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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣-٢نيودهلي، اهلند، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت6البند 

 الربانمج وامليزانية
 األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية

 األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية  
 *مذكرة أعدهتا األمانة  

 موجز  
إىل األمينة التنفيذيةة أ  ققةدم إىل  ١٣أ -م/١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  

عن حالة الصناديق االسةتممانية املنشة ة مبقت ة  اً مؤمتر األطراف، يف دورقه الرابعة عشرة، ققرير 
القواعد املالية. وأتيت هذه الوثيقة قلبيةة لةذلا البلةب بتقةدعرا عرعةاً عامةاً عةن إيةرادا   ية  

 اير/أ ٣١، حىت ٢٠١٩-٢٠١8الصناديق االستممانية لالقفاقية ونفقاهتا خالل فرتة السنتني 
 .٢٠١٩مايو 

واقباعةةاً لةةنرم األمةةد املتتةةدة املتعلةةق ائدارة القانمةةة علةة  النتةةانم، ي سةةت دم ائبةةال   
عةةةن األدات لتتديةةةد التقةةةدم الفعلةةةي ااةةةرا  ةةةو عقيةةةق ائابةةةااا  املتوقعةةةة مقارنةةةة االلتزامةةةا  

 يةةة  األنشةةةبة املشةةةمولة ااةةةددة يف امليزانيةةةة الربملعيةةةة املعتمةةةدة. وي بةةةي ائبةةةال  عةةةن األدات 
بنةةةةات علةةةة  تلةةةةا، قةةةةد قةةةةود األطةةةةراف اسةةةةتعرا  األدات املةةةةا  للصةةةةناديق . و امليزانيةةةةة الربملعيةةةةة

االسةةتممانية لالقفاقيةةة يف عةةوت درجةةة قنفيةةذ بةةرامم عمةةي األمانةةة، وانليةةة العامليةةة، و نةةة العلةةد 
تة هذه الوثيقة مقرتنة الوثيقة ولذلا، ينب ي قرا والتكنولوجيا، و نة استعرا  قنفيذ االقفاقية.

ICCD/CRIC(18)/3.اليت قعر  أدات هيما  االقفاقية ومؤسساهتا م  النتانم اليت عققت ، 
 

__________ 

 .عن سيبرة مقد ِّمراققرر نشر هذه الوثيقة بعد اتريخ النشر املعتاد لظروٍف خارجة  *
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

)د( من النظةام الةداخلي ملةؤمتر األطةراف علة  أ  يت ةمن جةدول األعمةال ١٠قنص املادة  -١
االقت ةةةةات، امليزانيةةةةة املقرتحةةةةة و يةةةة  املسةةةةاني املتعلقةةةةة املؤقةةةةت لكةةةةي دورة عاديةةةةة للمةةةةؤمتر، حسةةةةب 

، إىل األمينةةةة ١٣-م أ/١٠احلسةةةاا  والرتقيبةةةا  املاليةةةة. وطلةةةب مةةةؤمتر األطةةةراف، مبوجةةةب مقةةةرره 
التنفيذية أ  ققدم إىل مؤمتر األطراف، يف دورقه الرابعة عشرة، ققريراً عن حالة الصةناديق االسةتممانية 

عةةن مسةا ا  األطةراف يف امليزانيةة األساسةية للفةرتا  املاليةةة  املاليةة، ف ةالً  املنشة ة مبقت ة  القواعةد
 .٢٠١٩-٢٠١8(، واليت ورد  خالل فرتة السنتني ٢٠١8كانو  الثال/يناير   ١السابقة )قبي 

 نطاق املذكرة -ابء 
اهتا ققدم هذه الوثيقة عرعاً عاماً عن إيرادا   ي  الصناديق االستممانية لالقفاقية ونفق -٢

 .٢٠١7أاير/مايو  ٣١حىت  ٢٠١٩-٢٠١8خالل فرتة السنتني 
وقباشةةر األمانةةة وانليةةة العامليةةة و نةةة العلةةد والتكنولوجيةةا و نةةة اسةةتعرا  قنفيةةذ االقفاقيةةة  -٣

