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 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
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CONS-O-1

ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور األرايض  النسبة املئوية للُسكان املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ
والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي الهدف العاملي

 املُساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور  النسبة املئوية للمواطنني املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ
 األرايض والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي

ر وتدهور األرايض والجفاف  و/أو أوُجه تآزر التصحر وتدهور األرايض والجفاف مع تغريُّ املناخ والتنوع  عدد وحجم األنشطة اإلعالمية املُنظّمة بشأن مسائل التصحُّ
ر وتدهور األرايض والجفاف  و/أو أوجه تآزرها البيولوجي، والجمهور الذي بلغته وسائط اإلعالم التي تتناول مسائل التصحُّ

%٣٠٢٠١٨

٢٠١١
٢٠١٣
٢٠١٥
٢٠١٧
٢٠١٩
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السنة
٢٠١٣

%

30
ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه تآُزر التصحر وتدهور األرايض  النسبة املئوية للمواطنني املطَّلعني عىل مسائل التصحُّ

والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي
الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان مختلًفا عن الهدف املُقرتح أعاله؟ م املُحرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ  ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

 األنشطة اإلعالمية
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إجاميل العدد التقديري لألشخاص الذين تم الوصول إليهم العدد  املقاالت اإلعالمية والربامج
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السنة

اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات
الهيئة العامة للبيئة

نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف و/أو أوجه  هل لدى بلدك اسرتاتيجية تواصل وطني تتناول مسائل التصحُّ
تآُزر التصحر وتدهور األرايض والجفاف مع تغري املُناخ والتنوع البيولوجي؟

التقييم النوعي

 رجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية التواصل الشامل، واألنشطة املتصلة بعقد األمم املتحدة للصحارى
.(وُمكافحة التصحر، إلخ



 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
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عدد ُمنظامت املُجتمع املدين

8
11

CONS-O-3عدد ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا املُشاركة يف عمليات االتفاقية

تسجيل مُنو ُمطرد يف ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجيةالهدف العاملي

عدد ُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا

13
13

السنة

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

 املُساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
 العاملي: عدد ُمنظامت املُجتمع

 املدين وُمؤسسات العلوم
 والتكنولوجيا املُشاركة يف الربامج /
 املشاريع املُتعلقة بالتصحر وتدهور

األرايض والجفاف

الهيئة العامة للبيئة  مصادر املعلومات: اسم ُمنظامت
الهيئة العامة للزراعه والرثوه السمكية  املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

بلدية الكويت والتكنولوجيا
معهد الكويت لالبحاث العلمية والتكنولوجيا
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتكنولوجيا

الهيئة العامة للصناعة والتكنولوجيا
لجنة متابعة القرارات االمنية والتكنولوجيا

رشكة نفط الكويت والتكنولوجيا
رشكة نفط الخليج والتكنولوجيا

جامعه الكويت والتكنولوجيا
وزارة االشغال العامة والتكنولوجيا
وزارة الكهرباء واملاء والتكنولوجيا

االدارة العامة للطريان املدين/االرصاد الجوية والتكنولوجيا
الجمعية الكويتيه لحامية البيئة والتكنولوجيا

الجمعية الجغرافية الكويتية والتكنولوجيا
فريق املليون سدرة والتكنولوجيا
فريق واحة الكويت والتكنولوجيا

فريق تغري املناخ والتكنولوجيا
فريق الصداقة والسالم والتكنولوجيا

مدرسة البيان ثنائية اللغه والتكنولوجيا
رابطة الشباب الكويتي والتكنولوجيا

تجمع مصوري شباب الخليج والتكنولوجيا
فريق الكويت واحة خرضاء والتكنولوجيا

رشكة عامل البيئة والتكنولوجيا

%

20
 زيادة النسبة املئوية لعدد ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا املُشاركة يف عملية االتفاقية عىل املستوى

الوطني، يف فرتة السنتني
الهدف الوطني الطوعي



 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
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دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتح أعاله؟ م املُحّرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

ال نعم ✔
 هل تضطلّع بلدك مبُبادرات ترمي إىل زيادة ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

 والتكنولوجيا يف الربامج واملشاريع املُتعلقة بالتصحر وتدهور األرايض والجفاف؟
التقييم النوعي

.برجاء تقديم وصًفا ُموجًزا لإلجراءات املُتخَذة عىل املُستوى الوطني لتعزيز ُمشاركة ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا يف عمليات االتفاقية

   الحث عىل تقديم الدعم املادي واملعنوي واقامه الفعاليات التوعويه والتثقيفية و تبادل املعرفه والخربات والتكنولوجيا



 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
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عدد ُمبادرات ُمنظامت املُجتمع املدين

7
10

CONS-O-4عدد ونوع املُبادرات التي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا واملُتعلقة مبسائل التصحر وتدهور األرايض والجفاف ضمن الجهود 
التثقيفية

ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلومالهدف العاملي  تسجيل منو ُمطرد يف عدد من املُبادرات التثقيفية املُتعلقة مبسائل التصحُّ
والتكنولوجيا طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية

