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 المتعلق بالمداخ الطنيم األجم

 األمانةمقد  من  تقرير منجز  

 موجز  
حلقتتا اللمتتع امللقتتواء ألنتتا  التتدورء يشتت   ال مويتتع  2016أيار/متتايو  18ُأجريتتت    

الطويتتع األجتتع امل للتتا ياملنتتا ،   يتتو  ي ملانمتتا، يتتال زامن متت  التتدورء الرايلتتا واألريلتت  ل تتع متتن 
اهلمئ تتتت  التتتتترعم  ا ونتتتتاقش املشتتتتاركو    حلقتتتتا اللمتتتتع املءتتتتا ع امل للقتتتتا ي مويتتتتع  جتتتترا ا  

واح ماجتتتا  البلتتتدا  األلتتترا  الناممتتتا متتتن التتتدعني، وال لتتتاو  علتتت   ءتتت  البمئتتتا  ال  مّتتت ، 
 ا 20-/م أ5ال م منما واعني أنشطا ال  ّهب، وفقاً للمقرر 
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 مقدمة -اوالا  
 النالية -الف 

 عمتتع حلقتتا  تتتن ني ،  ىل األمانتتا أ 20-/م أ5للتتب متتؤمتر األلتترا ، ملوجتتب املقتتر ر  -1
 متوجزاً  تلتد وأ  2020 عتام حتى ياملنتا  امل للا األجع الطويع ال مويع يش   الدورء ألنا  سنويا
 الرفمتتت  التتوزار  واحلتتوار األلتتترا  ستتنوياً كتتتع متتن متتؤمتر فمتت  ين تتتر كتت  اللمتتتع هتت   حلقتتا  عتتن

 تركتز ا وقترر متؤمتر األلترا  أ ستن   كتع مترء ُُيترى الت   ال مويع امل للا ياملنا  يش   املء وى
ي مويتتع امل للقتتا علتت  املءتا ع ، 2016و 2015  عتام   ،حلقتا  اللمتتع امللقتواء ألنتتا  التتدورء

 جتتترا ا  ال  مّتتتت ، واح ماجتتتا  البلتتتتدا  األلتتتترا  الناممتتتا متتتتن التتتتدعني، وال لتتتاو  علتتتت   ءتتتت  
 ا(1)19-/م أ3ر البمئا  ال م منما واعني أنشطا ال  ّهب، وفقاً للمقر  

 املقدمتتا وللتتب متتؤمتر األلتترا  أيضتتاً  ىل األمانتتا أ  تُلتتّد ًمملتتاً وستترااً تولمتمتتاً لل قتتارير -2
 املم تدء متن التتاء   ال مويتع امل للتا ياملنتا  لزيتااء املّ بلتا والتنُه  لستااتميما ا عتن ستن   كع
 ا(3)، لُمءاشد هبا   حلقا  اللمع امللقواء ألنا  الدورء(2)2020 عام  ىل 2014 عام

 نطاق التقرير المنجز -با  
ي ضمن ه ا ال قرير مللوما  عن األنشطا ال حضرييا حللقا اللمع امللقواء ألنا  التدورء  -3

ياملنا  )املشار  لمها فمما يلد حبلقا اللمتع(  امل للا األجع الطويع ال مويعيش    2016   عام
التترع ي ضمن موجزاً للمناقشا  اليت ُأجريت ألنا  حلقا اللمع ) وعن وقا لها )الترع لانماً(ا كما

 لالثاً(، والس ن اجا  الر مءما املء خلصا من حلقا اللمع )الترع رايلاً(ا

 حلقة العمم المعقناة الدا  الدورةوقائع  -لانياا  
 األنشطة التحضيرية -الف 

 اعتتتتت األمانتتتتا الءتتتتمدء ستتتتارء كونتتتتوّ  )الوليتتتتا  امل حتتتتدء األمري متتتتا( والءتتتتمد توستتتت   -4
الدميقرالمتا(  ىل ال شتاريف   تمءتري وقتا   حلقتا اللمتعا   تافا مبتانو )ههوريتا ال ون تو  -مبانو 

 ىل ذلتت ، أجتتر  األمانتتا مشتتاورا  متتري رلمتتا متت  اثّلتت  اوموعتتا  اةقلمممتتا ولحتتت ملشتتاركا 
املن متتتا  املراق.بتتتتاا وهتتتتدفت املشتتتتاورا   ىل هتتتت  قرا  األلتتتترا    التتاقمتتتتا واملن متتتتا  املراقبتتتتا 

   ذل  هدفها وموا ملها وش لهاا لمع، ملايش   تصممني يرنام  حلقا ال
__________ 

 ا13و 12، التقرتا  20-/م أ5ر املقر   (1)

 ا<FCCC/CP/2015/INF.1>ان ر الولمقا  (2)

 ا11، التقرء 20-/م أ5ر املقر   (3)
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نمءتتا /  14وتواصتتلت املشتتاورا  عتتن لريتتا حلقتتا اراستتما شتتب ما ن م هتتا األمانتتا    -5
هبتتتد  احلصتتتتول علتتت  مزيتتتتد متتتن اعرا  متتتن لا تتتتتا واستتتلا متتتتن ا هتتتا  صتتتتاحبا  2016أيريتتتع 

قتتتا الدراستتتما املصتتتلحا حتتتول تصتتتممني يرنتتتام  حلقتتتا اللمتتتع، وَتشتتتاريف   تمءتتتري أعمتتتال هتتت   احلل
مبتتانوا وفُتت ب يتتار املشتتاركا فمهتتا  ممتت  األلتترا     -الشتتب ما الءتتمدء كونتتوّ  والءتتمد مبتتانو 

التتاقما واملن ما  املراقبا، وُعقد  عل  فات  لس ملار املشارك  من منالا توقمتت ت لتتا، 
 حتدء اةلاريتا يشت   مشاركاًا وُنشر    املوقت  الشتب   لتتاقمتا األمتني امل 80وانضني  لمها حنو 

 ا(4)ت ري املنا  ال ءيمال  الصوتما وشرا ب اللروض اليت اسُ خدمت ألنا  ه   احللقا الدراسما
وعقتتتتب ان هتتتتا  احللقتتتتا الدراستتتتما الشتتتتب ما واملشتتتتاورا  متتتتري الرلمتتتتا، أعتتتتّد  األمانتتتتا،  -6

، يرناجمتاً مؤق تاً حللقتا اللمتع واعتت  ترينن امل شتارك ن مقتدم  اللتروض واملشتارك  يال شاور م  املمءِّ
  حلقا النقاش ومدير  النقاش  ىل  جرا  مناقشا     لار أفرقا فرعماا ومي ن اللتالع علت  

  ا(5)ه ا الربنام  عل  املوق  الشب   لالتتاقما
، اعت األمانا اهلمئا  املوا ملما لالتتاقما  ىل تقدمي (6)ويناً  عل  للب مؤمتر األلرا  -7

 ،اقا اللمعا وشاريف   حلقا اللمع كع من اللينا ال نتم يا امللنما يال  نولوجم سهاما    حل
منواً، واللينا الدا ما امللنما يال مويع كخربا    حلقتا النقتاش    البلدا  ي قع امللين اخلربا  وفريا

 ا(7)ا لءا  الثانما والثالثا والرايلا، عل  ال وايل، من حلقا اللمع

 النقائع -با  
  يتتتو  ي ملانمتتتتا، يتتتال زامن متتتت  التتتتدورء  2016أيار/متتتتايو  18ُعقتتتد  حلقتتتتا اللمتتتع    -8

وفُتت ب يتتار املشتتاركا فمهتتا  ممتت  األلتترا  وُلتتب الرايلتتا واألريلتت  ل تتع متتن اهلمئ تت  التتترعم  ا 
 ملشاركا املن ما  املراقبا اليت شاركت   تل  الدورءا

 الءتتتتمدء ال نتم يتتتتا لالتتاقمتتتتا، األممنتتتتا ألق هتتتتا واستتتتُ هل ت حلقتتتتا اللمتتتتع ي لمتتتتا اف  احمتتتتا -9
فم تتترييوا وأشتتتار    كلم هتتتا  ىل أ   يتتترام اتتتتتاق يتتتاريو كتتتا  يدايتتتا عصتتتر جديتتتد  كريءتتت مانا

تتا  وشتتّدا  علتت  التتدور احلاستتني التت   يؤايتت  ال مويتتع   اعتتني اللديتتد متتن تتتدايري ال  مّتت  امللا .
زيااء تركمز ا هتا  املموِّلتا لشنشتطا امل للقتا علار ت ري املنا  الضارءا عالوء عل  ذل ، رحّبت ي

 عل  مء لا ال  ّم ا ياملنا 

__________ 

(4) <http://www.unfccc.int/9518>ا 
 أعال ا 4احلاشما ان ر  (5)

 ا14، التقرء 20-/م أ5املقر ر  (6)

 ستتهاما  يطمّتتا  حلقتتا اللمتع ىل   تافًا  ىل ذلتت ، قتدمت  نتتا ال  مّتت  واللينتا ال نتم يتتا امللنمتا يال  نولوجمتتا  (7)
 ا<www.unfccc.int/9518> يُ اح اللالع علمها عرب الرايط ال ايل:
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وألللتتت الءتتمدء فم تترييو املشتتارك  علتت  لتتالي رستتا ع ر مءتتما ت للتتا حبيتتني ال مويتتع  -10
امل للتتتتا ياملنتتتتا ، والبنمتتتتا  املتتتتايل، واملصتتتتطلحا  املءتتتت خدما   ستتتتماق ال مويتتتتع امل للتتتتا ياملنتتتتا ا 

  ملتر.ض تطّرقهتا  ىل مءت لا حيتني ال مويتع امل للتا ياملنتا  ألمتراض ال  مّت  ألقت الضتو   أوًل،
ملمار اولر من اولرا  الوليا  امل حتدء  100عل  أمهما اهلد  امل ت ا علم  امل مثع   حشد 

، وأكد   رورء اع بار ه ا اهلد  حمور جهوا ال مويتع امل للتا 2020   الءنا اع باراً من عام
ينحصتتر تركمتتز ينمتتا  هتت ا  حتتدواهاا لانمتتاً، ذكتتر  الءتتمدء فم تترييو أ  متتن املهتتني أل ياملنتتا ، ل

يتتد متتن العتتاا  يبنمتتا   ل ال مويتتع   جمتتّرا متممتتز لنتتا   يتت  ال مويتتع اللتتام وال مويتتع اخلتتا    ذ
ايف ال مويع امل للا ياملنا  كيز  من ينما  مايل أكترب وأعقتدا واملءت لا احلالتا األمهمتا هنتا هت   ار 

 م انا  البنما  املايل م  مواصلا  ديد وتلري  اح ماجا  ال مويع التالزم ةجترا ا  ال  مّت ، 
  الوقتتتت نتءتتت ا وأيتتترياً،   ستتتماق مصتتتطلحا  املتتتتاهمني املءتتت خدما   جمتتتال ال مويتتتع امل للتتتا 
ياملنتتا ، ذكتتر  الءتتمدء فم تترييو أنتت  يلتتزم يتت ل جهتتوا متتن أجتتع ينتتا  جءتتر يتت  مو تتوع ال مويتتع 

مل للا ياملنا  وا ها  املموِّلاا ومن ش   ترها املتاهمني املء قرء   جمال ال مويتع امل للتا ياملنتا  ا
 ىل الل تتتا  التتتيت يءتتت خدمها املءتتت ثمرو  أ  تزيتتتد متتتن ستتتهولا فهمهتتتا واستتت خدامها يالنءتتتبا  ىل 

حلصتول علت  ا ها  صاحبا املصلحا   القطاع اخلا  وت و  عاماًل حمورياً   زيتااء  م انمتا ا
 ال مويع امل للا ياملنا  وتوسم  نطاق ا

وعقتتتب هتتتت   ال لمتتتتا الف  احمتتتتا، استتتتُ هل ت كتتتتع متتتتن جلءتتتتا  حلقتتتتا اللمتتتتع يلتتتتروض  -11
متهمديا، أعقب هتا حلقتا  نقتاش ُأجريتت فممتا يت  اخلتربا ، الت ين قتدموا تصتّوراقني يشت   القضتايا 

ا هني ويتترباقني اللملمتتا يشتت   موا تتم  كتتع وشتتاركوا احلا تترين يتت ر  مهمديتتا الاللتتروض املطروحتتا   
 منهاا
مث ُقّءتتني املشتتاركو    حلقتتا اللمتتع لحقتتاً  ىل أفرقتتا فرعمتتا قتتاا كتتاًل منهتتا متتدير للنقتتاش  -12

