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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة عشرة

 2019أيلول/سبتمرب  13-2نيودهلي، اهلند، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت6البند 

 الربانمج وامليزانية
 2021-2020الربانمج وامليزانية لفرتة السنتني 

 2021-2020الربانمج وامليزانية لفرتة السنتني   
 *مذكرة من األمانة  

 موجز  
تقدد  ذد ا الوقيقدة عدة عامدة عدن امليزانيدة الربقرتيدة املققيدة ألتماقيدة األمد  املت ددد   

بشرية2021-2020ملكاف ة التص ر لمق  السنتني   . وابإلضافة إىل تقدمي موجز للموارد ال
 واملالية املطلوبة، تلخص الوقيقدة مكدوقا امليزانيدة ابسدتخدا  يدن ميزندة قاىمدة علدج النتداىن

 ، ال ي اعتمدا مؤمتر األطراف2030-2018ومتجاوبة مع اإلطار األسقاتيجي لالتماقية للمق  
 يف دورته الثالثة عشر .

وينبغي النظر يف امليزانية املققية إىل جانب خطة العمل الشاملة املتعدد  السنواا  
( وبدددددرقمن عمدددددل األتماقيدددددة اعددددددد التكدددددالي  لمدددددق  السدددددنتني 2023-2020لالتماقيددددة )

. وينبغدددددي ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2(، الدددددواردين يف الوقيقدددددة 2020-2021)
وقيقة امليزانية ذ ا ابألققان مع املعلوماا املتعلقة ابألداء املدا  والربقرتدي خدالل فدق  قراء  

  .ICCD/CRIC(18)/3و ICCD/COP(14)/8واملدرجة يف الوقيقتني  2019-2018السنتني 
 
 

__________ 
 تقرر نشر ذ ا الوقيقة بعد اتريخ النشر املعتاد لظروٍف خارجة عن سيطر  مقد ِّمها. *

 
 ICCD/COP(14)/6 األم  املت د 

 
 اتفاقية مكافحة التصحر
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28 June 2019 

Arabic 
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 مقدمة -أولا  
 الولية -ألف 

علج أن يتضمن جدول األعمال  (1))د( من النظا  الداخلي ملؤمتر األطراف10تنص املاد   -1
 املؤقت لكل دور  عادية للمؤمتر، يسب األقتضاء، امليزانية املققية ومجيع املساىل املتعلقة ابحلساابا

 والقتيباا املالية.

 نطاق املذكرة -ابء 
 2021-2020تقد  ذ ا الوقيقة عة عامة عن امليزانية الربقرتية املققية لمق  السنتني  -2

ق تقددمي مدوجز للمدوارد البشدرية واملاليدة املطلوبدة. ووفقداا لسطدار األسدقاتيجي لالتماقيددة عدن طريد
ياجاا2030-2018 للمق   ، ال ي اعتمدا مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشر ، تستند األيت

  من املوارد إىل برامن عمل فق  سنتني لكل من األمانة، واآللية العاملية، وجلنة اسدتعران تنميد
 األتماقية، وجلنة العل  والتكنولوجيا ابستخدا  ين إدار  قاىمة علج النتاىن.

 وينبغي النظر يف امليزانية املققية إىل جانب خطة العمل الشاملة املتعدد  السنواا لالتماقية -3
(، 2021-2020( وبرقمن عمل األتماقية اعدد التكالي  لمق  السنتني )2020-2023)

وينبغدي قددراء  وقيقدة امليزانيددة ذدد ا  .ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2الوقيقددة  يف الدواردين
 واملدرجة 2019-2018ابألققان مع املعلوماا املتعلقة ابألداء املا  والربقرتي خالل فق  السنتني 

  .ICCD/CRIC(18)/3و ICCD/COP(14)/8يف الوقيقتني 

 املقرتحةإعداد امليزانية الربانجمية  -اثنياا  
 حملة عامة عن التمويل  

 ُيموَّل عمل األمانة واآللية العاملية وجلنة استعران تنمي  األتماقية وجلنة العل  والتكنولوجيا -4
 من الصناديق األستامانية اخلمسة التالية:

 الصندوق األستاماة للميزانية األساسية لالتماقية؛ )أ( 
  ثلي األطراف املؤذلة يف دوراا مؤمتر األتماقية؛الصندوق األستاماة ملشاركة  )ب( 
 الصندوق األستاماة للتمويل الطوعي لألنشطة يف إطار األتماقية؛ )ج( 
  الصندوق األستاماة للتمويل الطوعي لألنشطة يف إطار اآللية العاملية؛ )د( 
)"صندوق الصندوق األستاماة ألنشطة األتماقية ال  تنظمها أمانة األتماقية  )ه( 
 بون"(.

__________ 
  .1-  أ/1املقرر  (1)
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ويوافق مؤمتر األطراف علج امليزانية األساسية واجلدول اإلرشادي للتربعاا املقدمة من  -5
 مجيع األطراف. ويقو  اجلدول اإلرشادي للتربعاا علج أساس جدول األنصبة املقرر  لقسمة نمقاا

دد 2021-2020األم  املت د  ال ي اعتمدته اجلمعية العامة. وفيما يتعلق بمق  السنتني  ، يم
عامة  73/271اجلدول اإلرشادي للتربعاا )انظر املرفق( وفقاا للقرار  ية ال ال ي اعتمدته اجلمع

تربعاا. وأيخ  املبلغ اإلمجا  2018كانون األول/ديسمرب   22أقناء دورهتا الثالثة والسبعني يف   لل
  يورو. 511 292اإلرشادية يف احلسبان أيضاا املسامهة السنوية حلكومة البلد املضي  البالغ قدرذا 

 امليزانية املقرتحة لالتفاقية -اثلثاا  
 حملة عامة عن احتياجات امليزانية األساسية -ألف 

 1السيناريو  -1 
بنمس القدر من املوارد ، ظلت األمانة تعمل 2011-2010من  بداية فق  السنتني  -6

املالية تقريباا لتمويل املوظمني وتكالي  التشغيل، مع تعديالا طميمة يف امليزانية األساسية ال  
يف  0.27يف املاىة ابلقيمة الصافية أو ققص  0.18وافق عليها مؤمتر األطراف متوسطها ققص 