عدد ُمبادرات ُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا

14
10
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 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
 العاملي: عدد املُبادرات املُتعلقة

ر وتدهور األرايض والجفاف  بالتصحُّ
 التي تقوم بها ُمنظامت املُجتمع

 املدين وُمؤسسات العلوم
 والتكنولوجيا ضمن الجهود

التثقيفية

اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات
نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر

الهيئة العامة للبيئة

%

20
ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت  زيادة النسبة املئوية لعدد املُبادرات التثقيفية املُتعلقة مبسائل التصحُّ

املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا، يف فرتة السنتني
الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

ال نعم ✔

ر وتدهور األرايض  هل تضطلّع بلدك مبُبادرات ترمي إىل زيادة عدد املُبادرات املُتعلقة مبسائل التصحُّ
 والجفاف ضمن الجهود التثقيفية والتي تضطلّع بها ُمنظامت املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم

 والتكنولوجيا؟

التقييم النوعي

ر وتدهور األرايض والجفاف والتي تضطلّع بها ُمنظامت  برجاء تقديم وصًفا ُموجًزا لإلجراءات املُتخَذة عىل املستوى الوطني لزيادة عدد املُبادرات املُتعلقة مبسائل التصحُّ
املُجتمع املدين وُمؤسسات العلوم والتكنولوجيا ضمن الجهود التثقيفية

 الحث عىل تقديم الدعم املادي واملعنوي واقامه الفعاليات التوعويه والتثقيفية و تبادل املعرفه والخربات والتكنولوجيا



 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل ٢: إطار السياسات
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 عدد البلدان األطراف املُتأثرة، والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي وضعت اللمسات األخرية عىل صياغة / تنقيح برامج العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية
مبا يتامىش مع االسرتاتيجية، مع ُمراعاة املعلومات الفيزيائية الحيوية واملعلومات االجتامعية واالقتصادية، والتخطيط الوطني والسياسات، واالندماج يف أُطر االستثامر CONS-O-5

٢٠١٤ %۸۰=<  النسبة املئوية للبلدان األطراف املُتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي قامت بصياغة / تنقيح برنامج العملالهدف العاملي
الوطني / برنامج العمل اإلقليمي / برنامج العمل دون اإلقليمي مبا يتامىش مع االسرتاتيجية

ال ✔ نعم
هل لدى بلدك برنامج عمل وطني يتامىش مع االسرتاتيجية؟  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي

ال نعم ✔
التقييم النوعي هل يجري تنفيذ برنامج العمل الوطني لديُكم؟

الرجاء اإلجابة عىل السؤالني التاليني فقط إذا مل يقم بلُدك مبواءمة برنامج العمل الوطني مع االسرتاتيجية

   ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨-٢٠١٩ 

٢٠١٦- ٢٠١٧   

٢٠١٤ - ٢٠١٥   ✔ متى تُخططون ملُواءمة برنامج العمل الوطني الخاص بكم مع االسرتاتيجية؟ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحّرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

  

(يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال، الظروف الوطنية التي تُؤثر عىل مواءمة برامج العمل الوطنية مع عملية التنفيذ

قلة املعلومات املطلوبة للموامئة  و نقص يف بعض االستشارات الفنية

اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات
نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر

الهيئة العامة للبيئة



 ُمؤرشات األداء
 الهدف التشغييل ٢: إطار السياسات
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CONS-O-7عدد ُمبادرات تخطيط/وضع برامج التعاون بني اتفاقيات ريو الثالث أو آليات التنفيذ املشرتك، عىل جميع املستويات

2014 أن يكون لكل بلد من البلدان األطراف املُتأثرة إما خطة وطنية واحدة ُمشرتكة أو آلية (آليات) وظيفية لضامن التعاون بني اتفاقيات ريو الثالثالهدف العاملي

نعم

نعم، ولكن الثنني فقط من اتفاقيات ريو

ال ✔

 هل كان بلدك يقوم بتنفيذ ُمبادرات مشرتكة للتخطيط /وضع الربامج التفاقيات ريو الثالث خالل فرتة
 اإلبالغ الحالية ؟

 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

  
نعم

نعم، ولكن الثنني فقط من اتفاقيات ريو

ال ✔

هل كان هناك أية آليات تشغيل سهَّلت التنفيذ املُشرتك التفاقيات ريو الثالث خالل فرتة اإلبالغ الحالية ؟

  

الرجاء اإلجابة عىل السؤالني التاليني إذا مل يُكن لدى بلدك أي من هذه املُبادرات أو اآلليات

✔ ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ الهدف الوطني الطوعي هل تُخطط بلدك لتنفيذ املبادرات املشرتكة للتخطيط/وضع الربامج ؟ ومتى؟

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      

✔ ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ هل تُخطط بلدك وضع آليات تشغيلية للتنفيذ املشرتك؟ ومتى؟

