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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 )أ( من جدول األعمال املؤقت٦البند 
 البرنامج والميزانية

 2019-2018برنامج وميزانية فترة السنتين 

 2019-2018برنامج وميزانية فترة السنتين   
   مذكرة من األمانة  

 موجز  
تقددده هددلو الو حملقدددم  ددم عامدددم عددن املحملزاملحملددم الربملايحملدددم املقتحددم  ت اقحملدددم األمدد  املت دددد   

. وباإلضافم إىل تقدد  مدوجز للمدوارد البةدريم ٢٠١9-٢٠١8التص ر ل ت  السنتني ملكاف م 
واملالحملدددم املبلوبدددم، تلثددد  الو حملقدددم مكوملددداخ املحملزاملحملدددم باسدددتثداه ندددج محملزملدددم قا مدددم علددد  النتدددا ج 
            ومتجاوبددددم مددددط ربددددم وإسددددار اللمدددد  ا سددددتاتحملجحملني للسددددنواخ اللةددددر مددددن أجدددد  تلزيددددز تن حملددددل 

 )ا ستاتحملجحملم( الللين اعتمدمها مؤمتر األسراف يف دورته الثامنم.( ٢٠١8-٢٠٠8ا ت اقحملم )
وينبغددددددر النملددددددر يف املحملزاملحملددددددم املقتحددددددم إىل جاملدددددد  ربددددددم اللمدددددد  الةدددددداملم املتلدددددددد   

( وبرملدامج عمد  ا ت اقحملدم ا ددد التكدالحملة ل دت  السدنتني ٢٠٢١-٢٠١8لالت اقحملدم ) السنواخ
. وينبغدددددددر ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2(، الدددددددواردين يف الو حملقدددددددم ٢٠١9-٢٠١8)

قددرا   و حملقددم املحملزاملحملددم هددلو بددا قتام مددط املللومدداخ املتللقددم بدداألدا  املددا  والربملدداير رددالل فددت  
 .ICCD/CRIC(16)/3و ICCD/COP(13)/9واملدرجم يف الو حملقتني  ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
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 مقدمة -أولا  
 الولية -ألف 

علددد  أم يتضدددمن جددددول  (١)الددددارلر ملدددؤمتر األسدددراف)د( مدددن النملددداه ١٠تدددن  املددداد   -١
األعمدددال املؤقدددت لكددد  دور  عاديدددم للمدددؤمتر، حسددد  ا قتضدددا ، املحملزاملحملدددم املقتحدددم و حملدددط املسدددا   

 املتللقم باحلساباخ والتتحملباخ املالحملم.

 نطاق المذكرة -باء 
         تقددددددددددددده هددددددددددددلو الو حملقددددددددددددم  ددددددددددددم عامددددددددددددم عددددددددددددن املحملزاملحملددددددددددددم الربملايحملددددددددددددم املقتحددددددددددددم ل ددددددددددددت  -٢

عددن سريدد  تقددد  مددوجز للمددوارد البةددريم واملالحملددم املبلوبددم. ووفقدداا خلبددم  ٢٠١9-٢٠١8 السددنتني
( ٢٠١8-٢٠٠8وإسدار اللمدد  ا سددتاتحملجحملني للسددنواخ اللةددر مدن أجدد  تلزيددز تن حملددل ا ت اقحملددم )

مدن املدوارد )ا ستاتحملجحملم(، الللين اعتمدمها مؤمتر األسراف يف دورته الثامنم، تستند ا حتحملاجداخ 
إىل بدرامج عمد  فددت  السدنتني لكد  مددن األماملدم، وامللحملددم اللاملحملدم، وجلندم اسددتلرا  تن حملدل ا ت اقحملددم، 

 وجلنم اللل  والتكنولوجحملا، باستثداه نج إدار  قا مم عل  النتا ج.
وينبغددددددددر النملددددددددر يف املحملزاملحملددددددددم املقتحددددددددم إىل جاملدددددددد  ربددددددددم اللمدددددددد  الةدددددددداملم املتلدددددددددد   -3

( وبرملددددددددامج عمدددددددد  ا ت اقحملددددددددم ا دددددددددد التكددددددددالحملة ل ددددددددت  ٢٠٢١-٢٠١8حملددددددددم )لالت اق السددددددددنواخ
. ICCD/COP(13)/8-ICCD/CRIC(16)/2(، الدددددددواردين يف الدددددددو حملقتني ٢٠١9-٢٠١8) السدددددددنتني

وينبغددددر قدددددرا   و حملقدددددم املحملزاملحملددددم بدددددا قتام مدددددط املللومدددداخ املتللقدددددم بددددداألدا  املددددا  والربملددددداير ل دددددت  
 .ICCD/CRIC(16)/3و ICCD/COP(13)/9الو حملقتني املدرجم يف  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني

 إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة -ثانياا  
 لمحة عامة عن التمويل  

دددددولل عمددددد  األماملددددددم وامللحملدددددم اللاملحملددددددم وجلندددددم اسددددددتلرا  تن حملدددددل ا ت اقحملددددددم وجلندددددم الللدددددد   -4 ُيم
 والتكنولوجحملا من الصنادي  ا ستكماملحملم اخلمسم التالحملم:

 الصندوق ا ستكمامم للمحملزاملحملم األساسحملم لالت اقحملم؛ )أ( 
 الصندوق ا ستكمامم ملةاركم ؤثلر األسراف املؤهلم يف دوراخ مؤمتر ا ت اقحملم؛ )ب( 
 الصندوق ا ستكمامم للتموي  البوعر لألملةبم يف إسار ا ت اقحملم؛ )ج( 
 اللاملحملم؛ الصندوق ا ستكمامم للتموي  البوعر لألملةبم يف إسار امللحملم )د( 
 الصندوق ا ستكمامم ألملةبم ا ت اقحملم ال  تنملمها أماملم ا ت اقحملم )"صندوق بوم"(. ()ه 

__________ 

 .  ١-/ه أ١املقرر  (١)



ICCD/COP(13)/7 

GE.17-10610 4 

وقد واف  مؤمتر األسراف عل  املحملزاملحملم األساسحملم واجلددول اإلرشدادي للتربعداخ مدن  حملدط  -5
األمد  األسراف. ويستند اجلددول اإلرشدادي للتربعداخ إىل جددول األملصدبم املقدرر  لقسدمم مل قداخ 

، حمدد اجلدول ٢٠١9-٢٠١8املت د  اللي اعتمدته اجلملحملم اللامم. وفحملما يتلل  ب ت  السنتني 
الددلي اعتمدتدده اجلملحملددم اللامددم  ٧٠/٢45اإلرشددادي للتربعدداخ )اململددر املرفدد  األول( وفقدداا للقددرار 

 دددا  أ ندددا  دورادددا السدددبلني. وروعحملدددت أيضددداا يف املبلددد  اإل ٢٠١5كددداملوم األول/ديسدددمرب   ٢3 يف
 يورو. 5١١ ٢9٢للتربعاخ اإلرشاديم املسامهم السنويم حلكومم البلد املضحملة البال  قدرها 

 الميزانية المقترحة لالتفاقية -ثالثاا  
 لمحة عامة عن احتياجات الميزانية األساسية -ألف 

 يف اعتبارهدددا الت ددددياخ املالحملدددم الددد  تواجههدددا احلكومددداخ إم األمحملندددم التن حملليدددم، إ  تضدددط -٦
 حملددددط أاددددا  اللدددداال، ملتزمددددم با حت دددداي  سددددتو  مددددوارد املحملزاملحملددددم األساسددددحملم دوم تغحملدددد  ل ددددت   يف

، وهددر فددت  السددنتني الرابلددم علدد  التددوا   اخ املحملزاملحملددم ا  حملددم الصدد ريم ٢٠١9-٢٠١8 السددنتني
ا قتاح لن ألماملم ات اقحملم األم  املت د  ملكاف م التص ر )ا ت اقحملم(. وجتدر اإلشار  إىل أم هلا 

 يؤ ر يف قدر  األماملم أو امللحملم اللاملحملم عل  الوفا  بالو ياخ اهلامم ال  حدداا األسراف. 
ويف إسار جهود متواصلم لتبسحملط عم  األماملم،  لت األمحملنم التن حملليم بني وحد  إدار   -٧

  والتكنولوجحملدددا امللرفدددم والللددد  والتكنولوجحملدددا ووحدددد  تحملسددد  الرصدددد والتن حملدددل لتةدددكحمل  وحدددد  الللددد
والتن حملدل، الد  تقدده حالحملداا رددمااا إىل جلنددم الللد  والتكنولوجحملدا وجلندم اسدتلرا  تن حملدل ا ت اقحملددم، 
لدع  التنسدحمل  وتبدادل املللومداخ ضدمن مل قداخ التن حملدل اإلقلحملمدر لالت اقحملدم وفحملمدا بحملنهدا وتحملسد  

 الوصول إىل بنا  القدراخ. 
 حتحملاجدداخ املقدددر  مددن املددوارد للمحملزاملحملددم األساسددحملم علدد  ا ١وُيكددن ا سددالا يف اجلدددول  -8

 .٢٠١9-٢٠١8لالت اقحملم ل ت  السنتني 
  ١اجلدول   

 2019-2018الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين 

 )بالحملورو(

 
املحملزاملحملدددددددددددددددم امللتمدددددددددددددددد  

٢٠١٧-٢٠١٦ 
املحملزاملحملم املقتحم لل دت  

٢٠١8-٢٠١9 
النسدددددددددددبم املكويدددددددددددم 

 لل رق
    برامج األماملم -أو ا 

 ص ر ٢ ٠5٠ ٠85 ٢ ٠5٠ ٠85 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ألف
 ص ر ٢ ١٧٢ 9٠٠ ٢ ١٧٢ 9٠٠ لخارجية والسياسة العامة والدعوةالعالقات ا -باء
 ص ر 3 953 4٠٠ 3 953 4٠٠ )أ(العلم والتكنولوجيا والتنفيذ -جيم

