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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية الحادية والستون

 2٠١٥ هحزيران/يوني 2٦-24جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٥البند 

مممممن الن مممما   77تسمممممية المن ممممماح ويممممغ الحاوميممممة  وممممغا  المممممادة   
 الداخلي للمجلس

 طلب مقد  من من مة إنقاذ ا ر  كمبوديا  
 مذكِّغة من أمانة ا وناتاد  

 تنفيذي موجز  
إنقتتاا األ ك بمبو يتا ناملن متاب ًلبتتاس تلتدم   يتته تلّقتت ممانتا األونادتتا  متن من متا  

متتتن الن تتتا   77متتتن  لتتت  الداتتتا ة والدنميتتتا إ  اج تتتا ص القاامتتتا املن تتتو  علي تتتا ص املتتتا ة 
 الداخلي للمال .

ن متتتتتن املماتتتتتن،  ةنتتتتتاس  وا قتتتتتا وبعتتتتتد اضتتتتتدعراك املعلومتتتتتاا املقد متتتتتا، تتتتتتر  األمانتتتتتا م 
نمب متتن مقتتر  ١2الفقتترة  لعامتتا  قد تتك محاتتا اجمللتت ، ت تتنيف املن متتا فتتمن الف تتا ا مادتت 
 ب.7-ن 43اجملل  

وقد يو  اجملل  من يدخذ ص  و ته الدنفيذيتا ااا يتا والنيتدج إجتراباا باتطن ال لت   
 املاا  إليه معاله.

 وتر  ص مر ق ةذه املذبرة معلوماا باطن املن ما. 
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 المغفق

 كمبوديامعلوماح أساسية عن من مة إنقاذ ا ر     
 تاريخ المن مة  

لدلبيتتتا اااجتتتا الوافتتتحا إ  بنتتتاب  2٠٠٦تاتتترين ال/تتتارب/نو م   22مُناتتت ت املن متتتا ص  -١
القد اا احملليا وإ  القيا ة ص تعزيز ق ايا تغري املناخ واضرتاتياياا الدخفيف وااد من مخ تا  

. ومن متتا 2٠١2و 2٠٠9الاتتوا يف ص البلتتد. وي  تتديا الن تتا  األضاضتتي للمن متتا ص عتتامي 
إنقتتتاا األ ك من متتتا متتتري حاوميتتتا ب تنيتتتد دو التتترب  وريايتتتدة ومتتتري عرقيتتتا ومتتتري  ينيتتتا ومتتتري 
 ضياضيا. وب تو ر املن ما املعداا واملوا   املاليا والباريا لدعم مي حزب ضياضي مو مرشحيه.

اع عتتن وهتتدو من متا إنقتتاا األ ك بمبو يتا إ  ألاتتج األشتخا  نبوضتااد من تتا التد  -2
ااقتتتوأل األضاضتتتيا للف تتتاا امل ماتتتا وال تتتعيفا والنيتتتاان األاتتتليج، املدعلقتتتا مضاضتتتاس باأل افتتتي 
واملتتتوا   ال بيعيتتتا وابعدبتتتا اا اوننيتتتانيا، ومتتتا إ  التتترب للحتتتد متتتن  تتتاًر تعرفتتت م للاتتتوا يف 

رمة، الباريا امل د  والاوا يف ال بيعيا والدايف مع تغتري املنتاخ عتن ًريتق ناتر التوعي وألاتج املت
 ولدعم م ص بناب  دمعاا ريليا ومؤضنياا عاما احيا و  يقا بالبي ا.

وتعمتتد من متتا إنقتتاا األ ك بمبو يتتا باتتاد و يتتق متتع ةيتتع او تتاا اتتاحبا امل تتلحا  -3
ين واإلقليمي علك ال والعاملي،  تا ص التر من متاا اجملدمتع املتدرب واملؤضنيتاا   عيد احمللي والًو

اايج اااتتوميج التتتدوليج والاتتبااا ووبتتابا األمتتم املدحتتدة والق تتتاع اااوميتتا والاتترباب اإل تت
 اخلا  واألوضاط األبا مييا.