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      
الجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات
نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر
الهيئة العامة للبيئة
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CONS-O-8ر وتدهور األرايض  عدد البلدان األطراف املُتأثرة والكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية التي أنشأت ودعمت نظام رصد وطني / إقليمي / دون إقليمي لظاهرة التصحُّ
والجفاف

 النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي أنشأت ودعمت أنظمة الرصد الهدف العاملي
ر وتدهور األرايض والجفاف  الوطني لظاهرة التصحُّ

٢٠١٨ %٦٠=<

ال ✔ نعم
ر وتدهور األرايض والجفاف يف بلدك؟ م خصيًصا لظاهرة التصحُّ هل تم إنشاء نظام رصد ُمصمَّ  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي
  

ر وتدهور األرايض بحلول نهاية فرتة اإلبالغ الحالية  الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية إذا مل تضع بلدك أو تدعم نُظم رصد وطنية لظاهرة التصحُّ

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ ✔

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ر وتدهور األرايض والجفاف؟ متى تُخطّط بلدك إنشاء ودعم نظام رصد وطني لظاهرة التصحُّ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      
اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر
الهيئة العامة للبيئة

  

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف جزيئًا؟ هل يوجد يف بلدك نظام رصد يُغطي ظاهرة التصحُّ  التقييم النوعي

يُرجى تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة (عىل سبيل املثال مواجهة صعوبات كبرية، وكيف يجري دعم النظام، إلخ

  
ر وتدهور األرايض والجفاف يف بلدك، وتوفري رابط إنرتنت وذكر العدد التقديري للمستخدمني يف السنة مُيكنك  الرجاء ذكر أي نظام لتباُدل املعارف يتعلق بظاهرة التصحُّ

 .إضافة العديد من الصفوف حسب الرضورة
 نظم تباُدل املعارف

موقع الهيئة العامة للبيئة اسم النظام
www.epa.org.kw رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا

معهد الكويت لالبحاث العلمية اسم النظام
www.kisr.edu.kw رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا

جامعة الكويت اسم النظام
www.kuniv.edu رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا
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مؤسة الكويت للتقدم العلمي اسم النظام
www.kfas.com رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا

مركز العمل التطوعي اسم النظام
www.kuwaitvolunteers.com رابط اإلنرتنت

150000 العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا

مؤسسه البرتول الكويتيه اسم النظام
www.kpc.com رابط اإلنرتنت

العدد التقديري للُمستخدمني سنويًا
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CONS-O-10ر وتدهور ر وتدهور األرايض والجفاف وتفاعالتها، وتفاعل التصحُّ  عدد برامج العمل الوطنية / اإلقليمية / دون اإلقليمية املُنقَّحة التي تعكس املعرفة بعوامل التصحُّ
األرايض والجفاف مع تغريُّ املُناخ والتنوع البيولوجي

٢٠١٨ .النسبة املئوية لربامج العمل الوطنية / اإلقليمية / دون اإلقليمية املُنقَّحة والتي اجتازت التقييم الذايت للجودةالهدف العاملي %٧٠=<
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CONS-O-13ر وتدهور األرايض والجفاف عىل أساس التقييم الذايت للقدرات  عدد البلدان وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية العاملة يف مجال بناء القدرات ملكافحة التصحُّ
الوطنية أو غريها من املنهجيات واألدوات

%٩٠=<
ذ ُخطط أو برامج/ مشاريع بناء الُقدرات املعنية  النسبة املئوية للبلدان األطراف املُتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تُنفِّ

ر وتدهور األرايض والجفاف مبُكافحة التصحُّ
الهدف العاملي

ال ✔ نعم
ر وتدهور  هل تقوم بلدك بتنفيذ ُخطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ

األرايض والجفاف عىل أساس نتائج التقييم الذايت للُقدرات الوطنية؟
 املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف

العاملي

ال ✔ نعم
ر وتدهور  هل تقوم بلدك بتنفيذ خطط أو برامج/ مشاريع لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ

األرايض والجفاف عىل أساس منهجيات وأدوات أخرى لتقييم احتياجات بناء القدرات الوطنية؟

الرجاء تقديم أي معلومات ذات صلة بشأن حجم املُبادرات التي نُفَذت ونطاقها وفّعاليتها ووضعها، أو أي معلومات تكميلية أخرى حسب الحاجة

  
نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

الهيئة العامة للبيئة
اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر

  

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧ ✔

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ر وتدهور األرايض ذة يف بلدك لبناء القدرات املعنية مبُكافحة التصحُّ  يف حالة عدم وجود ُخطط أو برامج أو مشاريع منفَّ
والجفاف وقت اإلبالغ، فمتى تُخطط بلدك لوضعها؟

الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتَح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ

      

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف؟ هل قام بلدك بتقييم احتياجات بناء القدرات ذات الصلة بالتصحُّ التقييم النوعي