وُعزِّز ملقرِّرا وأعتّد كتع متن املمّءترينن واألمانتا، يال شتاور مت  متدير  النقتاش، جمموعتا متن األستئلا 
  تتاعلمتا يشت   املوا تم  املطروحتا، و قمقتاً ألقصت  مءت وى اةرشااياا وتمءرياً ةجترا  مناقشتا

ُاعت  املشتاركو  ‘ هنيتاً تنقلمتاً ‘ا ن من نوات  حلقتا اللمتع، اع متد  مناقشتا  األفرقتا الترعمتا 
وفقاً لت   ىل ال نّقتع متن فريتا مناقشتا  ىل قيتر   من صت  متدء كتع متن ا لءتا  الترعمتاا وقتدم 

ا لءتا اللامتتا  فتااء عتن ا لءتا  الترعمتتا   هنايتا كتع منهتا، يمنمتتا متديرو النقتاش واملقتّررو   ىل 
قتتدم املمّءتترا  مالح تتتا  ي اممتتاا ويُ تتتاح علتت  املوقتت  الشتتتب   لالتتاقمتتا اللتتتالع علتت  يرنتتتام  

 ا(8)حلقا اللمع واألسئلا اةرشاايا وشرا ب اللروض وال ءيمال  الصوتما

__________ 

 أعال ا 4ان ر احلاشما  (8)
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 حلقة العمممنجز المداقشات التع ُاجريت الدا   -لالثاا  
 تحسين فهم مس لة تمنيم إجرا ات التكّيف -الف 

قدم اّثع ملبتاارء سماستا  املنتا  عر تاً متهمتدياً عتن  ءت  فهتني مءت لا متويتع  جترا ا   -13
ال  مّتتت ا ورّكتتتز اللتتترض علتتت  مشتتتهد تتتتدفقا  متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت ، متتتن من تتتور املبتتتتاارء، 

مل للتا ياملنتا    جمتال ال  مّت ، وأمثلتا لتشاوا  وال تدايري واحلواجز امللرقلا لس ثمارا  ال مويع ا
 القا ما اليت مي نها اةسهام   حشد املزيد من ال مويع ألنشطا ال  ّم ا

وُعرض عل  ا مهور رسني تو مح  للمشهد الراهن ل دفقا  متويتع  جترا ا  ال  مّت   -14
(ا 1امل لّقتت  مث املءتت خدم  النهتتا م  )الشتت ع يبتت  كمتمتتا ان قتتال املتتوارا املالمتتا متتن املصتتدر  ىل 

ملمتتتتار اولر متتتتن اولرا   148، يلتتتتا  هتتتتايل ال مويتتتتع اللتتتتام امل للتتتتا ياملنتتتتا  2014 عتتتتام و 
  املا تتتا متتتن املبلتتتا( ل تتتدايري  17ملمتتتار اولر منهتتتا )أ  حنتتتو  25الوليتتتا  امل حتتتدء، ُيصتتت  

 ال  ّم  واملء خدم    سماق ال  ّم ا
تتر فهمتتاً أفضتتع ملتتدى  1  ىل أنتت  متت  أ  الرستتني ال خطمطتت  املبتت     الشتت ع وُأشتتري -15 يمءِّ

تلقمتتد األنشتتطا وال تتديال  القا متتا امل صتتلا يتتال  ّم  ومتتدى تنوعهتتا، فتت   الصتتلويا ت متتن   
 الوقو  عل  حدوا تديال  ال  ّم  و ديد جها الوصول النها ما للموارا املالماا

تشتتتتمع ستتتتوى  ل مويتتتتع املبم نتتتتا   هتتتت ا الرستتتتني ال خطمطتتتت  لوُشتتتتدا علتتتت  أ  تتتتتدفقا  ا -16
متثتتتع  تتتتدفقا  ال مويتتتع اللتتتام لوجتتتوا صتتتلويا    ت بّتتت  تتتتدفقا  ال مويتتتع اخلتتتا ، ولتتت ل ، ل

زال عتدم  ال دفقا  املبّمنا   الرسني سوى جز اً من جمموع تدفقا  متويع  جرا ا  ال  ّم ا وما
ع اخلتا  للمتتتاهمني امل للقتا ي مويتتع  جترا ا  ال  مّتت  فهتني اللديتتد متن ا هتتا  التاعلتا   القطتتا 

أُريتتد زيتتااء  م انمتتا اللتتالع علتت  يمانتتا  القطتتاع اخلتتا  خلدمتتا جهتتوا  يشتت ع  تتدياً  فتت ذا متتا
 ت ّبلها   املء قبع، يلزم ترها ه   املتاهمنيا

وذكتتتتر اثّتتتتع مبتتتتاارء سماستتتتا  املنتتتتا  أنتتتت  مي تتتتن للتتتتدء حتتتتواجز أ  تتتتتؤلر علتتتت  حتتتتوافز  -17
الثغةةةرات يلتتت :  ءتتت ثمرين وقتتتدرقني علتتت  الستتت ثمار   جمتتتال ال تتت قلني متتت  ت تتتري املنتتتا ، منهتتتا متتتاامل

الثغةرات يُثبِّط حتوافز الست ثمار  و قصورها ملا ، وت مثع   انلدام اأُللر ال ن ممما أوالسياساتية
تتتتتالر ت تتتتري املنتتتتا  وعلتتتت   اماجهتتتتا   أوجتتتت  وت متتتتن   عتتتتدم القتتتتدرء علتتتت  تقمتتتتمني المعرفيةةةةة  
والثغةةةرات المتعلقةةةة باسةةةتمرارية التمنيةةةم والتحّسةةة     صتتتن  قتتترارا  ال مويتتتع  الستتت ثمار أو
عتتتتدم المقتتتت  يلوا تتتتد الستتتت ثمار  وتشتتتتري  ىل عتتتتدم كتايتتتتا احلصتتتتول علتتتت  ال مويتتتتع أولمخةةةةاطر   

وي م انما تال  املخالرا وخت ل  احلتواجز يتاي ال  نتوع ا هتا اخلاصتا التاعلتا وارجتا ال لتّرض 
  ري املنا املخالر ت

وُأشتتري  ىل أنتت  علتت  التترمني متتن وجتتوا هتت   احلتتواجز، تءتتنب فتتر  لزيتتااء متويتتع  جتترا ا   -18
 ال  ّم  مي ن ام نامها يالوسا ع ال الما:
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تلديع اأُللر ال ن ممما يو ت  حتوافز است ثماريا أقتوى و تما  ملتول املزيتد متن  )أ( 
 املء ثمرين 
واألاوا  الالزمتتتتتا لنياحهتتتتتا    امتتتتتا  تزويتتتتتد ا هتتتتتا  التاعلتتتتتا ياملللومتتتتتا   )ر( 

 اع بارا  ت ري املنا    قرارا  الس ثمار 
 اما  كع متن قترارا  الست ثمار   مواجهتا قلتار ت تري املنتا  وأهتدا  ال نممتا  ) ( 

 الج ماعما   عملما  ال خطمط اللاما والن ام املايل اللام 
متما للمشاري  وةنشا  سيع ال  ّب  اعني املشاري  ال يريبما ةلبا  القدرء الوظ )ا( 

 الالزم ل شيم  املزيد من الس ثمارا ا

  1الش ع 
 2015 مشهد تمنيم إجرا ات التكّيف لعا 

 
 Trabacchi C and Buchner B. 2016 (forthcoming). Adaptation Finance: Setting the املصدر:

Ground for Post-Paris Action. C3 Basque Centre for Climate Changeا 

 ااألسهني اخلاصا PE= رأس مال اوازفا، VC =  اارء املوارا الطبملما، NRM = الي صارا :

 فع اإلجمالع مليار اوالر 25 2015مشهد تمنيم إجرا ات التكيّف لعا  
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ومن أجع  لقا  الضو  عل  تدايري ال  ّم  ومشاريل  الل   مي نهما اةستهام   حشتد  -19
ياصتتا  -( استت حدل ها مبتتاارء عامتتا 1املزيتتد متتن ال مويتتع، ُعر تتت أريتت  أاوا  قا متتا )اةلتتار 

وه  ت رب الي  ار اللامل  لل مويع امل للا ياملنتا ا وتُتدير هت ا املخ ترب مبتاارء  أُللقت مؤيراً، أل
ا، يوستا ع منهتا املتوارا اللامتا واخلاصت سماسا  املنا  هبد  اةسهام   زيااء فلالما املوا ما ي 

، و ديتتد أاوا  احلتد متن املختالر التيت يواجههتا مءت ثمرو القطتاع اخلتا  وزيتااء عوا تدهني املالمتا
ريبهاا  جديدء لل مويع امل للا ياملنا  ًو

 
  1 اةلار

 االبتكار العالمع للتمنيم المتعلق بالمداخاألاوات الخاصة التع استحدلها مختبر 

اةمداا: يءاعد ه ا املرفتا املتزارع     ءت  مءت وى ملتارفهني املرفا الزراع  لءلءلا  
 ويزيد من  م انما اس خدامهني ال  نولوجما وحصوهلني عل  ال مويعا

منصتا تقمتتمني تتتالر ال تواري وت تتري املنتتا  وال  مّت  ملهتتا: هتتو منهتا  م تتاح الستت خدام  
ختالر عتن لريتا ن تام ال تت م ا لليممت  يزيتد متن قتدرء او ملتا  احمللمتا علت  ال تت قلني مت  هت   امل

يزّواهتتا يتت اوا  ت تتمب  اارء املختتالر امل صتتلا ياملنتتا  علتت  حنتتو أفضتتع ويلتتزز القتتدرء علتت  اختتتاذ   ذ
 القرارا  الصحمحا   جمايل ال  م  و اارء املخالرا

متويع ص ار املزارع  الت ك  امل للتا ياملنتا : يضتني هت ا النتوع متن ال مويتع أاوا  صت ار  
 ويءتتتتتاعد املتتتتتزارع    زيتتتتتااء  م انمتتتتتا احلصتتتتتول علتتتتت  القتتتتتروض واع متتتتتاا املمارستتتتتا  املتتتتتزارع 

 وال  نولوجما  الزراعما الصحمحا ال كما منايماًا
مرفا متويتع قطتاع املمتا : هتو مءتل   ىل زيتااء تلبئتا القطتاع اخلتا  هبتد   تما  تلبمتا  

 اح ماجا  قطاع املما  وسّد ل را  ال مويع فم ا

ا تتتز  ال تتتايل متتتن النقتتتاش املت تتتوح، اار مو تتتوع يلتتت  املتتتدايال  حتتتول أمهمتتتا ويتتتالل  -20
ال وجمتت  التت   متتن شتت ن  أ  ي تمب هلتتا  ءتت  تصتتممني أُلتتر  الناممتتا علتت  التدعني أو  حصتول البلتتدا

ال  مّت  ال ن مممتتا، وزيتااء  امتتا  قضتما ت تتري املنتتا  وأهتدا  األمتتني امل حتدء لل نممتتا املءتت داما   
    و  الترصا اليت قد ت محها هلا املءامها  احملداء ولنماًا عملما  ال خطمط،

ورّكتتتز  متتتدايال  أيتتترى للمشتتتارك  علتتت  أمهمتتتا التتتدور التتت   يؤايتتت  ال مويتتتع اللتتتام    -21
جمتتتال ال  مّتتت  وعلتتت  أكثتتتر الءتتتبع فلالمتتتا ل شتتتيم  مشتتتاركا القطتتتاع اخلتتتا  عتتتن لريتتتا اأُللتتتر 

ا املءتتت ثمرو ، ذُكتتتر احنتتترا  الءتتتوق النتتتاجني عتتتن ستتتماق احلتتتواجز التتتيت يواجههتتت الءماستتتاتماا و 
 عانتتتا  الوقتتتوا األحتتتتور  وُستتتلِّط الضتتتو  علتتت  التتتدور األساستتت  امل مثتتتع   تتتتوفري أُلتتتر تن مممتتتا 

 سلمما وتقدمي احلوافز الصحمحا  ىل املء ثمرينا
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عتتتالوء علتتت  ذلتتت ، ُأكتتتد علتتت  فلالمتتتا التصتتتال يتتت  ا هتتتا  اللامتتتا وا هتتتا  اخلاصتتتا  -22
ُأشتتتري  ىل أ   صتتتلحا كلنصتتتر مهتتتني لل شتتتيم  علتتت  زيتتتااء املشتتتاركا والشتتتراكا ا كمتتتاصتتتاحبا امل

املءامها  احملداء ولنماً قد تتءب اوال ل قاسني الدروس املء تااء و ن ا  أف ار جديدءا   افا 
 ىل ذل ، ذكر املشاركو  فرصا زيااء التريط يت  ت تري املنتا  وأهتدا  ال نممتا املءت داما   ستماق 

