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 مؤتمر األطراف

 الدورة الخامسة عشرة

 2022أيار/مايو   20-9أبيدجان، كوت ديفوار، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت6البند  

 البرنامج والميزانية

 األداء المالي للصناديق االستئمانية لالتفاقية

 األداء المالي للصناديق االستئمانية لالتفاقية  

 مذكرة من األمانة  

 موجز  
م ار     مموجببببببر  األطااج،  مؤطما  أ/1وم ار     14أ  -م/10طلببببببر  إ-م  األمين 2-د  إلى   ،

                                                        دورطه الخامسة عشاة، ط اياا  عن حالة الصناديق االستئمانية التنفيذي أن ي دم إلى مؤطما األطااج، في  
ًبا  عاما  عن إياادات                                                                                                     المنشبةة مم تىبى ال واعد الماليةو وطةطي هذ  الوقي ة طلبية لذلا البلر بت ديم ا عا

كانون   31حتى   2021-2020جميع الصببببببببببناديق االسببببببببببتئمانية ل طفاةية ونف اط ا   ل فتاة السببببببببببنتين  
 و2021األول/ديسمبا 

                                                                                       واطباعا  لن ج األمم المتحدة المتعلق ماإلدارة ال ائمة على النتائج، ي سبببببببببتخدم اإلب ء عن األدا   
                                                                                                   لتحبديبد الت بدم الفعلي المحاح نحو طح يق مبا ي توقع من إنتباحات م بارنبة مبااللتزامبات المبي نبة في الميزانيبة 

ة المشبببببببمولة مالميزانية البانامتيةو و نا   البانامتية المعتمدةو ويغبي اإلب ء عن األدا  جميع األنشبببببببب
على ذلا، قد طود األطااج مااجعة األدا  المالي للصبببناديق االسبببتئمانية ل طفاةية في ًبببو  درجة طنفيذ  
باامج عمب  األمبانبة واةليبة العبالميبة ولتنبة العلم والتانولوجيبا ولتنبة اسببببببببببببببتعاا  طنفيبذ االطفباةيبةو ولبذلبا 

التي طعا  أدا  هيئببات االطفبباةيببة    ICCD/CRIC(20)/3 تانببة مببالوقي ببة  ينبغي قاا ة هببذ  الوقي ببة م
 ومؤسساط ا مع النتائج التي طح  تو
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 مقدمة -     أوال   

 الوالية -ألف 

)د( من الن ببام الببدا لي لمؤطما األطااج على أن يتىببببببببببببببمن جببدول األعمببال  10طنص المببادة   -1
المسبائ  الماطببة مالحسبامات  المؤقت لا  دورة عادية للمؤطما، حسبر االقتىبا ، الميزانية الم تاحة وجميع 

، إلى األمين 2-د إ-م أ/1وم ار     14أ  -م/10والتاطيببات المباليبةو وطلبر مؤطما األطااج، مموجبر م ار   
                                                                                              التنفيذي أن ي دم إلى مؤطما األطااج، في دورطه الخامسببببة عشبببباة، ط اياا  عن حالة الصببببناديق االسببببتئمانية 

المساهمات األساسية لألطااج في الميزانية في الفتاات المالية  المنشةة مم تىى ال واعد المالية، وكذلا عن
 و2021-2020( التي وردت   ل فتاة السنتين 2020كانون ال اني/ينايا   1السام ة )قب  

 نطاق المذكرة -باء 

ببببا  عاما  عن إياادات جميع الصببببناديق االسببببتئمانية ل طفاةية ونف اط ا   ل   -2                                                                                         ط دم هذ  الوقي ة عًا
 و2021كانون األول/ديسمبا  31حتى  2021-2020السنتين فتاة 

                                                                               وطخبط األمبانبة واةليبة العبالميبة لعمل مبا وطىبببببببببببببببلعبان مبه وطاصبببببببببببببببدان الت بدم البذي ي حاح  يبه  -3
                                                                                           مسبببببتعينت ين مخبط عم  ر الية السبببببنوات و اامج عم  لفتاة سبببببنتين محددة التااليفو وطنت ج  بط العم  