ال ✔ نعم ر وتدهور األرايض والجفاف؟ هل تلّقت بلدك ُمساعدة فنية و/أو مالية لبناء القدرات ملُكافحة التصحُّ
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CONS-O-14عدد البلدان األطراف املُتأثرة وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعكس أُطرها االستثامرية، املوضوعة يف إطار اسرتاتيجية التمويل املُتكاملة التي وضعتها 
ر وتدهور األرايض والجفاف اآللية العاملية أو ضمن غريها من اسرتاتيجيات التمويل املُتكاملة األخرى، تعبئة املوارد الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف ملكافحة  التصحُّ

٢٠١٤ %٥٠=< النسبة املئوية للبلدان األطراف املتأثرة، وكيانات اإلبالغ اإلقليمية ودون اإلقليمية التي وضعت أطر االستثامر املُتكاملة الهدف العاملي

ال ✔ نعم هل لدى بلدك إطار استثامر متكامل؟  املساهمة الوطنية يف تحقيق الهدف
العاملي

  
 الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة عىل سبيل املثال، إطار االستثامر املُتكامل عىل أساس برنامج العمل الوطني؛ والتمويل غري التقليدي واملُبتكر الذي

م املُحَرز يف تنفيذ إطار االستثامر املُتكامل يف بلدك؛ واملُساعدة التي قدمتها اآللية العاملية أو غريها من رشكاء التنمية  يستهدفه إطار االستثامر املُتكامل؛ وملحة عامة عن التقدُّ
لوضع أو تنفيذ إطار االستثامر املُتكامل

  
اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر
الهيئة العامة للبيئة

  

الرجاء اإلجابة عىل األسئلة التالية فقط إذا كان بلدك مل يقم بإعداد إطار االستثامر املُتكامل بحلول نهاية فرتة اإلبالغ

 ال توجد خطة حتى اآلن

٢٠١٨ -٢٠١٩ 

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٤ - ٢٠١٥ ✔ متى تُخطط بلدك إنشاء إطار استثامر ُمتكامل؟ الهدف الوطني الطوعي

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعتُه بلدك لقياس التقدُّ
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 كافية

كافية إىل حد ما

✔غري كافية

يف حينها

يف حينها إىل حد ما

✔ليست يف حينها

ُمتوقعة

✔ُمتوقعة إىل حد ما

غري ُمتوقعة

CONS-O-16ر وتدهور األرايض والجفاف مدى كفاية وُحسن توقيت وإمكانية توقُع املوارد املالية املُتاحة من جانب البلدان األطراف املُتقدمة ملُكافحة التصحُّ

 تصنيف املُساعدة الثنائية املمنوحة
 لتنفيذ االتفاقية واسرتاتيجيتها خالل

فرتة اإلبالغ

كفاية املُساعدات الثُنائية املمنوحة

توقيت املُساعدات الثُنائية املمنوحة

إمكانية توقع املُساعدات الثُنائية املمنوحة

 الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية عىل سبيل املثال، معلومات إضافية عن جوانب أخرى غري تلك املذكورة أعاله والتي يكون لها أثر عىل التخطيط السليم والتنفيذ
الفّعال لالتفاقية يف بلدك، إلخ

  

ال ✔ هل تتلقي بلدك ُمساعدة لتعبئة املوارد من الجهات املانحة الثُنائية؟ نعم التقييم النوعي
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 العملة

KWD - Kuwaiti Dinar
KWD - Kuwaiti Dinar

CONS-O-18مقدار املوارد املالية ونوع الحوافز التي مكَّنت من حصول البلدان األطراف املُتأثرة عىل التكنولوجيا

تسجيل مُنو ُمطرد يف عدد من الحوافز االقتصادية والسياسية التي يتم اإلبالغ عنها طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية

صة لتسهيل الحصول عىل التكنولوجيا من ِقبل البلدان األطراف املُتأثرة طوال فرتة تنفيذ االسرتاتيجية تسجيل منو ُمطرد يف املوارد املالية املُخصَّ
األهداف العاملية

املبلغ السنة  املُساهمة الوطنية يف تحقيق: املبلغ
صة  املُقّدر للموارد املالية املخصَّ

 لتيسري عملية الحصول عىل
التكنولوجيا

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

ال ✔ هل وضعت بلدك حوافز اقتصادية وسياسية تهدف إىل تيسري الحصول عىل التكنولوجيا؟ نعم

  
نقطة االتصال الوطنية التفاقية االمم املتحده ملكافحة التصحر مصادر املعلومات

اللجنة الوطنية ملكافحة التصحر
الهيئة العامة للبيئة

السنة % صة لتسهيل الحصول عىل التكنولوجيا يف سنة ما زيادة نسبة املوارد املالية املخصَّ األهداف الوطنية الطوعية

دة يف برنامج العمل الوطني إذا كان ُمختلًفا عن الهدف املُقرتّح أعاله؟ م املُحَرز يف تحقيق األولويات املُحدَّ ما هو الهدف الوطني الذي وضعته بلدك لقياس التقدُّ

  
دة لنقل التكنولوجيا يف بلدك وطبيعة نقلها، والجوانب التي تحتاج  الرجاء تقديم أي معلومات تكميلية حسب الحاجة عىل سبيل املثال، ملحة موجزة عن جوانب ُمحدَّ