ةرا فيةةه مةن ققةدم اسةتناداً إىل خبة  عمةي راعيةة السةةنوا   الت بةي  لعملرةا وإابةااه ورصةد مةا ف 
ف لفةةةرتة سةةةنتني. وقتطبةةة  خبةةة  العمةةةي وبةةةرامم العمةةةي املةةةذكورة  ةةةم وبةةةرامم عمةةةي لةةةددة التكةةةالي

ائدارة القانمةةة علةة  النتةةانم، وقةةد أ دعةةت يف بةةرملمم )خبةةة( عمةةي واحةةد وشةةامي لالقفاقيةةة منةةذ 
 .٢٠١7الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف يف عام 

  عةن أدانرمةا وصةوص ويف  اية كي فةرتة سةنتني، ققةدم األمانةة وانليةة العامليةة معلومةا -4
قنفيةةذ بةةرملمم )خبةةة( العمةةي. واقباعةةاً لةةنرم األمةةد املتتةةدة املتعلةةق ائدارة القانمةةة علةة  النتةةانم، 
ي ست دم ائبال  عن األدات لتتديد التقدم الفعلي اارا  و عقيةق أهةداف خبةة العمةي مقارنةة 

ي هةذا ائبةال  عةن األدات  ية  األنشةبة االلتزاما  ااددة يف امليزانية الربملعيةة املعتمةدة. وي بة
يف امليزانيةةة الربملعيةةة. وقعةةر  هةةذه الوثيقةةة أدات الصةةناديق االسةةتممانية لالقفاقيةةة، وينب ةةي قراتهتةةا 

  .(١)(٢٠١٩-٢٠١8مقرتنًة التقرير املفصي عن أدات مؤسسا  االقفاقية وهيمتيرا الفرعيتني )

 تقرير اإليرادات والنفقات -اثنياا  
 الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -ألف 

 ١6.٢، علةة  ميزانيةةة أساسةةية قةةدرها ١٣-م أ/١٠وافةةق مةةؤمتر األطةةراف، مبوجةةب مقةةرره  -5
(. وأييت متويةي امليزانيةة املعتمةدة مةن ١)انظةر ا ةدول  ٢٠١٩-٢٠١8مليو  يةورو لفةرتة السةنتني 

 رشادية  مي  األطراف واحلكومة امل يفة.املسا ا  ائ

__________ 

(١) ICCD/CRIC/(18)/3. 
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  ١ا دول 
 2019-2018امليزانية الربانجمية لفرتة السنتني 

 )ابليورو(
 ٢٠١8 ٢٠١ ٢٠١٩8-٢٠١٩ 

 ١4 ٣٢5 7٣6 7 ١6٢ 868 7 ١6٢ 868 التكاليف املباشرة لألنشبة الربملعية
 ١ 86٢ ٣46 ٩٣١ ١7٣ ٩٣١ ١7٣ قكاليف دعد الربامم

 صفر صفر صفر رأس املال العاميقسوية احتياطي 
 1٦ 188 082 8 09٤ 0٤1 8 09٤ 0٤1 امليزانية اإلمجالية املعتمدة 

 ١ ٠٢٢ 584 5١١ ٢٩٢ 5١١ ٢٩٢ مسا ا  احلكومة امل يفة
 ١5 ١65 4٩8 7 58٢ 74٩ 7 58٢ 74٩ املسا ا  ائرشادية من  ي  األطراف

 1٦ 188 082 8 09٤ 0٤1 8 09٤ 0٤1 جمموع اإليرادات 

مليةةو  يةةورو مةةن احتياطيةةا   ١.8ويف املقةةرر نفسةةه، أقةةر مةةؤمتر األطةةراف ميزانيةةة قةةدرها  -6
الصةةندوق االسةةتممال للميزانيةةة األساسةةية القفاقيةةة األمةةد املتتةةدة ملكافتةةة التصةةتر لتنفيةةذ مبةةادرة 

 .١٣-م أ/٢٩ا فاف، املبينة يف املقرر 
ممال للميزانيةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةية ، قلقةةةةةةةة  الصةةةةةةةةندوق االسةةةةةةةةت٢٠١٩أاير/مةةةةةةةةايو  ٣١وحةةةةةةةةىت  -7