 ص ر ٢ 5٠9 ٠5١ ٢ 5٠9 ٠5١ الخدمات اإلدارية -دال

    امللحملم اللاملحملم - املحملاا 

 ص ر 3 ٦4٠ 3٠٠ 3 ٦4٠ 3٠٠ اآللية العالمية -هاء
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املحملزاملحملدددددددددددددددم امللتمدددددددددددددددد  

٢٠١٧-٢٠١٦ 
املحملزاملحملم املقتحم لل دت  

٢٠١8-٢٠١9 
النسدددددددددددبم املكويدددددددددددم 

 لل رق
 ص ر ١4 3٢5 ٧3٦ ١4 3٢5 ٧3٦ هاء( -المجموع الفرعي )ألف 

 ص ر ١ 8٦٢ 34٦ ١ 8٦٢ 34٦ في المائة(13تكاليف دعم البرامج ) -ثالثاا 

  - - احتياطي رأس المال المتداول -رابعاا 

 صفر 1٦ 188 082 1٦ 188 082 رابعاا( -المجموع )أولا 
 سابقاا وحد  إدار  امللرفم واللل  والتكنولوجحملا ووحد  تحملس  الرصد والتن حملل. )أ(

ا حتحملاجدددداخ املقدددددر  مددددن املددددوارد مصددددن م حسدددد  أوجدددده اإلمل دددداق  ٢وتددددرد يف اجلدددددول  -9
 .٢٠١9-٢٠١8للمحملزاملحملم األساسحملم لالت اقحملم ل ت  السنتني 

  ٢اجلدول   
 حسب أوجه اإلنفاق  2019-2018الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين 

 )بالحملورو(

 وجه اإلمل اق
 املحملزاملحملددددددددددم امللتمددددددددددد  

٢٠١٧-٢٠١٦ 
املحملزاملحملددددددددددم املقتحددددددددددم 

٢٠١8-٢٠١9 
النسددددبم املكويددددم 

 لل رق
النسددبم املكويددم 

 للتوزيط
 ٧3،9 ٠،٠ ١٠ 58١ ٠٧5 ١٠ 58١ ٠٧5 تكالحملة املوظ ني وغ ه  من األفراد

 4،8 ٠،٠ ٦9١ ١٠٠ ٦9١ ١٠٠ اخلربا  ا ستةاريوم
 4،٦ ٠،٠ ٦٦٠ ٢8٦ ٦٦٠ ٢8٦ الس ر يف مهاه ر حملم

 ١،١ ٠،٠ ١54 ٠٠٠ ١54 ٠٠٠ التدري 
 ٠،٢ ٠،٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ الضحملافم

 8،3 ٠،٠ ١ ١93 3٧5 ١ ١93 3٧5 مصروفاخ تةغحمل  عامم
 ٠،٦ ٠،٠ 9٢ ٠٠٠ 9٢ ٠٠٠ اللوازه وامللداخ

التكالحملة اإلداريدم املةدتكم )األمد  املت دد ، 
 ٦،5 ٠،٠ 93١ 9٠٠ 93١ 9٠٠ بوم/مكت  األم  املت د  يف جنحملة(

 100,0 0,0 1٤ 32٥ ٧3٦ 1٤ 32٥ ٧3٦ المجموع

وكمددا هددو احلددال يف فددت  السددنتني احلالحملددم، سددت تاج األمحملنددم التن حملليددم إىل املروملددم يف تن حملددل  -١٠
السنتني املقبلم. ومط ظهور فرص جديد  ملاجتم عن مغادر  املوظ ني، قدد جدول الوظا ة يف فت  

تق  احلاجم إىل ا حت اي بوظا ة املستوياخ الللحملا. ولللك سدتمل  األمحملندم التن حملليدم ةاجدم، يف 
، إىل السلبم الالزمدم إلملةدا  وظدا ة إضدافحملم علد  مسدتوياخ أد  ٢٠١9-٢٠١8فت  السنتني 

رجم يف اجلدول، عل  أم يم ه  أم هلو التلديالخ سدتبق  يف حددود من مستوياخ الوظا ة املد
يدددورو. ويدددرد يف  ١٠ 58١ ٠٧5مل دددمل املحملزاملحملدددم املثصصدددم لتكدددالحملة املدددوظ ني، ا ددددد  حالحملددداا يف 

، وهددو ٢٠١9-٢٠١8مددالا املددوظ ني املقددتح لألماملددم وامللحملددم اللاملحملددم ل ددت  السددنتني  3اجلدددول 
 السنتني احلالحملم.يلكمل أي تغحمل  عن فت    
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  3اجلدول   
 مالك الموظفين المقترح لألمانة واآللية العالمية 

 ٢٠١9-٢٠١8املحملزاملحملم املقتحم  ٢٠١٧-٢٠١٦املحملزاملحملم امللتمد   
 اجملموا امللحملم اللاملحملم األماملم اجملموا امللحملم اللاملحملم األماملم 

       ال كم ال نحملم وال كاخ الللحملا

 ١،٠٠ ٠،٠٠ ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،٠٠ ١،٠٠ أمني عاه مساعد
 ١،٠٠ ٠،٠٠ ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،٠٠ ١،٠٠ ٢-مد
 ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،٠٠ ١،٠٠ ١،٠٠ ٠،٠٠ ١-مد
 8،٠٠ ١،٠٠ ٧،٠٠ 8،٠٠ ١،٠٠ ٧،٠٠ 5-ف
 9،٠٠ ٢،٠٠ ٧،٠٠ 9،٠٠ ٢،٠٠ ٧،٠٠ 4-ف
 8،٠٠ 4،٠٠ 4،٠٠ 8،٠٠ 4،٠٠ 4،٠٠ 3-ف
 3،٠٠ ٢،٠٠ ١،٠٠ 3،٠٠ ٢،٠٠ ١،٠٠ ٢-ف

الفرعوووي للفاوووة الفنيوووة والفاوووات المجمووووع 
 31,00 10,00 21,00 31,00 10,00 21,00 العليا

 1٤,00 ٤,00 10,00 1٤,00 ٤,00 10,00 المجموع الفرعي لفاة الخدمات العامة
 ٤٥,00 1٤,00 31,00 ٤٥,00 1٤,00 31,00 المجموع

          وتددددددددددددددددرد يف الو حملقددددددددددددددددم املتللقددددددددددددددددم بربملددددددددددددددددامج اللمدددددددددددددددد  ا دددددددددددددددددلد التكددددددددددددددددالحملة ل ددددددددددددددددت   -١١
مللوماخ أكثر ت صحملالا عن ا حتحملاجاخ املقدر  من املوارد لك  من  (٢)٢٠١9-٢٠١8 السنتني

 األماملم وامللحملم اللاملحملم.

 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة -باء 
لل  األسراف تتلكر أم األماملم وامللحملم اللاملحملم متوِّ م التأمني الص ر بلدد املتهدا  اخلدمدم  -١٢

"الدفط أو ا بأول" من املحملزاملحملم األساسدحملم، و  تدزال هدلو املمارسدم مسدتمر  يف منملومدم عل  أساس 
األم  املت د ، لتغبحملم تكالحملة فدت  السدنتني احلالحملدم )علد  املدد  القصد ( للمتقاعددين. وكنتحملجدم 
 لدددللك،   تأردددل هدددلو املمارسدددم يف ا عتبدددار ا لتزامددداخ املتاكمدددم بةدددأم التكدددالحملة املقبلدددم، الددد 

 .٢٠١٦كاملوم األول/ديسمرب   3١ملحملوم يورو بالنسبم لألماملم حىت  ١٢،3قمدِّرخ  بل  
، إىل األمحملندددددم ١٢-/ه أ١٠مدددددن مقدددددررو  ١8وسلددددد  مدددددؤمتر األسدددددراف،  وجددددد  ال قدددددر   -١3

التن حملليددم أم تلددد تقريددراا يف دورتدده الثالثددم عةددر  يف حددال توصدد  اجلملحملددم اللامددم لألمدد  املت ددد  إىل 
 وضوا.قرار بةأم امل

وململددرخ اجلملحملددم اللامددم، يف دوراددا احلاديددم والسددبلني، يف تقريددر األمددني اللدداه عددن إدار   -١4
(. وأحاسدددت اجلملحملدددم اللامدددم علمددداا بدددالتقرير يف A/71/698التدددأمني الصددد ر بلدددد املتهدددا  اخلدمدددم )

( كمددا أيدددخ ا سددتنتاجاخ والتوصددحملاخ الددوارد  يف تقريددر A/RES/71/272 B) ٧١/٢٧٢قرارهددا 
 اللجنم ا ستةاريم، وسحملمقدله إلحملها حتديث إضايف عن الوضط يف دوراا الثالثم والسبلني. 