الن و، كان علدج األماندة أن . وعلج ذ ا 2019و 2010املاىة ابلقيمة اإلمجالية، بني عامي 
تستخد  نمس امليزانية لتمويل املرتباا، مبا يف ذلك عالواا املرتب املكتسبة داخل الرتبة، وتكالي  

نية  السلع واخلدماا ال  زادا مع مرور الوقت لتنمي  برقمن العمل،  ا أدى ابلمعل إىل إنشاء ميزا
  يصدر هبا تكلي . ول لك يققح األمدني أساسية ذاا قدر  متناقصة علج تنمي  األعمال ال

 التنمي ي، ال ي يدرك الت دايا ال  تواجهها األطراف يف بلدايا األصلية املختلمة، زايد  متواضعة
ية معدلة يسب  1.5نسبتها  2021-2020يف ميزانية فق  السنتني  ن يزا يف املاىة،  ا ُيثل م

 .(2)قع يف أورواب خالل السنتني املقبلتنيالتضخ  )احلقيقي الصمري( وفقاا للتضخ  املتو 
، أعاد األمني التنمي ي مواءمة التنظي  اهليكلي القاى  لألمانة من خالل 2019ويف عا   -7

إنشاء ويد  األتصاألا ونقل قس  التنسيق اإلقليمي إىل ويد  العالقاا اخلارجية والسياساا 
والدعو  من أجل تعزيز دور كل منهما يف دع  عمل األتماقية. ومن امله  اإلشار  إىل أن مستوايا 

لت إىل مال نمقِّ قة، قد  تني الساب ك املوظمني واملوارد املالية املخصصة لكل رتال، كما يف فق  السن
 الويداا املعنية. 

ماقية لمق   2و 1وترد يف اجلدولني  -8 ر  من املوارد للميزانية األساسية لالت األيتياجاا املقدَّ
 قيقي الصمري(.ال  متثل ميزانية معدلة يسب التضخ  )احل 2021-2020السنتني 

__________ 
(2) <https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/ html/table_hist_hicp.en.html> 
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  1اجلدول 
 احلقيقي الصفري - 2021-2020امليزانية األساسية لالتفاقية لفرتة السنتني 

 )ابليورو(

 
امليزانية املعتمد  

2018-2019 
امليزانية املققية 

2020-2021 
النسبة املاوية 

 للمرق
    برامن األمانة -أوألا 
 (1,1) 2 026 838 2 050 085 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ألف
  1 122 590 صمر البالغات -ابء
 0,5 2 183 874 2 172 900 العالقات اخلارجية والسياسة العامة والدعوة -جيم
 (18,9) 3 205 370 3 953 400 العلم والتكنولوجيا والتنفيذ -دال
 (8,1) 2 307 045 2 509 051 اخلدمات اإلدارية -هاء
    العامليةاآللية  -اثنياا 
 1,5 3 694 905 3 640 300 اآللية العاملية -واو

 1,5 14 540 622 14 325 736 واو(-اجملموع الفرعي )ألف
 1,5 1 890 281 1 862 346 يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج ) -اثلثاا 
 - - - احتياطي رأس املال املتداول -رابعاا 

 1,5 16 430 903 16 188 082 رابعاا(-اجملموع )أولا 

ر  من املوارد يسب وجه اإلنماق يف امليزانية األساسية لالتماقية  -9 وتمقدَّ  األيتياجاا املقدَّ
 وفقاا للهيكل اجلديد املستخد  يف نظا  أوموجا املا  ال ي ُيكن 2021-2020لمق  السنتني 

 .2األطالع عليه يف اجلدول 

  2اجلدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2021-2020لالتفاقية لفرتة السنتني امليزانية األساسية 

 )ابليورو(
 وجه اإلنماق 

(2018-2019) 
امليزانية املعتمد  

2018-2019 
امليزانية املققية 

2020-2021 
 وجه اإلنماق 

(2020-2021) 
 تكالي  املوظمني 10 946 166 10 581 075 تكالي  املوظمني وغريذ  من األفراد    

 اخلدماا التعاقدية 763 661  691 100 األستشاريون
 السمر 670 190  660 286 السمر يف مها  رمسية

تكددالي  التشددغيل والتكدددالي   156 310  154 000 التدريب
 املباشر  األخرى

تكددالي  التشددغيل والتكدددالي   22 330 22 000 الضيافة
 املباشر  األخرى

تكددالي  التشددغيل والتكدددالي   942 706 1 193 375 مصروفاا تشغيل عامة
 املباشر  األخرى

 اللواز  والسلع األساسية واملواد 57 855 92 000 اللواز  واملعداا
 املعداا واملركباا واألاثث 35 525  

التكالي  اإلدارية املشقكة )األم  املت د ، 
 بون/مكتب األم  املت د  يف جني (

والتكدددالي   تكددالي  التشددغيل 945 879 931 900
 املباشر  األخرى

  1٤ ٥٤0 ٦22 1٤ 32٥ ٧3٦ اجملموع
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مي   -10 ن ت وكما ذو احلال يف فقاا السنتني السابقة، سي تاج األمني التنمي ي إىل املرونة يف 
جدول الوظاى  يف فق  السنتني املقبلة. ومع ظهور فرص جديد  قجتة عن مغادر  املوظمني، قد 
 تقل احلاجة إىل األيتماظ بوظاى  املستوايا العليا. ول لك، سيظل األمني التنمي ي حباجة، يف

 ، إىل السلطة الالزمة إلنشاء وظاى  علج مستوايا أدىن من مستوايا2021-2020فق  السنتني 
يزانية الوظاى  املدرجة يف اجلدول، علج أن يممه  أن ذ ا التعديالا ستبقج يف يدود نمس  امل

ليعكس  يورو، ال ي مت تعديله 10 946 166املخصصة لتكالي  املوظمني، اعدد  يالياا يف مبلغ 
عاملية لمق   3زايد  تكالي  املوظمني. ويرد يف اجلدول  ية ال نة واآلل مالك املوظمني املققح لألما