يف املانة من عموع املسا ا  ائرشادية يف فةرتة السةنتني.  6٣.4  يورو، أي و ملي ٩.6 لالقفاقية
قةةةد وصةةةلت.  ٢٠١٩وأثنةةةات إعةةةداد هةةةذا التقريةةةر،   قكةةةن مسةةةا ا  احلكومةةةة امل ةةةيفة عةةةن عةةةام 

 يف فرتة السنتني.إىل املبلغ الفعلي لإليرادا  املستلمة حىت اترخيه  ٢ويشري ا دول 

  ٢ ا دول
 2019-2018اإليرادات املستلمة لفرتة السنتني 

 )ابليورو(
  4 46٣ ٠5٣ ٢٠١7-٢٠١6املبالغ املرحلة من الفرتة 

 ٩ 6٢٢ ٢7٣ ٢٠١٩-٢٠١8املسا ا  ائرشادية للفرتة 
 564 ٠٣٠ رصيد مسا ا  مرح ي من سنوا  سابقة

 5١٠ 6٩6 مسا ا  احلكومة امل يفة
 ١٩ ٠58 مسا ا  عن سنوا  مقبلة د فعت مقدماً 

 ١٩٢ ٠7٩ الفاندة وإيرادا  متنوعة
 1٥ ٣٧1 189 جمموع اإليرادات املستلمة 

مليةةةةةو  دوالر مةةةةةن دوالرا   ٠.7١يبلةةةةةغ عمةةةةةوع املسةةةةةا ا  ائرشةةةةةادية  ةةةةةري املسةةةةةددة  -8
. ٢٠١7-٢٠٠8  يةةةورو عةةةن الفةةةرتةنييةةةمال 7و ٢٠٠7-٢٠٠٢الةةةوالاي  املتتةةةدة عةةةن الفةةةرتة 

 .قفاصيي عن عدد األطراف واملبالغ  ري املسددة حبسب السنة 4و ٣ويقدم ا دوال  
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  ٣ا دول 
 200٧-2002االشرترترترتاكات ارترترتو املدفوعرترترتة للصرترترتندوق االسرترترتتئماين  سرترترت  السرترترتنة للفرترترترتة 

 2019أاير/مايو  ٣1 حىت
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 املبلغ املستتق عدد األطراف 
   :كانو  الثال/يناير  ١مستتق منذ 

١ ٢ ٢٠٠٢6٠ 
١ ٣ ٢٠٠٣74 
٢٠٠4 5 ٣5٠ 
٢٠٠5 5 4٠٠ 
٢٠٠6 7 ٣4٢ ٣67 
٢٠٠7 ١8 ٩١4 4٣8 
 ٧0٧ ٣٤0  اجملموع 

  4ا دول 
 2019-2008االشرترترترتاكات ارترترتو املدفوعرترترتة للصرترترتندوق االسرترترتتئماين  سرترترت  السرترترتنة للفرترترترتة 

 2019أاير/مايو  ٣1 حىت
 )ابليورو(

 املستتقاملبلغ  عدد األطراف 
   :كانو  الثال/يناير  ١مستتق منذ 

٢٠٠8-٢ ٢٠٠٩5 ٩٠5 57٢ 
٣١ ٢٠١١-٢٠١٠ 77٢ 75 
٢٠١٣-٢٠١٢ 4٢ 8٠7 ٢٠7 
٢٠١4-٢٠١5 5٠ 8٢٢١ ٩٣ 
٢٠١6-٢٠١7 6٩ 65٣ ٢8٣ 
٢٠١8-١٣٣ ٢٠١٩ 6١٩ 54٣ 5 
 ٧ 00٥ ٦٤8  اجملموع 

التنفيذي إببرام قرقيبا  مة  أي طةرف ولعي األطراف قذكر أ  مؤمتر األطراف أتِّ  لألمني  -٩
أتخر يف دف  اشرتاكاقه  ري املدفوعةة املتفةق عليرةا ملةدة سةنتني أو أكثةر مةن أجةي االقفةاق معةه علة  
"جدول للمدفوعا " حبيث يدف  البرف  ي  االشرتاكا   ري املدفوعة املتفق عليرا خالل سةت 