 أهداف المن مة وواياتها  
هتتتتتدو من متتتتا إنقتتتتاا األ ك بمبو يتتتتا مضاضتتتتاس إ  ت تتتتميم املاتتتتا يع الداليتتتتا وت ويرةتتتتا  -4

 وإنااا ا وتنفيذةا واافاظ علي ا:
ص اجملتتال ابقد تتا ي وابجدمتتاعي والبي تتي وال/قتتاص  . مناتت االبحممو والتيممويغ نمب 

 لدعم وفع ضياضاا واقعيا للمنيامها ص ختفيف حدة الفقر؛
. الاوارث )اليبيعية والبشغية المصمدر  والمشماريا المتصملة يت يمغ المنما  نبب 

قتتتد اا إ ا ة الاتتتوا يف اجملدمعيتتتا واألخ تتتا  املدعلقتتتا باملنتتتاخ، والتتتدعوة وبنتتتاب القتتتد اا، و نيتتتج ال
املؤضنيتتتيا، والدتتتدخالا واملبتتتا  اا اإلننيتتتانيا الراميتتتا إ  ااتتتد متتتن موجتتته عتتتد  املنيتتتاواة، والتتتوعي 
البي تتي نب ضتتيما  يمتتا كتت  الدايتتف والدخفيتتف، ومتتا إ  التترب، وتاتتايع املناقاتتاا املدعلقتتا 

 جه عا ؛بدعزيز املوا   ال بيعيا، وإ ا ة الدنوع البيولوجي للمنيامها ص ق ايا تغري املناخ بو 
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ح وم تتا   التترنأل متتن . التتنُتُ ا القاامتتا علتتك ااقتتوأل، واضتتدداما األ وا الحقممو  نجب 
 إ  الن األ الواضع؛ الن األ ال غري

. منيتتتابلا ةيتتتع او تتتاا اتتتاحبا امل تتتلحا بتتتد عتتتن نمممموذد دديمممد للشمممغاكة ن ب 
قيتيم منا ده؛ ومنيابلا او اا ااحبا امل لحا عن منيؤولياا ريد ة؛ وابعدما  علتك  اتد وت

 تاا بيج؛ وإجراب تد يباا م نيا للعاملج، وب ضيما الاباب والننياب؛
. تبتتا ل املعلومتتاا الشممغاكة المؤسسممية وتبممادل المعلوممماح وإدارة المعممارف نةتب 

ين واإلقليمتتي والعتتاملي باتتطن ااتتد متتن مخ تتا  الاتتوا يف، وتغتتري املنتتاخ،  علتتك ال تتعيد احمللتتي والتتًو
د/ما ، والق تتايا ال/ناايتتا واملدعتتد ة األًتتراو التتل تنيتت م ص  ليتتاا ونتتوع اوتتن ، والداتتا ة وابضتت

 الدنميا املنيدداما لاعوب العامل بوجه عا ؛ وتقدمي الدعم الدقين إ  املؤضنياا.
 العضوية  

يوجتتتد مقتتتر من متتتا إنقتتتاا األ ك ص بمبو يتتتا وةتتتي تعمتتتد ص  ضتتتيا واحملتتتي  ا تتتا   متتتع  -٥
 دلف الابااا اإلقليميا، خااا الاباا اآلضيويا للحد متن الاتوا يف وابضتداابا  تا وشتباا 
املياونغ املعنيتا بدغتري املنتاخ، ومتع شتبااا عامليتا متن قبيتد مبتا  ة متن مجتد املنيتاواة، التل تننيتق 

، والاتتباا العامليتتا ملن متتاا اجملدمتتع املتتدرب 2٠١3جنوهبتتا وجنوهبتتا الاتترقي منتتذ عتتا  شترأل  ضتتيا و 
املعنيتتا بااتتد متتن الاتتوا يف، بواتتف ا املن متتا املعنيتتا بالدننيتتيق اإلقليمتتي ونتتوب شتترأل  ضتتيا منتتذ 

 .2٠١3-2٠٠8الفرتة 
 و يما يلي شرباب من ما إنقاا األ ك بمبو يا: -٦

 يف وابضداابا  االاباا اآلضيويا للحد من الاوا  
برنتتتاما الدطةتتت  للاتتتوا يف الدتتتابع إل ا ة املعونتتتا اإلننيتتتانيا واامايتتتا املدنيتتتا ص املفوفتتتيا 

 األو وبيا
 إ ا ة املعونا اإلننيانيا واامايا املدنيا ص املفوفيا األو وبيا

 برناما األمم املدحدة اإل ااي، بمبو يا -مر ق البي ا العامليا/برناما املن  ال غرية 
 الاباا العامليا ملن ماا اجملدمع املدرب املعنيا بااد من الاوا يف