لزيادة مستوى نقل التكنولوجيا، إلخ
التقييم النوعي
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Part 1 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
انشاء البنك الوطني لبذور النباتات املحلية لدولة الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

35 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لألبحاث العلمية
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

18/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

✔عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

19/147Kuwait

Part 2 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr2
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
انشاء وحدة متخصصة ألبحاث تطوير املزروعات التجميلية واملوارد الصحراوية وأنشطة التنمية الحرضية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

4700000 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لألبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

20/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

مبادرة حكومية
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

21/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

املُساعدة اإلمنائية
منع تدهور األرايض

✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

22/147Kuwait

Part 3 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr3
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
اعادة تأهيل الغطاء النبايت واملراقبة البيئية يف حقل الوفرة النفطي

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

140 KWD - Kuwaiti Dinar
 معهد الكويت لألبحاث العلمية

العمليات املشرتكة بالوفرة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

23/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
✔منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

24/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

✔عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

25/147Kuwait

Part 4 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr4
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
تطوير قاعدة بيانات يف دولة الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

86 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لألبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

27/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

✔الحمالت اإلعالمية

الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

28/147Kuwait

Part 5 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr5
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
فحص التقنيات للتغلب عىل مشكلة الرمال املتحركة يف الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لإلبحاث العلمة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

29/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

30/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

✔الحمالت اإلعالمية

الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

✔عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

31/147Kuwait

Part 6 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr6
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
توحيد املعايري واالنتاج املكثف للنباتات الفطرية والزراعة الحقلية : املرحلة االوىل _اكرث نباتات فطرية مختارة للتطوير املستدام

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

86 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكيت لألبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

32/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

33/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

✔الحمالت اإلعالمية

الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

34/147Kuwait

Part 7 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr7
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 DNA  فحص التنوع الجيني للنباتات الصحراوية باستخدام عالمات

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

86 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لألبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

35/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

36/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

37/147Kuwait

Part 8 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr8
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 تطوير تقنيات االنتاج املكثف للبذور والنباتات الصحراوية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

2 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لألبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

38/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

مبادرات حكومية
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

39/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

40/147Kuwait

Part 9 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

kisr9
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
دراسة بيئية العادة تاهيل املقالع املردومة يف منطقة اللياح - املرحلة الثانية عرض موضعي لتاهيل االرايض

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

500000 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لالبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

41/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

42/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

43/147Kuwait

Part 10 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

EC085C
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
اعادة تأهيل منطقة مقالع الصلبوخ باللياح

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

500000 KWD - Kuwaiti Dinar مجلس الوزراء



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

✔ التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

45/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

46/147Kuwait

Part 11 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KISR10
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 دراسة امكانية استخدام املجتمعات امليكروبية املتعايشة مع النباتات يف برنامج اعادة تأهيل الغطاء النبايت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

✔موعود به

مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

42564 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لالبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

47/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

48/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

49/147Kuwait

Part 12 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KISR11
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 الرصد البيئي

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

3700000 KWD - Kuwaiti Dinar االمم املتحدة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

50/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

 تعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

51/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

52/147Kuwait

Part 13 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KISR12
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
معشبة معهد الكويت لالبحاث العلمية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

9980 KWD - Kuwaiti Dinar معهد الكويت لالبحاث العلمية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل داخيل
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

54/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

55/147Kuwait

Part 14 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KISR13
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
اعادة الغطاء النبايت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

100000000 KWD - Kuwaiti Dinar االمم املتحدة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

56/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

تعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

57/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

58/147Kuwait

Part 15 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KISR14
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
انشاء املناطق املحمية االرضية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

13000000 KWD - Kuwaiti Dinar االمم املتحدة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

59/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

تعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

60/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

تعزيز مرونة النظم البيئية
إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

61/147Kuwait

Part 16 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

EAW1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
خفض مناسيب املياة الجوفية املرتفعة واعادة استخدامها بعد معالجتها ىف منطقتى جابر االحمد  والقريوان

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

922000 KWD - Kuwaiti Dinar حكومة دولة الكويت مزانية الكهراء واملاء



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

62/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

  
التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

63/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

املُساعدة اإلمنائية
منع تدهور األرايض

✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

64/147Kuwait

Part 17 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KGOC1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
  مرشوع ايقاف الترصيف السطحي يف منطقة عمليات الوفرة املشرتكة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

110000000 KWD - Kuwaiti Dinar
 امليزانية الخاصة لعمليات الرشكة الكويتية لنفط الخليج و رشكة

شيفرون العربية السعودية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

65/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

✔التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل مشرتك بني الرشكة الكويتية لنفط الخليج و رشكة شيفرون العربية السعودية
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

66/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

67/147Kuwait

Part 18 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

paa 1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مراقبة الكثبان الرملية وتثبيتها

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

382000 USD - US Dollar
 الهيئة العامة لشئون الزراعة والرثوة السمكية

املركز العرىب لدراسات املناطق الجافة واالراىض القاحلة-اكسادا
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