__________ 

(٢) ICCD/COP(12)/6-ICCD/CRIC(14)/2 . 
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ويف ضددددددو  هدددددددلا التبددددددور، ستواصددددددد  األماملدددددددم وامللحملددددددم اللاملحملدددددددم دفددددددط محملزاملحملدددددددم تكدددددددالحملة  -١5
م "الددفط أو ا بدأول" يف املحملزاملحملدم املقتحدم ل دت  الص ر بلد املتها  اخلدمم باسدتثداه ؤارسد التأمني
 يورو لألماملم وامللحملم اللاملحملم. ١4٠ ٠٠٠، املقدلرَ   بل  ٢٠١9-٢٠١8السنتني 

وقد يود مؤمتر األسراف أم يبل  إىل األماملم وامللحملم اللاملحملدم أم تواصدال رصدد التبدوراخ  -١٦
 ؤمتر األسراف يف دورته الرابلم عةر .دار  منملومم األم  املت د  وتقدما تقريراا إىل م

 احتياطي رأس المال المتداول -جيم 
، احتحملددداسر رأس املدددال ١٢-/ه أ١٠مدددن مقدددررو  5رفدددط مدددؤمتر األسدددراف،  وجددد  ال قدددر   -١٧

، ؤددددا ُيثدددد  شددددهراا ٢٠١٧-٢٠١٦يف املا ددددم ل ددددت  السددددنتني  ١٠يف املا ددددم إىل  8.3املتددددداول مددددن 
يف إسدددار املحملزاملحملدددم األساسدددحملم. ومدددط  لدددك،   تدددزال األمحملندددم وملصدددة شدددهر مدددن تكدددالحملة التةدددغحمل  

التن حملليدم قلقددم إزا  مسددتو  هددلا ا حتحملدداسر وسدتبل  إىل األسددراف أم تنملددر يف إرسددا  احتحملدداسر 
يف املا دددم( يف  ٢١رأس املدددال املتدددداول مدددط مدددرور الوقدددت عندددد مل دددمل مسدددتو  أعلددد  ملسدددبم مكويدددم )

 جدول ا شتاكاخ اإلرشادي لالت اقحملم.
ا شددددددددتاكاخ الددددددددوارد  يف  4ولتوضدددددددحمل  احلاجددددددددم إىل هددددددددلو الزيدددددددداد ، يلددددددددر  اجلدددددددددول  -١8
 حس  ك  الةهر. ٢٠١٦ عاه

  4اجلدول   
 حسب كل شهر 201٦تلقي الشتراكات في الميزانية األساسية في عام 

 )بالحملورو(

 الةهر
املحملزاملحملددددددددم امللتمددددددددد  

 ٢٠١٦للاه 
ا شددتاكاخ الددوارد  

 ٢٠١٦يف عاه 
ارد  ا شددتاكاخ الددو 
 يف اللاه الساب 

 ٢٠ 9٢٦ ٦٢4 8٠٧ ٦٦9 ٢٦٦ الثامم/يناير كاملوم
 3 384 8٦3 ٠١4 ٦٦9 ٢٦٦ شباط/فرباير
 8١ 9١4 3٢٦ ٠34 ٦٦9 ٢٦٦ آ ار/مارس
 3 ٢١3 ٧94 ٦٦9 ٢٦٦ ملحملسام/أبري 
 ٦١٦ ١ ٢5٢ ٦9٢ ٦٦9 ٢٦٦ أيار/مايو

 ٢8 ١٧٦ 4٢٧ 894 ٦٦9 ٢٦٧ حزيرام/يوملحمله
 ٢١٦ ١١٢ ٢39 ٦٦9 ٢٦٧ متوز/يولحمله

 95٠ ١98 4٠٦ ٦٢8 ٦٦9 ٢٦٧ آب/أغسبمل
 3 3٧٧ 3٠٢ 934 ٦٦9 ٢٦٧ أيلول/سبتمرب

 ٢5٢ 534 ١ ٦54 4١٠ ٦٦9 ٢٦٧ األول/أكتوبر تةرين
 ٢١٠ 8٧9 ٦5 ٦4٠ ٦٦9 ٢٦٧ الثامم/ملوفمرب تةرين
 ٢3٠ ٧٧٧ ٦٠8 ٦٧4 ٦٦9 ٢٦٧ األول/ديسمرب كاملوم

 1 ٧83 000 ٦ 8٥8 ٧٦0 8 031 199 المجموع

الدد   ٢٠١٦، بلغددت ا شددتاكاخ يف املحملزاملحملددم األساسددحملم للدداه 4وكمددا يتبددني مددن اجلدددول  -١9
يف املا دم مدن ا شدتاكاخ  85ملحملوم يدورو، وهدو مدا ُيثد   ٦.9وردخ يف غضوم هلا اللاه مل سه 
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 954 ٠١8يف املا دددم ) ١٠الالزمدددم لتمويددد  املحملزاملحملدددم امللتمدددد  متدددويالا كدددامالا. وحدددىت عندددد مسدددتو  
أمريكر(، كام احتحملاسر رأس املال املتداول غ  كداف  لتغبحملدم الن قداخ املقدرر  لللداه. فبلدد  دو ر

يف املا ددم، وهددو عجددز متددت  5مراعددا  احتحملدداسر رأس املددال املتددداول، كددام اللجددز   يددزال يسدداوي 
 .٢٠١٦تغبحملته مؤقتاا باشتاكاخ اللاه الساب  املدفوعم يف عاه 

بةأم تسدديد ا شدتاكاخ، وباإلشدار  إىل عدده  4م يف اجلدول وباستثداه التجربم املبحملن -٢٠
إمكاملحملددم التنبددؤ باملدددفوعاخ مددن األعددواه السددابقم، قددد تددود األسددراف النملددر يف زيدداد  احتدداسر رأس 
املال املتداول تدرجيحملاا مط مرور الوقدت بغحملدم ضدمام متويد  املحملزاملحملدم األساسدحملم لألماملدم وامللحملدم اللاملحملدم 

شدددهراا. وتوصدددر األمحملندددم التن حملليدددم بزيددداد   ١٢التنبدددؤ بددده يف غضدددوم فدددت   بةدددك  مسدددتمر وُيكدددن
                ، أي ٢٠١9-٢٠١8يف املا ددددددددم يف فددددددددت  السددددددددنتني  ٢احتحملدددددددداسر رأس املددددددددال املتددددددددداول بنسددددددددبم 

 يورو. ١٦٠ ٦٢4دو ر أمريكر أو  ١9٠ 8٠4 ما يلادل

 سابقةالشتراكات في الميزانية األساسية المتأتية من الفترات المالية ال -دال 
، األسدراف ١٢-/ه أ١٠مدن املقدرر  ٢٦إىل  ٢4حث مؤمتر األسدراف، يف ال قدراخ مدن  -٢١

ال  لديها اشتاكاخ غ  مسدد  عل  بلل جهود متجدد  لتسديدها بأسرا ما ُيكن بغحملم تلزيز 
ا ستقرار املا  لالت اقحملم مدن ردالل اشدتاكاخ  حملدط األسدراف؛ وعدالو  علد   لدك، سلد  مدؤمتر 

إىل األمحملندددم التن حملليدددم أم تددددر  يف ربدددم سوعحملدددم مدددط األسدددراف الددد  لدددديها اشدددتاكاخ  األسدددراف
 متأرر  بغحملم دفط هلو ا شتاكاخ غ  املسدد . 

 ١ 8٠4 ٢٦4سرفدداا اشددتاكاخ ماضددحملم قدددرها  34، دفددط ٢٠١٧أيار/مددايو  3١وحددىت  -٢٢
ملحملزاملحملددددم األساسددددحملم يددددورو. وعددددالو  علدددد   لددددك، تتوقددددط األماملددددم أم تبلدددد  حصددددم اشددددتاا كندددددا يف ا

ا شددتاكاخ املتأتحملددم مددن ال ددتاخ  5يددورو. ويلثدد  اجلدددول  ١٧٢ ٠١١مددا قدددرو  ٢٠١٧ للدداه
 السابقم وكندا.

  5اجلدول   
الرصيد النقدي في الصندوق الستاماني للميزانية األساسية لالتفاقيوة المتوأتي مون الفتورات 

 المالية السابقة
 )بالحملورو(

 املبل  املستل  النقود/ا شتاكاخ
 ١ 8٠4 ٢٦4 عن ال تاخ السابقم ٢٠١٧-٢٠١٦ا شتاكاخ املستَلمم يف فت  السنتني 

 ١٧٢ ٠١١ ٢٠١٧حصم اشتاا كندا يف املحملزاملحملم األساسحملم للاه 
 1 9٧٦ 2٧٥ المجموع

يف املا دددددم يف  ٢زيددددداد  ‘ ١‘يدددددورو لددددددع   ١ 95٧ ٠١١وتقدددددتح األماملدددددم تقسدددددحمل  مبلددددد   -٢3
مبددادر  راصدم بةددأم التث حملددة مددن آ ددار ‘ ٢‘يددورو(؛  ١٦٠ ٦٢4احتحملداسر رأس املددال املتددداول )

يورو. ويأيت تقدد  هدلو املبدادر ، الدوارد وصد ها يف املرفد  الثدامم، يف  ١ 8١5 ٦5١اجل اف  بل  
بددادر  ستصددب  برملايدداا شددك  ربددم إجيابحملددم ملكاف ددم اجل دداف. ومددن املهدد  اإلشددار  إىل أم هددلو امل

من صددالا ملتمددداا مددن مددؤمتر األسددراف ولددن يزيددد مددن اشددتاكاخ املحملزاملحملددم األساسددحملم أو ا شددتاكاخ 
 اإلرشاديم ال  تدفلها األسراف. 
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الصوووندوق السوووتاماني لمشووواركة ممثلوووي األطوووراف المؤهلوووة فوووي دورات موووؤتمر  -هاء 
 التفاقية 

ؤمتر األسراف، صندوق راص لدع  مةداركم ؤثلدر البلددام أملةئ، وفقاا للقواعد املالحملم مل -٢4
النامحملددم األسددراف يف دوراخ مددؤمتر األسددراف وهحملكاتدده ال رعحملددم، و  سددحملما أقدد  البلدددام  ددواا والبلدددام 

 املتضرر  من التص ر و/أو اجل اف، وخباصم يف أفريقحملا.
األسدددددراف وهحملكاتددددده  ويواصدددد  ؤثلدددددو البلددددددام النامحملددددم أدا  دور فلدددددال يف مدددددداو خ مددددؤمتر -٢5

ال رعحملددم، ححملددث يتولددوم مناصدد  هامددم كراسددا  أو ملددواب راسددا  مددؤمتر األسددراف وهحملكاتدده ال رعحملددم 
وأفرقم ا تصال. وتسه  املةاركم ال لالم ملمثلدر البلددام النامحملدم علد  الصدلحملدين التقدي والسحملاسدر 

  مسددددار ا ت اقحملددددم يف يف كدددد  دور  ر حملسددددحملم يف بنددددا  توافدددد  املرا  والتوصدددد  إىل ملتددددا ج بنددددا   لرسدددد
 املستقب .