 ا  احملداء ولنماًااملءامه

حتياجات فع ماا  التكّيف فع البلدان الداميةة األطةراف واور التعةاون االتقييم  -با  
 والدمم الدوليين

متحَور النقاش حول تقممني اح ماجا  البلدا  النامما   جمتال ال  مّت  واألاوا  امل احتا  -23
ءت تااء امل للقتا ياهتا الح ماجتا  ل قمتمني هت   الح ماجتا  واةيتال  هبتا واألف تار والتدروس امل

ُقم ما  ىل  جرا ا  و اماجها   اللملما  ال خطمطما واملمزنما ذا  الصلا   البلدا  النامماا
 امل

 تقييم احتياجات البلدان الدامية واألاوات المتاحة -1 
تتارر يشتت   األاوا  امل احتتا التتيت مي تتن أ  تءتت خدمه -24 ا تقاستتني املشتتاركو  مللومتتا  ًو

البلدا  النامما األلرا  ل قممني اح ماجاقا   جمال ال  ّم  واةيال  هبا، علت  أستاس يصوصتما 
ظتترو  كتتع منهتتاا ومللتتت األاوا  امل صتتلا يالتتاقمتتا، التتيت حتتداها املشتتاركو ، يطتتط ال  مّتت  

متاا الولنما ويترام  اللمتع الولنمتا لل  مّت  وتقمممتا  الح ماجتا  ال  نولوجمتا والبالمتا  الولن
املنتتا ،  ي  تتري امللنمتتا الدولمتتا احل وممتتا اهلمئتا عتتن الصتتاارء ال قمتتمني ومللتت األاوا  األيتترى تقتتارير

ويطط اللمع الولنمتا املشتاكا لل  مّت  مت  ت تري املنتا  و اارء تتالر ال تواري، واخلطتط الولنمتا 
ضتور ًريتا يتالا    لل نمما والسااتميما  الولنمتا ل  تري املنتا ا وتقاستني أحتد املشتارك  مت  احل

 عداا تقرير عن مؤشرا  املنا  ميّ ن متن  ديتد اوتال  ذا  األولويتا، والح ماجتا    جمتال 
 ونوعاًا ال  ّم ، والح ماجا  من الدعني، كما

للينتتتا ال نتم يتتتا امللنمتتتا يال  نولوجمتتتا متتت  احلضتتتور ًريتتتا  عتتتداا تقمممتتتا  وتقاستتتني اثّتتتع  -25
والتتتدروس املءتتت تااء منهتتتا املم تتتن تطبمقهتتتا   تقمتتتمني الح ماجتتتا     الح ماجتتتا  ال  نولوجمتتتا

جمتتتتال ال  مّتتتت ا ومتتتتن املمارستتتتا  ا متتتتدء   هتتتت ا الءتتتتماق اللمتتتتع ينشتتتتا  علتتتت   شتتتترايف ُصتتتتّناع 
الءماستتتا  رفملتتتت  املءتتتت وى، وا هتتتتا  رفملتتتتا املءتتت وى صتتتتاحبا املصتتتتلحا   القطتتتتاع املتتتتايل،   

البدايتا، وجلتع عملمتا  تقمتمني الح ماجتا  ال  نولوجمتا تقممما  الح ماجا  ال  نولوجما من  
أكثر اس يايًا ةسهاماقنيا فلن لريا ه   ال قممما  مي تن للبلتدا  الناممتا  ديتد ت نولوجمتا  

مي نهتتا ينتتا  القتتدرء الولنمتتا علتت  اعتتني  ملواجهتتا ت تتري املنتتا  واةستتراع يليلتتا ال نممتتا الولنمتتا، كمتتا
ار اثّتتع اللينتا ال نتم يتا ألنتا  عر تت  أعماهلتا امل صتلا  طتط اللمتتع عملمتا ال نممتا املءت داماا وأشت

امل للقتا يال  نولوجمتتا  ىل هتت   اخلطتتط ياع بارهتتا أااء متمتدء لتتريط الح ماجتتا  املقم متتا يتت جرا ا  
 ال نتم  الالزماا
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  2الش ع 
 وتلبيتها خطة العمم المتعلقة بالتكدنلنجيا كمحنر ربط بين تقييم االحتياجات التكدنلنجية

 
 الينا ال نتم يا امللنما يال  نولوجمال اّثع عرض قدم  املصدر:

 تقممني الح ماجا  ال  نولوجما=  TNA الي صارا :

وألتتار اللديتتد متتن املشتتارك  مءتت لا تلزيتتز احلتتوار يتت  ا هتتا  امللنمتتا صتتاحبا املصتتلحا،  -26
الح ماجتا  فمها ت ل  الوزارا  واملؤسءا  الولنما والقطاع اخلا ، كلامع مهني   تقممني  ملا

علتت   ياستت خدام األاوا  املتت كورء أعتتال ا وستتاا،   هتت ا الءتتماق، اتتتتاق عتتام  جمتتال ال  مّتت  
مشاركا جها  م لداء متن ا هتا  صتاحبا املصتلحا   مرحلتا مبّ ترء متن عملمتا تقمتمني جدوى 

 الح ماجا ا
واتتتا املشتاركو  متن البلتدا  الناممتا عمومتتاً علت  أ  وجتوا ملوِّقتا  للقتدرا  املؤسءتتما  -27

الح ماجتتا    جمتتال زال يشتت ع عقبتتًا   لريتتا احلصتتول علتت  املللومتتا  امل صتتلا ي وال قنمتتا متتا
، علتت  الصتتلمدين التتولين والتتدويل كلمهمتتاا ومتتن ال حتتديا  األيتترى التتيت لرحهتتا اللديتتد ال  مّتت 

من املشارك  وأشاروا  لمها   هت ا الءتماق، صتلويا ًممت  الح ماجتا ، كيمت  املللومتا  متن 
امتت  الح ماجتتا  املقتتد رء كّمتتاً، علتت  ستتبمع املثتتال، ن تتراً  ىل متتدى تنتتوع  ت لتت  القطاعتتا  أو

ا ا  ال  ّم  وتلقمدهاا عالوء عل  ذل ، ساا اعاا  واس  ي   عملميت  ديد األولويتا   جر 
ا ُقطرياًا  وتقممني الح ماجا  ينب   أ  ُتءري 

 تدفيذ إجرا ات لتلبية االحتياجات المقيَّمة فع ماا  التكّيف -2 
ا تقمتتتتتتمني ُشتتتتتتّدا لتتتتتتوال املناقشتتتتتتا  امل للقتتتتتتا ي نتمتتتتتت  املشتتتتتتاري  التتتتتتيت ُحتتتتتتدا    عملمتتتتتت -28

الح ماجتتا  علتت  أمهمتتا التتدعني املتتايل وال  نولتتوج  واعتتني ينتتا  القتتدرا ا وأحتتال اثّتتع للشتتراكا 
 ىل املنشتتور الصتتاار    (9)امللقتتواء يتت  يرنتتام  األمتتني امل حتتدء للبمئتتا وا املتتا ال قنمتتا   التتدامنريف

__________ 

ه   الشراكا، اليت كانت تلر  سايقاً ياسني مركز ريزو ال اي  لربنام  األمني امل حتدء للبمئتا، ملوجتب اتتتاق تلمع  (9)
 لالل  ي  وزارء يارجما الدامنريف وا املا ال قنما   الدامنريف ويرنام  األمني امل حدء للبمئاا
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كتر أنت  ينب ت   امتا  وذ  (10)‘ال قريتر امل للتا يث ترا  متويتع  جترا ا  ال  مّت ‘يلنوا   2016 عام
التتتدعني املتتتايل ةجتتترا ا  ال  مّتتت    أُلتتتر ال نممتتتا املءتتت داماا وأشتتتار  ىل وجتتتوا اًتتتا   ُيتتتا  حنتتتو 
اس حداي أُلر سماساتما مال ما   البلدا  النامما وذكر أ  املءامها  احملتداء ولنمتاً حمتِّتز جمتد 

  لتا  جرا ا  ال  ّم ، فه    ه ا الءماقا وم  ذل ، فبالرمني من عدم وجوا تقدير وحمد ل
لاللتا أمثاهلتا حبلتول  قي ء   ال زايد، وُُي مع أ  ترتت  عن تقديراقا اللاملما احلالما  ىل  لتها أو

يتتتد متتتن  ءتتت  نوعمتتتا  ا ول2050 مخءتتتا أمثاهلتتتا حبلتتتول عتتتام ، ورملتتتا  ىل أريلتتتا أو2030 عتتتام
و اصا   ستماق املءتامها  احملتداء  املللوما  املن يا من أجع زيااء كتا ء عملما  ال خطمط،

ولنمتتاً، وذلتت  يوستتا ع منهتتا زيتتااء ت بّتت  تتتدفقا  ال مويتتع اخلتتا ا   تتافا  ىل ذلتت ، ستتّلط اثّتتع 
الشتتراكا الضتتو  علتت  ال حتتد  امل مثتتع   عتتدم تناستتب حيتتني تتتدفقا  متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت  

 ، عل  النحو املب     الترع الءاياام  األولويا  املنبثقا عن املءامها  املل َزما احملداء ولنماً 
كمتتتورا متتتايل مباشتتتر  واع ُتتترب اور ال مويتتتع اللتتتام مهمتتتاً   تنتمتتت   جتتترا ا  ال  مّتتت ، ل -29

فحءب، يع كمحتِّز أيضاً لس ثمارا  القطاع اخلتا ا ويضتطل  ال مويتع املمء تر الشترو  يتدور 
فمهتتتا صتتتلويا جتتت ر استتت ثمارا   ر مءتتت    هتتت ا الصتتتدا، ويصوصتتتاً   املنتتتالا التتتيت قتتتد تثبتتتت

القطاع اخلا  ويلزمها ال مويع اللام، كال مويع الالزم حلمايا الءتواحع   ا تزر الصت ريءا وُأشتري 
مي تتن تطبمقتت  علتت   عمومتتاً  ىل أ  اتّبتتاع منتتوذ  متتن منتتاذ  ال ختمتت    حشتتد ال مويتتع تتتديري ل

ار ألمتتراض ال  مّتت ا واقتتاح همتت  مشتتاري  ال  مّتت  لوجتتوا صتتلويا    تلريتت  عنصتتر الستت ثم
يل  املشارك  أ   اما  فوا د ال  ّم  املشاكا   مشاري  ال ختم  قد ي و  لريقا فلالا من 

 حمث ال  لتا   ر املوارا املالما الالزما ةجرا ا  ال  ّم ا
وعل  الترمني متن ذلت ، ستّلني اللديتد متن املشتارك  ي م انمتا مشتاركا القطتاع اخلتا     -30
ال  مّتت ا ويلتتزم ل شتتيم  استت ثمار القطتتاع اخلتتا  فمتت  ترهتتا قضتتميت ت تتري املنتتا  وال تت قلني  ىل  جمتتال

منتتوذ  ستترا  مي تتن لليهتتا  التاعلتتا   القطتتاع اخلتتا  فهمتت  علتت  حنتتو أفضتتعا ويشتتمع ذلتت  
 عتتتالم القطتتتاع اخلتتتا  ملختتتالر الستتت ثمار   مشتتتاري  ال  مّتتت  وعوا تتتد  ومدتتتت  ويتتتدور ال مويتتتع 

دم من القطاع اللاما وقد شّدا اللديد من املشارك  عل  ذل  متراراً وانل تو هت ا ال ءهمل  املق
النقاش  ىل حد كبري   النقاش ال   جرى يش   زيااء متويع  جترا ا  ال  مّت ا واعتا  يلت  
املشتتتتارك  يتتتت   القطتتتتاع اخلتتتتا  ي شتتتت ع متتتتن جهتتتتا  فاعلتتتتا عديتتتتدء تشتتتتمع الشتتتتركا  الصتتتت ريء 

داء ا نءتتتما  واملصتتتار ، وأكتتتدوا أ  متتتن التتتالزم تصتتتممني وت ممتتت  وامل وستتتطا والشتتتركا  امل لتتت
الستتااتميما  واألاوا  املالمتتتا اهلاافتتا  ىل زيتتتااء ال مويتتتع اخلتتا    جمتتتال ال  مّتت  وفقتتتاً ل نتتتوع 

 ا ها  التاعلا   القطاع اخلا ا
تتتز وياةشتتارء  ىل مثتتال الءتتندا  اخلضتترا ، ذُكتتر اور مؤسءتتا  ال مويتتع اةمنتتا     ح -31

استت ثمار القطتتاع اخلتتا    جمتتال ال  مّتت  ياهتتا قضتتما ت تتري املنتتا   ىل حالتتا استت ثمارياا وستتّلط 

