتا  مع مباذرات عاملفال  تارة بشأ  التتب ع.
ص وضممع بعمم  املبمماذرات ا ديممدة لاممي تتتب ممع علممى حنممو أكثممر  ممو ط التممديقات  أيضمماط أ  ي سمماه

 املالفال املص  ال لتنلفا ا تلاقفال.
 املزايا  

. وميان ص الوقت نلسممل  علاع البلدا  األكرال من عبع اإلبالغ عن التديقات املالفال -32
يمممد ممممن الشممممول والدقمممال،  نشممماع من مممور حعمممري ح للتمويمممل املص مممل لتنلفممما ا تلاقفمممال، يتسمممه مبز 

 ويعتمد على م اذر متعدذة. 
. ين مممراط  ا أ  مبممماذرات حتسممم  التتب مممع واإلبمممالغ بتامممالفف مباومممرة منصلضمممال لالتلاقفمممال -33

أافمال بالنسمبال لالتلاقفمال همي اآل  ص كمور اإلعمداذ  التتب ع الا جر) حتديدها والا قد تامو  لات
والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي وا تلاقفممال اإلكاريممال بشممأ  ص  ايممل أخممر)، منامما من مممال التعمماو  

 يممإ  التاممالفف المما تتةملامما ا تلاقفممال مممن أجممل ا سممتلاذة مممن جمموعممات البفانممات تغممري املنمماخ،
 رمبا تعزيزها ألغرا  ا تلاقفال ستاو  منصلضال.و 

 القفوذ  

لقفاس التديقات  ا ستصدا سالال  . لفست كل مباذرات التتب ع ا ديدةمسائل التعريف -34
يممماكر  اهتمامممماط  أل  مع مممه هممماا املبممماذرات مل تمممول حممم  اآل  املالفمممال املص  مممال لتنلفممما ا تلاقفمممال،
 لتعاريف الت ةر وتدهور األراضي.

. يتمثمممل أحمممد أوجممممل الق مممور ص بفانمممات  نمممال املسممماعدة اإلمنائفمممال التابعمممال اتسممماق التقمممارير -35
التقففه الامي للتديقات املالفال املقرتنال بأحد  فدا  ا قت اذي ص أ ملن مال التعاو  والتنمفال ص امل

معمممامل ريمممو رجريممممل أعضممماع  نمممال املسممماعدة اإلمنائفمممال بطريقمممال  تللمممال. وتلفمممد تقمممارير مع مممه البلمممدا  
 رئفسفال.  ألنشطال يرصد ص املائال من التمويل املص ل 100 بأ 
رغمه أ  املبماذرات ا ديمدة توس مع نطماق التتب مع  .التديقات املالفال اخلاصال واحمللفال، وغريهما -36

مبا يتجاوز نطاق املساعدة اإلمنائفال الرمسفال، يبدو ممن ال معب اإلحاكمال علمى حنمو كاممل  واإلبالغ
جبمفع التمديقات احمللفال/الدولفمال العامال/اخلاصمال، و   كما  ممن املمامن أ  ي مدرج للمب مسمتقبالط ص 

 ملستدامال. مقفاس الدعه الرمسي التا  للتنمفال ا
__________ 

ت عر ل املعونمال املتعلقمال بالت مةر، ويقماط ملعمامل ريمو، بأهنما أنشمطال ماايةمال الت مةر أو التصلفمف ممن آقمار ا لمال  (12)
عممن كريممع منممع و/أو ايممد مممن تممرذي األراضممي أو  عمماذة  ص املنمماكع القاحلممال أو وممبمل القاحلممال وا ايممال وممبمل الركبممال

 تأهفل األراضي املرتذيال جزئفاط أو است الح األراضي املرتذيال.
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 : التحليل القطري المعّمق3الخيار  -جيم 
 الوصف  

. ممن التةلفل القطري يشد املوارذ، والنلقمات العاممال، واللوائمد ا قت ماذيال وا جتماعفمال -37
املمان أ  يشمل خفار آخر لتتبع التمويل املص ل لتنلفما ا تلاقفمال واإلبمالغ عنممل  جمراع حتلفمل 

ساس كوعي. وص كل ذورة  بالغ، ستعمل اآللفال العاملفال ممع عمدذ ممن معم ع لبلدا   تارة على أ
البلمممدا  حالرائمممدةح بالشمممراكال ممممع من ممممات ذولفمممال  تمممارة لات نشممماط يعمممال ص البلمممد املعمممين للقفممما  

حتلفممل للجاموذ الما يبمماقا البلمد ممن أجممل حشمد املموارذ وللممرا التمويمل املص ممل ‘ 1‘يلمي:  مبما
تعرا  اإلنلماق العما  بالشمراكال ممع اياوممال وبالتعماو  ممع جممامع اللامر اسم‘ 2‘لتنلفا ا تلاقفمال  

اقت مماذي لللوائممد وللمسممارات اللعالممال مممن حفممأ  -تقفممفه اجتممماعي ‘ 3‘واملؤسسممات الوكنفممال  
 التاللال لتص فل املوارذ من أجل تنلفا ا تلاقفال. 

اسمتعرا  مل  مل  . يتألف هماا التةلفمل ممنحتلفل عملفات حشد املوارذ ويرا التمويل -38
ملممد) حمماح البلممد ص حشممد املمموارذ مممن م مماذر  تللممال، أي م مماذر ذولفال/وكنفممال، عامال/خاصممال، 
تقلفديممال/مبتارة. ويشمممل همماا التةلفممل أيضمماط ماونمماط كموحمماط حيممدذ اللممرا احملتملممال لزيمماذة حشممد 

 املوارذ ص سفاق هفال التمويل العاملي املتغري. 
. ت بال باللعل جاوذ متزايمدة ى أنشطال حتففد تدهور األراضياستعرا  اإلنلاق العا  عل -39

إلجممراع استعراضممات معم قممال للنلقممات العامممال علممى مواضممفع ا سممتدامال املامممال، مثممل تغممري املنمماخ، 
والتنمممو  البفولممموجي، واللقمممر، والبفئمممال، ومناممما املشمممرو  املشمممرت  بممم  البنمممب المممدو  وبرنمممامب األممممه 

اسممتعرا  النلقممات العاممال واملؤسسممات ص جمممال املنماخح  واملمموارذ املالفممال املتةمدة اإلمنممائي، املعنمو  ح
املص  مممممال للتنمممممو  البفولممممموجي والتنمفمممممال  واملبممممماذرة املعنفمممممال بممممماللقر والبفئمممممال. وباإلضمممممايال  ا هممممماا 
ا ستعراضات، ميان  جراع استعرا  لإلنلاق العما  علمى أنشمطال حتففمد تمدهور األراضمي مبشماركال 

 غريهه من الشركاع الدولف ، مع تطبفقمل واختبارا ص بلدا  رائدة.  هؤ ع الشركاع و/أو
ت قمممممد ر التامممممالفف ا قت ممممماذيال  .حتلفمممممل اللوائمممممد ا قت ممممماذيال وا جتماعفمممممال لالسمممممتثمارات -40