 ، وذو أل يعكس أي تغيري عن فق  السنتني احلالية.2021-2020السنتني 

  3اجلدول 
 مالك املوظفني املقرتح لألمانة واآللية العاملية

 2021-2020امليزانية املققية  2019-2018امليزانية املعتمد   
 اجملموع اآللية العاملية األمانة اجملموع اآللية العاملية األمانة 

       الماة المنية والمااا العليا
 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 وكيل أمني عا 

 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2-مد
 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1-مد
 8,00 1,00 7,00 8,00 1,00 7,00 5-ف
 9,00 2,00 7,00 9,00 2,00 7,00 4-ف
 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 3-ف
 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2-ف

 31,00 10,00 21,00 31,00 10,00 21,00 اجملموع المرعي للماة المنية وما فوقها
 14,00 4,00 10,00 14,00 4,00 10,00 اجملموع المرعي لماة اخلدماا العامة

 ٤٥,00 1٤,00 31,00 ٤٥,00 1٤,00 31,00 اجملموع

 2السيناريو  -2 
ر  من املوارد للميزانية األساسية  5و 4ُيكن العثور يف اجلدولني  -11 علج األيتياجاا املقدَّ

تغيري 2021-2020لالتماقية لمق  السنتني   ال  متثل سيناريو امسي صمري، ييث مل يطرأ أي 
  .2019-2018علج املستوى العا  للموارد املالية من فق  السنتني 
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  4اجلدول 
 المسي الصفري - 2021-2020امليزانية األساسية لالتفاقية لفرتة السنتني 

 )ابليورو(

 
امليزانية املعتمد  

2018-2019 
امليزانية املققية 

2020-2021 
النسبة املاوية 

 للمرق
    برامن األمانة -أوألا 
 (2,6) 1 996 885 2 050 085 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ألف
  1 106 000 صمر البالغات -ابء

 (1,0) 2 151 600 2 172 900 العالقات اخلارجية والسياسة العامة والدعوة -جيم
 (20,1) 3 158 000 3 953 400 العلم والتكنولوجيا والتنفيذ -دال
 (9,4) 2 272 951 2 509 051 اخلدمات اإلدارية -هاء
    اآللية العاملية -اثنياا 
 - 3 640 300 3 640 300 اآللية العاملية -واو

 - 14 325 736 14 325 736 واو(-اجملموع الفرعي )ألف
 - 1 862 346 1 862 346 يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج ) -اثلثاا 
 - - - احتياطي رأس املال املتداول -رابعاا 

 - 16 188 082 16 188 082 رابعاا(-اجملموع )أولا 

  5اجلدول 
 حسب وجه اإلنفاق 2021-2020امليزانية األساسية لالتفاقية لفرتة السنتني 

 )ابليورو(
 وجه اإلنماق

(2018-2019) 
امليزانية املعتمد  

2018-2019 
امليزانية املققية 

2020-2021 
 وجه اإلنماق

(2020-2021) 
 تكالي  املوظمني 10 784 400 10 581 075 تكالي  املوظمني وغريذ  من األفراد    

 اخلدماا التعاقدية 752 375 691 100 األستشاريون
 السمر 660 286 660 286 السمر يف مها  رمسية

تكدددالي  التشدددغيل والتكدددالي   154 000 154 000 التدريب
 املباشر  األخرى

تكدددالي  التشدددغيل والتكدددالي   22 000 22 000 الضيافة
 املباشر  األخرى

تكدددالي  التشدددغيل والتكدددالي   928 775 1 193 375 نمقاا التشغيل العامة
 املباشر  األخرى

 اللواز  والسلع األساسية واملواد 57 000 92 000 اللواز  واملعداا
 املعداا واملركباا واألاثث 35 000  

التكدالي  اإلداريدة املشدقكة )األمد  
 املت د ، بون/مكتب األم  املت د 

 يف جني (

تكدددالي  التشدددغيل والتكدددالي   931 900 931 900
 املباشر  األخرى

  1٤ 32٥ ٧3٦ 1٤ 32٥ ٧3٦ اجملموع
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وفيما يتعلق جبدول املوظمني يف إطار السيناريو اإلمسي الصمري، سيطلب األمني التنمي ي  -12
األطراف يف اعافظة علج نمس السلطة املبيندة أعدالا لكدن ضدمن املسدتوى العدا  للميزانيدة نظر 
 يورو. 16 188 082 البالغة
تني  -13 د التكالي  لمق  السن  (3)2021-2020وترد يف الوقيقة املتعلقة بربقمن العمل اعدَّ

 واآللية العاملية.معلوماا أكثر تمصيالا عن األيتياجاا املقدر  من املوارد لألمانة 

 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة -ابء 
لعل األطراف تت كر أن األمانة واآللية العاملية متو ِّألن التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة  -14

علج أساس "الدفع أوألا أبول" من امليزانية األساسية، وأل تزال ذ ا املمارسة مستمر  يف منظومة 
يجة األم  املت د ،  ت لتغطية تكالي  فق  السنتني احلالية )علج املدى القصري( للمتقاعدين. وكن

لد لك، أل خخد  ذدد ا املمارسدة يف األعتبدار األلتزامدداا املقاكمدة بشدأن التكددالي  املقبلدة، الدد  
تهاء  13.8مليون دوألر، منها  16.12قمد ِّرا مببلغ  ن مليون دوألر تتعلق ابلتأمني الص ي بعد ا

 .2018كانون األول/ديسمرب   31ابلنسبة لألمانة واآللية العاملية يىت  اخلدمة،
ونظدرا اجلمعيدة العامدة، يف دورهتدا الثالثدة والسدبعني، يف تقريدر األمدني العدا  عددن إدار   -15

وأياطدت اجلمعيددة العامدة علمدداا ابلتقريددر يف  .(A/73/662) التدأمني الصدد ي بعدد انتهدداء اخلدمددة
وأيدا األستنتاجاا والتوصياا الوارد  يف تقرير اللجنة ( A/RES/73/279 B) 73/279قرارذا 

 األستشارية، وذي كاآليت:
احلماظ علج متويل التزا  األم  املت د  ابلدفع أوألا أبول فيما يتعلق ابملوظمني  )أ( 