 عل  ا حتحملاجاخ املقدر  من املوارد للصندوق. ٦وُيكن ا سالا يف اجلدول  -٢٦
  ٦اجلدول   

الحتياجووات المقوودرة موون الموووارد للمشوواركة فووي عمليووة اتفاقيووة األمووم المتحوودة لمكافحووة 
 2019-2018التصحر لفترة السنتين 

 )بالحملورو(
 املقدر التكالحملة  الدوراخ

  9٠٠ ٠٠٠ الدور  السابلم عةر  للجنم استلرا  تن حملل ا ت اقحملم
 ١ 3٠٠ ٠٠٠ الدور  الرابلم عةر  ملؤمتر األسراف

 2 200 000 المجموع

 الصندوق الستاماني للتمويل الطوعي لألنشطة في إطار التفاقية -واو 
يَكّمدد  الصددندوق ا سددتكمامم للتمويدد  البددوعر لألملةددبم يف إسددار ا ت اقحملددم والصددندوق  -٢٧

ا سدددتكمامم للتمويددد  البدددوعر لألملةدددبم يف إسدددار امللحملدددم اللاملحملدددم املدددوارد األساسدددحملم لألماملدددم وامللحملدددم 
 اللاملحملم بتوف  الدع  للم  ا ت اقحملم. 

مهوووووووا أمانوووووووة التفاقيوووووووة الصوووووووندوق السوووووووتاماني ألنشوووووووطة التفاقيوووووووة التوووووووي تن  -زاي 
 بون"( )"صندوق

يددورو لتمويددد   5١١ ٢9٢تقددده حكومدددم البلددد املضدددحملة مسددامهم سدددنويم إضددافحملم قددددرها  -٢8
أملةبم ا ت اقحملم ال  تنملمها األماملم. ويمستثَده هدلا الصدندوق، امللدروف باسد  "صدندوق بدوم"، 

 دددم عامدددم عدددن  ٧اجلددددول  وفقددداا خلبدددم تكدددالحملة تقتحهدددا األماملدددم وتقبلهدددا حكومدددم أملاملحملدددا. ويقدددده
 .٢٠١9-٢٠١8املحملزاملحملم املقدر  ل ت  السنتني 
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  ٧اجلدول   
 2019-2018صندوق بون في فترة السنتين 

 )بالحملورو(
 ٢٠١8-٢٠١9 

 1 022 ٥8٤ الدخل
  اإلنفاق

 ٦49 9٠٠ دع  املؤمتر لتنملحمل  أملةبم ا ت اقحملم ال  تقاه يف بوم
 ٢39 ٧48 با ت اقحملماألملةبم األرر  املتصلم 

 ١3٢ 93٦ تكالحملة دع  الربامج
 1 022 ٥8٤ مجموع النفقات

 تكاليف دعم البرامج )النفقات العامة( -حاء 
وفقاا للقواعد املالحملم ملؤمتر األسدراف واملمارسدم املتبلدم يف األمد  املت دد ، نصد  مدن  حملدط  -٢9

الددربامج أو الن قدداخ اللامددم. وتسددتثده يف املا ددم خلدددماخ دعدد   ١3الصددنادي  ا سددتكماملحملم ملسددبم 
رددددماخ الددددع  هدددلو يف ململمهدددا لتغبحملدددم تكدددالحملة مدددوظ ر الددددع  اإلداري وتكدددالحملة مدددوظ ر 
األماملددم يف مكتدد  األمدد  املت ددد  لالتصددال يف ملحملويددورا إضددافم إىل موظددة بددرامج ملنبقددم واحددد . 

حملددم ل ددت  السددنتني املقبلددم، وهددر إىل ا حتحملاجدداخ املقدددر  مددن املددوارد البةددريم واملال 8ويةدد  اجلدددول 
 تتوقة عل  اإليراداخ املرتببم باحلساب اخلاص.

  8اجلدول   
 2019-2018الحتياجات من الموارد البشرية لفترة السنتين 

 ٢٠١8 ٢٠١9 
   ال كم ال نحملم وال كاخ الللحملا

 3،٠٠ 3،٠٠ 5-ف
 3،5٠ 3،5٠ 4-ف
 ١،٠٠ ١،٠٠ 3-ف

 ٧،5٠ ٧،5٠ وال كاخ الللحملااجملموا ال رعر لل كم ال نحملم 
 8،5٠ 8،5٠ اجملموا ال رعر ل كم اخلدماخ اللامم

 1٦,00 1٦,00 مجموع الوظائف
 1 ٦2٧ 22٥ 1 ٦2٧ 22٥ تكاليف الموظفين ذات الصلة )باليورو(

 الطوارئ -رابعاا  
 الميزانية الحتياطية لخدمة المؤتمرات التي وافقت عليها الجمعية العامة -ألف 

وافقدددت اجلملحملدددم اللامدددم يف قراراادددا السدددابقم علددد  نصدددحمل  اعتمددداد خلددددماخ املدددؤمتراخ  -3٠
)الت ددم الةدد ويم وملسددا الو ددا   وغ هددا مددن اخلدددماخ  اخ الصددلم( يف إسددار بنددد املحملزاملحملددم اللاديددم 
لألم  املت د  املثص   جتماعاخ مؤمتر األسراف وهحملكاتده ال رعحملدم. وإ ا قدررخ اجلملحملدم اللامدم 
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دد  تكددالحملة هددلو املثصصدداخ. ولددللك أمعدددخ وقددة هدد لو املمارسددم، سددحملتلني علدد  األسددراف حتمف
 املحملزاملحملم ا حتحملاسحملم التالحملم لحملنملر فحملها مؤمتر األسراف.

ومددن امل ددت  أم جتتمددط جلنددم اسددتلرا  تن حملددل ا ت اقحملددم ملددا يموعدده  ال ددم أيدداه عمدد  يف  -3١
  اخلددماخ الالزمدم لالجتماعداخ، ةحملدث فت  السنتني. وسدحمللزه اسدتثداه تلدك املثصصداخ لتدوف

تتدداح ردددماخ الت ددم الةدد ويم للةددر اجتماعدداخ يف دور  جلنددم اسددتلرا  تن حملددل ا ت اقحملددم، عددالو  
صد  م أ ندا   ٦٠ص  م ملا قب  الددور  و ٧٠٠  يط و ا   يمقدلر يموعها بعل  تر م وجتهحملز وتوز 

 ص  م ملا بلد الدور . ٧٠الدور  و
أيضددددداا أم جيتمدددددط مدددددؤمتر األسدددددراف ملدددددا يموعددددده أسدددددبوعام متتالحملدددددام يف  ومدددددن امل دددددت  -3٢
. وسحمللزه استثداه تلدك املثصصداخ لتدوف  اخلددماخ الالزمدم لالجتماعداخ، ةحملدث ٢٠١9 عاه

تتدددداح ردددددماخ الت ددددم الةدددد ويم  جتمدددداعني متددددزامنني يف أي وقددددت أ نددددا  دور  مددددؤمتر األسددددراف 
صد  م  ٢ ٠٠٠وجتهحملدز وتوزيدط عددد مدن الو دا   قددرها اجتماعاا يف األسبوا(، وتر م  ٢٠ )أي

 9صدد  م ملددا بلددد الدددور . وتددرد يف اجلدددول  ٢٠٠صدد  م أ نددا  الدددور  و ١5٠ملددا قبدد  الدددور  و
 ملحملوم يورو. ٢.١التكل م الكاملم هللو ا حتحملاجاخ، املقدر   بل  

  9اجلدول   
 الميزانية الحتياطية لخدمة المؤتمرات 

 )بالحملورو(
 ٢٠١9-٢٠١8 اإلمل اقوجه 

 ١ 835 ٠٠٠ ردماخ اجتماعاخ األم  املت د 
 ٢38 55٠ تكالحملة دع  الربامج

 2 0٧3 ٥٥0 المجموع

 الميزانية الحتياطية لستضافة مؤتمر األطراف في بون, ألمانيا -باء 
يف حددال امللقدداد الدددور  الرابلددم عةددر  ملددؤمتر األسددراف يف بددوم، سددحمللزه تددوف  مبلدد  إضددايف  -33
( لتغبحملم التكالحملة املتللقم بالتتحملباخ اللوجستحملم،  ا يف ١٠ملحملوم يورو )اململر اجلدول  ١.5قدرو 

 لك استكجار مكام امللقاد املؤمتر، وتركحمل  أململمم ا تصال، والتلاقد مط موظ ني حملحملني، وتوف  
 ملداخ وموظ ر األمن، واستكجار امللداخ واللوازه األرر .