أ  يمممدر تلممماذي تمممدهور  ملفمممار ذو ر ص السمممنال. وميامممن 490للت مممةر وتمممدهور األراضمممي بنةمممو 
اقت ممماذيال ت مممل قفمتامممما  ارة املسممممتدامال لاراضمممي، منمممايعاألراضمممي، عمممن كريمممع تطبفمممع ن ممما  اإلذ

. ولتةويممل همماا حاألرقمما  الابممريةح  ا معلومممات هاذيممال تممدعه قممرارات (13)تريلفممو  ذو ر 1.4  ا
ا قت مماذيال واملسممارات اللعالممال  -رامسممي السفاسممات ص البلممدا ، ي قممرتح حتلفممل اللوائممد ا جتماعفممال 

 -ص بلممدا  رائممدة  تممارة. وسممريكز حتلفممل اللوائممد ا جتماعفممال  مممن حفممأ التاللممال لتنلفمما ا تلاقفممال
تقفممفه ‘ 1‘ا قت مماذيال الناجتممال عممن ا سممتثمارات ص تنلفمما ا تلاقفممال تركفممزاط خاصمماط علممى ممما يلممي: 

 سمماا  ا سممتثمارات ص تمممويري يممرا عمممل، وتقلمممفل ‘ 2‘خممدمات الممن ه اإلياولوجفممال ال يمممال   
__________ 

 .Economics of Land Degradation Initiative: Report for policy and decision makers”, 2015“ان مر  (13)

Retrieved from: <http://eld-initiative.org/fileadmin/pdf/ELD-pm-report_05_web_300dpi.pdf>. 
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تقفممممفه سممممفناريوهات ‘ 3‘كممممار أهممممدال التنمفممممال املسممممتدامال  اللقممممر، وحتقفممممع غايممممات أخممممر) ص  
ا سمممتثمار البديلمممال ويوائمممدها املقابلمممال. ولتنلفممما هممماا املاممممال، سمممتقو  اآللفمممال العاملفمممال، بالشمممراكال ممممع 
مبمماذرة اقت مماذيات تممدهور األراضمممي ومعاممد األللفممال )وهممو جمممممع ياممر مسممتقل أعممد أذاة  اكممماة 

هتمممدل  ا التصطمممف  اإلمنمممائي  (Threshold 21)العشمممرينح ذينامفمممال تسممممى حعتبمممال القمممر  ايممماذي و 
 (IPAT)الممموكين الشمممامل واملتااممممل وكويمممل األجمممل( بإعمممداذ حأذاة متااملمممال لتقفمممفه السفاسممماتح 

 ت طبع بالتعاو  مع مؤسسات اقت اذيال وكنفال رائدة ص بلدا   تارة.
 املزايا  

سممجالط ملتابعممال البلممدا  وحيممدذ يممرا حتلفممل عملفممات حشممد املمموارذ ويممرا التمويممل ينشممه  -41
. يسما هاا التةلفل بتةديد وياه مد) يعالفال ا سمرتاتفجفات السمابقال التمويل املناسبال للبلدا 

والراهنممال ص حشمممد املممموارذ. وبنممماع علمممى هممماا التةلفمممل، سمممفاو  باإلماممما  اسمممتصالا ذروس ممممن 
 الفال املص  ال لتنلفا ا تلاقفال.أجل املستقبل وحتديد التغفريات الضروريال لزياذة املوارذ امل

. اسممتعرا  اإلنلمماق العمما  يسمماه ص زيمماذة اتسمماق السفاسممات املشممرتكال بمم  القطاعممات -42
ياسممتعرا  اإلنلمماق العمما    يمموير معلومممات عممن أمنمماط اإلنلمماق يةسممب، و منمما يسمماه أيضمماط ص 

القطاعممات والافلفممال هتفئممال ياممه مشممرت  ذاخممل اياومممال ألافممال انسممجا  السفاسممات املشممرتكال بمم  
 الا ميان للسفاسات املشرتكال ب  القطاعات واستثماراهتا أ  يعزز بعضاا بعضاط.

عمممر  اللوائمممد املتعمممدذة لالسمممتثمارات ص ا تلاقفمممال مامممه  مممال مزيمممد ممممن املممموارذ املالفمممال  -43
ذ لات . وهمماا املعلومممات مامممال أيضمماط لتةديممد أنلممع املسممارات واملمموار املص  ممال لتنلفمما ا تلاقفممال

 ال لال الا رجب حشدها من أجل التنلفا الناجا لالتلاقفال. 
 .ممن املمموارذ مجفمع البلمدا اسممتلاذة و  ممن املموارذ يممراذ) البلمدا اسمتةداث يرصمال اسمتلاذة  -44

تتمفا للبلمدا  املتطوعمال ا سمتلاذة ممن املمموارذ،  املل ملال ويمع الطلمب واملعمقممال  لا كانمت التقففممات
يمإ  اللوائمد لمن تعموذ علمى  درات عمن كريمع المتعله املشمرت  حأقنماع اخلدممالح،مبا ص للمب تنمفمال القم

يممراذ) البلممدا  يةسممب. وسممول تقممو  اآللفممال العاملفممال، بالتعمماو  مممع البلممدا  الرائممدة، باسممتصالا 
 الدروس املستلاذة املامال و تاحتاا لبلدا  أخر). 

 القفوذ  
. علمممممى غمممممرار اخلفمممممارات األراضمممممي تعريممممف التمويمممممل املتعلمممممع بالت مممممةر وبتةففمممممد تمممممدهور -45

يتطلممب وجمموذ تعمماريف  يممإ  ضممما  قابلفممال همماا التقففمممات للمقارنممال يفممما بمم  البلممدا  السممابقال،
التمويل املتعلع بالت ةر وبتةففد تدهور األراضي. ومن ومأ  التعماو  الطموعي بعملفال للمق وذ 

، باتبما  هنمب يبمدأ ممن القاعمدة  ا مع البلدا  الرائدة ص  جراع التةالفل القطريال املعمقال أ  يساه
القمممممال، ص هتفئمممممال ياممممه أكثمممممر عمومفمممممال للتمويممممل واإلنلممممماق املتعلقممممم  بالت ممممةر وبتةففمممممد تمممممدهور 
األراضي، مما يساه ص مواجاال التةديات الرئفسفال الا  حت ح  اآل  ص سفاق تتبع التمويمل 

 واإلبالغ عنمل، أي وضع معفار موحد.
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 االستنتاجات -سادساا  
منذ اعتماد االسةتراتيجية مةن جانةب اا ةراب فةي االتفاقيةةت يةدك تريةر  بيةر فةي  -46

هيكل تمويل المساعدة اإلنمائية المخصصة لإلجراءات المتعلقة بالتصةحر وتحييةد تةدهور 
. ولم تترير مستويات المسةاعدة اإلنمائيةة الرسةمية التقليديةة تريةراا  بيةراات فةي يةين ااراضي