 حيتمظ؛ 2022كانون الثاة/يناير   1املعينني قبل 
ثاة/  1ؤولني املعينني اعتباراا من حتقيق متويل األلتزا  فيما يتعلق ابملس )ب(   كانون ال

يف املاىة من كتلة  5.35كشوف املرتباا مكافاة لنسبة   يفمن خالل تنمي  رسو   2022يناير 
 املرتباا وإنشاء ايتياطي ما  خمصص؛

 استعران رسو  كشوف املرتباا مر  كل قالث سنواا وتعديلها ملراعا  المروق )ج( 
 املتوقع لاليتياطي املخصص.ابملقارنة مع القاك  

وابإلضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية العامة أن تمقدَّ  إليها يف دورهتا اخلامسة والسبعني  -16
قة إضافية تتضمن مققياا شاملة لتطبيقها بعد   .2022كانون الثاة/يناير   1معلوماا حمدَّ

عامةويشمل اققاح األمني العا  الكياقا ال  تدخل مباشر  يف ن -17  طاق قراراا اجلمعية ال
. بيدد أن ذد ا املققيداا (4)املتعلقة ابلتأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة، مبدا يف ذلدك األتماقيدة

ااا اإلدارية  هلي ليست ملزمة لوكاألا منظومة األم  املت د  ألن مققياا  اقلة ستقد  إىل ا
نظر يف ذ ا (5)تخ  قراراا بشأياتلتلك الوكاألا لكي  ي . وذك ا، قد يود مؤمتر األطراف أن 

بري أخرى،2022كانون الثاة/يناير   1التوصياا ال  قد تدخل ييز النماذ يف  تدا تخ    ، أو أن ي
 يسب األقتضاء، للوفاء ابلتزاماا التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة.

__________ 
(3) ICCD/COP(14)/7-ICCD/CRIC(18)/2. 
 .61، المقر  A/73/662الوقيقة  (4)
 .62، المقر  A/73/662الوقيقة  (5)
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تكالي   -18 تؤدي إىل زايد  يف  ومن شأن التوصياا ال  تنظر فيها اجلمعية العامة يالياا أن 
املوظمني ابإلضافة إىل خمصصاا امليزانية احلالية للتأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة يف إطار طريقة 

ر مببلغ   2021-2020دوألر يف فق  السنتني  140 000يورو أو  120 000للدفع أوألا أبول تمقدَّ
قاىماا علج طريقة  2022كانون الثاة/يناير   1ابلنسبة لالتماقية. ويظل متويل املوظمني املعينني قبل 

الدفع أوألا أبول يف يني يمستوىف التزا  التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة ابلنسبة للموظمني املعينني 
يف  5.35ا الشهرية نسبتها من خالل رسو  يف كشوف املرتبا 2022كانون الثاة/يناير   1بعد 

 املاىة تودع يف ايتياطي ما  شبيه بصندوق املعاشاا التقاعدية.
ىة  3وعلج سبيل املثال، اقتمطِّعت من كشوف مرتباا األمانة عن طريق اخلطأ نسبة  -19 يف املا

لة لتعويض التزاماا التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة للموظمني يف املستقبل املمو  2018يف عا  
دوألراا، مث أمعيدا  155 284من الصندوق األستاماة للميزانية األساسية لالتماقية، ال  بلغت 

باا 2018أليقاا إىل الصندوق األستاماة عند إغالق يساابا عا   . ولو كانت كشوف املرت
العمل(، يف املاىة من كتلة املرتباا )الراتب اإلمجا  ابستثناء تسوية مقر  5.35قد اقتمطِّع منها 

بعد  276 924لكانت النمقاا قد بلغت  دوألراا. ول لك فإن رتموع تكالي  التأمني الص ي 
باا  553 848انتهاء اخلدمة للميزانية األساسية لالتماقية كان سيعادل  دوألراا لرسو  كش  املرت

 دوألراا. 693 848دوألر لطريقة الدفع أوألا أبول ليصل اجملموع إىل  140 000 زاىداا 
واسدتناداا إىل تقريددر األمدني العددا ، مدن املتوقددع أن يبلدغ متويددل اجلدزء القدداى  علدج الدددفع  -20
ثاة/  1أبول من التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة ابلنسبة للموظمني املعيَّنني قبل  أوألا   كانون ال

ا وينخمض مع مرور كل فق  من فقا 2049-2048ذروته حبلول فق  السنتني  2022يناير 
، ستمغطج التزاماا 2022كانون الثاة/يناير   1السنتني الاليقة. وابلنسبة للموظمني املعيَّنني بعد 

التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة من الصندوق األيتياطي عندما يكون املوظمون األواىل مؤذلني 
 .2031-2030لل صول علج التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة يف فق  السنتني 

بعد -21  ويف ضوء ذلك، ستواصل األمانة واآللية العاملية دفع ميزانية تكالي  التأمني الص ي 
 ،2021-2020انتهاء اخلدمة ابستخدا  طريقة الدفع أوألا أبول يف امليزانية املققية لمق  السنتني 

رَ  مببلغ  نة يورو يسب التقدير املبني أعالا. وعالو  علج ذلك، ستتخ  األ 120 000املقدَّ ما
 خطواا إلنشاء يساب خاص إلدراج التأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة مع الصناديق األستامانية
لالتماقية علج صم ة البياقا املالية. بيد أن ذ ا احلساب اخلاص ُيكن استخدامه إلدار  جزء 

تأمنيالدفع أوألا أبول اخلاص ابلتأمني الص ي بعد انتهاء اخلدمة ابستخدا  ميزانية فق  ا ل  لسنتني ل
 يورو(. 120 000الص ي بعد انتهاء اخلدمة )

ولدد ا قدددد يدددود مدددؤمتر األطدددراف أن يطلدددب إىل األمدددني التنميددد ي إعدددداد ميزانيدددة لمدددق   -22
تأمني التشمل كالا من جزء  2023-2022 السنتني ل دفع أوألا أبول ورسو  كشوف املرتباا ل

قرير الص ي بعد انتهاء اخلدمة ومواصلة رصد التطورا ت ا داخل منظومة األم  املت د ، وتقدمي 
 عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشر .

 املتداولاحتياطي رأس املال  -جيم 
، إىل األمني التنمي ي 13-  أ/10من مقررا  16وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب المقر   -23

يال توصل اجلمعية العامة لألم  املت د  أن يعد له تقريراا لينظر فيه يف دورته الرابعة عشر  يف 
 .املتداولإىل قرار بشأن املوضوع علج مستوى ايتياطي رأس املال 
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عة لألم   -24 وابلتشاور مع إدار  األسقاتيجياا والسياساا اإلدارية ومساىل األمتثال التاب
مبستوى ايتياطي  املت د ، أمبلِّغت األمانة بعد  وجود أي تطور إضايف أو قرار متخ  فيما يتعلق

 .املتداولرأس املال 

 الشرتاكات يف امليزانية األساسية املتأتية من الفرتات املالية السابقة -دال 
، األطراف 13-  أ/10من املقرر  27إىل  25يث مؤمتر األطراف، يف المقراا من  -25

كن بغية تعزيز ال  لديها اشقاكاا غري مسدد  علج ب ل جهود متجدد  لتسديدذا أبسرع ما ُي
األستقرار املا  لالتماقية من خالل اشقاكاا مجيع األطراف؛ وعالو  علج ذلك، طلب مؤمتر 
األطدراف إىل األمدني التنميد ي أن يددخل يف خطدة طوعيدة مدع األطدراف الد  لدديها اشددقاكاا 

 متأخر  يىت تدفعها.
 يورو. 564 030ذا طرفاا اشقاكاا ماضية قدر  36، دفع 2019أاير/مايو  31ويىت  -26

 الصندوق الستئماين ملشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر التفاقية -هاء 
أنشئ، وفقاا للقواعد املالية ملؤمتر األطراف، صندوق خاص لدع  مشاركة  ثلي البلدان  -27

و اجلماف، وخباصة النامية األطراف، وأل سيما أقل البلدان منواا والبلدان املتضرر  من التص ر و/أ
 يف أفريقيا، يف دوراا مؤمتر األطراف وذيااته المرعية.

مرعية،  -28 ويواصل  ثلو البلدان النامية أداء دور فعال يف مداوألا مؤمتر األطراف وذيااته ال
. ييث يتولون مناصب ذامة كرؤساء أو نواب رؤساء مؤمتر األطراف وذيااته المرعية وأفرقة األتصال

شاركة المعالة ملمثلي البلدان النامية علج الصعيدين التقين والسياسي يف كل دور  رىيسية يف وتسه  امل
 بناء توافق اآلراء والتوصل إىل نتاىن بناء  لرس  مسار األتماقية يف املستقبل.

 علج األيتياجاا املقدر  من املوارد للصندوق. 6وُيكن األطالع يف اجلدول  -29

  6اجلدول 
املقدرة من املوارد للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر الحتياجات 
 2021-2020لفرتة السنتني 

 )ابليورو(
 التكالي  املقدر  الدوراا

 900 000 الدور  التاسعة عشر  للجنة استعران تنمي  األتماقية
 1 300 000 الدور  الرابعة عشر  ملؤمتر األطراف

 2 200 000 اجملموع

 الصندوق الستئماين للتمويل الطوعي لألنشطة يف إطار التفاقية -واو 
يَكم ل الصندوق األستاماة للتمويل الطدوعي لألنشدطة يف إطدار األتماقيدة والصدندوق  -30

األسدتاماة للتمويدل الطدوعي لألنشددطة يف إطدار اآلليدة العامليدة املددوارد األساسدية لألماندة واآلليددة 
 الدع  لعمل األتماقية.العاملية بتوفري 
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 الصندوق الستئماين ألنشطة التفاقية اليت تنظمها أمانة التفاقية )"صندوق بون"( -زاي 
يدورو لتمويدل  511 292تقد  يكومة البلدد املضدي  مسدامهة سدنوية إضدافية قددرذا  -31

بون"، أنشطة األتماقية ال  تنظمها األمانة. ويمستخَد  ذ ا الصندوق، املعروف ابس  "صن دوق 
عدة عامدة عدن  7وفقاا خلطة تكدالي  تققيهدا األماندة وتقبلهدا يكومدة أملانيدا. ويقدد  اجلددول 

 .2021-2020امليزانية املقدر  لمق  السنتني 

  7اجلدول 
 2021-2020صندوق بون يف فرتة السنتني 

 )ابليورو(
 2020-2021 

 1 022 ٥٨٤ اإليرادات
  اإلنفاق

 649 900 أنشطة األتماقية ال  تقا  يف بوندع  املؤمتر لتنظي  
 239 748 األنشطة األخرى املتصلة ابألتماقية

 132 936 تكالي  دع  الربامن
 1 022 ٥٨٤ جمموع النفقات

 يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج ) -حاء 
وفقاا للقواعد املالية ملؤمتر األطراف واملمارسة املتبعة يف األم  املت د ، ختص  من مجيع  -32

يف املاىة خلدماا دع  الربامن أو النمقاا العامة. وتستخد   13الصناديق األستامانية نسبة 
خددماا الدددع  ذد ا يف معظمهددا لتغطيددة تكدالي  مددوظمي الددع  اإلداري وتكددالي  مددوظمي 

مكتب األم  املت د  لالتصال يف نيويورك إضافة إىل موظ  برامن ملنطقة وايدد . األمانة يف 
بلة، وذي  8ويشري اجلدول  تني املق إىل األيتياجاا املقدر  من املوارد البشرية واملالية لمق  السن

 تتوق  علج اإليراداا املرتبطة ابحلساب اخلاص.
  8اجلدول 

 2021-2020السنتني الحتياجات من املوارد البشرية لفرتة 
 2020 2021 

   الماة المنية والمااا العليا
 1,00 1,00 1-مد
 2,00 2,00 5-ف
 3,50 3,50 4-ف
 1,00 1,00 3-ف
 1,00 1,00 2-ف

 8,50 8,50 اجملموع المرعي للماة المنية وما فوقها
 8,50 8,50 اجملموع المرعي لماة اخلدماا العامة