__________ 

 ا<http://web.unep.org/adaptationgapreport/2016> يُ اح اللالع علم  عرب الرايط ال ايل: (10)
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اللتترض الر مءتت  الضتتو  علتت  أمثلتتا للتتنُتُه  التتيت مي تتن ملؤسءتتا  ال مويتتع اةمنتتا   ان هاجهتتا لءتتّد 
 (ا3قبل  )ان ر الش ع  التيوا  القا ما   مرحليت الس ثمار وما

  3الش ع 
مؤسسات التمنيم اإلنمائع فع تشايع مشاركة القطةا  الخةاف فةع إجةرا ات التة قلم نُةُهج 

 مع تغير المداخ

 
 عرض قدم  اّثع ملباارء سماسا  املنا ا املصدر:

عتتالوء علتت  ذلتت ، ُأشتتري  ىل أ  نُتُهتت  ستتّد التيتتوا  القا متتا املقانتتا ملتترحليت الستت ثمار  -32
وا  املالمتتتا يتتتع مي نهتتتا أ  تشتتتمع ال وعمتتتا، وال حتتتاور تقتتت  عنتتتد حتتتّد استتت خدام األا قبلتتت  ل ومتتتا

يش   الءماسا ، وتمءري ال تاعع فمما ي  ا ها  الر مءما صتاحبا املصتلحا، وتنممتا امللتار ، 
و عداا اراسا  ا تدوى، وتلزيتز عملمتا ال ت قلني، و ستدا  املشتورء ال قنمتاا فضتاًل عتن ذلت ، فتت  

قمتوا ال مويتع وتلت  امل صتلا قدرا  الالزما لل  ّلب علت  يد من ينا  ال سماق هندسا ال مويع، ل
 ياملخالرا

الح ماجتتا  احملتتداء واعتتا  املشتتاركو  يالتتدعني التتدويل كلنصتتر حاستتني األمهمتتا   تلبمتتا  -33
هتتتت ا الءتتتتماق، قتتتتدم اثّتتتتع  ستتتتمما متتتتن الصتتتتندوق األيضتتتتر للمنتتتتا ا و  ، ول  جمتتتتال ال  مّتتتت 

للصندوق اس لرا اً عاماً لدور الصندوق   متويع مشاري  ويرام  ال  مّت  وأشتار  ىل أ  املل متا 
الح ماجتتتا    جمتتتال الُقطريتتتا تشتتت ع، يالنءتتتبا  ىل الصتتتندوق، عنصتتتراً ر مءتتتماً   عملمتتتا  ويتتتع 

را ا    شتت ع مشتتاري  ويتترام ا وعتترض املمثّتتع يرنتتام  ال  هتتب اخلتتا   ىل حزمتتا  جتتال  مّتت  
يالصندوق ياع بار  يطوء وسمطا حنو الن قتال متن تقمتمني الح ماجتا   ىل تلبم هتا ووستملا لتدعني 

  ذلتت   عتتداا يتترام   البلتتدا    استت حداي  لتتار استتااتمي  لللمتتع التتولين متت  الصتتندوق، ملتتا
يضتر للمنتا  أيضتاً لديت  مرفتا ةعتداا املشتاري  يهتد   ىل تقتدمي ُقطريتاا وذكتر أ  الصتندوق األ

التتدعني املتتايل  ىل ال مانتتا  املل متتدء لتتدى الصتتندوق    نشتتا  املشتتاري  والستت تااء متتن تقمممتتا  
 الح ماجا  ال  نولوجما واملءامها  احملداء ولنماًا
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 ىل  جتتتترا ا ا  مّتتتت الح ماجتتتتا    جمتتتتال ال  وتقاستتتتني املشتتتتاركو  ًتتتتارهبني   ترهتتتتا  -34
زال يشت ع  تدياً  ف و ب يل  املشارك  من البلدا  النامما أ   نشا  يط ملشتاري  ال  مّت  متا

حى يلد أ  قّممت ه   البلدا  اح ماجاقا   جمال ال  مّت  وحتّدا  اوتال  التيت هلتا األولويتا 
ط الضتتتتو ،   هتتتت ا وُستتتتلّ  يطتتتتط ال  مّتتتت  الولنمتتتتا ويتتتترام  اللمتتتتع الولنمتتتتا لل  مّتتتت اعتتتن لريتتتتا 

الءماق، عل  ملّوقا  القدرا  كلقبا ر مءما أمام تنتم   جرا ا  ل لبما الح ماجا  احملتداء   
جمتتال ال  مّتتت ، و اصتتتا علتتت  الصتتتلمد او  التتولينا وأشتتتار يلتتت  املشتتتارك   ىل  تتترورء  ءتتت  

سءتا  احمللمتاا وستّلني نوعما املللوما  والبمانا  امل للقا يال  ّم  كلنصر مهني ل لزيز قدرا  املؤ 
اللديتتد متتن املشتتارك  ي نتت  مي تتن لتتةاارء الرشتتمدء أ  تلتتزز ال لتتاو  وتتتدفا املللومتتا  متتن الصتتلمد 

 الولين  ىل الصلمد او  الولين، ومها عامال  مهما    النياح   تلبما الح ماجا ا
اجتتتتتتا  ونتتتتتتاقش املشتتتتتتاركو    أحتتتتتتد األفرقتتتتتتا الترعمتتتتتتا مءتتتتتت لا تنتمتتتتتت  تقمممتتتتتتا  الح م -35

ال  نولوجما ونقع ال  نولوجما ألمتراض ال  مّت ا ورأى اثّتع اللينتا ال نتم يتا امللنمتا يال  نولوجمتا 
أ  من املم ن تنتم  مشتاري  ًريبمتا لست خدام ال  نولوجمتا  الداعمتا ةجترا ا  ال  مّت  رمتني 

 حلمعاأ  تلري  متهوم نقع ال  نولوجما ألمراض ال  ّم  يء لزم مزيداً من أعمال ال 
 تترورء أ  ي تتو  اعتتني ال  مّتت  مّ ءتتقاً متت  أهتتدا  ال نممتتا  وأشتتار املشتتاركو  أيضتتاً  ىل -36

  عملمتا  ال خطتمط اح ماجتا  ال  مّت  املء داماا وقد ألار ذلت  نقاشتا  يشت   أمهمتا امت  
 الولنما   البلدا  النامما عرب هم  القطاعا  واملء ويا ا

 التخطيط النطدية امج مس لة التكّيف فع ممليات -3 
  عملمتتتا  اح ماجتتتا  ال  مّتتت  تقاستتتني اثّتتتع ل انتتتا متتت  احلضتتتور ًريتتتا يلتتتد    امتتت   -37

ال خطتمط الولنمتا ياستت حداي استااتميما ولنمتتا لل  مّت  متت  ت تري املنتتا ، است ناااً  ىل الدراستتا  
تتترى عتتترب ت لتتت  القطاعتتتا  عتتتن قلتتتار ت تتتري املنتتتا ا ولتتتدم  مءتتت لا ال  مّتتت     ًُ عملمتتتا  التتتيت 

( تلزيتتتز 2)  ( الستتت خدام التلتتتال للمتتتوارا احملتتتدواء1ال خطتتتمط الولنمتتتا فوا تتتد م لتتتداء، منهتتتا: )
( الع متتتاا يان  تتتام علتتت  4)  ( منتتت  ازاوا  ا هتتتوا3)  ال لتتتاو  يتتت  ا هتتتا  صتتتاحبا املصتتتلحا
وُستّلط الضتو  علت  كءتب اعتني ت لت  ا هتا  صتاحبا الفاا ا  واملخالر الولنما الر مءماا 

املصلحا من ت ل  القطاعا ، من الصلمد الولين  ىل الصلمد احملل ، كلنصر ر مء    عملمتا 
اس حداي نُتُه  ت ّم  م  املاا وقد  من ذلت    حالتا مانتا شتتافما اللملمتا وأستهني   ينتا  

ال لتّر ،   الوقتت نتءت ، علت  أوجت   الثقا والشلور ياملل ما لدى ا ها  صاحبا املصتلحا و 
 امع وال باين ي  القطاعا اال  
ُيءت ها  يت  متن املشتارك  علت  احلاجتا  ىل كءتب اعتني ا هتا  صتاحبا  واتتا عدا ل -38

مرحلتتا ال نتمتت  لضتتما  مل متتا اللملمتتاا واقتتاح  املصتتلحا   همتت  مراحتتع اورء التتدم  يرّم هتتا و 
ز ا هتتا  صتتاحبا يلت  املشتتارك   لمتع ت لتتتا عتدم ال تتديع هبتد  تربيتتر  ترورء ال  مّتت  وحتت

املصتتلحا علتت  النضتتمام  ىل جهتتوا  قمقتت ا وُأشتتري يوجتت  يتتا   ىل ال حتتاور وال نءتتما فممتتا يتت  
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الوزارا  كلنصترين حتال    امت  قضتما ت تري املنتا    اللملمتا  ال خطمطمتا واملمزانويتا امل للقتا 
جرا ا  ال  مّت  ويثمتر فوا تد يؤا   ىل  ء  اهلماكع املؤسءما امللنمتا يت  يال نمما، وهو مالباً ما
 قانونما وتقنما ومالماا

وكانتتت استت داما التتدعني املتتايل للملمتتا ال نتمتت  أحتتد ال تترو  ال م منمتتا األيتترى املتت كورء  -39
يتد متن  نشتا  قلمتا  مالمتا لويلتا  ل لدم   جترا ا  ال  مّت    عملمتا  ال خطتمط الولنمتاا  ذ

صتتندوق تُتتدير  وزارا  املالمتتا لتتدعني ال نتمتت ، علتت  األجتتع متت  يطتتا ال  مّتت  املدجَمتتا، ك خصتتم  
ستتتتبمع املثتتتتالا وعلتتتت  هتتتت ا األستتتتاس، ُشتتتتّدا جمتتتتدااً علتتتت   تتتترورء زيتتتتااء التتتتدعني املوّجتتتت   ىل تلبمتتتتا 

 الح ماجا  اليت حداقا البلدا  النامماا

ومتتتن املءتتتا ع التتتيت ستتتّلط اللديتتتد متتتن املشتتتارك  الضتتتو  علمهتتتا تقاُستتتني امللتتتار  ومتتتدى  -40
  عملمتتتتا  ال خطتتتتمط س نءتتتتا  أفضتتتتع املمارستتتتا    ستتتتماق امتتتت  قضتتتتما ال  مّتتتت   م انمتتتتا ا
ا فالدعني املقدم متن البلتدا  امل قدمتا عتن لريتا ال لتاو  التدويل عامتع مهتني ل مءتري تقاستني الولنما

أشتار يلت   امللرفا فمما ي  اهلمئا  امللنما عل  هم  الُصُلد ول لزيز قدرا  البلدا  النامماا كمتا
 ىل أمهمتتا ال لتتاو  فممتتا يتت  يلتتدا  ا نتتور يتتالن ر  ىل متتزارء اخلتتربا  وامللتتار  ا تتار   املشتتارك 

  ن اجها حالماً   البلدا  النامماا

ومتتن املءتتا ع التتيت ألارهتتا النقتتاش كثتترياً احلاجتتا  ىل  جتترا   ءتتمنا    عملمتتا  توستتمني  -41
ا متا املخصصتا ةجترا ا  ال  مّت ا وقتد النتقا  اللاما وت ّبلها وتصنمتها عند  لمع املمزانمتا الق

ارت تتتز هتتت ا النقتتتاش أيضتتتاً علتتت  أمهمتتتا  ن تتتا  يمانتتتا  مولوقتتتا عتتتن مو تتتوع ال  مّتتت  استتت ناااً  ىل 
 لتتمال  منهيمتتا لويلتتا األجتتعا وي طلّتتب  امتتا  قضتتما ال  مّتت    عملمتتا  ال خطتتمط الولنمتتا 

اةجتتترا ا  ا اريتتتا والث تتتترا  يتتتؤا   ىل  ديتتتد و لمتتتع  ت بّتتت  نتقتتتا  ال  مّتتت  اللامتتتا، وهتتتو متتتتا
أنتت  يضتتمن تصتتنم  قضتتما ال  مّتت  كقضتتما مشتتاكا يتت  القطاعتتا  ويتتريط فوا تتد   احمل ملتتاا كمتتا

املشتتاكا ينتقتتا  ال ختمتت ، حمثمتتا ينطبتتا ذلتت ا وُأشتتري  ىل الاتمبتتا  املؤسءتتما كلنصتتر م تتوِّ  
 منهاا مهني   عملما  ء  قماس حيني نتقا  ال  ّم  واةيال  هبا وال حّقا

 زيااة تمنيم إجرا ات التكّيف -جيم 
علتتت  األاوا  املالمتتتا  رّكتتتز النقتتتاش التتت   ُأجتتتر  يشتتت   زيتتتااء متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت  -42