 ل ائمة على النتائجوو اامج العم  هذ  ن ج اإلدارة ا

وفي ن اية ك  فتاة سببببببببنتين، ط دم األمانة واةلية العالمية معلومات عن أدائ ما مخصببببببببوص طنفيذ   -4
                                                                                                    بة العم  والبانامجو واطباعا  لن ج األمم المتحدة المتعلق ماإلدارة ال ائمة على النتائج، ي سببببببببببببببتخدم اإلب ء 

                                                    يق أهببداج  بببة العمبب  م ببارنببة مببااللتزامببات المبي نببة في  عن األدا  لتحببديببد الت ببدم الفعلي المحاح نحو طح
الميزانية البانامتية المعتمدةو ويغبي اإلب ء عن األدا  جميع األنشبببببببببة المشببببببببمولة مالميزانية البانامتيةو  
                                                                                                   وطعا  هذ  الوقي ة أدا  الصببببناديق االسببببتئمانية ل طفاةية، وينبغي قاا ط ا من قم م تانة  مالت ايا المفصبببب   

 و( 1) (2021-2020ا  مؤسسات االطفاةية وهيئتي ا الفاعيتين )عن أد

 تقرير اإليرادات والنفقات -       ثانيا   

 الصندوق االستئماني للميزانية األساسية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -ألف 

 مليون يورو 16,4، ميزانية أسببببببباسبببببببية قدرها 14-م أ/10                                أقا  مؤطما األطااج، مم تىبببببببى م ار   -5
(و ويةطي طموي  الميزانية المعتمدة من التباعات اإلرشببببببببادية  1)ان ا التدول    2021-2020لفتاة السببببببببنتين  

 من جميع األطااج والحكومة المىيفةو

  

(1) ICCD/CRIC(20)/3 و 
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  1التدول 
  2021-2020الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

 )باليورو(

 2020 2021 2020–2021 

 14 540 622 7 270 311 7 270 311 التااليف المباشاة لألنشبة البانامتية

 1 862 346 945 141 945 140 طااليف دعم الباامج

 0 0 0 طسوية احتياطي رأس المال المتداول

 16 430 903 8 215 452 8 215 451 مجموع الميزانية المعتمدة

 1 022 584 511 292 511 292 مساهمات حكومة البلد المىيف

 15 165 498 7 582 749 7 582 749 التباعات اإلرشادية من جميع األطااج

األرصبدة أو المسباهمات ريا المسبتخدمة من الفتاات المالية السبام ة  
 )مبالغ ط دياية(

410 121 411 121 821 242 

 16 430 903 8 215 452 8 215 451 مجموع اإليرادات

                                                                                                 مؤطمبببببببببا األطبببببببببااج أيىبببببببببا ، فببببببببي م ار  نفسبببببببببه، لألميبببببببببن التنفيذي ماستخبببببببببدام مبببببببببا طب بببببببببى من وأذن  -6
                                      ( المخصببببص سببببام ا  من احتياطيات الصببببندوق  2020كانون ال اني/ينايا   1يورو حتى   876 117المبلغ )

د طنفيذ مبادرة التفاج )ان ا االسبببتئماني للميزانية األسببباسبببية الطفاةية األمم المتحدة لمكافحة التصبببحا قصببب 
 (و14-م أ/23الم ار 

، طل ى الصببندوق االسببتئماني للميزانية األسبباسببية ل طفاةية 2021كانون األول/ديسببمبا  31وحتى   -7
% من متموع التباعات اإلرشبادية في فتاة السبنتينو وأقنا  إعداد هذا الت ايا،  87,9 ومليون يورو، أ 13,3

 إلى المبلغ الفعلي لإلياادات المسببتلمة   2و ويشببيا التدول 2021بلد المىببيف لعام                         اسببت لمت طباعات حكومة ال 
 حتى طاريخه في فتاة السنتينو

  2التدول 
  2021-2020اإليرادات المستلمة لفترة السنتين 

 )باليورو(

  3 161 306 2019-2018                         المبلغ الماح   من الفتاة 

 13 324 005 2021-2020التباعات اإلرشادية للفتاة 

  834 355 مساهمات عن سنوات سام ة

  1 022 584 حكومة البلد المىيف مساهمات

  289 345                                     مساهمات عن سنوات م بلة د فعت م دما  

  25 518 الفائدة وإياادات متنوعة

  18 657 113 مجموع اإليرادات المستلمة

مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة    0,71يبلغ متموع التباعات اإلرشبببببادية ريا المسبببببددة  -8
طفاصببببببببي    4و 3و وي دم التدوالن 2021-2008م يين يورو عن الفتاة   3,76و  2007-2002عن الفتاة  