  ١٠اجلدول   
 ت من الموارد لستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األطرافالحتياجا
 )بالحملورو(

 ٢٠١9-٢٠١8 وجه اإلمل اق
 ١ ٢٠4 ٠٠٠ التكالحملة اإلضافحملم

 ١٢٠ ٠٠٠ البوارئ
 1 32٤ 000 المجموع الفرعي
 ١٧٢ ٠٠٠ تكالحملة دع  الربامج

 1 ٤9٦ 000 المجموع
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 استعراض تنفيذ التفاقية في بون, ألمانياالميزانية الحتياطية لستضافة دورة لجنة  -جيم 
يف حددال امللقدداد الدددور  السددابلم عةددر  للجنددم اسددتلرا  تن حملددل ا ت اقحملددم يف بددوم، سددحمللزه  -34

( لتغبحملدددددم التكدددددالحملة املتللقدددددم ١١يدددددورو )اململدددددر اجلددددددول  ٦٧8 ٠٠٠تدددددوف  مبلددددد  إضدددددايف قددددددرو 
متر، وتركحملددد  أململمدددم ا تصدددال، بالتتحملبددداخ اللوجسدددتحملم،  دددا يف  لدددك اسدددتكجار مكدددام امللقددداد املدددؤ 

 والتلاقد مط موظ ني حملحملني، وتوف  ملداخ وموظ ر األمن، واستكجار امللداخ واللوازه.
  ١١دول اجل  

 الحتياجات من الموارد لستضافة الدورة السابعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية 
 )بالحملورو(

 ٢٠١9-٢٠١8 وجه اإلمل اق
 54٠ ٠٠٠ التكالحملة اإلضافحملم

 ٦٠ ٠٠٠ البوارئ
 ٦00 000 المجموع الفرعي
 ٧8 ٠٠٠ تكالحملة دع  الربامج

 ٦٧8 000 المجموع

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا  
يعوور ض مقتوورح الميزانيووة البرنامجيووة الحووالي الحتياجووات موون الموووارد التووي تتطلبهووا  -35

والتكنولوجيا ولجنة استعراض تنفيذ برامج عمل كل من األمانة واآللية العالمية ولجنة العلم 
 التفاقية. لذلك قد يود مؤتمر األطراف القيام بما يلي:

 اعتماد خطة عمل وبرنامج عمل كل من األمانة واآللية العالمية؛ )أ( 
 ؛2019-2018الموافقة على الميزانية البرنامجية لفترة السنتين  )ب( 
 ؛2019و 2018 اعتماد جدول الشتراكات اإلرشادي لعامي )ج( 
اإلحاطة علماا بشروط تقوديم التبرعوات إلوى الصوندوق السوتاماني لتيسوير  )د( 

 مشاركة ممثلي األطراف المؤهلة في دورات مؤتمر التفاقية؛
اعتمووواد ميزانيوووة احتياطيوووة لخووودمات الموووؤتمرات فوووي حالوووة موووا إذا قوووررت  ()ه 

المتحوودة انيووة العاديووة لألمووم العامووة عوودم تخصوويد موووارد لهووذي األنشووطة فووي الميز  الجمعيووة
 ؛2019-2018لفترة السنتين 

 في المائة في احتياطي رأس المال المتداول؛ 2الموافقة على زيادة  )و( 
 الموافقة على مبادرة خاصة بشأن خطة عمل لمكافحة الجفاف. )ز( 
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 المرفق األول

  2019-2018الجدول اإلرشادي لألنصبة المقررة للميزانية األساسية لالتفاقية للفترة   

يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦ أق  البلدام  واا  أفغاملستام ١
 ١،١8٢ 59١ ٠.٠٠8 59١ ٠.٠٠8 ٠.٠٠8  ألباملحملا ٢
 ٢3،8٠٦ ١١،9٠3 ٠.١5٧ ١١،9٠3 ٠.١5٧ ٠.١٦١  اجلزا ر 3
 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦  أملدورا 4
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  أملغو  5
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  أملتحملغوا وبربودا ٦
 ١3١،89٠ ٦5،945 ٠.8٧٠ ٦5،945 ٠.8٧٠ ٠.89٢  األرجنتني ٧
 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦  أرمحملنحملا 8
 345،54٦ ١٧٢،٧٧3 ٢.٢٧9 ١٧٢،٧٧3 ٢.٢٧9 ٢.33٧  أستالحملا 9

 ١٠٦،458 53،٢٢9 ٠.٧٠٢ 53،٢٢9 ٠.٧٠٢ ٠.٧٢٠  النمسا ١٠
 8،8٧٢ 4،43٦ ٠.٠58 4،43٦ ٠.٠58 ٠.٠٦٠  أ ربحملجام ١١
 ٢،٠٧٠ ١،٠35 ٠.٠١4 ١،٠35 ٠.٠١4 ٠.٠١4  جزر البهاما ١٢
 ٦،5٠٦ 3،٢53 ٠.٠43 3،٢53 ٠.٠43 ٠.٠44  الب رين ١3
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  بنغالديش ١4
 ١،٠3٦ 5١8 ٠.٠٠٧ 5١8 ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٧  بربادوس ١5
 8،٢8٠ 4،١4٠ ٠.٠55 4،١4٠ ٠.٠55 ٠.٠5٦  بحملالروس ١٦
 ١3٠،85٦ ٦5،4٢8 ٠.8٦3 ٦5،4٢8 ٠.8٦3 ٠.885  بلجحملكا ١٧
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  بلحملز ١8
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  بنن ١9
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  بوتام ٢٠
املتلددددد   -بولحمل حملدددا )دولدددم  ٢١

 القومحملاخ(
 ٠.٠١٢ ٠.٠١٢ 88٠.٠١٢ ٧ 88١،٧٧ ٧4 

 ١،9٢٢ 9٦١ ٠.٠١3 9٦١ ٠.٠١3 ٠.٠١3  البوسنم واهلرسك ٢٢
 ٢،٠٧٠ ١،٠35 ٠.٠١4 ١،٠35 ٠.٠١4 ٠.٠١4  بوتسواملا ٢3
 5٦5،٢٦٦ ٢8٢،٦33 3.٧٢٧ ٢8٢،٦33 3.٧٢٧ 3.8٢3  الربازي  ٢4
 4،٢88 ٢،١44 ٠.٠٢8 ٢،١44 ٠.٠٢8 ٠.٠٢9  برومم دار الساله ٢5
 ٦،٦54 3،3٢٧ ٠.٠44 3،3٢٧ ٠.٠44 ٠.٠45  بلغاريا ٢٦
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  واا أق  البلدام  بوركحملنا فاسو ٢٧
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  بوروملدي ٢8
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  كابو ف دي ٢9
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  واا أق  البلدام  كمبوديا 3٠
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  الكام وم 3١
 43١،89٦ ٢١5،948 ٢.848 ٢١5،948 ٢.848 ٢.9٢١  كندا 3٢
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام   هوريم أفريقحملا الوسب  33
 ٧4٠ 3٧٠ ٠.٠٠5 3٧٠ ٠.٠٠5 ٠.٠٠5  واا أق  البلدام  تةاد 34
 58،99٦ ٢9،498 ٠.389 ٢9،498 ٠.389 ٠.399  شحمللر 35
 ١،١٧١،١9٢ 585،59٦ ٧.٧٢3 585،59٦ ٧.٧٢3 ٧.9٢١  الصني 3٦
 4٧،٦١٠ ٢3،8٠5 ٠.3١4 ٢3،8٠5 ٠.3١4 ٠.3٢٢  كولومبحملا 3٧
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  جزر القمر 38
 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦  الكوملغو 39
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  جزر كوا 4٠
 ٦،95٠ 3،4٧5 ٠.٠4٦ 3،4٧5 ٠.٠4٦ ٠.٠4٧  كوستاريكا 4١
 ١،33٠ ٦٦5 ٠.٠٠9 ٦٦5 ٠.٠٠9 ٠.٠٠9  كوخ دي وار 4٢
 ١4،٦38 ٧،3١9 ٠.٠9٧ ٧،3١9 ٠.٠9٧ ٠.٠99  كرواتحملا 43
 9،٦١٠ 4،8٠5 ٠.٠٦3 4،8٠5 ٠.٠٦3 ٠.٠٦5  كوبا 44
 ٦،358 3،١٧9 ٠.٠4٢ 3،١٧9 ٠.٠4٢ ٠.٠43  قربص 45
 5٠،8٦4 ٢5،43٢ ٠.335 ٢5،43٢ ٠.335 ٠.344  تةحملكحملا 4٦
 هوريدددددم كوريدددددا الةدددددلبحملم  4٧