والءماسا  ال م منماا ف قاسني املشاركو  السااتميما  والءماسا  اخلاصتا ي تع يلتد املل متدء 
  اعتتني زيتتتااء متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتت ا عتتتالوء علتتت  ذلتتت ، تقاستتني املشتتتاركو  أف تتتارهني يشتتت   

لبلدا  الناممتا، التيت  م انما احلصول عل  ال مويع الالزم ةجرا ا  ال  ّم  وسبع تلزيز قدرا  ا
س ّم نها من سرعا اف  أموال املشاري ا وألنا  املناقشا  الترعما، تبتاال املشتاركو  اعرا  يشت   

التتتتواراء متتتتن البلتتتتدا  امل قدمتتتتا يشتتتت   استتتتااتميماقا  2014 التتتتدروس املءتتتت تااء متتتتن تقتتتتارير عتتتتام
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التيت مي تن هبتا للبلتدا  األلترا   وناقشتوا ال متمتا (11)ونُتُهيها الرامما  ىل حشد املزيد من ال مويتع
 ا2016 امل قدما الساشاا هب   اخلربء    عداا تقارير عام

 الاهنا الاارية لزيااة تمنيم إجرا ات التكّيف -1 
تبتاال املشتتاركو    حلقتتا النقتتاش أف تتارهني يشتت   ال متمتا التتيت مي تتن هبتتا مواصتتلا زيتتااء  -43

اللتتتروض املقدمتتتا عتتتن الو تتت  التتتراهن لشستتتواق املالمتتتا متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت ، يالستتت تااء متتتن 
وهت  كمتا  تتاي  للقطتاع  ،مولري متا وتدفقا  متويع  جرا ا  ال  ّم ا وعرض اثّتع لشتركا ستم 

لل  مّتت  وال تت قلني، وهتتو أااء مب  تترء متتن شتت هنا،    أُنشتتئت، أ  الصتتندوق اللتتامل  ف تترء اخلتتا ، 
ؤسءتا  والشتركا  واملءت ثمرين املتالم    القطتاع اللتام مُتّ ن املء ثمرين واملؤسءا  الوقتما وامل

من ال  ّلب عل  ال حديا  الس ثماريا ونق  التر ا وشّدا مقدم اللرض عل  أ  ت تري املنتا  
يتتؤلر علتت  الستت ثمارا    األصتتول والبتتو ال ح متتا وأ  الستت ثمار املءتتَبا    جتترا ا  ال  مّتت  

وعلتتتتت  وجتتتتتوا نقتتتتت  جتتتتتوهر    الستتتتت ثمار   هتتتتت    مينتتتتت  وقتتتتتوع يءتتتتتا ر أكتتتتترب   املءتتتتت قبع،
اةجرا ا ا وُسّلط الضو ،   ه ا الءماق، عل  سمااء عدم المق  يال متما اليت سمؤلر هبا ت ري 
املنتتا  علتت  الستت ثمارا  واألصتتول واو ملتتا  احمللمتتا واملتتوارا، ك حتتدد ر مءتت  أمتتام زيتتااء ال مويتتع 

 امل للا ياملنا ا
أيضتتاً علتت  اور الصتتندوق األيضتتر للمنتتا    تتتوفري املتتوارا املالمتتا الالزمتتا  وُستّلط الضتتو  -44

ةجرا ا  ال  ّم ، م  مراعاء جهوا  ا اريا    نتاق املوارا ي وزي  م واز  يت  أنشتطا ال  مّت  
ه ا الءماق، شّدا اثع الصندوق عل   م انما عمع الصتندوق كمحّتتز  وأنشطا ال ختم ا و 

ال نممتتا القتتتاارء علتت  ال تتت قلني متت  ت تتتري املنتتا ا وأ تتتا  أ  مرفتتا القطتتتاع اخلتتتا    جمتتال  قمتتتا 
 يالصندوق مهنٌي    تاحا الترصا لزيااء حيني ال مويعا

 ىل أ  عتتتدااً كبتتترياً متتتن ا هتتتا    امولري َمتتتستتتم وعلتتت  متتترار ذلتتت ، أشتتتار اثّتتتع شتتتركا  -45
  مّتتت  وال تتتت قلني فرصتتتتٌا ستتتتاحناا التاعلتتتا   القطتتتتاع اخلتتتتا  يل قتتتد أ  الستتتت ثمار    جتتتترا ا  ال

ول ءخري قدرء القطتاع اخلتا  علت  زيتااء متويتع  جترا ا  ال  مّت ، يلتزم ترهتا متهتوم  ال  مّت  
وال  قلني  ىل ل ا ا ها  املموِّلا ل  مّ ن من فهني ال متما اليت مي ن هبتا ل  تري املنتا  أ  يتؤلر علت  

زيتتتتد متتتتن األاوا  الستتتت ثماريا   جمتتتتال حاف اقتتتتا الستتتت ثمارياا واقُاحتتتتت  تتتترورء استتتت حداي امل
هو احلال   جمال ال ختم ، ولُرح الصندوق اللامل  لل  ّم  وال  قلني كمثال ملثع  ال  ّم ، كما

َأيرب اّثع الشركا املشارك  عن عمع التريا اللامع امللين يالس ثمار اللتامل   ه   األاوا ا كما
مبتتاارء األمتت  ء تايلتتا للقطتتاع اخلتتا  أُللقتتت يشتت   وال تت قلني، وهتتو مبتتاار     جتترا ا  ال  مّتت 

اللتتام لشمتتني امل حتتدء ةاملرونتتا  زا  املنتتا ة وعتتن تقريتتر يُزمتت  نشتتر    التتدورء الثانمتتا واللشتترين ملتتؤمتر 
 أانا  يل  النقا  البارزء   اللرض املقدما 2األلرا ا ويبّ  اةلار 

__________ 

 ىل تقتدمي مللومتا  عتن استااتميماقا وهُنيهتا الراممتا  18-/م أ1من املقر ر  67ُاعمت األلرا  ملوجب التقرء  (11)
  ىل حشد املزيد من ال مويع امل للا ياملنا ا
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  2 اةلار 
فع العرض التمهيدي المقد  مةن رةركة سةيغينلر : ةفر فكةرة ال ةددوق العةالمع  الدقاط البارزة

 للتكّيف والت قلم

 
Uncertainty deters investment 

 
Public sector financing could mobilize private investments 

 
 ا ع لشركا سم مولر مَ عرض قدم  اثّ  املصدر:

 االلامل  لل  م  وال  قلنيالصندوق =  GARF الي صارا :
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و  تتافا  ىل النقتتاش األوستت  التت   ُأجتتر  عتتن زيتتااء متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت ، نوقشتتت  -46
أيضتتتاً األاوا  املالمتتتا الالزمتتتا ل نتمتتت ها   ستتتماق حمتتتدا حبءتتتب كتتتع منطقتتتاا وات تتتتا  هتتتاًل علتتت  
 رورء أ  ي تو  الاكمتز األساست  علت  مءت خدم  األاوا  املالمتا النهتا م  األشتد تضترراً ي لتار 

احلتتتوااي املنايمتتتا نتتتا ا وقتتتدم اثّتتتع للوكالتتتا األفريقمتتتا ملواجهتتتا املختتتالر عر تتتاً عتتتن مرفتتتا ت تتتري امل
ال   من املقّرر أ  َيءت خدم قلمتا  متويتع متن قبمتع ًممت  املختالر ونقلهتا،  ىل جانتب  القصوى

الطتتوار ، لتتدعني عملمتتا  ال خطتتمط الن تتام  ةجتترا ا  ال خطتتمط حلتتال  ن تتني اةنتت ار املب تتر و 
  البلدا  األفريقما   كع منطقا منايمااال  ّم   

 إمكانية الح ن  ملى التمنيم الالز  إلجرا ات التكّيف ومدى فعاليته -2 
ال مويتتع الثنتتا   وامل لتتدا األلتترا  ةجتترا ا   صتتول علتت لقتتد ُأشتتري  ىل أ   م انمتتا احل -47

زالتت تشت ع  ، متالبلتدا  منتواً الدول ا زريا الصت ريء الناممتا وأقتع اسمما يالنءبا  ىل  ال  ّم ، ول
يتّد   دياً ن تراً  ىل تلقمتد اشتاالا  و جترا ا  احلصتول علمت ا وأشتار يلت  املشتارك   ىل أنت  ل

ّقا للحصتتول  متتن أ  ُتءتتري  هتت   اةجتترا ا  قطريتتاً وأنتت  ينب تت  اع متتاا املزيتتد متتن ال مانتتا  املءتت ح.
حالتتا صتتندوق ال  مّتت ،  للمنتتا ا و   ذلتت  متتن الصتتندوق األيضتتر  املباشتتر علتت  املتتوارا، ملتتا

أعرر يل  املشارك  عن قلقهني يش   عدم كتايتا املبتالا املالمتا املقدمتا واعتوا  ىل  ل تا  احلتدوا 
أشار يل  املشارك   ىل صلويا  شترايف القطتاع اخلتا     القصوى للمخّصصا  الُقطرياا كما

  ّم   ىل م  تتترّيا  م صتتتلا ياألعمتتتال هتتت ا املءتتتل  للتتتدم تنتمتتت  ن تتتام ترهتتتا املءتتتا ع امل صتتتلا يتتتال
  نشا  يط ملشاري  ال  ّم ا  حديد املخالر املنايما أوال ياريا، ك

منتواً أعمتال التريتا امل للقتا ي لزيتز القتتدرا   البلتدا  ي قتع امللتين اخلتربا  فريتاوعترض اثّتع  -48
املؤسءتتما ألقتتع البلتتدا  منتتواً، وتشتتمع تقتتدمي التتدعني  ىل هتت   البلتتدا     جتترا  اراستتا  ا تتدوى، 
وتمءتتتري  م انمتتتا حصتتتوهلا علتتت  ال مويتتتع التتتالزم ةجتتترا ا  ال  مّتتت ا وأشتتتار  ىل أ  فريتتتا اخلتتتربا  

طللت  علت  املللومتا  امل للقتا يتالنوات  املهمتا التيت م  الصندوق األيضتر للمنتا  لمُ يلمع يان  ام 
يطتتتط ال  مّتتت  الولنمتتتا حققهتتتا التريتتتا تمءتتترياً ةم انمتتتا احلصتتتول الءتتتري  علتتت  املتتتوارا ألمتتتراض 

ويرام  اللمع الولنمتا لل  مّت ا وُيمت  فريتا اخلتربا  أيضتاً مللومتا  عتن ًتارر أقتع البلتدا  منتواً 
الس تااء من الصندوق ويء حدي متواا تدريبمتا هلتا يشت   وال حديا  اليت تواجهها    م انما 

يطتط ال  مّت  الولنمتا ويترام  اللمتع الولنمتا لل  مّت ا ألمتراض  م انما احلصول عل  ال مويتع 
و صتتو  هتت   املءتت لا، يتتّ  اثّتتع الصتتندوق األيضتتر للمنتتا  جهتتوا الصتتندوق الراممتتا  ىل تلزيتتز 

 ااء  م انما الس تااء من االلمع م  جها  ال نءما الولنما ي ما زي
وأشتتار يلتت  املشتتارك   ىل  تترورء أ  ي تتو  مل تتني ال مويتتع املقتتدم  ىل أشتتد او ملتتا   -49

احمللما ت لراً ي  ري املنا    البلدا  الناممتا قا متاً علت  امل.تَنب وموّجهتاً يصمصتاً  ىل تلبمتا اح ماجتا  
رك   ىل اح متتال زيتتااء املختتالر يزيتتااء أشتتار يلتت  املشتتا ا هتتا  احمللمتتا صتتاحبا املصتتلحاا كمتتا

ت لتتتتا متتتن قتتتدرء  ارجتتتا ، األمتتتر التتت   يءتتت لزم مراعتتتاء الح ماجتتتا    جمتتتال ال  مّتتت تلقمتتتد 
 ا ها  امللنما صاحبا املصلحا عل   ّمع املخالر، وك ل  اس خدام أاوا  مالما مناسباا
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 لزيااة التمنيم المتعلق بالمداخ بعةهج المتّ االستراتيايات والدُ  منفترة السدتين تقارير  -3 
التواراء متن  2014 أُتمحت للمشارك  فرصا تقاستني التدروس املءت تااء متن تقتارير عتام -50