 التمويل ااخرى عدة أضعاب.ازدادت مصادر 
ومةةةن  ةةةيد تحييةةةد تةةةدهور ااراضةةةي أد يكةةةود أداة لالسةةةتفادة الكبيةةةرة مةةةن زيةةةادة  -47

نافةةةةذة لتحقيةةةةق االنسةةةةجام فيمةةةةا بةةةةين السياسةةةةات و  التمويةةةةل المخصةةةةص لتنفيةةةةذ االتفاقيةةةةةت
. لقةةد ايتةةل تحييةةد تةةدهور ااراضةةي مكانةةة فةةي مةةدارة خطةةة التنميةةة وااللتزامةةات الو نيةةة

مةن أهةداب التنميةة المسةتدامةت واعتمةدت اا ةراب فةي االتفاقيةةة  3-15لهةدب بومةفه ا
موضوع التحييد بومفه أداة قوية لتنفيذ االتفاقية. ويمثةل التحييةد فرمةة  بيةرة للحكومةات 
لتعزيز التنميةة المسةتدامة باالسةتفادة مةن الفوائةد المتعةددة للتحييةد فةي تسةريع وتيةرة تنفيةذ 

نافةةةذة لتحقيةةةق االنسةةةجام بةةةين السياسةةةات وااللتزامةةةات  ييةةةد يمثةةةلاالتفاقيةةةة.  مةةةا أد التح
الو نيةةة الرئيسةةيةت المتعلقةةة مةةثالا بالمنةةاا واستصةةالس ااراضةةي. وتسةةودغ الفوائةةد المتعةةددة 

قاعةةدةا لحشةةد مزيةةد مةةن  الناجمةةة عةةن مشةةاريع تحييةةد تةةدهور ااراضةةي اسةةتخدام التحييةةد
 التنمية المستدامة بشكل عام.  الموارد لتمويل تنفيذ االتفاقية في سياق خطة

لكي يكود التتبةع واإلبةالغ فيمةا يتعلةق بالتمويةل المخصةص لتنفيةذ االتفاقيةة أ ثةر  -48
جدوىت يُقتةرس  جةراء تحليةل منهجةي لمجموعةات البيانةات العالميةة وتحليةل قطةري مالئةم 

لتتبةع واإلبةالغ نهجةاا ل معةاا  3و 2اتخةا  الخيةارين  . وبعبارة أخرىت يُقترسللبلداد "الرائدة"
باعتبار  لك جةزءاا أساسةياا فةي اسةتراتيجية  فيما يتعلق بالتمويل المخصص لتنفيذ االتفاقيةت

. وهةةةذا الةةةدمف يتوافةةةق علةةةع أفدةةةل نحةةةو مةةةع الةةةدروس 2030-2018االتفاقيةةةة للفتةةةرة 
المسةةتفادة والمبةةادل وااهةةداب المقتريةةة للتتبةةع واإلبةةالغ مسةةتقبالا فيمةةا يتعلةةق بالتمويةةل 

 ص لتنفيذ االتفاقية.المخص

 التوميات -سابعاا  
التحليةةةل واالسةةةتنتاجات الةةةواردة فةةةي هةةةذا  فيمةةةا يلةةةي تومةةةيات مقّدمةةةة مةةةع مراعةةةاة -49

 التقرير:
أداةا لالسةتفادة مةن فةرص  تشجع اا ةراب علةع اسةتخدام تحييةد تةدهور ااراضةي -50

التمويةةل ريةةر المسةةبوقة فةةي تنفيةةذ االتفاقيةةة. ويُطلةةب  لةةع اآلليةةة العالميةةة أد تعةةزز دعمهةةا 
للبلداد عن  ريق تحديد فةرص التمويةل الجديةدة واالسةتفادة منهةات بمةا فةي  لةك التمويةل 

ب المتعلةةق بالمنةةاا والتمويةةل المقةةدم مةةن القطةةاع الخةةاصت ال سةةيما فةةي سةةياق تحديةةد هةةد
 تحييد تدهور ااراضي. 
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ُتشجع اا راب التةي تعهةدت بتحديةد أهةداب و نيةة  وعيةة بشةيد تحييةد تةدهور  -51
الفعاليةة عةن  الفعالية. وتتحقةق لتحقيق ااراضي علع االستفادة من عملية تحديد ااهداب

نافةةذةا لدةةماد   ريةةق  بةةراز الفوائةةد المتعةةددة لتحييةةد تةةدهور ااراضةةي واسةةتخدام التحييةةد
نسةةجام السياسةةاتت ومشةةار ة الشةةر اء الرئيسةةيينت و يةةالء أولويةةة إلنشةةاء مشةةاريع تحويليةةة ا

ضخمةت أي التحول "من المشاريع التجريبيةة  لةع المشةاريع الدةخمة". ويُطلةب  لةع اآلليةة 
العالميةة أد تةةدعم البلةةداد فةي تحديةةد فةةرص تحقيةةق الفعاليةة وتحديةةد المشةةاريع التحويليةةةت 

 تعاود الوثيق مع الشر اء الدوليين. و لك في   ار من ال
ُتشةةجع اا ةةراب علةةع تعةةديل عمليةةة التتبةةع واإلبةةالغ فيمةةا يتعلةةق بالتمويةةل المخصةةص  -52

. ويُومةةع 2030-2018لتنفيةةذ االتفاقيةةة بمةةا يتفةةق واالسةةتراتيجية الجديةةدة لالتفاقيةةة للفتةةرة 
العالميةةةت وتحليةةل  بةةالجمع بةةين تحليةةل مجموعةةات البيانةةات العالميةةةت الةةذي تجريةةه اآلليةةة

قطةةةةةري معمةةةةةق ومالئةةةةةم لعمليةةةةةة يشةةةةةد المةةةةةوارد وللنفقةةةةةات العامةةةةةة وللفوائةةةةةد االقتصةةةةةادية 
 واالجتماعية إلجراءات تنفيذ االتفاقية.

يُطلب  لع اآللية العالمية أد تحشةد مةوارد لتنفيةذ الةنهف المقتةرس الرامةي  لةع تتبةع  -53
ال سةةةيما للتحليةةةل القطةةةري المعمةةةق التمويةةةل المخصةةةص لتنفيةةةذ االتفاقيةةةة واإلبةةةالغ عنةةةهت و 

المقتةةةرس. وُتشةةةجع اا ةةةراب الراربةةةة فةةةي  جةةةراء تحليةةةل و نةةةي معمةةةق علةةةع تةةةوفير مةةةوارد 
  ضافية.  مالية
يُطلب  لع اآللية العالمية أد تقيم  ةرا ات لتنفيةذ الةنهف المقتةرس المتعلةق بةالتتبع  -54

تحييةةد تةةدهور ااراضةةي واإلبةةالغت وبخامةةة لوضةةع منهجيةةة السةةتعراض اإلنفةةاق العةةام علةةع 
وإلعةةةداد ااداة المتكاملةةةة لتقيةةةيم السياسةةةات والبةةةدء فةةةي تطبيقهةةةا فةةةي بلةةةداد رائةةةدة فةةةي 

 . 2017 عام
يُطلب  لع اآللية العالمية أد تتعاود مع المبةادرات الجديةدة المتعلقةة بتتبةع تمويةل  -55

م العالميةةة التنميةةة المسةةتدامةت لدةةماد  دراف تعريةةف التصةةحر وتةةدهور ااراضةةي فةةي الةةن 
 لتتبع التمويل في المستقبلت وفي منهجيات ترميز التمويل.
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 المرفق ااول

فةةرص التمويةةل المخصةةص لتنفيةةذ االتفاقيةةة: تقريةةر أعةةدي المعهةةد الةةدولي   
 للتنمية المستدامة نيابة عن اآللية العالمية

ر يسممتعر  همماا املمموجز م مماذر وقطاعممات التمويممل املص ممل ملشمماريع الت ممةر وتممدهو  -1
 األراضي، ويرا تويري م اذر نويل جديدة. ويعر  ا زع األخري ا ستنتاجات والتوصفات. 