 عن عدد األطااج والمبالغ ريا المسددة محسر السنةو
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   3التدول 
كانون   31حتى   2007-2002صااندوق االسااتئماني بحسااة الساانة للفترة  المساااامات رير المسااددة لل

  2021األول/ديسمبر 

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المبلغ ريا المسدد عدد األطااج 

   كانون ال اني/ينايا: 1ريا مسدد منذ 

2002 2 160 

2003 3 174 

2004 5 350 

2005 5 400 

2006 7 343 267 

2007 18 905 438 

 707 331  المجموع

   4التدول 
 31حتى   2021–2008المساااااااامات رير المسااااااددة للصااااااندوق االسااااااتئماني بحسااااااة الساااااانة للفترة  

  2021األول/ديسمبر  كانون 
 )باليورو(

 المبلغ ريا المسدد عدد األطااج 

   كانون ال اني/ينايا: 1ريا مسدد منذ 

2009–2008 22 812 571 

2011–2010 26 779 73 

2013–2012 33 838 204 

2015–2014 37 408 163 

2017–2016 44 447 220 

2019–2018 60 482 685 

2021–2020 109 493 841 1 

 3 761 259  المجموع

                                                                                ولعبب  األطااج طببذكا أن مؤطما األطااج أذ ن لألمين التنفيببذي في إباام طاطيبببات مع أي طاج  -9
المسبددة المتفق علي ا لمدة سبنتين أو أر ا من أج  االطفاق معه على دجدول  طة ا في دفع مسباهماطه ريا  

للمدفوعاتد محيث يدفع الباج جميع المسببببباهمات ريا المسبببببددة المتفق علي ا في رىبببببون سبببببت سبببببنوات  
و وأرسبلت األمانة رسبائ  ( 2) حسبر راوج هذا الباج المالية، ويدفع المسباهمات الم بلة في موعدها المحدد

، لم يتصببب  2021كانون األول/ديسبببمبا  31مسببباهماط او وحتى   إلى جميع األطااج التي لم طسبببددطذكياية  
ماألمانة أي طاج إلباام هذ  التاطيبات المتعل ة مالمسبباهمات ريا المسببددة منذ سببنتين أو أر او ومع ذلا، 

سبية عن فتاات  في شبك  مسباهمات أسبا  2021-2020مليون يورو أقنا  فتاة السبنتين    0,834طل ت األمانة 
  السنتين السام ةو

  

 و14-م أ/10، والم ار  30والف اة    26، الف اة  13-م أ/10، والم ار  26، الف اة  12-م أ/10، والم ار  13، الف اة  9-م أ/9الم ار   (2)
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وسببتواصبب  األمانة طذكيا األطااج ممسبباهماط ا ريا المسببددة وسببتعلن في موقع ا الشبببكي الحالة  -10
 و( 3) الش اية للتباعات اإلرشادية

األمم الصاااندوق االساااتئماني لمشااااركة ممفلي األطراف المؤالة في دورات مؤتمر اتفاقية   -باء 
 المتحدة لمكافحة التصحر

، بلغت إياادات الصببببببببندوق االسببببببببتئماني لمشبببببببباركة مم لي 2021كانون األول/ديسببببببببمبا   31في  -11
                                     مليون يورو، من ا المبالغ الماح لة من  0,55األطااج المؤهلة في دورات مؤطما اطفاةية مكافحة التصبببببببببحا 

األطااج المؤهلة، ومااسلين معينين في متال العلم                                                     فتاات سام ة، واست عم  هذا المبلغ لتموي  مشاركين من
وطاد معلومبات عن إياادات هبذا    والتانولوجيبا من البلبدان المتبةقاة المؤهلبة، ومم لي من مبات ريا حكوميبةو

 و5الصندوق االستئماني ونف اطه في التدول 

   5التدول 
قاته في دورات مؤتمر اتفاقية مكافحة  إيرادات الصندوق االستئماني لمشاركة ممفلي األطراف المؤالة ونف