 1٧,00 1٧,00 جمموع الوظائف
 1 ٧٧0 ٥00 1 ٧٧0 ٥00 (تكاليف املوظفني املرتبطة هبا )ابليورو
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 الطوارئ -رابعاا  
 امليزانية الحتياطية خلدمة املؤمترات اليت وافقت عليها اجلمعية العامة -ألف 

وافقدت اجلمعيددة العامددة يف قراراهتددا السددابقة علدج ختصدديص اعتمدداد خلدددماا املددؤمتراا  -33
)القمجة الشموية ونسخ الواثىق وغريذا من اخلدماا ذاا الصلة( يف إطار بند امليزانية العادية 
عامة  لألم  املت د  املخصص ألجتماعاا مؤمتر األطراف وذيااته المرعية. وإذا قررا اجلمعية ال

ذ ا املمارسة، سيتعني علج األطراف حتمُّل تكدالي  ذد ا املخصصداا. ولد لك  واصلةعد  م
 أمعدا امليزانية األيتياطية التالية لينظر فيها مؤمتر األطراف.

ومن املمقن أن جتتمع جلنة استعران تنمي  األتماقية ملا رتموعه قالقة أاي  عمل يف فق   -34
تاحالسنتني. وسيلز  استخدا  تلك املخصص ت  اا لتوفري اخلدماا الالزمة لالجتماعاا، حبيث 

ية، عالو  علج  خدماا القمجة الشموية لعشر اجتماعاا يف دور  جلنة استعران تنمي  األتماق
ر رتموعها ب  صم ة أقناء الدور  60صم ة ملا قبل الدور  و 700 ترمجة وجتهيز وتوزيع واثىق يمقدَّ

 صم ة ملا بعد الدور . 70و
 .2021املمقن أيضاا أن جيتمع مؤمتر األطراف ملا رتموعه أسبوعان متتاليان يف عا  ومن  -35

وسيلز  استخدا  تلك املخصصاا لتوفري اخلدماا الالزمة لالجتماعاا، حبيث تتاح خدماا 
اجتماعاا يف  20القمجة الشموية ألجتماعني متزامنني يف أي وقت أقناء دور  مؤمتر األطراف )أي 

 150صم ة ملا قبل الدور  و 2 000وترمجة وجتهيز وتوزيع عدد من الواثىق قدرذا األسبوع(، 
التكلمدة الكاملدة هلدد ا  9صددم ة ملدا بعدد الددور . وتددرد يف اجلددول  200صدم ة أقنداء الددور  و

 مليون يورو. 2.1األيتياجاا، املقدر  مببلغ 

  9اجلدول 
 امليزانية الحتياطية خلدمة املؤمترات

 )ابليورو(
 2021-2020 ه اإلنماقوج

 1 862 530 خدماا اجتماعاا األم  املت د 
 242 130 تكالي  دع  الربامن

 2 104 660 اجملموع

 امليزانية الحتياطية لستضافة مؤمتر األطراف يف بون، أملانيا -ابء 
إضايف يف يال انعقاد الدور  اخلامسة عشر  ملؤمتر األطراف يف بون، سيلز  توفري مبلغ  -36

( لتغطية التكالي  املتعلقة ابلقتيباا اللوجستية، مبا يف 10مليون يورو )انظر اجلدول  1.5قدرا 
ذلك استاجار مكان انعقاد املؤمتر، وتركيب أنظمة األتصال، والتعاقد مع موظمني حمليني، وتوفري 

 معداا وموظمي األمن، واستاجار املعداا واللواز .
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  10اجلدول 
 من املوارد لستضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرافالحتياجات 

 )ابليورو(
 2021-2020 وجه اإلنماق

 1 222 060 التكالي  اإلضافية
 121 800 الطوارئ

 1 3٤3 ٨٦0 اجملموع الفرعي
 174 700 تكالي  دع  الربامن

 1 ٥1٨ ٥٦0 اجملموع

 استعراض تنفيذ التفاقية يف بون، أملانياامليزانية الحتياطية لستضافة دورة جلنة  -جيم 
يف يال انعقاد الدور  التاسعة عشر  للجنة استعران تنميد  األتماقيدة يف بدون، سديلز   -37

علقة 11مليون يورو )انظر اجلدول  688 170توفري مبلغ إضايف قدرا  ت ي  امل تكال ( لتغطية ال
تعاقدابلقتيباا اللوجستية، مبا يف ذلك استاجار مكان انعقا  د املؤمتر، وتركيب أنظمة األتصال، وال

 مع موظمني حمليني، وتوفري معداا وموظمي األمن، واستاجار املعداا واللواز .
  11اجلدول 

 الحتياجات من املوارد لستضافة الدورة التاسعة عشرة للجنة استعراض تنفيذ التفاقية
 )ابليورو(

 2021-2020 وجه اإلنماق
 548 100 التكالي  اإلضافية

 60 900 الطوارئ
 609 000 اجملموع الفرعي

 79 170 تكالي  دع  الربامن
 688 170 اجملموع

 الستنتاجات والتوصيات -خامساا  
برامج  -38 تتطلبها  ليت  يعِرض مقرتح امليزانية الربانجمية احلايل الحتياجات من املوارد ا

التفاقية. عمل كل من األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم تنفيذ   والتكنولوجيا وجلنة استعراض 
 لذلك قد يود مؤمتر األطراف القيام مبا يلي:

 اعتماد خطة عمل وبرانمج عمل كل من األمانة واآللية العاملية؛ )أ( 
 ؛2021-2020إقرار ميزانية برانجمية لفرتة السنتني  )ب( 
 ؛2021و 2020اعتماد جدول الشرتاكات اإلرشادي لعامي  )ج( 
لتيسري  )د(  اإلحاطة علماا مبتطلبات تقدمي التربعات إىل الصندوق الستئماين 

 مشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر التفاقية؛ 
اعتماااااد ميزانياااااة احتياطياااااة خلااااادمات املااااؤمترات يف حاااااال ماااااا إ ا قاااااررت  )ه( 
العادية لألمم املتحدة لفرتة العامة عدم ختصيص موارد هلذه األنشطة يف امليزانية  اجلمعية
 .2021-2020 السنتني
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 املرفق