 مالمح المساعدة اإلنمائية العالمية -أوالا  
تغريت مالما املسماعدة اإلمنائفمال العاملفمال ص السمنوات الثمماين الما نلمات يفاما األكمرال  -2

للسممنوات العشممر مممن أجممل تعزيممز تنلفمما ا تلاقفممال ص ا تلاقفممال اخلطممال و كممار العمممل ا سممرتاتفجف  
( )ا سرتاتفجفال(. وتشري من مال التعاو  والتنمفمال ص املفمدا  ا قت ماذي  ا أ  2008-2018)

 2008 ا عممما   2007ص املائمممال ممممن عممما   13ازذاذت بنةمممو  (14)املعونمممال القابلمممال لل جممممال قطريممماط 
(، 2008ملفمممممو  ذو ر ص عممممما   55 052 ا  2007ملفمممممو  ذو ر ص عممممما   48 635 )ممممممن

، وصملت هماا 2014وظل هاا الرقه قابتماط  ا حمد مما خمالل السمنوات السمت التالفمال. وص عما  
ملفممممممممممو  ذو ر باملقارنممممممممممال مممممممممممع  1 940ملفممممممممممو  ذو ر، أي بزيمممممممممماذة  56 992املسمممممممممماعدة  ا 

 .2008 عا 
تممممممممديقات ، وال(15)أقنمممممممماع اللممممممممرتة نلسمممممممماا، وممممممممادت التممممممممديقات الرمسفممممممممال األخممممممممر) وص -3

زيمماذة هائلممال،  (17) ، واملممنا املقدمممال مممن الوكمما ت اخلاصممال واملن مممات غممري اياومفممال(16)اخلاصممال
__________ 

املعونال القابلال لل جمال قطرياط: هي نسبال املساعدة اإلمنائفال الرمسفال الا للبلدا  املتلقفمال رأي يعتمد بممل بشمأهنا، أو الما  (14)
ابلمممال (، املعونمممال الق2016قمممد يامممو  قممما رأي يعتمممد بممممل بشمممأهنا. من ممممال التعممماو  والتنمفمممال ص املفمممدا  ا قت ممماذي )

  (.2016نوز/يولفمل  5)مت ا كال  علفاا ص  en-Doi: 10.1787/69d8099bلل جمال قطرياط )مؤور(. 

تشمل التديقات الرمسفال األخر) ائتمانات الت دير  وحفازة اياومات واملؤسسات املالفمال املركزيمال لماوراق املالفمال  (15)
السمموقفال  واإلعانممات )املممنا( املقدمممال للقطمما  اخلمماا المما ت ممدرها م ممارل التنمفممال املتعممدذة األكممرال بالشممروط 

لتفسري تقدميمل قروضاط للبلدا  النامفمال  واألمموال الما تمدعه ا سمتثمار اخلماا. من ممال التعماو  والتنمفمال ص املفمدا  
)مت ا كممال  علفامما  en-doi: 10.1787/6afef3df(، التممديقات الرمسفممال األخممر) )مؤوممر(. 2016ا قت مماذي )

   (.2016وز/يولفمل ن 5 ص

ميان تقسفه التديقات الرأمسالفال اخلاصال  ا ا ستثمار األجنيب املباور  وحوايأ األسماه )ومراع وبفمع األوراق املالفمال  (16)
(، 2016واألسمماه(  وايمموا ت املالفممال  وقممرو  القطمما  اخلمماا. من مممال التعمماو  والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي )

   (.2016نوز/يولفمل  5)مت ا كال  علفاا ص  en-doi: 10.1787/4d31a9d6التديقات اخلاصال )مؤور(. 

ت عمممرل املمممنا املقدممممال ممممن الوكممما ت الطوعفمممال اخلاصمممال واملن ممممات غمممري اياومفمممال بأهنممما التةمممويالت الممما جترياممما  (17)
ط ذيممع قفمتامما. الوكمما ت الطوعفممال اخلاصممال واملن مممات غممري اياومفممال نقممداط، أو السمملع أو اخلممدمات المما   ي شممرت 

(، املممنا املقدمممال مممن الوكمما ت اخلاصممال واملن مممات غممري 2016من مممال التعمماو  والتنمفممال ص املفممدا  ا قت مماذي )
   (.2016نوز/يولفمل  5)مت ا كال  علفاا ص  en-doi: 10.1787/a42ccf0eاياومفال )مؤور(. 
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. وبفنما ظلمت القفممال الالفمال للمعونمال القابلمال لل جممال قطريماط مرتلعمال 1على النةو املب  ص ا دول 
باملقارنمممال ممممع التمممديقات الرمسفمممال األخمممر) واملمممنا املقدممممال ممممن الوكممما ت اخلاصمممال واملن ممممات غمممري 

الل السمنوات اياومفال، كانت النسبال املئويال للزياذة ص النوع  األخريين من التديقات مرتلعال خم
ص  200السممت األوا لالسممرتاتفجفال. وص الوقممت نلسمممل، ازذاذت التممديقات اخلاصممال بممأكثر مممن 

 املائال، وينبغي مراعاة هاا التديقات ص أي استعرا  للمساعدة اإلمنائفال. 
 1ا دول 

 )بماليين الدوالرات(  2014-2008تدفقات المساعدة اإلنمائية: 

 النسبال املئويال للتغري 2014 2008 يئال التديع املا  
 3.5 56 992 55 052 املعونال القابلال لل جمال قطرياط 
 1 142.9 4 625 372.1 التديقات الرمسفال األخر)

 213.3 402 935 128 583 التديقات اخلاصال 
املنا املقدمال من الوكا ت اخلاصال 

 واملن مات غري اياومفال 
738 25 245 32 25.2 

 وقطاعات تمويل مشاريع التصحر وتدهور ااراضيمصادر  -ثانياا  
ماايةمممال حالت مممةرح عمممن املشممماريع المممما  ذتلمممف املشممماريع الممما ت عمممر ل بأهنممما تسمممتادل -4