وأرسةلت  .(٢)شرتاكا  املقبلة يف اترخيرةا ااةددسنوا ، وفقاً للظروف املالية هلذا البرف، ويدف  اال
األمانة رسةاني قذكرييةة إىل  ية  األطةراف الةيت   قسةدد اشةرتاكاهتا، ودعةت األطةراف الةيت   قسةدد 

  يتصةةي  ،٢٠١٩أاير/مةةايو  ٣١اشةةرتاكاهتا منةةذ سةةنتني أو أكثةةر إىل طةةرل قرقيبةةا  للسةةداد. وحةةىت 
. األمانةةةةةة أي طةةةةةرف لبةةةةةرل قرقيبةةةةةا  سةةةةةداد االشةةةةةرتاكا   ةةةةةري املدفوعةةةةةة منةةةةةذ سةةةةةنتني أو أكثةةةةةر

__________ 

 . ٢6، الفقرة ١٣-م أ/١٠، واملقرر ٢6، الفقرة ١٢-م أ/١٠، واملقرر ١٣، الفقرة ٩-م أ/٩املقرر  (٢)
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يف شةةةكي  ٢٠١٩-٢٠١8مليةةةو  يةةةورو خةةةالل فةةةرتة السةةةنتني  ٠.56تلةةةا، قلقةةةت األمانةةةة  ومةةة 
  مسا ا  أساسية عن فرتا  السنتني السابقة.

شرتاكاهتا  ري املدفوعة، وستعلن يف موقعرا الشبكي وستواصي األمانة قذكري األطراف ا -١٠
 .(٣)احلالة الشررية للمسا ا  ائرشادية

الصرترترتندوق االسرترترتتئماين ملشرترترتاركة افلرترترته األطرترترتراف املؤرلرترترتة ي دورات مرترترتؤمتر اتفاقيرترترتة  -ابء 
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ملشاركة ممثلةي األطةراف ، بل ت إيرادا  الصندوق االستممال ٢٠١٩أاير/مايو  ٣١يف  -١١
مليةةةو  يةةةورو، منرةةةا املبةةةالغ املرح لةةةة مةةةن  ٠.67املؤهلةةةة يف دورا  مةةةؤمتر اقفاقيةةةة مكافتةةةة التصةةةتر 

فةرتا  سةابقة، واسةت  دم هةذا املبلةغ لتمويةي مشةاركني مةن األطةراف املؤهلةة، ومراسةلني معينةةني يف 
وقةةةرد يف  منظمةةةا   ةةةري حكوميةةةة.عةةةال العلةةةد والتكنولوجيةةةا مةةةن البلةةةدا  املتةةة ثرة املؤهلةةةة، وممثلةةةي 

 املعلوما  املتعلقة إبيرادا  ونفقا  هذا الصندوق االستممال. 5ا دول 

  5ا دول 
إيرترترترادات ونفقرترترتات الصرترترتندوق االسرترترتتئماين ملشرترترتاركة افلرترترته األطرترترتراف املؤرلرترترتة ي دورات مرترترتؤمتر 

 2019أاير/مايو  ٣1اتفاقية مكافحة التصحر حىت 
 )ابليورو(

  ائيرادا 

 444 ٣74 ٢٠١7-٢٠١6املبالغ املرحلة من الفرتة 
 ٢٠٢ ٣76 ٢٠١٩-٢٠١8التربعا  الواردة للفرتة 
 ٢٠ 47٩ الفاندة وإيرادا  متنوعة

 ٦٦٧ 229 جمموع اإليرادات 
  النفقا 

للجنةةةةة  ١7مشةةةةاركاً مةةةةؤهاًل حل ةةةةور الةةةةدورة  8٣ قكةةةةاليف السةةةةفر املرصةةةةودة ل
 )أ(االقفاقيةاستعرا  قنفيذ 

86٣٢ ٩7 

 4٢ 448 قكاليف دعد الربامم
 ٣٧0 ٣1٧ جمموع النفقات 
 29٦ 912 الرصيد املايل 

 .الدورة السابعة عشرة للجنة استعرا  قنفيذ االقفاقية )أ(

الصرترتناديق االسرترتتئمانية للتمويرترتع الطرترتوعه لننشرترتطة املنفرترتذة ي إطرترتار اتفاقيرترتة األمرترتم  -جيم 
 املتحدة ملكافحة التصحر