  
التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

70/147Kuwait

Part 19 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KM1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 مرشوع معالجة نفايات البلدية الصلبة واالستفادة منها

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
✔مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

KWD - Kuwaiti Dinar حكومي
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

BOT نظام
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١✔ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
تخضري مداخل و مخارج الرشكة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك
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الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢✔ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي
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الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

76/147Kuwait

Part 21 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC2
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
تشجري الطرق

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

77/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

  
التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

78/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

79/147Kuwait

Part 22 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC3
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
السور األمني

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

80/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

81/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

82/147Kuwait

Part 23 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC4
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
واحة روح الصحراء

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

83/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

84/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

املُساعدة اإلمنائية
منع تدهور األرايض

✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

85/147Kuwait

Part 24 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC5
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 واحة الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

86/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

87/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

88/147Kuwait

Part 25 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC6
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع العبدلية البيئي

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

89/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

90/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

91/147Kuwait

Part 26 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC7
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
واحة أم العيش

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

92/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

93/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

94/147Kuwait

Part 27 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC8
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 واحة غرب الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

95/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

96/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

97/147Kuwait

Part 28 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC9
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع املليون شجرة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

98/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

99/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

100/147Kuwait

Part 29 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KOC10
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مزرعة جعيدان

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
✔مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

101/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

✔ التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

102/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

103/147Kuwait

Part 30 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

EPA1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع املسح البيئى الشامل وتاهيل بعض املواقع الربية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

✔موعود به

مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

3000000 KWD - Kuwaiti Dinar الهيئةالعامة للبيئة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

104/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

✔ التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

105/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

االستهالك املُستدام
 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة

✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

106/147Kuwait

Part 31 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

EPA2
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 نظام الرقابة البيئية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

KWD - Kuwaiti Dinar الهيئة العامة للبيئة



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

107/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

✔ التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢✔ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

108/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
تعزيز مرونة النظم البيئية
✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

109/147Kuwait

Part 32 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

OG1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
استخالص وتدويرالنفط من الربك النفطية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

✔تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

6600000 KWD - Kuwaiti Dinar الرشكه الكويتية لنفط الخليج



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

110/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

✔ التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١✔ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

111/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

112/147Kuwait

Part 33 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KNPC1
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع مركز رشكة البرتول الوطنية لتنمية واكثار النباتات الفطرية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

KWD - Kuwaiti Dinar KNPC رشكة البرتول الوطنية



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

113/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

متويل من الرشكة البرتول الوطنية
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

114/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

✔الحمالت اإلعالمية

الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

اإلدارة واملؤسسات
✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض
الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

االستهالك املُستدام
 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة

✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

115/147Kuwait

Part 34 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

PAA2
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
اعاده تاهيل البيئه الربيه بدولة الكويت

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

✔موعود به

مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

63000000 KWD - Kuwaiti Dinar برنامج االمم املتحده للتعويضات

63000000 KWD - Kuwaiti Dinar اللجنة املركزية لتنفيذ مشاريع تأهيل البيئه



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

116/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

✔التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣✔ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠✔ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢✔ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

117/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

✔الحمالت اإلعالمية

الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

✔اإلبالغ

األنشطة التمكينية
✔بناء القدرات

✔اإلدارة واملؤسسات

✔السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح

✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
✔التكيف مع التغريات املناخية

✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
✔التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون

✔إصالح النظام البيئي

إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

✔الهدف التشغييل 2: إطار السياسات

✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

118/147Kuwait

Part 35 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KM2
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع تطوير وإعادة تأهيل ردم النفايات يف مناطق مختلفة ودراسة موقع ردم النفايات السكانية يف منطقة كبد

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

4000000 KWD - Kuwaiti Dinar



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

119/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

أُخرى
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

120/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

121/147Kuwait

Part 36 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KM3
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع معالجة النفايات االنشائية واالستفادة منها الرشكة الصناعية لحامية البيئة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

1972231 KWD - Kuwaiti Dinar



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

122/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

BOT الرشكة الصناعية لحامية البيئة مرشوع
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

123/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

124/147Kuwait

Part 37 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

KM4
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
مرشوع معالجة النفايات االنشائية واالستفادة منها ( الرشكة العربية الدولية للمرشوعات الصناعية)

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

9634000 USD - US Dollar



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

125/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

BOTالرشكة العربية الدولية للمرشوعات الصناعية  مرشوع
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

126/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

127/147Kuwait

Part 38 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000256
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 إعادة تأهيل مصادر املياه الجوفية املترضرة يف أم العيش والروضتني

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

41531463 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

128/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

129/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
✔ُمحاسبة رأس املال الطبيعي

رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
✔تعبئة املوارد

املُساعدة اإلمنائية
منع تدهور األرايض

التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

✔مواجهة حاالت الطوارئ

عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة
  

ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية
املُستهدفة

✔الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

✔الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات

الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

130/147Kuwait

Part 39 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000450
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 إزالة التحصينات العسكرية من محمية صباح االحمد وإعادة تأهيل املساحات املترضرة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