ماايةممال حتممدهور األراضمميح، وقممد تلقممت املشمماريع األخممرية حنممو ضممعلي التمويممل المماي  تسممتادل
ملدرجمممال ص قاعمممدة بفانمممات املعونمممال تلقتممممل املشممماريع األوا، وللمممب ممممن واقمممع بفانمممات نويمممل التنمفمممال ا

(AidData)(18) مشمممروعاط تتعلمممع  365، بلغمممت املعونمممال املقدممممال  ا 2013-2010. وص اللمممرتة
جامممممال متلقفمممممال للمعونمممممال  62ملفمممممو  ذو ر، وقاممممممت بتنلفممممما هممممماا املشممممماريع  450.5بالت مممممةر 
مشممماريع املتعلقمممال لل ذولمممال ومن ممممال. وص اللمممرتة نلسممماا، بلمممر  مجممما  املعونمممال املقدممممال 30 ومولتاممما

(، ولاممن  364مممن املشمماريع ) متاممايه ملفممو  ذو ر مممن خممالل عممدذ 886.5بتممدهور األراضممي 
(. وكمما  عممدذ 23( وعممدذ كفانممات التمويممل أقممل )79كمما  عممدذ ا اممات املتلقفممال للمعونممال أكمم  )

 ملفمممو  ذو ر 95.3مشمممروعاط يقممم ، وبلغمممت قفمتاممما الالفمممال  26املشممماريع املعنفمممال بامممال اجملمممال  
 خالل اللرتة نلساا.

وكممما  القطممما  األويمممر ح ممماط ممممن هممماا التمويمممل همممو حالزراعمممالح، رغمممه تمممدوين التمويمممل ص  -5
جمموعمممال متنوعمممال ممممن القطاعمممات، مناممما: ايمايمممال العاممممال للبفئمممال، وايراجمممال، والتافمممف ممممع املنممماخ، 

__________ 

لممممال قنائفممممال ومتعممممدذة األكممممرال علممممى مسممممتو) وكا 90( بفانممممات مممممن aiddata.orgتضممممه قاعممممدة بفانممممات املعونممممال ) (18)
املشماريع. وت سمتمد مع مه البفانمات ممن جمموعمات بفانممات من ممال التعماو  والتنمفمال ص املفمدا  ا قت ماذي وت ممدرج 

غممري األعضمماع ص من مممال التعمماو  والتنمفممال ص  -أمما أيضمماط بفانممات مممن بلممدا  ومن مممات  نممال املسمماعدة اإلمنائفممال 
   املفدا  ا قت اذي.
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الغمممماائي،  واإلمممممداذ باملفمممماا وال ممممرل ال ممممةي، واإلذارة املسممممتدامال لاراضممممي، والطاقممممال، واألمممممن
واملباذرة املعززة خلل  ا نبعاقات النامجال عن  زالال الغابات وتدهورها، والتعلمفه، وذعمه املن ممات 

 غري اياومفال )مبا ص للب املرأة(. 
  2ا دول 

 )بالدوالر اامريكي( 2013-2010: مصادر وقطاعات التمويل

 القطا /الغر 

املسمماعدة  البلممدا  املاحنممال األعضمماع ص  نممال
اإلمنائفال التابعمال ملن ممال التعماو  والتنمفمال ص 

 املؤسسات الوقلفال املفدا  ا قت اذي
  ملفو  ذو ر 95.3 تدهور األراضي والت ةر

  ملفو  ذو ر 450.5 الت ةر
  ملفو  ذو ر 886.5 تدهور األراضي
 بلفو  ذو ر 5.225 بلفو  ذو ر 4.2 التنو  البفولوجي

 بلفو  ذو ر 1.186 بلفو  ذو ر 17.8 تغري املناخ

 4.2مشممروعاط قفمتامما  2 801يتبمم  مممن نلممس قاعممدة البفانممات واإلكممار الممزمين وجمموذ  -6
مشممممممروعاط  8 590ملفممممممار ذو ر تقممممممد  املعونممممممال ص جمممممممال حالتنممممممو  البفولمممممموجيح. وباملثممممممل، يوجممممممد 

 ا أ  التمويمل  2ا مدول ملفار ذو ر تقد  املعونال ص جمال حتغمري املنماخح. ويشمري  17.8 قفمتاا
يمماق التمويممل  2013-2010املقممد  مممن املؤسسممات الوقلفممال ملشمماريع التنممو  البفولمموجي ص اللممرتة 

املقد  من اياومات لنلس الغر . ويفما يتعلع بالدعه املقد  من املؤسسات الوقلفال للمواضفع 
ص املائمممال  1 مممنفف ، أمامممن ت2013-2010لات ال ممملال بأهمممدال التنمفمممال املسمممتدامال ص اللمممرتة 

ذو ر( بوصممململ  1 186 094 086يقممم  ممممن  مجممما  المممدعه املقمممد  ممممن املؤسسمممات الوقلفمممال )
مممن أهممدال التنمفممال املسممتدامال )اذممال  جممراعات عاجلممال للت ممدي لتغممري املنمماخ  13يممدعه اقممدل 

ص املائمممال ممممن  مجممما  المممدعه املقمممد  ممممن املؤسسمممات الوقلفمممال  5وآقمممارا(، ص حممم  أمامممن ت مممنفف 
ممممممممن أهمممممممدال التنمفمممممممال املسمممممممتدامال  15ذو ر( بوصممممممململ يمممممممدعه اقمممممممدل  5 225 003 471)

الممن ه اإلياولوجفممال ال يمال وترمفمامما وتعزيممز اسممتصداماا علمى حنممو مسممتدا ، و ذارة الغابممات  )محايمال
علممى حنممو مسممتدا ، وماايةممال الت ممةر، ووقممف تممدهور األراضممي وعاممس مسممارا، ووقممف يقممدا  

 . (19)التنو  البفولوجي(

وميثل التعاو  ب  بلدا  ا نول م دراط  متمالط آخمر للتمويمل، و   كما  مع مه جمموعمات  
 بفانات اإلبالغ عن التمويل تركز على التديقات من البلدا  املتقدمال  ا البلدا  النامفال.

__________ 

(19) SDG Funders: SDG Philanthropy Platform (http://sdgfunders.org/sdgs/). 
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 آليات التمويل المبتكرة -ثالثاا  
المما تولممد املزيممد مممن أممموال تعممر ل جمموعممال البنممب الممدو  التمويممل املبتاممر بأنمممل األنشممطال  -7

التنمفممال عممن كريممع ا سممتلاذة مممن م مماذر التمويممل ا ديممدة أو  وممرا  وممركاع جممدذ، أو بتةسمم   
. ونسممممتعر  (20)كلممماعة التممممديقات املالفمممال، أو جبعممممل التممممديقات املالفمممال أكثممممر تركفممممزاط علمممى النتممممائب

، ونقممد  أمثلممال  ممدذة آللفممات التمويممل (21)يلممي أربممع يئممات عريضممال آللفممات التمويممل املبتاممرة يفممما
 املبتارة لات ال لال أاا اللئات. 