البلتتتتدا  امل قدمتتتتتا يشتتتتت   استتتتتااتميماقا ونُتُهيهتتتتتا الراممتتتتا  ىل حشتتتتتد املزيتتتتتد متتتتتن ال مويتتتتتع امل للتتتتتا 
اخلتتتتتربا     عتتتتتداا تقتتتتتارير  ووقتتتتتتوا علتتتتت  ال متمتتتتتا التتتتتيت مي تتتتتن هبتتتتتا الساشتتتتتاا هبتتتتت   (12)ياملنتتتتتا 
   ذل  كمتما  ء  عرض املللوما  ال ّمما والنوعما امل احاا ، ملا2016 عام
لتتتتتتتتاء الءتتتتتتتن   عتتتتتتتن  2014 وألنتتتتتتتا  مناقشتتتتتتتا التتتتتتتدروس املءتتتتتتت تااء متتتتتتتن تقتتتتتتتارير عتتتتتتتام -51

املبتاا  السااتميما  والتُنه  املّ بلتا لزيتااء ال مويتع امل للتا ياملنتا ، أشتار املشتاركو   ىل جتدوى 
ا وياةشتارء  ىل املناقشتا  التيت ُأجريتت ألنتا  حلقتا اللمتع 19-/م أ3ال وجمهما الواراء   املقتر ر 

يشت   ال مويتتع الطويتع األجتتع امل للتا ياملنتتا ، أكتد املشتتاركو ،  ديتتداً،  2014 امللقتواء   عتتام
(  ن تتتا  املزيتتتد متتتن 2)  (  قمتتتا تتتتواز  جمتتتد يتتت  املللومتتتا  ال ّممتتتا والنوعمتتتا1يلتتت : ) أمهمتتتا متتتا

( اي متتتتار مءتتتت وى ًممتتتت  املللومتتتتا  امل للقتتتتا 3)  املللومتتتتا  عتتتتن البمئتتتتا  ال م منمتتتتا لل  مّتتتت 
لتتتتا، متتتت  و تتتت  املءتتتت خدم النهتتتتا     الع بتتتتار ( النياحتتتتا  4)  يالستتتتااتميما  والتتتتُنه  احملد 

تتتتت ى يلتتتت  وال حتتتتديا  التتتتيت أستتتتتر عنهتتتتا حشتتتتد ال مويتتتتع امل للتتتتا ياملنتتتتا ا   تتتتافا  ىل ذلتتتت ، ار 
املشتتارك  أمهمتتا تضتتم  ال قتتارير املقدمتتا مللومتتا  عتتن ال لّهتتدا  املقطوعتتا أمتتام التتدورء احلاايتتا 
واللشرين ملؤمتر األلرا  وألنا ها وأ  مللوما  أساسما كامنا ورا  األرقام ال ّمماا ومن املءا ع 

الءتتتن     الءتتتماق األيتتترى التتتيت ُستتتلط الضتتتو  علمهتتتا ألنتتتا  املناقشتتتا جتتتدوى  عتتتداا تقتتتارير فتتتاء 
جلتتتع ال تتتدفقا  املالمتتتا متتتن اتتتتتاق يتتتاريو، التتتيت تشتتتري  ىل ة 2) ( متتتن املتتتااء 1األوستتت  للتقتتترء 

م ماشتتما متت  مءتتار يتتؤا   ىل  قمتتا تنممتتا يتمضتتا النبلالتتا  متتن متتازا  الدفمئتتا وقتتاارء علتت  
  تلّق  وأشار يل  املشارك   ىل أ  ةاال  قلني م  ت ري املنا 

ُ
 و  اارسا متمتدء مس لاقبال قارير امل

 من اتتاق ياريوا 9من املااء  5اللملما املنصو  علمها   التقرء تنتم  ُيءاشد هبا   

 تعزيز الشفافية فع تمنيم إجرا ات التكّيف -اا  
رّكتتتز  املناقشتتتا التتتيت ُأجريتتتت يشتتت   تلزيتتتز الشتتتتافما   متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت  علتتت   -52

املءتتتا لا عتتتن ال مويتتتع امل للتتتا ياملنتتتا ، وأمهمتتتا ال مويتتتع التتتدايل  واةاارء الولنمتتتا لل مويتتتع امل للتتتا 
ينتتتا  وكتتت ل  ياملنتتتا ، وا هتتتوا امل صتتتلا ي  بّتتت  تتتتدفقا  متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت  واةيتتتال  هبتتتا، 

 لقدرا  وتقاسني امللار ، وهُن  قماس ن ا   متويع  جرا ا  ال  ّم  وقلار  ومدى فلالم  اا

 المسا لة -1 
كانتتتت الضتتترورء اللاجلتتتا لزيتتتااء ال مويتتتع التتتالزم ألشتتتد البلتتتدا  تتتت لراً ي  تتتري املنتتتا  ل نتمتتت   -53

أجتتع اعتتني تقتتدمي  جترا ا  ال  مّتت  مو تتوعاً م  تترراً ألنتتا  النقتتاش وُاعتت   ىل تلزيتتز الشتتتافما متتن 
 ال مويع  ىل البلدا  شديدء ال  لرا

__________ 

 ا10، التقرء 19-/م أ3ان ر املقر ر  (12)
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واعتتُا  يتت    ءتت  مءتت وى املءتتا لا عتتن ال مويتتع امل للتتا ياملنتتا  مءتت لا يال تتا األمهمتتا  -54
ه ا الصتدا، ذُكتر  من متا  او مت  املتدين   لزيااء تقدمي ال مويع الالزم ةجرا ا  ال  ّم ا و 

ناستتتب هتتت   اةجتتترا ا  متتت  حيتتتني الطموحتتتا ، كيهتتتا  فاعلتتتا ر مءتتتما قتتتاارء علتتت   تتتما  ت
وتشيم  احملاالتا  فممتا يت  ا هتا  صتاحبا املصتلحا، وتقاستني املللومتا  وأفضتع املمارستا ا 
ورأى عتتدء مشتتارك  أنتت  مي تتن ملن متتا  او متت  املتتدين أ  تضتتطل  يتتدور حاستتني    نشتتا  ن تتام 

 ُيء  ع يالقدر ال ا ا وليُقد ر حا قدر   مءا لا  ي ولوج  وأشاروا  ىل أ  اورها ل
وُشتتّدا علتت   تترورء استت حداي أاوا  ل قتتدمي البمانتتا  الالزمتتا للح ومتتا  ومريهتتا متتن  -55

ا هتتا  صتتاحبا املصتتلحا لُمءتتا لهما ا مهتتور عتتن ال متمتتا التتيت يُنَتتتا هبتتا ال مويتتع امل للتتا ياملنتتا  
ارا  تلزيتز شتتافما املمزانمتا، ُشّدا عل  أمهما اعني اللمع ال   تضطل  ي  مبتا وأوج   نتاق ا كما

والليا  الربملانما، و ا  مراجلا احلءايا ، عرب البلدا  من أجع ه  البمانا  امل صلا يال مويع 
 امل للا ياملنا ا

 التمنيم الداخلع واإلاارة النطدية للتمنيم المتعلق بالمداخ -2 
يتتا يتت  مصتتاار ال مويتتع أُلقتت  الضتتو  علتت  أ   ءتت  مءتت وى شتتتافما ال تتتاعال  ا ار  -56

الدولمتتا واملمزانمتتا  الولنمتتا  تترورء ر مءتتماا وُأشتتري  ىل أ  مل تتني املناقشتتا  التتدا رء حتتول ال مويتتع 
تُ  تتنني  امل للتتا ياملنتتا  ت للتتا يال مويتتع التتدويل وأ  فرصتتا يمتتا   جتترا ا  ال  مّتت  احمللمتتا املهمتتا ل

 يال امع   أملب األحما ا
ثّتتتع لربنتتتام  األمتتتني امل حتتتدء اةمنتتتا    ىل اعتتتني  ءتتت  عملمتتتا ومتاشتتتماً متتت  ذلتتت ، اعتتتا ا -57

ختصم  ال مويع الدايل  اللام ي لزيز الن ني الولنما ةاارء ال مويع امل للا ياملنا ا وأشار  ىل أن  
النتقا  امل للقا ياملنا ، فضاًل عن ن ني ت ّب   ديد يلزم اعني  نشا  أاوا  ل قممني الس ثمارا  و 

 يتتع امل للتتا ياملنتتا ،   ن تتام اةاارء املالمتتا الولنمتتا اللامتتاا وُعر تتت األااء امل للقتتال تتدفقا  ال مو 
مي تتن استت خدامها   هتت ا  كتت ااء متمتتدء  املنتتا   جمتتال واملؤسءتتا   اللامتتا النتقتتا استت لراض ي

(ا وللمتتتوارا الدايلمتتتا   يلتتتت  البلتتتدا  الَ َلبتتتا علتتت  املتتتوارا اخلارجمتتتتا 4الءتتتماق )ان تتتر الشتتت ع 
ي للتتا ملواجهتتا ت تتري املنتتا   فتتت  يتتن الايش، علتت  ستتبمع املثتتال، أشتتار اثّتتع يرنتتام  األمتتني  فممتتا

امل للقتتتا ياملنتتتا  ت تتت ّت  متتتن    املا تتتا متتتن النتقتتتا  77امل حتتتدء اةمنتتتا    ىل أ  نءتتتبا تصتتتع  ىل 
مصتتاار متويتتع اايلمتتاا وذكتتر أنتت  يلتتزم ال شتتديد علتت  تلزيتتز التتن ني الولنمتتا اللامتتا ةاارء ال مويتتع 

ت بّتت  هتت   ال متمتتا   قمقتتاً للتلالمتتا    اارء ال متمتتا التتيت ُيءتت خدم هبتتا ال مويتتع امل للتتا ياملنتتا  و 
 ورصدهاا

عتني البلتدا    تقمتمني مءت وى  امتا  املختالر املنايمتا   وُسّلني ألنا  املناقشتا  ي مهمتا ا -58
اورء املمزانماا واتتا املشاركو  عل  لزوم الس ثمار لتدعني عملمتا توستمني املمزانمتا  امل للقتا ياملنتا  
متتن أجتتع تزويتتتد البلتتدا  ياللالمتتا  ذا  الصتتتلا لمءتتهع علمهتتا ت بّتتت  نتقتتا  األنشتتطا املنايمتتتاا 

أمهمتتا اعتتني ت لتت  التتوزارا    أ  تلتتد لتتوزارا  املالمتتا تقتتارير عتتن  وستتّلط املشتتاركو  الضتتو  علتت 
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املمزانمتتا  املءتت يمبا ل  تتري املنتتا  ت يتت    الع بتتار ت تتالم  الستت ثمارا  القطاعمتتا املخ لتتتا   
ستتتماق ت تتتري املنتتتا  وفوا تتتدهاا ومتتتن املهتتتني،   الوقتتتت نتءتتت ، النهتتتوض يتتتُ لر ت تتتري املنتتتا  املالمتتتا 

 الصلمد الوليناال مويلما عل   أو

  4الش ع 
لمحةةة مةةنجزة مةةن البلةةدان التةةع ُتاةةري اسةةتعراض الدفقةةات العامةةة والمؤسسةةات فةةع ماةةا  

 المداخ

 

 عرض قدم  اّثع لربنام  األمني امل حدء اةمنا  ا املصدر:
 اس لراض النتقا  اللاما واملؤسءا    جمال املنا ا CPEIR =  الي صارا :

 إجرا ات التكّيف واإلبالغ بهاتمنيم تدفقات ع تتب   -3 
لقتتد نوقشتتت ياس تا تتا أيضتتاً ا هتتوا امل صتتلا ي  بّتت  تتتدفقا  متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت   -59

وسّلط يل  املشارك  الضو  عل  احلاجا  ىل تلري  وا تب ملاهمتا متويتع  جترا ا  ال  مّت  متن 
نت  يلتزم أ  َتصتحب مثتع هت ا أجع النياح   املض  ُقدماً جبهتوا ت ّبلت ا ورأى هتؤل  املشتاركو  أ

ال لري  مباا  توجمهما تبّ  ماهما نطاق أنشطا ال  ّم  ةُياا فهني مشايف هلتا فممتا يت  همت  
ا هتا  صتتاحبا املصتتلحاا ويمنمتتا اعتا  مشتتاريف قيتتر يتتدور ال لتاري  األساستت ، حتتّ ر متتن أ  

يءتتتهني،  ء ال بتتتريء وقتتتد لالاكمتتتز يقتتتوء يال تتتا علتتت  املءتتتا ع ال لريتمتتتا قتتتد يتتتؤا   ىل  متتتتال الصتتتور 
 يال ايل،    ء  فهني كمتما  ء  القدرء عل  ال  قلنيا