اجلاااادول اإلرشاااااادي لألنصااااابة املقااااررة للميزانياااااة األساساااااية لالتفاقياااااة   
 2021-2020 للفرتة

األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
 410 772 205 386 205 386 2,500 2,500 األحتاد األورويب
 385 242 192 621 192 621 2,345 2,405 األحتاد الروسي

  1 602 801 801 0,010 0,010 إقيوبيا
  7 850 3 925 3 925 0,048 0,049 أذربيجان
 146 568 73 284 73 284 0,892 0,915 األرجنتني

  3 364 1 682 1 682 0,020 0,021 األردن
 1 122 561 561 0,007 0,007 أرمينيا
 164 82 82 0,001 0,001 إريقاي
 343 756 171 878 171 878 2,092 2,146 إسبانيا
 354 006 177 003 177 003 2,155 2,210 أسقاليا
  6 248 3 124 3 124 0,038 0,039 إستونيا
 78 490 39 245 39 245 0,478 0,490 إسراىيل
  320 160 160 0,002 0,002 إسواتيين

  1 122  561 561 0,007 0,007 أفغانستان
 12 814 6 407 6 407 0,078 0,080 إكوادور
  1 282 641 641 0,008 0,008 ألبانيا
 975 522 487 761 487 761 5,937 6,090 أملانيا

 98 674 49 337 49 337 0,601 0,616 اإلماراا العربية املت د 
  320 160 160 0,002 0,002 أنتيغوا وبربودا

  800 400 400 0,005 0,005 أندورا
 86 980 43 490 43 490 0,529 0,543 إندونيسيا

  1 602 801 801 0,010 0,010 أنغوأل
 13 936 6 968 6 968 0,085 0,087 أوروغواي

  5 126 2 563 2 563 0,031 0,032 أوزبكستان
  1 282 641 641 0,008 0,008 أوغندا
  9 130 4 565 4 565 0,056 0,057 أوكرانيا

 63 754 31 877 31 877 0,388 0,398 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 
 59 428 29 714 29 714 0,362 0,371 أيرلندا

  4 486 2 243 2 243 0,027 0,028 آيسلندا
 529 728 264 864 264 864 3,224 3,307 إيطاليا

  1 602 801 801 0,010 0,010 اببوا غينيا اجلديد 
  2 562 1 281 1 281 0,016 0,016 ابراغواي
 18 422 9 211 9 211 0,112 0,115 ابكستان
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األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
  164 82 82 0,001 0,001 ابألو

  8 010 4 005 4 005 0,049 0,050 الب رين
 472 222 236 111 236 111 2,874 2,948 الربازيل

 1 122  561 561 0,007 0,007 برابدوس
 56 064 28 032 28 032 0,341 0,350 الربتغال

 4 004 2 002 2 002 0,024 0,025 بروة دار السال 
 131 512 65 756 65 756 0,800 0,821 بلجيكا
 7 368 3 684 3 684 0,045 0,046 بلغاراي
 164  82 82 0,001 0,001 بليز

 1 602  801 801 0,010 0,010 بنغالديش
 7 208 3 604 3 604 0,044 0,045 بنما
 480  240 240 0,003 0,003 بنن

 164  82 82 0,001 0,001 بواتن
 2 242 1 121 1 121 0,014 0,014 بوتسواق

 480  240 240 0,003 0,003 بوركينا فاسو
 164  82 82 0,001 0,001 بوروندي

 1 922  961 961 0,012 0,012 البوسنة واهلرسك
 128 468 64 234 64 234 0,782 0,802 بولندا

 2 562 1 281 1 281 0,016 0,016 املتعدد  القومياا( -بوليميا )دولة 
 24 348 12 174 12 174 0,148 0,152 بريو

 7 850 3 925 3 925 0,048 0,049 بيالروس
 49 176 24 588 24 588 0,299 0,307 اتيلند

 5 286 2 643 2 643 0,032 0,033 تركمانستان
 219 612 109 806 109 806 1,337 1,371 تركيا

 6 408 3 204 3 204 0,039 0,040 ترينيداد وتوابغو
 640 320 320 0,004 0,004 تشاد

 49 818 24 909 24 909 0,303 0,311 تشيكيا
 320 160 160 0,002 0,002 توغو
 164 82 82 0,001 0,001 توفالو
 4 004 2 002 2 002 0,024 0,025 تونس
 164 82 82 0,001 0,001 تونغا
 320 160 160 0,002 0,002 ليش  -تيمور

 1 282 641 641 0,008 0,008 جامايكا
 640 320 320 0,004 0,004 اجلبل األسود

 22 106 11 053 11 053 0,135 0,138 اجلزاىر
 2 884 1 442 1 442 0,018 0,018 جزر البهاما
 164 82 82 0,001 0,001 جزر القمر

 164 82 82 0,001 0,001 جزر سليمان
 164 82 82 0,001 0,001 جزر كوك
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األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
 164 82 82 0,001 0,001 جزر مارشال

 164 82 82 0,001 0,001 أفريقيا الوسطجمجهورية 
 8 490 4 245 4 245 0,052 0,053 اجلمهورية الدومينيكية

 1 762 881 881 0,011 0,011 اجلمهورية العربية السورية
 1 602 801 801 0,010 0,010 مجهورية الكونغو الدُيقراطية

 1 602 801 801 0,010 0,010 مجهورية تنزانيا املت د 
 363 138 181 569 181 569 2,210 2,267 مجهورية كوراي

 962 481 481 0,006 0,006 مجهورية كوراي الشعبية الدُيقراطية
 800 400 400 0,005 0,005 مجهورية ألو الدُيقراطية الشعبية

 480  240 240 0,003 0,003 مجهورية مولدوفا
 43 570 21 785 21 785 0,265 0,272 فريقياأجنوب 

 962  481 481 0,006 0,006 جنوب السودان
 1 282  641 641 0,008 0,008 جورجيا
 164  82 82 0,001 0,001 جيبويت
 88 742 44 371 44 371 0,540 0,554 الدامنرك