: الدةةرائب أو المسةةتحقات أو الرسةةوم اإلجباريةةة ااخةةرى علةةع اانشةةطة العالميةةة -8
تولمد هماا املبماذرات م ماذر جديمدة لإليمراذات العاممال. ومثمال للمب الضمريبال علمى تمااكر الطمريا  

شاركال على املستو) الوكين ص  كار من التعاو  الدو . وميان الا تلرضاا حاومات البلدا  امل
توجفمممل املمموارذ املتأتفممال مممن همماا املبمماذرة حنممو صممندوق حتففممد تممدهور األراضممي أو أي صممندوق معممين 

 بتنلفا ا تلاقفال. 
مممل همماا املبمماذرات جممزعاط مممن سممعر وممراع سمملعال اسممتاالكفال المسةةاهمات التدةةامنية -9 : توج 

ذو . وتممدرج السمملطات العامممال، عممن كريممع صممندوق التضممامن الرقمممي، حعبممارة حنممو هممدل  منممائي 
تضممامنفال رقمفممالح ص ذعواهتمما  ا تقممد  عطمماعات لشممراع معممدات وخممدمات تانولوجفمما املعلومممات 

ص املائال من  مجا   1وا ت ا ت، على أ  توايع الشركال الا تلوز بالعطاع على اإلساا  بنسبال 
 دوق مقابل حع استصداماا لعالمال حصندوق التضامن الرقميح.قفمال ال لقال ص ال ن

: تتمممفا هممماا املبممماذرات األمممموال التخصةةةيص المسةةةبق والسةةةندات القائمةةةة علةةةع الةةةديود -10
العامال ص وقت مبار ملشاريع التنمفال، بإصدار سندات ص األسواق املالفمال الدولفمال. وتشممل اآللفمات 

سممممممندات املغرتبمممممم ، والسممممممندات املسممممممؤولال اجتماعفمممممماط القائمممممممال علممممممى الممممممديو  حتممممممويالت الممممممديو ، و 
( ا سممممتصدا  2014حاخلضممممراعح. وقممممد حممممدذت مبمممماذل السممممندات اخلضممممراع )املعتمممممدة ص عمممما   أو

املسممتدا  لاراضمممي بوصمململ جمممما ط مممؤهالط، ممممما رجعلمممل وقفمممع ال مملال بالت مممةر/حتففد تممدهور األراضمممي. 
عمال، ص املقما  األول، يمايمال الغابمات املطمرية واست صدمت اإلعلماعات ممن المديو  مقابمل حلمأ الطبف

 وموائل ايفاة ال يال املامال األخر) أو املنماكع لات التنمو  البفولموجي. واسمت صدمت األراضمي أساسماط 
للةممدائع الوكنفممال أو املنمماكع احملمفممال. وجتمممع ال ممناذيع ا سممتئمانفال للتنممو  البفولمموجي ممموارذ متعممدذة، 

 التمويل الدو  والتمويل املقد  من القطا  اخلاا.من املفزانفال الوكنفال  ا 
ضةةةمانات الدولةةةةت والحةةةوافر المشةةةتر ة بةةةين القطةةةاعين العةةةام والخةةةاصت والتةةةيمينت  -11

: تمممؤذي هممماا املبممماذرات  ا زيممماذة األمممموال العاممممال ممممن أجمممل تمممويري واآلليةةةات السةةةوقية ااخةةةرى
ومفممال أو ا لتزامممات بشممراع منممتب حمموايز اسممتثمار للقطمما  اخلمماا، أي عممن كريممع اإلعانممات ايا

__________ 

(20) <http://siteresources.worldbank.org/CFPEXT/Resources/IF-for-Development-Solutions.pdf>. 
 /www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction>تسمتند اللئمات األربمع  ا الموقفقت   (21)

Development %20Cooperation%20 20%وFinance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf>. 
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 معمم  بسممعر  ممدذ )مثممل اللقاحممات(. وهتممدل آلفممات أخممر)  ا ايممد مممن اخلطممر السممفاذي و/أو
أوجمل ضعف يفما يتعلع با قت اذ الالي. ويادل التأم  القائه على حالال الطقس أو القرو  

مويمل. وترتامز مع مه مبماذرات املقاومال للتقلبمات ا قت ماذيال الدوريمال، ممثالط،  ا حتسم  كلماعة الت
التأم  على منمولج تمويري األمموال العاممال ممن أجمل زيماذة قمدرة أسمواق التمأم  علمى حتممل اخلطمر. 
وص حالممال عممد  وجمموذ بممرامب ومرايممع للتممأم  علممى اإلكممالق، تمموير األممموال العامممال أيضمماط تاممالفف 

لتقنفممال مممن أجمل زيمماذة القممدرة علممى البمدع. وكثممرياط ممما تنطموي همماا املبمماذرات علممى تقمد  املسمماعدة ا
حتسمم  املعلومممات )مثممل البفانممات املتعلقممال بممالطقس( وبفئممال اخلطممر. ويتمموا  تمم  ا بتاممار العمماملي 
للتمويممممل املتعلممممع باملنمممماخ  عممممداذ أذوات لتمويممممل املنمممماخ واألعمممممال التجاريممممال القائمممممال علممممى التنممممو  

 ص  ذارة البفئال وحلأ التنو  البفولوجي.  البفولوجي، مبا ص للب استصدا  ا عتماذ واملعايري

 االستنتاجات -رابعاا  
رجب أ  يوا اهتمما  مل ماذر التمويمل مبما يتناسمب ممع حجماما ص حسمابات التمديقات  -12

الرمسفال الالفال املوجاال  ا التنمفال املسمتدامال. وينبغمي أ  يتجماوز ت ممفه املشمرو  م ماذر التمويمل 
األراضي والت ةر،  فأ يشمل م اذر أخر) كتغري املناخ، وحلأ التقلفديال املص  ال لتدهور 

التنممو  البفولمموجي، والزراعممال، واإلذارة املسممتدامال لاراضممي، وايراجممال )مبمما ص للممب الغطمماع ايرجممي 
احملدوذ(، و ذارة املفاا، والتنمفال الريلفال. وميان استطال   ماانفال استصدا  اإلعلاعات من الديو  

تلاقفممال. وتتوقممف يعالفممال همماا املشمماريع علممى  وممرا  مممال  األراضممي ومسممتصدمي لتمويممل تنلفمما ا 
األراضممي احمللفمم  واملن مممات غممري اياومفممال احمللفممال أو من مممات اجملتمممع املممدين، واتبمما  هنممب ينطلممع 
مممن القاعممدة  ا القمممال   مممن القمممال  ا القاعممدة. وباملثممل، مياممن اسممتطال   ماانفممال اإليمماذة مممن 

وسممممفلالط لتمويممممل املشمممماريع المممما  السممممندات املسممممؤولال اجتماعفمممماط أو حاخلضممممراعح رتبمممم  أوسممممندات املغ
 تت د) لتدهور األراضي. 