إيرادا  ونفقا  الصناديق االستممانية للتمويي البوعي ألنشبة األمانة  6يبني ا دول  -١٢
 .٢٠١٩أاير/مايو  ٣١ىت وانلية العاملية ح

__________ 

(٣) https://www.unccd.int/about-us/secretariat. 

https://www.unccd.int/about-us/secretariat
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  6ا دول 
إيرترترادات ونفقرترتات الصرترتناديق االسرترتتئمانية للتمويرترتع الطرترتوعه ألنشرترتطة األمانرترتة وا ليرترتة العامليرترتة 

 2019أاير/مايو  ٣1 حىت
 )ابليورو(

 انلية العاملية األمانة 
   ائيرادا 

 4 ٢٢١ ٩44 7 ١٩٢ 45٠ ٢٠١7-٢٠١6املبالغ املرحلة من الفرتة 
 ٣ 8١١ ٠٩4 ٢ ١٣٣ ٠٢٢ ٢٠١٩-٢٠١8التربعا  الواردة يف الفرتة 
 ٣54 ٢55 ٢٢٣ ١١٠ الفاندة وإيرادا  متنوعة

 8 ٣8٧ 29٣ 9 ٥٤8 ٥82 جمموع اإليرادات 
   النفقا 

 ٣ 448 55٢ ٣ 5٢6 5٠5 وااللتزاما املدفوعا  
 ٢١٩ ٩١٢ ٣45 7١١ قكاليف دعد الربامم

 ٣ ٦٦8 ٤٦٤ ٣ 8٧2 21٦ جمموع النفقات 
 ٤ ٧18 829 ٥ ٦٧٦ ٣٦٦ الرصيد املايل 

 ٣.8مليةةةةو  يةةةةورو وانليةةةةة العامليةةةةة  ٢.١، قلقةةةةت األمانةةةةة ٢٠١٩أاير/مةةةةايو  ٣١وحةةةةىت  -١٣
 ماليني يورو. 

ألنشرترتطة االتفاقيرترتة الرترته تنممنرتا أمانرترتة اتفاقيرترتة األمرترتم املتحرترتدة  الصرتندوق االسرترتتئماين -دال 
 ملكافحة التصحر )صندوق بون(

قةةةدعد حكومةةةة أملانيةةةا، وهةةةي احلكومةةةة امل ةةةيفة لألمانةةةة، األنشةةةبة واملناسةةةبا  املتصةةةلة  -١4
ةةةول هةةةذه املسةةةا ة، املعروفةةةة  5١١ ٢٩٢االقفاقيةةةة مبسةةةا ا  قكميليةةةة سةةةنوية قةةةدرها  يةةةورو. وع 

ندوق بةةةو ، إىل األمانةةةة علةةة  دفعتةةةني كةةةي سةةةنة. ومةةةن أصةةةي املسةةةا ة ائ اليةةةة البال ةةةة اسةةةد صةةة
، قلقةةةةةةت األمانةةةةةةة املسةةةةةةا ة اخلاصةةةةةةة ٢٠١٩-٢٠١8يةةةةةةورو عةةةةةةن الفةةةةةةرتة  ١ ٠٢٢ 584 حةةةةةةوا 
 ، ائعافة إىل الرصيد املرحي وائيرادا  املتنوعة.٢٠١٩أاير/مايو  ٣١يف  ٢٠١8 بعام
 خلبةةة قكةةاليف ققرتحرةةا األمانةةة وققبلرةةا حكومةةة أملانيةةا. وي سةةت د م صةةندوق بةةو ، وفقةةاً  -١5

خلبةة  التكةةةاليف املتفةةةق اً مليةةةو  يةةورو وفقةةة ٠.4٩، اسةةت دم مبلةةةغ ٢٠١٩أاير/مةةةايو  ٣١وحةةىت 
وقت إعداد  ٢٠١٩. وجتدر ائشارة إىل أنه   قرد مسا ا  عام ٢٠١٩و ٢٠١8 عليرا لعامي

 ذا االست دام.اة عامة عن ه 7هذا التقرير. وقرد يف ا دول 
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  7ا دول 
 2019أاير/مايو  ٣1إيرادات صندوق بون ونفقاته حىت 