  2021كانون األول/ديسمبر  31التصحر حتى 
 )باليورو(

  اإلياادات

  484 328 2019-2018                         المبلغ الماح   من الفتاة 

  54 373 2021-2020التباعات المستلمة للفتاة 

  8 263 الفائدة وإياادات متنوعة

  546 964 مجموع اإليرادات

  النف ات

  12 050 نف ات متنوعة

  383 طااليف دعم الباامج

  12 434 مجموع النفقات

  534 530 الرصيد المالي

الصااندوق االسااتئماني لتموين األنشااطة الطوعي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  -جيم 
 التصحر

االسببببببتئمانية لتموي  أنشبببببببة األمانة واةلية العالمية إياادات ونف ات الصببببببناديق   6ي  ا التدول   -12
 و2021كانون األول/ديسمبا  31البوعي حتى 

  

(3) <https://www.unccd.int/about-us/secretariat>و 

https://www.unccd.int/about-us/secretariat
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   6التدول 
كانون   31إيرادات ونفقات الصاااناديق االساااتئمانية لتموين أنشاااطة األمانة واللية العالمية الطوعي حتى 

  2021األول/ديسمبر 
 )باليورو(

 اةلية العالمية األمانة 

   اإلياادات

 7 314 966 8 317 883 2019-2018                         المبلغ الماح   من الفتاة 

 2 121 362 12 224 765 2021-2020التباعات المستلمة للفتاة 

 (54 431) 207 883 الفائدة وإياادات متنوعة

 9 381 896 20 750 531 مجموع اإليرادات

   النف ات

 3 363 853 5 053 110 المدفوعات

 339 228 755 560 طااليف دعم الباامج

 3 703 081 5 808 670 مجموع النفقات

 5 678 815 14 941 861 الرصيد المالي

  2,1مليون يورو واةلية العالمية   12,2، اسبتلمت األمانة 2021كانون األول/ديسبمبا   31وحتى   -13
 مليون يوروو  

االتفااقياة التي تنهم اا أمااناة اتفااقياة األمم المتحادة  الصااااااااانادوق االساااااااااتئمااني لفعاالياات   -دال 
 لمكافحة التصحر )صندوق بون(

طدعم حكومة ألمانيا، وهي الحكومة المىبببببببيفة لألمانة، األنشببببببببة والفعاليات المتصبببببببلة ماالطفاةية  -14
،                                                     يوروو وط حول هذ  المسبببباهمة، المعاوفة ماسببببم صببببندوق بون  511  292ممسبببباهمات طاميلية سببببنوية قدرها 

يورو عن  1 022 584إلى األمانة على دفعتين ك  سببببببببببببببنةو ومن أصبببببببببببببب  المسبببببببببببببباهمة اإلجمالية البالغة 
       كانون األول/ 31في   2021، اسبببببببببتلمت األمانة المسببببببببباهمة الخاصبببببببببة معام  2021-2020السبببببببببنتين   فتاة

 ، إًافة إلى الاصيد الماح  واإلياادات المتنوعةو2021ديسمبا 

  كانون  31لخبة طااليف ط تاح ا األمانة وط بل ا حكومة ألمانياو وحتى                           وي سبببتخدم صبببندوق بون وف ا   -15
  2020                                                   مليون يورو وف ا  لخبط التااليف المتفق علي ا لعامي ,710، اسبببببتخدم مبلغ  2021األول/ديسبببببمبا 

 عا  عام ل ذا االستخدامو 7و وياد في التدول 2021و

  7التدول 
  2021ول/ديسمبر كانون األ  31إيرادات صندوق بون ونفقاته حتى 

 )باليورو(

  اإلياادات

 749 140 2019-2018                         المبلغ الماح   من الفتاة 

 1 022 584 2021-2020التباعات المستلمة للفتاة 

 32 612 الفائدة وإياادات متنوعة

 1 804 336 مجموع اإليرادات
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  اإلياادات

  النف ات

 621 722 المدفوعات

 89 242 طااليف دعم الباامج

 710 964 النفقاتمجموع 

 1 093 373 الرصيد المالي

 الحساب الخاص لتكاليف دعم البرامج -ااء 

% 13                                                                               عم   مالممارسببة المتبعة في األمم المتحدة، طخصببم من جميع الصببناديق االسببتئمانية نسبببة   -16
اإلداري لخبدمبات دعم الباامجو وطسببببببببببببببتعمب   بدمبات البدعم هبذ  في مع م با لتغبيبة طاباليف مورفي البدعم 