 الدُيقراسحملم
 ٠.٠٠5 ٠.٠٠5 3٠.٠٠ ٧٠5 3٧ ٧٠4٠ 

 هوريدددددددددددددددددددم الكوملغدددددددددددددددددددو  48
 الدُيقراسحملم

 ١،١8٢ 59١ ٠.٠٠8 59١ ٠.٠٠8 ٠.٠٠8  واا أق  البلدام 

 8٦،35٠ 43،١٧5 ٠.5٦9 43،١٧5 ٠.5٦9 ٠.584  الدا را 49
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  جحملبويت 5٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  دومحملنحملكا 5١
 ٦،8٠٢ 3،4٠١ ٠.٠45 3،4٠١ ٠.٠45 ٠.٠4٦  اجلمهوريم الدومحملنحملكحملم 5٢
 9،9٠٦ 4،953 ٠.٠٦5 4،953 ٠.٠٦5 ٠.٠٦٧  إكوادور 53
 ٢٢،4٧4 ١١،٢3٧ ٠.١48 ١١،٢3٧ ٠.١48 ٠.١5٢  مصر 54
 ٢،٠٧٠ ١،٠35 ٠.٠١4 ١،٠35 ٠.٠١4 ٠.٠١4  السل ادور 55
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  غحملنحملا ا ستوا حملم 5٦
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  إريتيا 5٧
 5،٦١8 ٢،8٠9 ٠.٠3٧ ٢،8٠9 ٠.٠3٧ ٠.٠38  إستوملحملا 58
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  إ حملوبحملا 59
 3٧9،١38 ١89،5٦9 ٢.5٠٠ ١89،5٦9 ٢.5٠٠ ٢.5٠٠  ا حتاد األورويب ٦٠
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  فحملجر ٦١
 ٦٧،4٢4 33،٧١٢ ٠.445 33،٧١٢ ٠.445 ٠.45٦  فنلندا ٦٢
 ٧١8،448 359،٢٢4 4.٧3٧ 359،٢٢4 4.٧3٧ 4.859  فرملسا ٦3
 ٢،5١4 ١،٢5٧ ٠.٠١٧ ١،٢5٧ ٠.٠١٧ ٠.٠١٧  غابوم ٦4
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  غامبحملا ٦5
 ١،١8٢ 59١ ٠.٠٠8 59١ ٠.٠٠8 ٠.٠٠8  جورجحملا ٦٦
 944،٦٧٢ 4٧٢،33٦ ٦.٢٢9 4٧٢،33٦ ٦.٢٢9 ٦.389  أملاملحملا ٦٧
 ٢،3٦٦ ١،١83 ٠.٠١٦ ١،١83 ٠.٠١٦ ٠.٠١٦  غاملا ٦8
 ٦9،٦4٢ 34،8٢١ ٠.459 34،8٢١ ٠.459 ٠.4٧١  الحملوملام ٦9
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  غرينادا ٧٠
 4،١4٠ ٢،٠٧٠ ٠.٠٢٧ ٢،٠٧٠ ٠.٠٢٧ ٠.٠٢8  غواتحملما  ٧١
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  واا أق  البلدام  غحملنحملا ٧٢
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  بحملساو -غحملنحملا  ٧3
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  غحملاملا ٧4
 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  هاي  ٧5
 ١،١8٢ 59١ ٠.٠٠8 59١ ٠.٠٠8 ٠.٠٠8  هندوراس ٧٦
 ٢3،8٠٦ ١١،9٠3 ٠.١5٧ ١١،9٠3 ٠.١5٧ ٠.١٦١  هنغاريا ٧٧
 3،4٠٠ ١،٧٠٠ ٠.٠٢٢ ١،٧٠٠ ٠.٠٢٢ ٠.٠٢3  آيسلندا ٧8
 ١٠8،9٧٢ 54،48٦ ٠.٧١9 54،48٦ ٠.٧١9 ٠.٧3٧  اهلند ٧9
 ٧4،5٢٢ 3٧،٢٦١ ٠.49١ 3٧،٢٦١ ٠.49١ ٠.5٠4  إملدوملحملسحملا 8٠
 -إيدددددددددددددددددرام ) هوريدددددددددددددددددم  8١

 اإلسالمحملم(
 ٠.4٠ ٧١.459 34،8٠ ٢١.459 34،8٦ ٢١9،٦4٢ 
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 ١9،٠٧4 9،53٧ ٠.١٢٦ 9،53٧ ٠.١٢٦ ٠.١٢9  اللراق 8٢
 49،53٢ ٢4،٧٦٦ ٠.3٢٧ ٢4،٧٦٦ ٠.3٢٧ ٠.335  آيرلندا 83
 ٦3،58٠ 3١،٧9٠ ٠.4١9 3١،٧9٠ ٠.4١9 ٠.43٠  إسرا حمل  84
 554،١٧٦ ٢٧٧،٠88 3.٦54 ٢٧٧،٠88 3.٦54 3.٧48  إيبالحملا 85
 ١،33٠ ٦٦5 ٠.٠٠9 ٦٦5 ٠.٠٠9 ٠.٠٠9  جامايكا 8٦
 ١،43١،٢٧٦ ٧١5،٦38 9.438 ٧١5،٦38 9.438 9.٦8٠  الحملابام 8٧
 ٢،958 ١،4٧9 ٠.٠١9 ١،4٧9 ٠.٠١9 ٠.٠٢٠  األردم 88
 ٢8،٢4٢ ١4،١٢١ ٠.١8٦ ١4،١٢١ ٠.١8٦ ٠.١9١  كازارستام 89
 ٢،٦٦٢ ١،33١ ٠.٠١8 ١،33١ ٠.٠١8 ٠.٠١8  كحملنحملا 9٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  ك يباس 9١
 4٢،١4٠ ٢١،٠٧٠ ٠.٢٧8 ٢١،٠٧٠ ٠.٢٧8 ٠.٢85  الكويت 9٢
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  ق غحملزستام 93
 هوريددددم  و الدُيقراسحملددددم  94

 الةلبحملم
 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام 

 ٧،39٢ 3،٦9٦ ٠.٠49 3،٦9٦ ٠.٠49 ٠.٠5٠   ت حملا 95
 ٦،8٠٢ 3،4٠١ ٠.٠45 3،4٠١ ٠.٠45 ٠.٠4٦  لبنام 9٦
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  لحملسوتو 9٧
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  لحملربيا 98
 ١8،48٢ 9،٢4١ ٠.١٢٢ 9،٢4١ ٠.١٢٢ ٠.١٢5  لحملبحملا 99

 ١،٠3٦ 5١8 ٠.٠٠٧ 5١8 ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٧  لحملثتنةتاين ١٠٠
 ١٠،٦4٦ 5،3٢3 ٠.٠٧٠ 5،3٢3 ٠.٠٧٠ ٠.٠٧٢  لحملتواملحملا ١٠١
 9،4٦٢ 4،٧3١ ٠.٠٦٢ 4،٧3١ ٠.٠٦٢ ٠.٠٦4  لكسمربغ ١٠٢
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  مدغةقر ١٠3
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  واا أق  البلدام  مالوي ١٠4
 4٧،٦١٠ ٢3،8٠5 ٠.3١4 ٢3،8٠5 ٠.3١4 ٠.3٢٢  مالحملزيا ١٠5
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  ملدية ١٠٦
 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  ما  ١٠٧
 ٢،3٦٦ ١،١83 ٠.٠١٦ ١،١83 ٠.٠١٦ ٠.٠١٦  مالبم ١٠8
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  جزر مارشال ١٠9
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  واا أق  البلدام  موريتاملحملا ١١٠
 ١،٧٧4 88٧ ٠.٠١٢ 88٧ ٠.٠١٢ ٠.٠١٢  موريةحملوس ١١١
 ٢١٢،١٧8 ١٠٦،٠89 ١.399 ١٠٦،٠89 ١.399 ١.435  املكسحملك ١١٢
 -محملكروملحملزيدددددددا )و يددددددداخ  ١١3

 املوحد (
 ١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١5٢ 

 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  موملاكو ١١4
 ٧4٠ 3٧٠ ٠.٠٠5 3٧٠ ٠.٠٠5 ٠.٠٠5  منغولحملا ١١5
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  اجلب  األسود ١١٦
 ٧،984 3،99٢ ٠.٠53 3،99٢ ٠.٠53 ٠.٠54  املغرب ١١٧
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  موزامبحمل  ١١8
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  محملا ار ١١9
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  ملامحملبحملا ١٢٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  ملاورو ١٢١
 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦  واا أق  البلدام  ملحملبال ١٢٢
 ٢١9،١٢8 ١٠9،5٦4 ١.445 ١٠9،5٦4 ١.445 ١.48٢  هولندا ١٢3
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 39،٦٢٦ ١9،8١3 ٠.٢٦١ ١9،8١3 ٠.٢٦١ ٠.٢٦8  ملحملوزيلندا ١٢4
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  ملحملكاراغوا ١٢5
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  واا أق  البلدام  النحملجر ١٢٦
 3٠،9٠٢ ١5،45١ ٠.٢٠4 ١5،45١ ٠.٢٠4 ٠.٢٠9  ملحملج يا ١٢٧
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  ملحملوي ١٢8
 ١٢5،53٢ ٦٢،٧٦٦ ٠.8٢8 ٦٢،٧٦٦ ٠.8٢8 ٠.849  النرويج ١٢9
 ١٦،٧٠8 8،354 ٠.١١٠ 8،354 ٠.١١٠ ٠.١١3  عمام ١3٠
 ١3،٧5٠ ٦،8٧5 ٠.٠9١ ٦،8٧5 ٠.٠9١ ٠.٠93  باكستام ١3١
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  با و ١3٢
 5،٠٢8 ٢،5١4 ٠.٠33 ٢،5١4 ٠.٠33 ٠.٠34  بنما ١33
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  بابوا غحملنحملا اجلديد  ١34
 ٢،٠٧٠ ١،٠35 ٠.٠١4 ١،٠35 ٠.٠١4 ٠.٠١4  باراغواي ١35
 ٢٠،١٠8 ١٠،٠54 ٠.١33 ١٠،٠54 ٠.١33 ٠.١3٦  ب و ١3٦
 ٢4،39٦ ١٢،١98 ٠.١٦١ ١٢،١98 ٠.١٦١ ٠.١٦5  ال لبني ١3٧
 ١٢4،35٠ ٦٢،١٧5 ٠.8٢٠ ٦٢،١٧5 ٠.8٢٠ ٠.84١  بولندا ١38
 5٧،9٦٠ ٢8،98٠ ٠.38٢ ٢8،98٠ ٠.38٢ ٠.39٢  الربتغال ١39
 39،٧٧4 ١9،88٧ ٠.٢٦٢ ١9،88٧ ٠.٢٦٢ ٠.٢٦9  قبر ١4٠
 3٠١،484 ١5٠،٧4٢ ١.988 ١5٠،٧4٢ ١.988 ٢.٠39   هوريم كوريا ١4١
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4   هوريم مولدوفا ١4٢
 ٢٧،٢٠٦ ١3،٦٠3 ٠.١٧9 ١3،٦٠3 ٠.١٧9 ٠.١84  روماملحملا ١43
 45٦،59٠ ٢٢8،٢95 3.٠١١ ٢٢8،٢95 3.٠١١ 3.٠88  ا حتاد الروسر ١44
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  واا أق  البلدام  رواملدا ١45
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  ساملت كحملتمل وملحمل مل ١4٦
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  ساملت لوسحملا ١4٧
سدددددداملت فنسددددددنت وجددددددزر  ١48