 )ابليورو(
  ائيرادا 

 ٣67 47٣ ٢٠١7-٢٠١6املبالغ املرحلة من الفرتة 
 5٣4 5٣٢ ٢٠١٩-٢٠١8التربعا  الواردة للفرتة 
 ٣6 6٢8 الفاندة وإيرادا  متنوعة

 9٣8 ٦٣٣ جمموع اإليرادات 
  النفقا 

 4٣6 ٣٣6 املدفوعا  وااللتزاما 
 5٣ ٢٠٢ قكاليف دعد الربامم

 ٤89 ٥٣8 جمموع النفقات 
 ٤٤9 09٥ الرصيد املايل 

 احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج -راء 
 ١٣وفقاً للممارسة املتبعة يف األمد املتتةدة، صصةد مةن  ية  الصةناديق االسةتممانية نسةبة  -١6

خلةةةدما  دعةةةد الةةةربامم. وقسةةةت دم خةةةدما  الةةةدعد هةةةذه يف معظمرةةةا لت بيةةةة قكةةةاليف يف املانةةةة 
موظفي الدعد ائداري وقكاليف موظفي األمانة يف مكتةب األمةد املتتةدة لالقصةال يف نيويةور ، 

 حالة احلساب اخلاص لتكاليف دعد الربامم. 8الوالاي  املتتدة األمريكية. ويبني ا دول 
  8ا دول 

 2019أاير/مايو  ٣1ات احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج حىت إيرادات ونفق
 )ابليورو(
  ائيرادا 

 ١ 68٠ ٣68 ٢٠١7-٢٠١6املبالغ املرحلة من الفرتة 
 ١ 666 6٠٠ ٢٠١٩-٢٠١8إيرادا  قكاليف دعد الربامم يف 

 477 ٩8٩ الفاندة وإيرادا  متنوعة
 ٣ 82٤ 9٥8 جمموع اإليرادات 

  النفقا 

 ٣ ٠٠٣ 744 املدفوعا  وااللتزاما 
 ٣ 00٣ ٧٤٤ جمموع النفقات 
 821 21٤ الرصيد املايل 
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 االتفاقية حتديث القواعد املالية ملؤمتر األطراف وريئتيه الفرعيتني وأمانة -اثلفاا  
، طلب مؤمتر األطةراف إىل األمينةة التنفيذيةة أ  ١٣-م أ/١٠من املقرر  ١7للفقرة  وفقاً  -١7

قعةةةد ققريةةةراً عةةةن املنرجيةةةة واملمارسةةةة املتبعةةةة بشةةة   جةةةدول األنصةةةبة املقةةةررة لقسةةةمة نفقةةةا  األمةةةد 
املتتةةدة، فةةدف اسةةتعرا  القواعةةد املاليةةة ملةةؤمتر أطةةراف اقفاقيةةة األمةةد املتتةةدة ملكافتةةة التصةةتر 

 الفرعيتني وأمانة االقفاقية. وهيمتيه
، القواعةد املاليةة ١-م أ/٢متر األطراف اعتمد مبوجب مقرره ولعي األطراف قتذكر أ  مؤ  -١8

علة   ١٢ملؤمتر األطةراف، وهيمتيةه الفةرعيتني، وأمانةة االقفاقيةة، الةيت قةنص يف البنةد )أ( مةن الفقةرة 
 أ  موارد مؤمتر األطراف قت من ما يلي:

دمةةة كةةي سةةنة مةةن األطةةراف يف االقفاقيةةة االسةةتناد إىل ا ةةدول املسةةا ا  املق 
ائرشةادي املعتمةد بتوافةق انرات مةن قبةي مةؤمتر األطةراف واالسةتناد إىل جةدول األنصةبة 
لألمد املتتدة كمةا قعتمةده ا معيةة العامةة معةداًل مةن حةني نخةر لكفالةة أال يسةرد أي 

يف املانةةة مةةن  ٢5يتجةةاوا أي إسةةرام  يف املانةةة مةةن ا مةةوع وأال ٠.٠١طةةرف لقةةي مةةن 
 يف املانة من ا موع. ٠.٠١ا موع وأال يتجاوا إسرام أي طرف من أقي البلدا  منواً 