 من ما الرمحا املاليزيا
 ونا ة الدعليم والاباب والريافا

 ونا ة البي ا
 من ما منياعدة املنيلمج ص بمبو يا

نيا إل ا ة الاوا يف  اللانا الًو
 من ما موبنيفا 

  من ما نوا لرعايا الالج ج 
 من ماا مخر 
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 الهيال  
حيد   ل  اإل ا ة ا ياد اإل ا ي ملن ما إنقاا األ ك بمبو يتا. ويترتمجم  لت  اإل ا ة  -7

  اي  وناا   اي  يندخب ما مع اب املن ما ملدة ضندج عن ًريق اومعيا النينويا للمن ما.
و اي   ل  اإل ا ة ةو املم/تد الاترعي للمن متا. وناات   اتي   لت  اإل ا ة منيتؤول  -8

الراي ، بناب علك ًل   الراي ، وي ب   اينياس بالنيابتا ص حالتا ميتاب التراي  إاا عن منياعدة 
  وك ةذا األخري ضل ده بدابياس. ويقو  املدير الدنفيذي بدو   اي  العملياا ص املن ما.

وتدم/تتد منيتتؤولياا  لتت  اإل ا ة ص إعتتدا  النيياضتتاا واخل تت  ابضتترتاتيايا للمن متتا  -9
ا علي ا؛ وتعيج وحد املاد  الدنفيذي للمن متا بداتاو  متع الفريتق؛ وتعتديد واضدعراف ا واملوا ق

 الن ا  األضاضي للمن ما؛ وحاد املوا   املاليا والدقنيا  اخد البلد وخا جه.
واللانا الدنفيذيا منيؤولا عن العمد اليومي للمن ما. ويدير اللانا متدير تنفيتذي يعينته  -١٠

ين الدقنيتتج. واللانتتا منيتتؤولا عتتن تننيتتيق تنفيتتذ املاتتا يع و/مو اجمللتت ، بتتدعم متتن ببتتري املنيداتتا  
ال اما، واإلشراو علك العمتد اإل ا ي واملتا ، وإعتدا  خ ت  ضتنويا لدقتدمي ا إ   لت  اإل ا ة 
لين ر  ي ا ويوا تق علي تا، وإعتدا  تقتا ير مرحليتا وماليتا،  بتع ضتنويا وضتنويا، لدقتدمي ا إ   لت  

 وا ق علي ا.اإل ا ة لين ر  ي ا وي
واومعيتتتتا العامتتتتا ةتتتتي ا ي تتتتا العليتتتتا للمن متتتتا؛ ومياتتتتن من تاتتتتون اومعيتتتتاا عا يتتتتا مو  -١١

اضتتتتد/ناايا.  اومعيتتتتا العا يتتتتا ُلتتتتر  متتتترة ص النيتتتتنا، ختتتتالل الربتتتتع األول بندختتتتاب  لتتتت  اإل ا ة 
اضتد/نااياس  واضدعراك وتقييم النيياضاا وخ ا العمد للنينا املقبلا. وميان من تعقتد املن متا متؤألراس 

ص مي وقتتتت، بنتتتابس علتتتك  عتتتوة متتتن التتتراي ، بعتتتد من يقتتتد  متتتا ب يقتتتد عتتتن  ل/تتتي مع تتتاب  لتتت  
 اإل ا ة ًلباس بدابياس بضدعراك ق ايا ومناقاد ا واختاا قرا اا باطهنا و قاس ودول معمال ريد .

 الموارد المالية  
 3٠إ   2٠١3ألون/يوليتته  ١متتن البيتتان املتتا  ملن متتا إنقتتاا األ ك بمبو يتتا عتتن الفتترتة  -١2

 .2٠١4حزيران/يونيه 
 الدخل )يدوالراح الوالياح المتحدة 

 ااص املبالغ الوا  ة الرضو  امل ر يا املبالغ الوا  ة الدفاايد/من الدا يخ
 837٫4٠ ١2 ٥٦2٫٦٠  4٠٠٫٠٠ ١3 من ما الرمحا املاليزيا 2٠١3حزيران/يونيه  ١2