 غرينادين
 ١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١5٢ 

 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  ساموا ١49
 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  سام مارينو ١5٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  سام تومر وبرينسحمليب ١5١
 ١٦9،44٦ 84،٧٢3 ١.١١٧ 84،٧٢3 ١.١١٧ ١.١4٦  اململكم اللربحملم السلوديم ١5٢
 ٧4٠ 3٧٠ ٠.٠٠5 3٧٠ ٠.٠٠5 ٠.٠٠5  واا أق  البلدام  السنغال ١53
 4،٧3٢ ٢،3٦٦ ٠.٠3١ ٢،3٦٦ ٠.٠3١ ٠.٠3٢  صربحملا ١54
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  سحملةحمل  ١55
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  س الحملوم ١5٦
 ٦٦،٠94 33،٠4٧ ٠.43٦ 33،٠4٧ ٠.43٦ ٠.44٧  سنغافور  ١5٧
 ٢3،٦58 ١١،8٢9 ٠.١5٦ ١١،8٢9 ٠.١5٦ ٠.١٦٠  سلوفاكحملا ١58
 ١٢،4٢٠ ٦،٢١٠ ٠.٠8٢ ٦،٢١٠ ٠.٠8٢ ٠.٠84  سلوفحملنحملا ١59
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  جزر سلحملمام ١٦٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  الصومال ١٦١
 53،8٢٠ ٢٦،9١٠ ٠.355 ٢٦،9١٠ ٠.355 ٠.3٦4  جنوب أفريقحملا ١٦٢
 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  جنوب السودام ١٦3
 3٦١،٢٢٠ ١8٠،٦١٠ ٢.38٢ ١8٠،٦١٠ ٢.38٢ ٢.443  إسباملحملا ١٦4
 4،584 ٢،٢9٢ ٠.٠3٠ ٢،٢9٢ ٠.٠3٠ ٠.٠3١  سري  ملكا ١٦5
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  السودام ١٦٦
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 888 444 ٠.٠٠٦ 444 ٠.٠٠٦ ٠.٠٠٦  سوريناه ١٦٧
 ٢9٦ ١48 ٠.٠٠٢ ١48 ٠.٠٠٢ ٠.٠٠٢  سوازيلند ١٦8
 ١4١،354 ٧٠،٦٧٧ ٠.93٢ ٧٠،٦٧٧ ٠.93٢ ٠.95٦  السويد ١٦9
 ١٦8،5٦٠ 84،٢8٠ ١.١١١ 84،٢8٠ ١.١١١ ١.١4٠  سويسرا ١٧٠
اجلمهوريدددددددددددددددددددم اللربحملدددددددددددددددددددم  ١٧١

 السوريم
 ٠.٠٢4 ٠.٠٢3 ١،٧٧4 ٠.٠٢3 ١،٧٧4 3،548 

 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  ساجحملكستام ١٧٢
 43،٠٢8 ٢١،5١4 ٠.٢84 ٢١،5١4 ٠.٢84 ٠.٢9١  تايلند ١٧3
 هوريددددددددددددددددددددم مقدددددددددددددددددددددوملحملا  ١٧4

 سابقاا الحملوغوسالفحملم 
 ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٧ 5١8 ٠.٠٠٧ 5١8 ١،٠3٦ 

 444 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٢٢٢ ٠.٠٠3 ٠.٠٠3  واا أق  البلدام  لحملة  - تحملمور ١٧5
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  توغو ١٧٦
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  توملغا ١٧٧
 5،٠٢8 ٢،5١4 ٠.٠33 ٢،5١4 ٠.٠33 ٠.٠34  ترينحملداد وتوباغو ١٧8
 4،١4٠ ٢،٠٧٠ ٠.٠٢٧ ٢،٠٧٠ ٠.٠٢٧ ٠.٠٢8  توململ ١٧9
 ١5٠،5٢٠ ٧5،٢٦٠ ٠.993 ٧5،٢٦٠ ٠.993 ١.٠١8  تركحملا ١8٠
 3،844 ١،9٢٢ ٠.٠٢5 ١،9٢٢ ٠.٠٢5 ٠.٠٢٦  تركماملستام ١8١
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  توفالو ١8٢
 ١،33٠ ٦٦5 ٠.٠٠9 ٦٦5 ٠.٠٠9 ٠.٠٠9  واا أق  البلدام  أوغندا ١83
 ١5،٢3٠ ٧،٦١5 ٠.١٠٠ ٧،٦١5 ٠.١٠٠ ٠.١٠3  أوكراملحملا ١84
 89،3٠٦ 44،٦53 ٠.589 44،٦53 ٠.589 ٠.٦٠4  اإلماراخ اللربحملم املت د  ١85
اململكم املت دد  لربيباملحملدا  ١8٦

اللملمدددددددددددددددددددد  وآيرلندددددددددددددددددددددا 
 4.4٦3 4.35١ 3٢9،948 4.35١ 3٢9،948 ٦59،89٦ 
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يف ات اقحملم األم  املت د  األسراف 
  )أ(ملكاف م التص ر

األمدددددد  جدددددددول 
 املت د 

اجلددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١8 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١8للاه 

اجلدددددددددددددددددددددددول اإلرشددددددددددددددددددددددادي 
لألملصددددددددددددبم املقددددددددددددرر  للدددددددددددداه 

٢٠١9 
التربعدددددددددداخ اإلرشدددددددددداديم 

 )بالحملورو( ٢٠١9للاه 
يمدددددددددددددددددددوا املبدددددددددددددددددددال  
 املست قم )بالحملورو(

 الةمالحملم
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام   هوريم تنزاملحملا املت د  ١8٧
الو يدددددددددددددددددداخ املت ددددددددددددددددددد   ١88

 األمريكحملم
 ٢١ ٢٢.٠٠٠.449 ١،٦٢٦،45٢١ ٠.449 ١،٦٢٦،45٠ 3،٢5٢،9٠٠ 

 ١١،٦8٠ 5،84٠ ٠.٠٧٧ 5،84٠ ٠.٠٧٧ ٠.٠٧9  أوروغواي ١89
 3،4٠٠ ١،٧٠٠ ٠.٠٢٢ ١،٧٠٠ ٠.٠٢٢ ٠.٠٢3  أوزبكستام ١9٠
 ١5٢ ٧٦ ٠.٠٠١ ٧٦ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١  واا أق  البلدام  فاملواتو ١9١
 -فندددددددددددددزويال ) هوريدددددددددددددم  ١9٢

 البولحمل اريم(
 ٠.5٠ ٧١.55٧ 4٢،٢١4 ٠.55٧ 4٢،٢١4 84،4٢8 

 8،5٧٦ 4،٢88 ٠.٠5٧ 4،٢88 ٠.٠5٧ ٠.٠58  فحملحملت ملاه ١93
 ١،4٧8 ٧39 ٠.٠١٠ ٧39 ٠.٠١٠ ٠.٠١٠  واا أق  البلدام  الحملمن ١94
 ١،٠3٦ 5١8 ٠.٠٠٧ 5١8 ٠.٠٠٧ ٠.٠٠٧  واا أق  البلدام  زامبحملا ١95
 59٢ ٢9٦ ٠.٠٠4 ٢9٦ ٠.٠٠4 ٠.٠٠4  واا أق  البلدام  زمبابوي ١9٦

 1٥,1٦٥,٤98 ٧,٥82,٧٤9 100.000 ٧,٥82,٧٤9 100.000 102.٥02   المجموع من األطراف 
 .٢٠١٧أيار/مايو  3١اإلقلحملمحملم األسراف يف ا ت اقحملم يف تةم  األسراف الدول ومنملماخ التكام  ا قتصادي  ()أ

 تلترب الو ياخ املت د  األمريكحملم متويلها للمحملزاملحملم األساسحملم لالت اقحملم تربعاا. مالحملم:
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 المرفق الثاني

 الخطة اإليجابية بشأن الجفاف: مبادرة خاصة  
عداد  موسد   -اجل اف   هومده األعد  يدرد عجدز يف التهبدال ردالل فدت  زمنحملدم مبولدم  -١

واحدددد أو أكثدددر. بحملدددد أم اجل ددداف، إ ا أسدددحملكت إدارتددده، ُيكدددن أم يدددؤدي إىل حدددا خ ملقددد  املحملددداو 
األكثدددر تدددددم اا لألملةدددبم ا قتصدددداديم أو اجملموعدددداخ أو القباعددداخ البحملكحملددددم الر حملسدددحملم. ومددددن شددددأم 

 النةاط البةري، مث  سو  إدار  األراضر، أم يؤدي إىل ت اق  آ ار اجل اف. 
  علحملنا أم ملبقد  مكتدويف األيددي وملقبد  أم جيلد  اجل داف ال اقدم إىل اجملتملداخ و  جي -٢

ا لحملددم ويدددمر الددنمل  اإليكولوجحملددم. فهندداا أشددحملا  كثدد   ُيكننددا وينبغددر لنددا أم مل للهددا. وهددلو ربددم 
 لتغحمل  نجنا إزا  اجل اف وبد  مقاومته. 