وق ةة  أمانةةة االقفاقيةةة املتعلقةةة التنةةوع البيولةةوجي، وأمانةةة االقفاقيةةة ائطاريةةة بشةة   ق ةةري  -١٩
للمسةةةا ا  يف ميزانياهتةةةا  إرشةةةادايً  عةةةن أمانةةةة اقفاقيةةةة مكافتةةةة التصةةةتر، جةةةدوالً  املنةةةاف، ف ةةةالً 

إىل جدول األنصبة املقررة لقسةمة نفقةا  األمةد املتتةدة الةيت اعتمةدهتا ا معيةة اً األساسية استناد
الةذي يقةر  ١4/٣7العامة، كما يتبني يف مقةرر مةؤمتر أطةراف االقفاقيةة املتعلقةة التنةوع البيولةوجي 

الةذي يقةر مبوجبةه  ٢٣-م أ/٢١، واملقةرر ٢٠٢٠-٢٠١٩مبوجبه امليزانية األساسية لفرتة السةنتني 
. وقببةةةةةق أمانةةةةةة االقفاقيةةةةةة املتعلقةةةةةة التنةةةةةوع ٢٠١٩-٢٠١8امليزانيةةةةةة األساسةةةةةية لفةةةةةرتة السةةةةةنتني 

البيولوجي وأمانة االقفاقية ائطارية بش   ق ري املناف املعايري املبينة يف قرارا  ا معية العامة بش   
الةذي يةنص  A/RES/73/271جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقا  األمد املتتدة، وآخرهةا القةرار 

 عل  ما يلي: 6من الفقرة يف البند )و( إىل البند )ل( 
 يف املانة؛ ٠.٠٠١حد أدىن ملعدل النصيب املقرر قدره  )و( 
 يف املانة؛  ٠.٠١قدره اً حد أقص  ملعدل النصيب املقرر ألقي البلدا  منو  )ا( 
 .يف املانة ٢٢النصيب املقرر قدره حد أقص  ملعدل  )ل( 

، مةةن ١4/٣7التنةةوع البيولةةوجي، يف مقةةرره ويؤكةةد مةةؤمتر األطةةراف يف االقفاقيةةة املتعلقةةة  -٢٠
جديةةةد منرجيةةةة وعةةة  ا ةةةدول ائرشةةةادي، ويبةةةني أ  احلةةةد األقصةةة  ملعةةةدل النصةةةيب املقةةةرر مةةةن 

يف املانة، وأ  النصيب املقرر ألي بلةد مةن أقةي البلةدا   ٢٢االشرتاكا  يف امليزانية األساسية هو 
واعةةةد املاليةةةة ئدارة الصةةةندوق االسةةةتممال يف املانةةةة، وهةةةو مةةةا يتفةةةق مةةة  الق ٠.٠١ال يتجةةةاوا اً منةةةو 

 القفاقية التنوع البيولوجي.
ور ةةةةد أ  مقةةةةرر مةةةةؤمتر أطةةةةراف االقفاقيةةةةة ائطاريةةةةة بشةةةة   ق ةةةةري املنةةةةاف املتعلةةةةق امليزانيةةةةة  -٢١

، قعديي القواعد 4-م أ/١7األساسية ال يشري إىل املعايري املببقة، قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره 
 شارا  إىل معيار لدد، وا  النص عل  النتو التا :املالية فتذف ائ
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علةةةة  أسةةةةاس ا ةةةةدول ائرشةةةةادي  االشةةةةرتاكا  الةةةةيت قةةةةدفعرا األطةةةةراف سةةةةنوايً  
املعتمةةد مةةن مةةؤمتر األطةةراف بتوافةةق انرات، والةةذي يسةةتند إىل مةةا قعتمةةده ا معيةةة العامةةة 

 من حني إىل آخر من جداول األمد املتتدة لألنصبة املقررة؛
قوصةةي أمانةةة اقفاقيةةة مكافتةةة التصةةتر، يف عةةوت قببيقرةةا للمعةةايري الةةواردة يف قةةرارا  و  -٢٢

ا معية العامةة اخلاصةة الفةرتة املاليةة تا  الصةلة، مةؤمتر األطةراف النظةر يف قعةديي البنةد )أ( مةن 
 ملؤمتر أطراف اقفاقية املناف. 4-م أ/١7كما اعت مد يف املقرر   ١٢الفقرة 