643814034 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

131/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

132/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

133/147Kuwait

Part 40 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000454
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
إعادة تأهيل مناطق البحريات النفطية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

2259285969 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

134/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

135/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
✔ُمحاسبة رأس املال الطبيعي

✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
✔املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

136/147Kuwait

Part 41 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000460
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
إنشاء محمية بحرية جديدة

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

7943030 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

137/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

138/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

✔البحث

الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
رصد تدهور األرايض
اإلبالغ

األنشطة التمكينية
بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

✔اإلنتاج املُستدام

✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي

الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
✔الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف

الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
✔الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف

✔الهدف التشغييل 4: بناء القدرات

الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

139/147Kuwait

Part 42 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000466
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 إعادة تأهيل الحفر املستخدمة لتفجري الذخرية الحية

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

162259 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

140/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

141/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
الحفاظ عىل املوارد الطبيعية
✔تعزيز مرونة النظم البيئية

✔إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة

اإلنتاج املُستدام
✔االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
إصالح النظام البيئي
إصالح / إعادة بناء البنية التحتية
استعادة / استصالح األرايض
مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
✔الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

142/147Kuwait

Part 43 of 43

التعريف

رمز التعريف (أو رقم أو اختصار ُمعنّي للنشاط املُمّول (إذا كان معروفًا ،(ID) الرجاء إدخال رمز التعريف

5000259
  

الرجاء إدراج اسم أو عنوان النشاط أو املرشوع أو الربنامج أو املُنظمة أو املُبادرة اسم النشاط املُمّول
 إعادة تأهيل املناطق الساحلية امللوثة بالنفط

  
بيانات أساسية

  
 الرجاء إدخال اسم البلد (البالد) أو املنطقة (املناطق) أو املنطقة (املناطق) الفرعية التي يُجرى أو من املقرر أن يُجرى فيها النشاط، والرجاء اإلشارة إىل "عاملي" إذا كان

 النشاط عىل نطاق عاملي أو ال يتقيد برتكيز جغرايف ُمحّدد
 البلد واملنطقة واملنطقة الفرعية

املستفيدة

Location Category

Kuwait Country

  
يُرجى اإلشارة إىل وضع النشاط يف وقت ملء هذا النموذج الوضع

موعود به
مقرتح

✔ُمستمر

تم استكامله

املبلغ الُعملة املصدر التمويل املشرتك

3990152 USD - US Dollar UNCC



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

143/147Kuwait

الرجاء تحديد األدوات املُستخدمة لتمويل النشاط نوع التمويل
منحة

قرض تجاري

قرض ُميّرس

 التفويض الحكومي بالسلطة عىل امليزانية

مبادلة الديون / اإلعفاء

التمويل املشرتك

الدعم القطاعي

صندوق الرثوة السيادية

(PES) املدفوعات مقابل الحصول عىل الخدمات البيئية

التمويل عىل أساس النتائج
املساهامت

االستثامرات الرأساملية املجازفة
التحويالت

املشتقات

منتجات ذات قيمة مخلوطة

استثامرات األثر

االئتامنات البالغة الصغر
السندات

التأمني

الرهون العقارية / الضامنات

االلتزام املسبق للسوق

✔أُخرى

التعويضات
  

التصنيف

الرجاء تعيني مؤرشات ريو املُناسبة للتصُحر إىل النشاط املُمّول ضع عالمة يف واحدة فقط من املُربعات أدناه مؤرشات ريو

٣ ٢ ١ ر اتفاقية األمم املتحدة ملُكافحة التصحُّ
٢ ١ ٠ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
٢ ١ ٠ اتفاقية التنوع البيولوجي



 التدفُقات املالية
 املرفق املايل املُوّحد

144/147Kuwait

الرجاء تحديد جميع رموز األنشطة ذات الصلة التي قد تنطبق عىل النشاط املُمّول رموز األنشطة ذات
إدارة املعارف الصلة

البحث
الحمالت اإلعالمية
الدعوة / الدمج
ُمحاسبة رأس املال الطبيعي
✔رصد تدهور األرايض

اإلبالغ
األنشطة التمكينية

بناء القدرات
اإلدارة واملؤسسات
السياسات واالسرتاتيجيات واللوائح
✔التقييم االقتصادي لخيارات استخدام / تغيري األرايض

الحوافز واآلليات القامئة عىل السوق
تعبئة املوارد
املُساعدة اإلمنائية

منع تدهور األرايض
التكيف مع التغريات املناخية
✔الحفاظ عىل املوارد الطبيعية

✔تعزيز مرونة النظم البيئية

إدارة األرايض واملوارد الطبيعية املُستدامة
اإلنتاج املُستدام
االستهالك املُستدام

 اإلصالح واستعادة الحالة الجيدة
التشجري / إعادة التشجري لحجز الكربون
✔إصالح النظام البيئي

✔إصالح / إعادة بناء البنية التحتية

✔استعادة / استصالح األرايض

مواجهة حاالت الطوارئ
عمليات النقل / اإلنقاذ / اإلغاثة

  
ل الرجاء تحديد الهدف االسرتاتيجي و/ أو التشغييل لالسرتاتيجية الذي يتناوله النشاط املموَّ  األهداف االسرتاتيجية والتشغيلية