وُاعتتت   ىل قتتتوء ال نءتتتما املشتتتايف يتتت  التتتوزارا  لتتتريط جهتتتوا ال  بّتتت  يلملمتتتا  ال خطتتتمط  -60
الولنماا وسّلط عدء مشتارك  الضتو  علت  احلاجتا  ىل  جترا  نقتاش واست  ينت ه  هنيتاً تصتاعدياً 
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ال  ّم  حبءب القطاعا واعُ رب أ  من املهني أيضاً  تاحا  م انمتا الّتالع البلتدا ،  ل حديد تدايري
عل  ت ل  الُصُلد، عل  املللوما  امل للقا ي مويع  جرا ا  ال  ّم ، عن لريا مواق  ويوايا  

 شب ما تلرض مللوما  جُمّملا، عل  سبمع املثالا
ل مويتتع الضتتو  علتت  عتتدء  تتديا  ت للتتا اللينتتا الدا متتا امللنمتتا ياوستتّلط أحتتد أعضتتا   -61

تقممني تدفقا  ال مويع وعر ها اللام  ي  ّب  تدفقا  متويع  جرا ا  ال  ّم  عل  النحو املب    
عتتن فتتاء الءتتن  ، وهتتو مشتتروع اللينتتا الر مءتت    جمتتال شتتتافما ال مويتتع  2014امل للقتت  يلتتام 

ر  ىل حتتد كبتتري علتت  ال تتدفقا  التتواراء متتن البلتتدا  امل للتتا ياملنتتا ا أوًل،    تتتوفر البمانتتا  يق صتت
توجتتد ل تترا  كبتتريء   البمانتتا ،  امل قدمتتا  ىل البلتتدا  الناممتتا عتتن لريتتا املؤسءتتا  اللامتتا، كمتتا

ي للتتا ياستتت ثمارا  القطتتاع اخلتتا  واةنتتتاق التتتدايل  علتت   جتترا ا  ال  مّتتت ا  ستتمما فممتتا ول
علتتا حيتتني متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت  وتبلّتتا يتت  علتت  لانمتتاً، تقتتمُو مل تتني املؤسءتتا  وا هتتا  التا

علتتت  أستتتاس ال  لتتتتا اةهالمتتتاا وُهتتتّع هتتت ا التتتنه  يتتت   تقمممتتتا   أستتتاس ال  لتتتتا اة تتتافما، ل
 المتتتتع ملءتتتت وى ال تتتتواز  يتتتت  تتتتتدفقا  متويتتتتع  جتتتترا ا  ال  مّتتتت  وتتتتتدفقا  متويتتتتع  جتتتترا ا   أو

ال لمتتاا وُأشتتري  ىل أ  متتن املقتتر ر أ   ال ختمتت ، حمتتث يبل تتا ي لتت  األيتتريء علتت  أستتاس ال  لتتتا
عتن فتاء الءتتن   قبتع التتدورء  2016يُنشتر تقمتمني تتتدفقا  ال مويتع وعر تها اللتتام امل للقت  يلتتام 

الثانمتتتا واللشتتترين ملتتتؤمتر األلتتتترا  وأ  يُقتتتدما أحتتتدي املللومتتتا  عتتتتن تنءتتتما ال لتتتاري  اللملمتتتتا 
  ذلت  ا هتوا  لهتا ُمن يتو البمانتا  وجُمّملوهتا، ملتالل مويع امل للا ياملنتا  وهُنت  اةيتال  التيت يّ ب

التتتتيت يتتتت ل ها متتتتؤيراً املصتتتتار  اةمنا متتتتا امل لتتتتداء األلتتتترا  ومن متتتتا ال لتتتتاو  وال نممتتتتا   املمتتتتدا  
يهتتد  هتت ا ال قمتتمني واللتترض اللتتام  ىل  ءتت  فهتتني الي الفتتا    األستتالمب  الق صتتاا ا كمتتا

 ًمملهاااملنهيما املّ بلا   ه  البمانا  و 
وقدم اّثع البن  الدويل عر اً عن جهوا ال نءما اليت تب هلا املصتار  اةمنا متا امل لتداء  -62

تبلِّتتا ستت ا مصتتار  منهتتا حالمتتاً علتت  حنتتو مشتتايف ي تتدفقاقا متتن  األلتترا    اعونتتا األيتتريء،  ذ
نوا ا ال مويتتع امل للتتا ياملنتتتا  ياتّبتتاع أستتتلور منهيتت  يتتا  ستتتلت  ىل تنءتتمق  علتتت  متتدى ستتت

وذكتتر أ  عملمتتا ال  بّتت  املشتتاكا ل تتدفقا  ال مويتتع امل للتتا ياملنتتا  التتيت أجرقتتا املصتتار  اةمنا متتا 
، ووفقتتتتاً ل قتتتتديرا  ال قريتتتتر الصتتتتاار   من صتتتت  2011 امل لتتتتداء األلتتتترا  قتتتتد يتتتتدأ    عتتتتام

، فقتتتتد ولّتتتتد  ستتتت ا 2014 التتتت   يتّصتتتتع تتتتتدفقا  ال مويتتتتع امل للتتتتا ياملنتتتتا  للتتتتام 2015 عتتتتام
ملمتتتار اولر متتتن اولرا  الوليتتتا  امل حتتتدء ل مويتتتع مشتتتاري  حققتتتت فوا تتتد  28ر  منهتتتا مصتتا

  من صتتتتتت   2015 منايمتتتتتتا مشتتتتتتاكاا وستتتتتتمبل ا ي حصتتتتتتا ا  ال مويتتتتتتع امل للتتتتتتا ياملنتتتتتتا  للتتتتتتام
لتتتمل و أ  عمتتتع املصتتتار  اةمنا متتتا ‘ التا تتتدء املشتتتاكا‘ا وقتتتد استتتُ خدم مصتتتطلب 2016 عتتتام

عتدم كتايتا ن تني  هتا متدفوٌع ملشتاكع متن قبمتع تتديّن جتواء اهلتوا ، أوامل لداء األلرا  مت  ُعمال 
الوقتت التراهن،  قتا الستت ثمارا   اح ماجتا  التن ني الزراعمتاا و  اةمتداا يالطاقتا، أو النقتع أو

اةمنا ما اليت نت قا املصار  اةمنا ما املشاكا   قطاع  الزراعتا واملمتا  ومريمهتا أنواعتاً ت لتتا،   
ال ختم  املشاكاا وذكر اثّتع البنت  التدويل أ  مبتاا  ت بّت   نتء ، من فوا د ال  ّم  أو الوقت

تتقا فممتتا يتت  هتت   املصتتار  والنتتاا  منتتتدفقا  متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت  و جتترا ا  ال ختمتت   ء 
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 ح  ُيء لا    ت ّب  تدفقا  متويع  جرا ا  ال ختم  ملباا  قا ما الدويل ل مويع ال نمماا و 
علتت  أستتاس األنشتتطا، يءتت ند هنتت  ت بّتت  تتتدفقا  متويتتع  جتترا ا  ال  مّتت   ىل اللملمتتا  يدرجتتا 

 أكرب ن راً  ىل أ  تلري  ماهما مشروع ال  ّم  ه ل  وفقاً ل روف  امل انماا

 تعزيز الشفافية بتقاسم المعارف وبدا  القدرات -4 
مللتتار  وُستتّلني يتت   تتتوفري املتتوارا ت تتّرر لتتوال املناقشتتا  ذكتتر مءتت ليت ال تتدريب وتقاستتني ا -63

يتد منت  ل لزيتز الشتتافماا ويوجت  يتا ، أشتار أحتد املشتارك   ىل  ترورء زيتااء  مري املالما أمتر ل
 م انمتتتا اللتتتالع علتتت  املللومتتتا  وفتتتر  التتت للني علتتت  أيتتتد  الُن تتترا  وال لتتتاو  فممتتتا يتتت  يلتتتدا  

 رجَما ال دفقا  املالما وتقدميها و لملهااا نور، و رورء ينا  قدرء البلدا  شديدء ال  لر عل  يَ 
ومتتتن املمارستتتا  ا متتتدء املتتت كورء تقاُستتتني البنتتت  التتتدويل أاوا  ال شتتت  عتتتن املختتتالر  -64

يطلتب  متتن جملتتو  اارتت  للبتتد    ال شتت  املنهيت  عتتن املختتالر املنايمتا وتتتالر ال تتواري التتيت 
الدويل لونعاً فممتا يلتد تلمتمني اشتاالا   تواجهها مشاري  املؤسءا الدولما لل نمماا مث قرر البن 

يّد من أ  يوافا علمها جملتو  اارتت ا وُأشتري  ىل  ال ش  عن املخالر عل  هم  املشاري  اليت ل
أ  املشاري  اليت ت حء ب لل  ريا  املنايما امل وقلا ُتصم ني يتدعني متن يوايتا امللتار  امل للقتا ي  تري 

ممتتا الُقطريتتا أنشتت   البنتت  التتدويل هبتتد  مءتتاعدء املمارستت  املنتتا ، وهتت  مركتتز للمللومتتا  اللل
 وصّناع الءماسا    جمال ال نمما   ينا  القدرا  وتنمما امللار ا

 قياس نتائج تمنيم إجرا ات التكّيف وآلار  ومدى فعاليته -5 
شّدا عدء مشتارك  علت  أ  جهتوا قمتاس ن تا   متويتع  جترا ا  ال  مّت  وقلتار  ومتدى  -65

تزال   مهدهاا وذُكر أ  متويع  جرا ا  ال  ّم  عملما ُ د ا حبءب الءماق  ىل حد  فلالم   ل
يتتتالا وأنتتت  يمنمتتتا ي لتتتّ ر تقمتتتمني متتتدى فلالم تتت  علتتت  مءتتت وى املشتتتاري ، فتتت   عتتتدم وجتتتوا مقمتتتاس 

ل ل  ُيلع متن تقمتمني قلتار  ومتدى فلالم ت  علت  نطتاق عتامل  مءت لا أعقتَد متن ذلت  أيضتاًا  عام
ل حءتتت  قمتتتاس  شتتتري  ىل أنتتت  ينب تتت  يتتت ل مزيتتتد متتتن ا هتتتوا متتتن أجتتتع استتت حداي مقمتتتاس عتتتاموأُ 

 الن ا   واحلصا ع من ناحما ال  ّم ا
وعتترض مرفتتا البمئتتا اللاملمتتا علتت  احلضتتور اارستتا جمتتدء يشتت   قمتتاس الن تتا  ، وقتتد زاا  -66

امل للا ياةاارء القا ما علت  املرفا تركمز  مؤيراً عل  مء لا ت ّب  الن ا   وصم ني، عن لريا ن ام  
ال  مّتتت ا ومُت تتتن هتتت   األااء املرفتتتا متتتن  ءتتت  فهتتتني مءتتتار ن تتتا   الن تتتا  ، أااء رصتتتد وتقمتتتمني 

 ال دفقا  املالما والن ا   اليت  ققها املشاري ا
واتتتتتتا املشتتتتاركو  علتتتت  أمهمتتتتا تلريتتتت  ماهمتتتتا مو تتتتوع القمتتتتاس )الن تتتتا   مقايتتتتع اعلتتتتار(  -67

اتتتا املشتاركو  علت  أنت  كت   قتا البلتدا   ع ومقايمو زمنمتا ت لتتا(ا كمتاوتوقمت قماس  )مراح
تقدماً   قماس الن ا   واعلار ومدى التلالما، يلزمها عل  وج  عاجع أ  تواصع  ديد أهدافها 

 و جرا اقا وأُلرها الزمنما اخلاصا امل للقا يال  ّم ا
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ال ّممتا القا متتا ورأى عتدء مشتتارك  أ  وُأجريتت مناقشتا  لريتتا عتن املؤشتترا  النوعمتا و  -68
متتن شتت   استت حداي مؤشتترا  ت للتتا يالصتتال  يتت  أهتتدا  ال  مّتت  وال نممتتا أ  ي تتو  متمتتداًا 
ت  ستّلا  ولرح اّثع من القطاع اخلا  ف رء ال وصع  ىل وحدء قماس لل  ّم  م  ت ري املنتا  وو ن

جمحما ت لتا )يالقماس عل   جترا ا  من املخالر امل صلا يال  ّم  مو   ال نتم  ختض  لق.مني تر 
ال ختم (ا واقتُاح أيضتاً أيت  عملمتا  القمتاس وال نءتما األيترى   الع بتار، كمبتاا  ال لتاال 
لل شتت  عتتتن املختتتالر البمئمتتتا والج ماعمتتتا، وكتتت ل  التتتدروس املءتتت تااء متتتن املناقشتتتا  امل للقتتتا 

 يتلالما املءاعدا ا
علتت   ترورء تنءتتما املؤشتترا  عترب الوكتتال  الثنا متتا ويوجت  أعتتني، اتتتتا يلت  املشتتارك   -69