ت ددداق الددددو  الوححملدددد امللدددزه وإم ات اقحملدددم األمددد  املت دددد  ملكاف دددم التصددد ر، بوصددد ها ا  -3
الدلي لديدده و يدم  نددا  إجدرا اخ بةددأم اجل دداف، إ  تسدتند إىل الدددروس املسدت اد  مددن املةدداريط 

، ادددف إىل جلدد  الندداس والددنمل  ٢٠١٧النمو جحملدم املن ددل  يف ملامحملبحملددا وملحملج يددا وكولومبحملددا يف عدداه 
هلددف مدط اإلسدار ا سدتاتحملجر اإليكولوجحملم أكثر قدر  عل  التكحملة مدط اجل داف. ويتوافد  هدلا ا

. ومددط شددروا األسددراف يف وضددط سحملاسدداخ وسنحملددم ملكاف ددم ٢٠3٠-٢٠١8اجلديددد املقبدد  لل ددت  
اجل اف، تقتح األماملم ربم عم  لبد  ات اقحملدم مكاف دم التصد ر تركحملزهدا املتجددد علد  األملةدبم 

 اللملحملم املتللقم باجل اف.
 حملم يرد وص ها يف األجزا  التالحملم. وتقتح األماملم  ال م عناصر بالغم األمه -4

 ن م التأهب للجفاف  -أولا  
ركدددزخ الددددنهج التقلحملديددددم لرصددددد اجل دددداف واإلملددددلار املبكددددر علدددد  تو حملدددد  البحملاملدددداخ املتللقددددم  -5

بالبقمل وسقوط األمبدار. وتدر  أماملدم ا ت اقحملدم أم مدن احلحملدوي للتأهد  ال لدال للج داف وجدود 
بةأم ململد  األرصداد اجلويدم يف منملومدم األمد  املت دد  يددر  ململاه فلال لألرصاد اجلويم. واللم  

ضددمن ارتصدداص املنملمددم اللاملحملددم لألرصدداد اجلويددم. ولت قحملدد  فلالحملددم التأهدد  للج دداف،   يك ددر 
 يرد كوم البحملاملاخ متاحم. 

وسدددتقحمل  األماملدددم شدددراكم مدددط املنملمدددم اللاملحملدددم لألرصددداد اجلويدددم لددددع  تبدددوير ململددد  شددداملم  -٦
 للتأه  للج اف. 

وجيمددط النملدداه الةددام  بددني رصددد املؤشددراخ واألرقدداه القحملاسددحملم الر حملسددحملم املتصددلم بالتهبددال  -٧
ودرجم احلرار  ورسوبم التبم وحالم النباتاخ وتددف  اجملداري املا حملدم وتدراك  الثلدوج واملحملداو اجلوفحملدم مدط 

أم يكدوم  تبدوير ململداه فلدال لالتصدال بةدأم اجل داف وملةدر املللومداخ اخلاصدم بده. وينبغدر أيضداا 
النملددداه قدددادراا علددد  إعدددداد وتقاسددد  تنبدددؤاخ مو حملدددم مو وقدددم ورصدددد امل دددار املباشدددر  وغددد  املباشدددر  

 للج اف، و  سحملما آ ارو عل  القباعاخ الضلحمل م مث  الزراعم. 
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وستسدددداعد األماملددددم علدددد  بنددددا  قدددددر  األسددددراف علدددد  إيصددددال رسددددا   إملددددلار مو وقددددم إىل  -8
. وسدددنهدف، كلمدددا أمكدددن  لدددك، إىل اعتمددداد وإدمددداج امللدددارف اجلهددداخ اهلامدددم صددداحبم املصدددل م

 ا لحملم وملارف الةلوب األصلحملم بةأم رصا   اجل اف وآ ارو وخماسرو.
بلداا ومللبر األولويم لألسدراف  3٠، سندع  ما   يق  عن ٢٠١9-٢٠١8ويف ال ت   -9

 . ٢٠١٧-٢٠١٦ال  أعلنت حالم سوارئ ملواجهم اجل اف يف ال ت  
 (.x 3٠يورو  ٢٠ ٠٠٠يورو ) ٦٠٠ ٠٠٠بل  محملزاملحملم هلا النةاط حوا  وت -١٠

الجهود اإلقليمية للحد مون الضوعف فوي مواجهوة الجفواف ومون مخواطر  -ثانياا  
 الجفاف 

امللرفددددم مصدددددر قددددو . ويتلددددني علدددد  األسددددراف أم تلددددرف ملبدددداق وحجدددد  أوجدددده الضددددلة  -١١
 ويم.واملثاسر ةحملث ُيكنها أم تصنة اإلجرا اخ ةس  األول

وسدتتوىل األماملدم وضدط وتن حملدل منهجحملدم للتقحملدحمل  لتمكدني البلددام مدن حتديدد آ دار اجل داف  -١٢
علدددد  القباعدددداخ ا قتصدددداديم واجملتملدددداخ ا لحملددددم الضددددلحمل م حل انددددا  إجددددرا اخ اسددددتباقحملم حلمايددددم 

 األشثاص واملصاحل ا قتصاديم.
 -القباعدداخ الر حملسددحملم تقحملددحمل  آ ددار اجل دداف وأوجدده ضددلة ‘ ١‘وتنبددوي املنهجحملددم علدد   -١3

واسددت داأ أدواخ  -مثدد  زراعددم ا اصددحمل  وتربحملددم املاشددحملم وقباعدداخ الباقددم والسددحملاحم والصدد م 
تقحملدددحمل  الضدددغوط املاديدددم وا جتماعحملدددم وا قتصددداديم  ‘٢‘مناسدددبم لددددع  القدددرار للقباعددداخ املتدددأ ر ؛ 

للثبدر وملدا ا، و لدك  والبحملكحملم عل  اجملتملاخ ا لحملم لت ديد أيٍّ من األشدثاص واألشدحملا  ملدر 
تقحملددحمل  الملددروف أو احلددا خ الدد  تزيددد القدددر  علدد  ‘ 3‘قبدد  اجل دداف وأ نددا و وبلدددو ب ددت  وجحملددز ؛ 

التكحملددة مدددط اجل دداف أو قابلحملدددم التلددر  لددده وقدددر  اجملتملددداخ ا لحملددم املتضدددرر  مددن اجل ددداف علددد  
ف. وسدتقتح مسداراا لصدنط تقحملحمل  ملباق األضرار أو اخلسا ر ا تملم يف حالم اجل ا‘ 4‘مواجهته؛ 

 القرار جلل  البلدام تت را بسرعم من أج  محايم القباعاخ واجملتملاخ ا لحملم الر حملسحملم. 
، سندع  حلقاخ عم  تقنحملم إقلحملمحملم بةأم املنهجحملدم يف كد  ٢٠١9-٢٠١8ويف ال ت   -١4

 مل   تن حملل إقلحملمر لالت اقحملم.
 ورو.ي 5٠٠ ٠٠٠وتبل  محملزاملحملم هلا النةاط حوا   -١5

مجموعووووة أدوات لتعزيووووز قوووودرة األشووووخاج والوووون م اإليكولوجيووووة علووووى  -ثالثاا  
 التكيف مع الجفاف 

هندداا عدددد مددن اخلبددواخ اللملحملددم اإلجيابحملددم جددداا الدد  ُيكددن انا هددا للتث حملددة مددن أسددوأ  -١٦
 آ ار اجل اف وبنا  قدر  اجملتملاخ ا لحملم والنمل  اإليكولوجحملم الضلحمل م عل  التكحملة. 

وسددتقوه األماملددم باسددت داأ وتو حملدد  وتن حملددل يموعددم أدواخ للتدددر  مددن أجدد  مسدداعد   -١٧
 األسراف عل  حتديد أفض  اخلحملاراخ هلا. 
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وستةدددددم  التددددددرالخ املقتحدددددم ارتبددددداراخ وعروضددددداا إيضددددداححملم ملدددددا يلدددددر يف يتملددددداخ  -١8
 حملحملم/مؤسساخ وسنحملم خمتار : 

ط املحملدداو، مثدد  السدددود الرملحملددم أو رحملدداراخ اإلمددداد باملحملدداو باسددتثداه تقنحملدداخ  دد )أ( 
 اجلريام يف ح ر /رزام مط ترش ، أو  ط الند /الضباب؛

 تغليم سبقاخ املحملاو اجلوفحملم؛ )ب( 
التددأمني املوّجدده القددا   علدد  مؤشددراخ البقددمل وشددبكاخ األمددام للرعددا  وزراعددم  )ج( 

 ا اصحمل ؛
بالتنقحملط/بدقم، وتقحملحمل   أفض  املمارساخ يف ك ا   استثداه املحملاو، وإدار  الري )د( 

 املحملاو؛
زراعدددددم األملدددددواا واألصدددددناف املقاومدددددم للج ددددداف يف املنددددداس  امللرضدددددم للج ددددداف  ()ه 

 لت سني ا اصحمل  الغلا حملم أ نا  اجل اف؛
 تنويط تةكحمللم قبلام املاشحملم؛ )و( 
اسددددتثداه األراضددددر واستصددددالحها ببريقددددم مسددددتدامم تتماشدددد  مددددط األهددددداف  )ز( 

تددهور األراضدر،  دا يف  لدك زيداد  الغبدا  األرضدر يف بدؤر اجل داف واملنداس   الوسنحملم لت حملحملد أ ر
 امللرضم للج اف. 

، سددددددندع  الب ددددددوأ وملددددددوفر عدددددددداا صددددددغ اا مددددددن املةدددددداريط ٢٠١9-٢٠١8ويف ال ددددددت   -١9
النمو جحملددم اإلضددافحملم وملو دد  فلالحملددم التدددرالخ ا تملددم للتث حملددة مددن آ ددار اجل دداف و اعتهددا مددن 

 ححملث التكل م. 
 يورو. 9٠٠ ٠٠٠وتبل  محملزاملحملم هلا النةاط حوا   -٢٠

 الميزانية -رابعاا  
يددورو. وملتوقددط أم يددأيت  ٢ ٠٠٠ ٠٠٠تبلدد  املحملزاملحملددم األولحملددم هلددلو املبددادر  اخلاصددم حددوا   -٢١

مددن املددوارد األساسددحملم لالت اقحملددم. وُيكددن توسددحملط  مددن التمويدد  البددوعر وجز حملدداا  هددلا التمويدد  جز حملدداا 
لة وجدحمل  لحملةدم  عددداا أكدرب مدن البلددام واألملةدبم إ ا أمتحمل دت مصدادر متويد  ملباق النةاسني أ
 سوعر إضافحملم. 

    