املُستهدفة
الهدف االسرتاتيجي 1: تحسني الظروف املعيشية لسكان املناطق املتأثرة
✔الهدف االسرتاتيجي 2: تحسني أوضاع النظم البيئية املتأثرة

الهدف االسرتاتيجي 3: تحقيق املنفعة عىل املستوى العاملي
الهدف االسرتاتيجي 4: تعبئة املوارد وبناء الرشاكات
الهدف التشغييل 1: الدعوة والتوعية والتثقيف
الهدف التشغييل 2: إطار السياسات
الهدف التشغييل 3: العلوم والتكنولوجيا واملعارف
الهدف التشغييل 4: بناء القدرات
الهدف التشغييل 5: التمويل ونقل التكنولوجيا

Add new 'Unified financial annex' full section
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املشاكل ذات الصلة بعملية اإلبالغ

 هل مُيكن لبلدك االعتامد عىل موارد مالية كافية لتلبية التزامات عملية اإلبالغ يف اتفاقية مكافحة
الالتصحر؟ نعم ✔

املوارد املالية

الرجاء تقدير املبلغ املُستثَمر من امليزانية الوطنية يف بلدك يف عملية اإلبالغ التابعة التفاقية مكافحة التصحر الحالية

املبلغ

13000
12500

العملةالسنة

KWD - Kuwaiti Dinar
KWD - Kuwaiti Dinar

الرجاء تقدير عدد األشخاص الذين شاركوا يف بلدك يف عملية اإلبالغ التابعة التفاقية مكافحة التصحر، والعدد اإلجاميل لألشهر املُكرَّسة منهم لهذه العملية املوارد البرشية

عدد األشهر

2
2

عدد األشخاص

25
26

٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

السنة
٢٠٠٨
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

ال نعم ✔
 هل تعتمد بلدك عىل املعارف الفنية والعلمية الكافية التي متكنها من تلبية التزامات عملية اإلبالغ  يف اتفاقية مكافحة

التصحر؟
املعارف

  

ال نعم ✔ هل كان التنسيق عىل املستوى الوطني مع الوزارات ذات الصلة كافيًا لتحقيق اإلبالغ الشامل واملُتِسق؟ التنسيق

  

ال نعم ✔ هل تم تطبيق نهج تشاريك أو تشاوري من أجل إرشاك جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف عملية اإلبالغ؟ املُشاركة واالستشارات

  

ال ✔ نعم التحقق من صحة هل تم عقد اجتامع بشأن صحة االسرتاتيجيات واألدوات كجزء من عملية اإلبالغ؟

  

ال نعم ✔ هل تعاونت بلدك مع الجهات املكلَّفة بإعداد تقارير برنامج العمل اإلقليمي و دون اإلقليمي؟ العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية
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إذا كانت اإلجابة بنعم، يُرجى تصنيفها وفًقا للفئات الرئيسية الواردة أدناه
السياسة واإلطار الترشيعي و/ أو املؤسيس

✔بناء الُقدرات والتوعية

ر / تدهور األرايض والجفاف واإلدارة املُستدامة لألرايض ✔رصد وتقييم/ بحث ظاهرة التصحُّ

التمويل / تعبئة املوارد

إدارة املعارف ودعم اتخاذ القرار

✔املُشاركة والتعاون والتواُصل

✔عملية اإلبالغ واالستعراض

أخرى

تلبية طلبات ُمحّددة ضمن القرارات التي يتخذها مؤمتر األطراف

قضايا أخرى خاصة بالبلد

 الرجاء وضع عالمة يف املُربعات فقط إذا كنت قد واجهت صعوبات يف اإلبالغ عن واحد أو أكرث من مؤرشات األداء، وعند القيام بذلك، الرجاء وضع العالمة أسفل معيار
e-Smart الذي واجهت صعوبة بشأنه.

 اإلبالغ عن طلبات ُمحددة ملؤمتر
 األطراف: عملية تكرارية بشأن

املُؤرشات
ُمحّدد زمنيًا قابل للتحقيق ذو صلة ُمحّدد قابل للقياس اقتصادي

CONS-O-1

CONS-O-4

CONS-O-7

CONS-O-10

CONS-O-14

CONS-O-18

CONS-O-16

CONS-O-13

CONS-O-8

CONS-O-5

CONS-O-3

نعم ال✔ دة يتعني جلب انتباه ُمؤمتر األطراف إليها؟ هل يوجد يف بلدك أي قضية ُمحدَّ

رجاء التحديد
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فرح عبدالخرض ابراهيم اسم مسؤول اإلبالغ  منوذج التقديم

30/06/2014 تاريخ التقديم

farah@epa.org.kw التوقيع

فرح عبدالخرض ابراهيم اسم مسؤول الرتخيص

٣/٧/٢٠١٤ تاريخ الرتخيص

farah.epa@hotmail.com التوقيع