وامل لتداء األلترا ، فضتالً عتن تلزيتز تنءتما  جترا ا  ال  مّت  مت  اللملمتا  امل صتلا هبتا كخطتا 
 الس ثمار املؤلرا ، أو2030 ال نمما املء داما للام

 االستدتاجات الرئيسية المستخل  ة من حلقة العمم -رابعاا  
ا متتتتن ا هتتتتا  صتتتتاحبا املصتتتتلحا   مناقشتتتتا  مثمتتتترء   حلقتتتتا ايلتتتتت لا تتتتتا واستتتتل -70

اللمتتتتع، كتتتتا  منهتتتتا األلتتتترا    التتاقمتتتتا ويلتتتت  املن متتتتا  الدولمتتتتا ووكتتتتال  األمتتتتني امل حتتتتدء 
وكمانتتتا  القطتتتاع اخلتتتا  ومن متتتا  او متتت  التتتدويلا وتبتتتاال املشتتتاركو  اعرا  واألف تتتار يشتتت   

الح ماجتا    جمتال ال  مّت   ، مللتت تقمتمني جوانب عديدء من مء لا متويتع  جترا ا  ال  مّت
واور ال لتتتاو  والتتتدعني التتتدولم    ذلتتت ، وفتتتر  زيتتتااء متويتتتع  جتتترا ا  ال  مّتتت ، وستتتبع تلزيتتتز 

 شتافم  ا وُيءّلط ه ا الترع الضو  عل  الس ن اجا  الر مءما املء خَلصا من املناقشا ا
فع ماا  التكّيف فع البلدان يشكم التسيير الُقطري لعمليات تقييم االحتياجات  -71

وت تتتتوفر أاوا  عديتتتتتدء ل قمتتتتتمني الداميةةةةة مسةةةةة لة اساسةةةةةية لزيةةةةةااة تمنيةةةةم إجةةةةةرا ات التكيّةةةةةف  
يترام  اللمتع اح ماجا  البلدا  النامما   جمال ال  ّم  واةيال  هبا، كخطط ال  ّم  الولنما و 

جهتتتتا  م لتتتتداء متتتتن ومي تتتتن ملشتتتتاركا  الولنمتتتتا لل  مّتتتت  وتقمممتتتتا  الح ماجتتتتا  ال  نولوجمتتتتاا
ا هتا  صتاحبا املصتلحا واحلتتوار فممتا يمنهتا أ  ي ونتا عنصتترينن مهمت    اعتني البلتدا  الناممتتا، 
و اصتتتا   املراحتتتع األوىل متتتن عملمتتتا تقمتتتمني اح ماجاقتتتاا ومتتتن اللقبتتتا  التتتيت تتتتزال تلرقتتتع تقمتتتمني 

ا وعتتتدم كتايتتتا القتتتدرا  الح ماجتتتا    البلتتتدا  الناممتتتا ويلتتتزم ال  لّتتتب علمهتتتا امللوِّقتتتا  املؤسءتتتم
ي للتتتا ي يممتتت  الح ماجتتتا  احملتتتداءا ويلتتتزم ال لتتتاو   ال قنمتتتا، فضتتتاًل عتتتن مواجهتتتا  تتتديا  فممتتتا

والدعني الدولما  ل مءري تقاستني امللتار  وأفضتع املمارستا  وتلزيتز قتدرء البلتدا  الناممتا، و اصتا 
اعتتتُا   لبم هتتتاا كمتتتاعلتتت  الصتتتلمد او  التتتولين، علتتت  تقمتتتمني الح ماجتتتا    جمتتتال ال  مّتتت  وت

ستتتتمما املقتتتتدم متتتتن الصتتتتندوق األيضتتتتر للمنتتتتا ، كلامتتتتع حاستتتتني   تلبمتتتتا  يالتتتتدعني التتتتدويل، ول
الح ماجتتا  احملتتداء   جمتتال ال  مّتتت  وتنتمتت  أنشتتطا اوتتال  ذا  األولويتتتا احملتتداء متتثاًل عتتتن 

ُن تترا  وال لتتاو  لريتتا يطتتط ال  مّتت  الولنمتتاا وُأشتتري كتت ل   ىل تزايتتد أمهمتتا التت لّلني علتت  أيتتد  ال
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فمما ي  يلدا  ا نور،   الوقت الراهن،   ال وصتع  ىل حلتول لل حتديا  املشتاكا القا متا   
 مري ا ه ا اوال و 

قد تشكم المساهمات المحداة وطدياا فرصةة جيةدة لةدمم زيةااة تمنيةم إجةرا ات  -72
يتتد متتن استت حداي أُلتتر تن مممتتا ستتلمما ةجتترا ا   ولم نتتام هتت   الترصتتا، ستتم و  ل التكيّةةف 

ال  ّم  وزيااء  اما  قضما ت ري املنا  وأهدا  ال نمما املء داما   عملما  ال خطمط الولنمتاا 
ومتتتتن اةجتتتتترا ا  األيتتتتترى الالزمتتتتتا لل  لتتتتتب علتتتتت  احلتتتتتواجز الر مءتتتتتما امللوِّقتتتتتا لل  طمتتتتتا ال مويلمتتتتتا 

تما وامللرفما وت طما املخالر، تقدمي حوافز اس ثماريا أقوى وملتول املزيتد متن املءت ثمرين، والءماسا
امتا  اع بتارا  ت تري املنتا    وتزويد ا ها  التاعلتا ياملللومتا  واألاوا  الصتحمحا الالزمتا ة

هبتتتد   نشتتتا  ستتتيع لل  بّتتت  يشتتتّي  علتتت  زيتتتااء قتتترارا  الستتت ثمار، واعتتتني املشتتتاري  ال يريبمتتتا 
 وعل  تقدمي الدعني املايلا لس ثمارا ا

اور القطةا  الخةةاف فةةع احتياجةةات التمنيةةم فةةع ماةةا  التكيةةف بحاجةةة إلةةى مزيةةد  -73
يشتتت ع عتتتدم المقتتت  الءتتتا د فممتتتا هتتت  ال متمتتتا التتتيت ستتتمؤلر هبتتتا ت تتتري املنتتتا     مةةةن التعزيةةةز 

اء ال مويتتتع امل للتتتا ياملنتتتا ا الستتت ثمارا  واألصتتتول واو ملتتتا  احمللمتتتا واملتتتوارا  تتتدياً ر مءتتتماً لزيتتتا
وتشتتت ع ال وعمتتتتا واحلتتتتوار الءماستتتاا وال تاعتتتتع يتتتت  ا هتتتتا  صتتتاحبا املصتتتتلحا وتنممتتتتا امللتتتتار  
واراسا  ا دوى واملءتاعدء ال قنمتا هملهتا عناصتر حمويتا لءتد الث ترا  القا متا املقانتا ملترحليت 

ال  م  وال  قلني م  ت ري املنتا  يد من ترها متهوم   قبل ا وعالوء عل  ذل ، ل الس ثمار وما
 ىل ل ا مي ن أ  يتهمها املء ثمرو  ومريهني من ا ها  التاعلا املالماا وُستلِّط الضتو  علت  اور 
ال مويتتتتع اللتتتتام يوصتتتتت  حتتتتافزاً هامتتتتاً لستتتت ثمار القطتتتتاع اخلتتتتا ، وُأشتتتتري   الوقتتتتت نتءتتتت   ىل أ  

مهتتا متن الصتتلب جلتتب ال مويتتع القتتاام ال مويتع ال ءتتهمل  اللتتني  تترور    اوتال  التتيت ي تتو  ف
 من القطاع اخلا ، مثلما هو احلال   محايا الءواحع   ا زر الص ريءا

ما زالت إمكانية الح ن  ملى التمنيةم الةالز  إلجةرا ات التكيّةف تشةكم تحةدياا   -74
التتيت ومتتن ال حتتديا  الر مءتتما   لةةدو  الازريةةة ال ةةغيرة الداميةةة واقةةم البلةةدان نمةةناا لسةةيما  وال

ذُكتتر    هتت ا الءتتماق تلقمتتد الشتتاالا ، وعتتدم كتايتتا ال ءتتمري الُقطتتر  لةجتترا ا ، ونقتت  
فتتر  احلصتتول املباشتتر علتت  ال مويتتعا وُستتلط الضتتو  علتت   تترورء زيتتااء تتتوفر املللومتتا  امل للقتتا 

 ي مويع  جرا ا  ال  ّم    البلدا  النامما عن لريا قنوا  ت لتا وعل  ُصُلد ت لتاا
يلز  تحسين ننمية المعلنمات المدتاةة مةن اجةم زيةااة كفةا ة ممليةات التخطةيط   -75

ومتن ناحمتا اةمتداا، فت    زيااة تتبّةع تةدفقات تمنيةم إجةرا ات التكيّةف وذلك بنسائم مدها 
املباارا  الراممتا  ىل تنءتما عملمتيت ت بّت  تتدفقا  ال مويتع امل للتا ياملنتا  واةيتال  هبتا، كاملءتل  

   ي ل   املصار  اةمنا ما امل لداء األلرا ، تءتاعد   زيتااء امللرفتا ي تدفقا  متويتع املشايف ال
 جرا ا  ال  ّم  و جرا ا  ال ختم ، و   كانت ن ني ت بّت  النتوع األيتري متن تتدفقا  ال مويتع 

تتتتتزال البمانتتتتا  امل للقتتتتا ي مويتتتتع  جتتتترا ا  ال  مّتتتت  جز متتتتا وناقصتتتتا لستتتت مرار  أكثتتتتر تقتتتتدماًا ول
من ناحما الطلب، فمتن  ي للا ي  ّب  تدفقا  ال مويع اخلا ا أما سمما فمما   ال  ّب ، ول ديا
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املءتتا ع التتيت ُستتلط الضتتو  علتت  أمهم هتتا تلزيتتز ال نءتتما املشتتايف يتت  التتوزارا  لتتريط جهتتوا ال  بّتت  
يلملمتتا  ال خطتتمط الولنمتتا، و ديتتد تتتدايري ال  مّتت  حبءتتب القطتتاع يتت جرا  نقتتاش واستت  ينتت ه  

ياً تصتاعدياً، فضتاًل عتن زيتااء  م انمتا الّتالع البلتدا ، علت  ت لت  الُصتُلد، علت  املللومتا  هن
 امل للقا ي مويع  جرا ا  ال  ّم ا

الدظم النطدية العامة إلاارة التمنيم مس لة حينية لةدمم البلةدان فةع إاارة إن تعزيز  -76
وقتتد ستتّلط املشتتاركو  الضتتو  علتت   التمنيةةم المتعلةةق بالمدةةاخ وتتبّةةع تدفقاتةةه ورصةةد  بفعاليةةة 

 رورء يمتا   جترا ا  ال  مّت  احمللمتا املهمتا علت  حنتو أفضتع وعلت  اور التدعني التدويل   مت ت  
البلتتتدا  الناممتتتا متتتن  ءتتت  ختصتتتم  ال مويتتتع التتتدايل  اللتتتام، وتقمتتتمني مءتتت وى  امتتتا  املختتتالر 

ولمءتتتت أاوا  تقمتتتمني الستتت ثمارا  املنايمتتتا   اورء املمزانمتتتا، وت بّتتت  نتقتتتا  األنشتتتطا املنايمتتتاا 
يلتت  األاوا   و ديتتد نتقتتا  األنشتتطا املنايمتتا وعملمتتا  توستتمني املمزانمتتا  امل للقتتا ياملنتتا   ل

 اليت مي ن أ  تدعني البلدا  النامما   ه ا اوالا
مةةةن المهةةةم تحقيةةةق اق ةةةى مسةةةتنى ممكةةةن مةةةن فعاليةةةة تمنيةةةم إجةةةرا ات التكيّةةةف  -77

ومت  أ  جهتوا قمتاس ن تا   متويتع  المالية المتاحة اكبر الةر ممكةن لضمان ان تحقق المنارا 
أ  الاكمتز علت  هت ا ا انتب قيت   تزال   مهدها،  ل  جرا ا  ال  م  وقلار  ومدى فلالم   ل

  ال زايدا وُسلط الضو    حلقا اللمع عل  مء ل   مها أمهما أ  تواصع البلدا  النامما  ديتد 
وأُلرهتتتتا الزمنمتتتتا اخلاصتتتتا امل للقتتتتا يتتتتال  ّم ، و تتتترورء تنءتتتتما املؤشتتتترا  عتتتترب  أهتتتتدافها و جرا اقتتتتا

الوكتتال  الثنا متتا وامل لتتداء األلتترا ، فضتتاًل عتتن تلزيتتز تنءتتما  جتترا ا  ال  مّتت  متت  اللملمتتا  
 ا2030 امل صلا هبا كخطا ال نمما املء داما للام

    