نيا إل ا ة الاوا يف اللانا 2٠١3حزيران/يونيه  ١2  ٥٥١٫٠٠ 9 3٫٠٠ ٥٥4٫٠٠ 9 الًو

 3٦٥٫24 ١3 34٫7٦ 4٠٠٫٠٠ ١3 من ما الرمحا املاليزيا 2٠١3ألون/يوليه  8

نيا إل ا ة الاوا يف 2٠١3ألون/يوليه  8  44١ ١9 3٫٠٠ 444٫٠٠ ١9 اللانا الًو

 997٫٠٠ ١2 3٫٠٠ ٠٠٠٫٠٠ ١3 ونا ة البي ا 2٠١3بانون ال/ارب/يناير   ١3

الاتتتتتباا العامليتتتتتا ملن متتتتتاا اجملدمتتتتتع  2٠١3بانون ال/ارب/يناير  ١3
 املدرب املعنيا بااد من الاوا يف

3 ١ ٠٠٠٫٠٠4٫8٠ 2 98٥٫2٠ 
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 الدخل )يدوالراح الوالياح المتحدة 
 ااص املبالغ الوا  ة الرضو  امل ر يا املبالغ الوا  ة الدفاايد/من الدا يخ
 297٫٠٠ 2١ 3٫٠٠ 3٠٠٫٠٠ 2١ ونا ة البي ا 2٠١4شباط/  اير  2٠

 899٫٠٠ 34 3٫٠٠ 9٠2٫٠٠ 34 ونا ة البي ا 2٠١4 اا /ما جم  23

العامليتتتتتا ملن متتتتتاا اجملدمتتتتتع الاتتتتتباا  2٠١4نينيان/مبريد  ١
 املدرب املعنيا بااد من الاوا يف

3 ١ ٠٠٠٫٠٠4٫8٠ 2 98٥٫2٠ 

 ٣٥٨٫٠٤ ١٣٠ ٦٤١٫٩٦ ٠٠٠٫٠٠ ١٣١ مجموع اإليغاداح 

 النفقاح

املبالغ نبدوب اا  الدفاايد
 الوبياا املدحدةب

 ٦٢٤٫٢٣ ٤٤ مجموع تااليف تنفيذ المشاريا
 ٠٠٠٫٠٠ ٢٩ مجموع تااليف الدعم التقني
 ٣7٠٫٠٠ ٢٤ المجموع الخاص يالموظفين

اضيا، اخلب  23١٫٦9 ٦ معداا املاات  نحاضوب ريمول، ًابعا، حاضوب ماديب، القًر
 43٥٫١2 4 تااليف إفا يا نالا رباب، املاب، اإلنرتنتب، اإلجيا ، اخل.

 ٦4١٫9٦ الرضو  امل ر يا
 ٠٠٠٫٠٠ ١٣١ ٢٠١٤حزيغان/يونيه  ٣٠إلى  ٢٠١٣تموز/يوليه  ١مجموع اإليغاداح )الدخل  في الفتغة من 

 ٣٠٣٫٠٠ ١٠٩ مجموع النفقاح
 ٦٩7٫٠٠ ٢١ مجموع الغصيد المتاح )الغصيد الختامي 

 العالقاح ما المن ماح الدولية ا خغى  
ب تدمدتتتتتع من متتتتتا إنقتتتتتاا األ ك بمبو يتتتتتا  ربتتتتتز اضداتتتتتا ي لتتتتتد  اجمللتتتتت  ابقد تتتتتا ي  -١3

 وابجدماعي لألمم املدحدة.
 المنشوراح  

 2٠١3-2٠١2ناتترا من متتا إنقتتتاا األ ك بمبو يتتا تقريرةتتا النيتتتنوي لفتترتة النيتتتندج  -١4
 .2٠٠9و 2٠١١و 2٠١3ص عا   لامبو يا" وتقرير "  اب من اوب ا األماميا: الدقرير الق ري

 االتصال  
 ضيدو  ابت ال باألونادا : -١٥

Mr. Akhteruzzaman Sano 

Chief Technical Officer 

Save the Earth Cambodia 

No.121, Borey Chey Oudam 

Prek Prah 
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Phnom Penh 

Cambodia 

Cellular: +855 1259 9817 

Cellular: +855 9359 9817 

 ؛director@savetheearthcambodia.org sano.stec@gmail.comال يد اإللارتورب:  
 العنوان  

 عنوان املقّر: -١٦
Save the Earth Cambodia 

No.768 Watamum Village, Odombong I Commune, 

Sangkar District, Battambang 

P.O. Box 333, Battambang 

Cambodia 

Cellular: +855 1259 9817 

Cellular: +855 9992 7141 

 الل ة  
 لغا العمد ص من ما إنقاا األ ك بمبو يا ةي اإلناليزيا. -١7

    