ومورفي األمببانببة في مكتببر األمم المتحببدة ل طصبببببببببببببببال في نيويوري مببالواليببات المتحببدة األمايكيببةو وي  ا 
 حالة الحساب الخاص لتااليف دعم الباامجو 8التدول 

   8التدول 
   2021كانون األول/ديسمبر  31إيرادات الحساب الخاص لتكاليف دعم البرامج ونفقاته حتى 

 )باليورو(

  اداتاإليا 

 440 913 2019-2018                         المبلغ الماح   من الفتاة 

 2 936 641 2021-2020إياادات طااليف دعم الباامج في 

 2 760 الفائدة وإياادات متنوعة

 3 380 313 مجموع اإليرادات

  النف ات

 2 119 677 المدفوعات

 2 119 677 مجموع النفقات

 1 260 637 الرصيد المالي

 استنتاجات وتوصيات -       ثالفا   

                                                                              قااد يررااة مؤتمر األطراف اإلحاااطااة علمااا  بااالمعلومااات الواردة في اااذ  الوثيقااة والباا   في  -17
 اإلجراءات التي قد يلزم إدراج ا في مقررات بشأن الميزانية البرنامجية.
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 المرفق

المشااااريا والفعاليات الممولة من الصاااندوق االساااتئماني لكنشاااطة التكميلية   
 2021-2020واللية العالمية( في فترة السنتين    )األمانة

 الاصيد )ماليورو( النف ات )ماليورو( اإلياادات )ماليورو( المشاوع

 52 997 217 003 270 000 مبادرة االستدامة واالست اار واألمن

 (521 679) 1 047 844 526 165 *2020مبادرة أن اة 

 1 569 767 630 973 2 200 740 2021و 2020  مبادرة طشانغوون 

 8 432 60 368 68 800 الصلة بين طغيا المناخ وطدهور األراًي وال تاة في آسيا الوسبى 

 224 612 95 395 320 006 أنشبة من مات المتتمع المدني

 111 800 0 111 800 طعزيز متموعة أدوات مكافحة التفاج

 122 059 307 941 430 000 بانامج الدعم العالميالماحلة ال ال ة من 

 26 951 82 577 109 528 بانامج جائزة األر  من أج  الحياة

 1 209 839 120 161 1 330 000 أنشبة طحييد أقا طدهور األراًي

 527 294 637 527 931 2025–2021مبادرة رامة الس م 

ًبببببي  شببببباارة إعداد المشببببباريع للحلول   التحويلية ال ائمة على األرا
2021-2026 

000 200 848 153 199 

الدعم اإلقليمي )شبمال شباق آسبيا( مشبةن العواصبف الاملية والتاابية   
ًببببببببي العالمية  واإلب ء في إطار اطفاةية  واإلصبببببببب ت وطوقعات األرا

 مكافحة التصحا  واالرط ا  مالمعافة مال درة على طحم  التفاج 

600 309 705 197 895 111 

االرط ا  مالمعافة مال درة على طحم  التفاج  وأنشبببببببببببببة الماحلة  
 المبكاة الماطببة ممتموعة العشاين

591 309 340 86 251 223 

انتببداب مورف باامج إلى مكتببر وحببدة التنسببببببببببببببيق اإلقليميببة في 
 اسبنبول بتاكيا

400 292 649 152 751 139 

 She Grows It 783 149 891 74 892 74 شاكة

طدليم طنسببببيق مبادرة التدار األ ىببببا الع يم للصببببحاا  الابا   
 والساح  وطنفيذها

000 000 1 093 136 907 863 

 4 300 000 0 4 300 000 طدليم جداول أعمال السياسات والعلوم في إطار االطفاةية

 1 152 016 393 462 1 545 478 دعم إدماج المساواة بين التنسين

 58 950 139 050 198 000 الم دم إلى مكتر االطصال اإلقليمي في الا اط مالمغابالدعم 

بد  اجتماع إط ق مشاوع دراسة جدو  لبانامج بنا  ال درة على طحم   
 2المشاوع    - انعدام األمن الغذائي والتغذوي في منب ة الساح   

200 60 200 60 0 

 172 000 0 172 000 طيسيا مكافحة التصحا وطدهور األراًي

 2 500 0 2 500 المساهمة البولية لدعم أنشبة اطفاةية مكافحة التصحا

 10 630 387 3 804 136 14 434 524 المجموع

                                   ر ح  رصيد مساهمات السنوات السام ةو *
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