وباإلضمايال  ا للمب، ممن وممأ  وضمع تعريمف عملمي للمق مموذ بالتمويمل املص مل لتنلفمما  -13
تمآزر ممع ا تلاقفال، مبا ص للب حتففد تدهور األراضي، أ  يرسمي األسماس لالسمتلاذة ممن عالقمات ال

العملفات القائمال والناوئال ص تتبع التديقات املالفال، انطالقاط من العمل املاكور أعمالا بإرجماز  ورجمب 
سمفما البفانمات املتعلقمال بالتعماو    رجاذ خفارات لسمد يجموات البفانمات املتعلقمال بالتمديقات املالفمال،  
تلاقفمممال ص  قاممممال ومممراكات تشمممجع يفمممما بممم  بلمممدا  ا نمممول  ورجمممب اسمممتغالل القمممدرة التن فمفمممال لال

 العملفات األخر) املتعدذة األكرال على  ذماج املسائل التآزريال ص أعماقا،  سب ا قتضاع. 
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 المرفق الثاني

 تحليل الن م العالمية للتتبع الماليت أعدي المعهد الدولي للتنمية المستدامة نيابة عن اآللية العالمية  
يسماه كمل هنمب ممن يستعر  هاا ا زع عدة نم ا ب جديدة لتتبع التديقات املالفال املتعلقال مبشاريع التنمفال املستدامال. ومن املمان أ   

رة. وممن النم ا ب املاكورة أذناا ص ا اوذ الرامفمال  ا تتبمع التمويمل املتعلمع بالت مةر وبتةففمد تمدهور األراضمي،  مما ب مورة مباومرة أو غمري مباوم
مممب التمممديقات املالفمممال املص  مممال ألهمممدال التنمفمممال املسمممتدامال، مبممما ص للمممب اقمممدل  بتةففمممد تمممدهور املتعلمممع  3-15املتوقمممع أ  تتتبمممع عمممدة نم ا 

حتففممد األراضمي. وتتتبمع نم ا مب أخممر) نويمل التنمفمال، أو الزراعممال املسمتدامال، أو التنمو  البفولمموجي، أو املنماخ، وستشممل جامموذاط تتعلمع بالت مةر و 
حتففد تمدهور األراضمي  تدهور األراضي. وألسالفب مجع البفانات ص  كار هاا النم ا ب أافال أيضاط ص تتبع التديقات املالفال املتعلقال بالت ةر و 
 ومن املمان أ  تساعد هاا األسالفب أيضاط ص الاشف عن يرا جديدة لتمويل مشاريع حتففد تدهور األراضي.

 الجديدة لتتبع تمويل التنمية المستدامة نُةُهفملخص ال  

 الناب
املسممممممممممممممائل املوضمممممممممممممموعفال 
 التاللال با تلاقفالال لال  مالح ات  م در/م اذر البفانات املتناولال/مستو) الرتكفز

 ةاالستعراضات العالمية لتمويل التنمية المستدام
الةةةةةةةةةةةةدعم الرسةةةةةةةةةةةةمي اإلجمةةةةةةةةةةةةالي 

 المخصص للتنمية المستدامة
أهممممممممممممممممممممممدال التنمفممممممممممممممممممممممال 

 الاملستدام
 استعرا  عاملي

سمممممفعد جمموعمممممال بفانمممممات 
جديمممممممدة تشممممممممل مجفمممممممع 
التمويمممل املتعلمممع بالتنمفمممال 

 .املستدامال
من مممورا  ينبغمممي تتبعامممما: 

حاملتلقمميح )ياممايه من ممور 
املعونممممممممال القابلممممممممال لل جمممممممممال 
قطريمماط(، ومن ممور حاملقممد  ح 
)المممممممممممدعه املقمممممممممممد  ممممممممممممن 

 .جاات رمسفال(

مممممممن املممممممرجا أ  يمممممموير همممممماا 
املتعلمممممممممممممع بمممممممممممممالتتبع  الن ممممممممممممما 

اجملموعمممممممال األ مممممممل للبفانمممممممات 
بشمممممممممممأ  التمممممممممممديقات املالفمممممممممممال 
املص  ممممال ألهممممدال التنمفممممال 

 .املستدامال
جتمممممري مناقشمممممتمل حالفممممماط وهمممممو 

 د  تعلفقات بشأنمل.متاح لتق

سمممممممممفادل  ا تتبمممممممممع التمويمممممممممل 
ممن  3-15املص ل للامدل 

 .أهدال التنمفال املستدامال
اللائمممممممممدة الممممممممما سمممممممممتعوذ علمممممممممى 
ا تلاقفممممممال تعتمممممممد علممممممى كفلفممممممال 

 .تنلفا عملفال التتبع

  يشممممال تاللممممال  ضمممممايفال 
علمممى عممماتع األكمممرال بنممماعط 
علممممممممممممممى قممممممممممممممرار مبوجممممممممممممممب 

 ا تلاقفال.
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 الناب
املسممممممممممممممائل املوضمممممممممممممموعفال 
 التاللال با تلاقفالال لال  مالح ات  م در/م اذر البفانات املتناولال/مستو) الرتكفز

فرقةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل المشةةةةةةةةتر ة بةةةةةةةةين 
 الو االت المعنية بتمويل التنمية

نتممممممائب نويممممممل التنمفممممممال 
ووسممممائل تنلفمممما خطممممال 
التنمفمممممال ملممممما بعمممممد عممممما  

)خطممممال عمممممل  2015
وأهممدال  2030عمما  

 التنمفال املستدامال(
 استعرا  عاملي

جمموعممممممممممممممممال البنممممممممممممممممب 
الممممممممدو ، وصممممممممندوق 
النقممممممممممممممممممد الممممممممممممممممممدو ، 
ومن مممممممممممممال التعمممممممممممماو  
والتنمفمممممممال ص املفمممممممدا  
ا قت مممماذي، ومممممؤنر 

تةمممممممممممممممممدة األممممممممممممممممممه امل
 للتجارة والتنمفال. 

 قممد ت لممتمس مممن ا تلاقفمممال
  سممممممممممممممممممممماامات بشمممممممممممممممممممممأ 

حتديممممممممممممد وتتبممممممممممممع  كفلفممممممممممممال
التمويمممممممممممممممممممل املص مممممممممممممممممممل 

مممممممممممممممن  3-15للاممممممممممممممدل 
 .أهدال التنمفال املستدامال

سممفعتمد علمممى جمموعمممات 
 البفانات القائمال.

 ا اإلبمممممالغ عمممممن  سفسمممممعى
التمويممل املص ممل للاممدل 

من أهدال التنمفمال  15-3
 املستدامال

سمممتعتمد اللائمممدة الممما تعممموذ 
علممممى ا تلاقفممممال علممممى كفلفممممال 

 تنلفا عملفال التتبع. 

  يشمممممممممممممممال تاللمممممممممممممممال 
 ضممممممممايفال علممممممممى عمممممممماتع 
األكمممممممرال بنممممممماع علمممممممى 
 قرار مبوجب ا تلاقفال.