 ت والتوصياتاالستنتاجا -رابعاا  
رمبا يود مؤمتر األطراف اإلحاطة علماا ابملعلومات الواردة ي رذه الوثيقرتة والترت يف ي  -٢٣

 اإلجراءات اله قد يلزم إدراجنا ي مقررات بشأن امليزانية الربانجمية.
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 مرفق

املشاريع واألنشطة املمولة مرت  الصرتندوق االسرتتئماين لننشرتطة التكميليرتة   
 2019-2018العاملية( ي فرتة السنتني  )األمانة وا لية

 الرصيد )اليورو( النفقا  )اليورو( ائيرادا  )اليورو( املشروع
 5٢6 ١57 84١ ١58 ٣67 است افة  نة استعرا  قنفيذ االقفاقية يف جورجتاو ،  يامل
 8 57٠ صفر 8 57٠ املسا ة يف األنشبة خالل الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف

 5١٢ 8 ٠58 8 57٠ ٢٠١8اليوم العاملي ملكافتة التصتر وا فاف 
: ق يري سبي العيش مةن خةالل إعةادة هتيمة أرا  قتيح فرصاً 

 املناظر الببيعية إىل هيمترا األصلية يف الساحي األفريقي
 ٢ 5٠٠ ٠٠٠ صفر ٢ 5٠٠ ٠٠٠

 ١٢٣ 5٢7 ١5٩ 6٣4 ٢8٣ ١6١ أنشبة عييد أثر قدهور األراعي
 8١ 7٢٩ ١٠6 5١٩ ١88 ٢48 أنشبة منظما  ا تم  املدل

 ١٣ 6٢٩ ١6٠ 4٣5 ١74 ٠64 قرقيب ققاسد التكاليف مبكتب االقصال يف نيويور 
انتداب موظف برامم إىل وحدة التنسيق ائقليمية يف 

 اسبنبول، قركيا
6١ ٩٠45 ١٠8 ٩4 58٢ 5١ 

 ١ ١٠٢ ٢88 صفر ١ ١٠٢ ٢88 ٢٠١8مبادرة أنقرة 
 ١ ١4١ 876 ١٠٠ 774 ١ ٢4٢ 65٠ ٢٠١8مبادرة قشان وو  

انتداب موظف برامم إىل مكتب وحدة التنسيق ائقليمية 
 ٢٠١٩-٢٠١8 ،لالقفاقية آبسيا يف انكو ، اتيلند

8٣ ١١٠ ١٠6٩ 5١ 44١ 5٩ 

 5٢ 47٩ 5١ 6٢٣ ١٠4 ١٠٢ الدعد املقدم إىل وحدة التنسيق ائقليمية يف الراط، امل رب
ققةةةةةةدم الةةةةةةدعد يف إعةةةةةةداد مسةةةةةةح ملنةةةةةةاطق العةةةةةةا  املعرعةةةةةةةة 
للعواصةةةف الرمليةةةة والرتابيةةةة، والتوقعةةةا  املتصةةةلة األراعةةةي 
علةةةةةةة  الصةةةةةةةعيد العةةةةةةةاملي، والتوجيةةةةةةةه السياسةةةةةةةايت يف عةةةةةةةال 
 السياسا  اخلاصة الرتاب  بني املناطق الريفية واحل رية

٩6١ ١7٩ 5٢ ٩١7 ٣7١ ٠5٢ 

االقفاقية يف قنفيذ القةرارا  املت ةذة ققدم الدعد إىل أمانة 
 يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف

٣٠٠ ٠٠٠ 6٢ ٣٠76 ٣7٢٣ ٠ 

 ١٢٠ ٩٩٠ صفر ١٢٠ ٩٩٠ برملمم جانزة األر  من أجي احلياة
 ١ ٢٠٠ ٢٣٢ 4٩ 768 ١ ٢5٠ ٠٠٠ السور األخ ر العظيد

 5٣6 ٣6٣ 8١١ ٣١٩ ١ ٣47 68٢ أنشبة برملمم الدعد العاملي
 ٧ 1٦9 ٤8٤ 2 0٥٥ ٦٦9 9 22٥ 1٥٣ اجملموع 

    