المبةةةةةادرة الدوليةةةةةة للشةةةةةفافية فةةةةةي 
 المعونة

 أنشطال التنمفال
 استعرا  عاملي

اياومممات املشمماركال، 
وم ممممممممممارل التنمفممممممممممال 
 املتعممممممدذة األكممممممرال،
واملن مممممممممممممممات غممممممممممممممري 

 اياومفال

تعتمممد قفمممال همماا العملفممال 
على جاوذ أكرال ياعلال 
متعممممدذة عممممن كريممممع هنممممب 

 تطوعي. 
سممممممممفعتمد أي اسممممممممتعرا  
عمماملي علممى مشمماركال عممدذ 

 كبري من البلدا .

ميثمممممل معفمممممار املبممممماذرة الدولفمممممال 
للشمممملايفال ص املعونممممال، ومنممممولج 
و كممار نشمممر البفانممات املتعلقمممال 

ئي، بأنشمممممممطال التعممممممماو  اإلمنممممممما
مثمممممممما ط للجامممممممموذ املباولممممممممال ص 
 كممار ا تلاقفممال لتممويري م مماذر 
للبفانممممات قابلممممال للمقارنممممال مممممن 
أجممممل تتبمممممع التممممديقات املالفمممممال 

 .املتعلقال بالت ةر

  يشمممممممممممممممال تاللمممممممممممممممال 
 ضممممممممايفال علممممممممى عمممممممماتع 
األكرال بناعط على قرار 

 .مبوجب ا تلاقفال

 نهف تتبع التمويل المتعلق بالمناا
اإل اريةةةة اتفاقيةةةة اامةةةم المتحةةةدة 

بشيد ترير المنةاات واتفةاق بةاري  
ت 9المنةةةةاا )المةةةةادة  بشةةةةيد تريةةةةر

 (7 الفقرة

 نويل تغري املناخ 
 استعرا  عاملي

ي المممف بتةديمممد مممما ق مممد   دذ  حقاط حي  
مممن نويممل وممما ح شممد مممن 
نويمممممممممممممممل عمممممممممممممممن كريمممممممممممممممع 

 التدخالت العامال.

عملفمممال مسمممتمرة قمممد تشمممار  
 يفاا ا تلاقفال

البلممدا  تشممار  باللعممل 
ص همممممماا العملفممممممال بنمممممماعط 
علممممممممممممى قممممممممممممرار اتلمممممممممممماق 

 .باريس
التقريةةةر المشةةةتر  بشةةةيد التمويةةةل 
المتعلةةةةةةق بالمنةةةةةةاا الُمقةةةةةةدم مةةةةةةن 
مصةةةةةةةةةةةارب التنميةةةةةةةةةةةة المتعةةةةةةةةةةةددة 

 اا راب

 تغري املناخ
اسممممممتعرا  اإلقممممممرا  
املقمممد  ممممن م مممارل 
التنمفممممممممممممممال املتعممممممممممممممدذة 

 األكرال

م مممممممممممممماذر بفانممممممممممممممات 
م ممممممممممممارل التنمفممممممممممممال 

 املتعدذة األكرال

التنمفممممممال تضممممممع م ممممممارل 
 املتعدذة األكمرال ت منفلاط 
 .للمشاريع املتعلقال باملناخ

 قممد تسممتعر  ا تلاقفممال كفممف
ياممو  الت ممنفف المماي تضممعمل 
م ممممممممارل التنمفممممممممال املتعممممممممدذة 
األكممممممرال منمممممماظرا لانشممممممطال 

 .املتعلقال بالت ةر

 منصلضال
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 الناب
املسممممممممممممممائل املوضمممممممممممممموعفال 
 التاللال با تلاقفالال لال  مالح ات  م در/م اذر البفانات املتناولال/مستو) الرتكفز

اسةةةةةةةةةةةتعراض النفقةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةة 
والمؤسسةةةةات المتعلقةةةةة بالمنةةةةاات 

 وأداة رمد ميزانية المناا

 مشاريع تغري املناخ
  لفال

اخلطمممممممممممممم  الوكنفممممممممممممممال 
املتعلقممممممممممممممال باملنمممممممممممممماخ، 
واملفزانفمممات اياومفمممال 

 .اللعلفال

تقممممممف ه أيضمممممماط السفاسممممممات 
واملؤسسمات لات ال ملال، 

تممممممممممممممممممممدمب تقففمممممممممممممممممممممات و 
 النلقات حالسلبفالح.

تعتمممد قفمممال همماا العملفممال 
علمممى جاممموذ قويمممال بقفممماذة 
البلممممممممممممدا   ويعتممممممممممممممد أي 
اسمممممممتعرا  عممممممماملي علمممممممى 

بمممممري ممممممن مشممممماركال عمممممدذ ك
 البلدا . 

مثممال لافلفممال تقفممفه التمويممل 
 احمللي.

مياممن أ  تسممتطلع ا تلاقفممال 
ممما  لا كانممت مسممائل حتففممد 
تممدهور األراضممي ت راعممى، أو 
ميامممممن أ  ت راعمممممى، ص هممممماا 

 .العملفال

 مرتلعال

 نُةُهف أخرى لتتبع التمويل القطاعي
املبممممممماذرة املعززة/ زالمممممممال  تتبع تمويل الرابات

 املداريالالغابات 
اسممممممممممممممممتعرا   لممممممممممممممممي 

 وعاملي

تقففمممممممممممممممممممات عاملفممممممممممممممممممال 
وعملفات  اسبفال على 

 .املستو) القطري

املشرو  يشر  املسماا  
واملتلقممممممممممممممم   ويشممممممممممممممممل 
مقمممابالت ممممع أصمممةال 

 امل لةال املعنف . 

مثمممال لعملفمممال تتبمممع التمويمممل 
المما تشممر  جاممات متعممدذة 

 .صاحبال م لةال

 مرتلعال

  ةةار عةةالمي لتتبةةع مبةةادرة الطاقةةة 
المسةةةةةةةةةتدامة للجميةةةةةةةةةعت و  ةةةةةةةةةار 

 المساءلة 

اي مممممممممممممممممول علمممممممممممممممممى 
الطاقمممممممممممممممال، وكلممممممممممممممماعة 
الطاقممممممممممممممال، والطاقممممممممممممممال 

 املتجدذة
اسممممممممممممممتعرا   لممممممممممممممي 

 وعاملي

بفانممممممممممممات لات صمممممممممممملال 
باملشممممممممرو  مممممممممن أجممممممممل 

 . كار عاملي للتتبع
تقممد  األكممرال اللاعلممال 
التزامممممممممممات وحتممممممممممديثات 
ذوريمممممممال بشمممممممأ  التقمممممممد  

حتقفمممع تلمممب احملمممرز حنمممو 
 .ا لتزامات

للتتبمممممممممممممممممع املممممممممممممممممما  مثممممممممممممممممال  
 .للنتائب للمشاريع/

 مرتلعال

    