 1 282  641 641 0,008 0,008 دولة فلسطني
 164  82 82 0,001 0,001 دومينيكا

 480  240 240 0,003 0,003 رواندا
 31 716 15 858 15 858 0,193 0,198 رومانيا
 1 442  721 721 0,009 0,009 زامبيا

 800  400 400 0,005 0,005 زمبابوي
 164  82 82 0,001 0,001 ساموا

 164  82 82 0,001 0,001 سان تومي وبرينسييب
 320  160  160 0,002 0,002 سان مارينو

 164  82  82 0,001 0,001 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 164  82 82 0,001 0,001 سانت كيتس ونيمس

 164  82  82 0,001 0,001 سانت لوسيا
 7 048  3 524  3 524 0,043 0,044 سري ألنكا
 1 922  961  961 0,012 0,012 السلمادور
 24 508  12 254  12 254 0,149 0,153 سلوفاكيا
 12 174  6 087  6 087 0,074 0,076 سلوفينيا
 77 690  38 845  38 845 0,473 0,485 سنغافور 
 1 122  561  561 0,007 0,007 السنغال
 1 602  801  801 0,010 0,010 السودان
 800  400  400 0,005 0,005 سورينا 
 145 126  72 563  72 563 0,883 0,906 السويد
 184 372  92 186  92 186 1,122 1,151 سويسرا
 164  82  82 0,001 0,001 سرياليون
 320  160  160 0,002 0,002 سيشيل
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األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
 65 194  32 597  32 597 0,397 0,407 شيلي
 4 486  2 243  2 243 0,027 0,028 صربيا

 164  82  82 0,001 0,001 الصومال
 1 923 010  961 505  961 505 11,704 12,005 الصني

 640  320  320 0,004 0,004 طاجيكستان
 20 664  10 332  10 332 0,126 0,129 العراق
 18 422  9 211  9 211 0,112 0,115 عمان
 2 402  1 201  1 201 0,015 0,015 غابون
 164  82  82 0,001 0,001 غامبيا
 2 402  1 201  1 201 0,015 0,015 غاق

 164  82  82 0,001 0,001 غرينادا
 5 766  2 883  2 883 0,035 0,036 غواتيماأل

 320  160  160 0,002 0,002 غياق
 480  240  240 0,003 0,003 غينيا
 164  82 82 0,001 0,001 بيساو -غينيا 

 2 562 1 281 1 281 0,016 0,016 غينيا األستواىية
 164  82 82 0,001 0,001 فانواتو
 709 136 354 568 354 568 4,316 4,427 فرنسا
 32 838 16 419 16 419 0,200 0,205 الملبني

 116 614 58 307 58 307 0,710 0,728 البوليمارية( -فنزويال )مجهورية 
 67 438 33 719 33 719 0,410 0,421 فنلندا
  480 240 240 0,003 0,003 فيجي

 12 334 6 167 6 167 0,075 0,077 فييت ق 
 5 766 2 883 2 883 0,035 0,036 قربص
 45 172 22 586 22 586 0,275 0,282 قطر

 320 160 160 0,002 0,002 قريغيزستان
 164 82 82 0,001 0,001 كابو فريدي
 28 512 14 256 14 256 0,174 0,178 كازاخستان
 2 082 1 041 1 041 0,013 0,013 الكامريون
 12 334 6 167 6 167 0,075 0,077 كرواتيا

 962 481 481 0,006 0,006 كمبوداي
 437 944 218 972 218 972 2,665 2,734 كندا
 12 814 6 407 6 407 0,078 0,080 كواب

 2 082 1 041 1 041 0,013 0,013 كوا ديموار
 9 932 4 966 4 966 0,060 0,062 كوستاريكا
 46 134 23 067 23 067 0,281 0,288 كولومبيا
 962 481 481 0,006 0,006 الكونغو
 40 366 20 183 20 183 0,246 0,252 الكويت
 164 82 82 0,001 0,001 كرييباس
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األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
 3 844 1 922 1 922 0,023 0,024 كينيا
 7 528 3 764 3 764 0,046 0,047 ألتميا
 7 528 3 764 3 764 0,046 0,047 لبنان

 10 732 5 366 5 366 0,065 0,067 لكسمربغ
 164 82 82 0,001 0,001 ليرباي
 4 806 2 403 2 403 0,029 0,030 ليبيا

 11 374 5 687 5 687 0,069 0,071 ليتوانيا
 1 442 721 721 0,009 0,009 ليختنشتاين

 164 82 82 0,001 0,001 ليسوتو
 2 724 1 362 1 362 0,017 0,017 مالطة
 640 320 320 0,004 0,004 ما 

 54 622 27 311 27 311 0,332 0,341 ماليزاي
 640  320 320 0,004 0,004 مدغشقر

 29 794 14 897 14 897 0,181 0,186 مصر
 8 810 4 405 4 405 0,054 0,055 املغرب

 1 122 561 561 0,007 0,007 مقدونيا الشمالية
 206 958 103 479 103 479 1,260 1,292 املكسيك
 320 160 160 0,002 0,002 مالوي
 640 320 320 0,004 0,004 ملدي 
 187 736 93 868 93 868 1,143 1,172 العربية السعوديةاململكة 

اململكة املت د  لربيطانيا العظمج 
 731 561 365 781 365 780 4,452 4,567 وأيرلندا الشمالية

 800 400 400 0,005 0,005 منغوليا
 320 160 160 0,002 0,002 موريتانيا

 1 762 881 881 0,011 0,011 موريشيوس
 640 320 320 0,004 0,004 موزامبيق
 1 762 881 881 0,011 0,011 موقكو
 1 602 801 801 0,010 0,010 ميامنار

 164 82 82 0,001 0,001 املويد ( -ميكرونيزاي )وألايا 
 1 442 721 721 0,009 0,009 قميبيا
 164 82 82 0,001 0,001 قورو

 120 778 60 389 60 389 0,735 0,754 النروين
 108 444 54 222 54 222 0,660 0,677 النمسا
 1 122 561 561 0,007 0,007 نيبال

 320 160 160 0,002 0,002 النيجر
 40 046 20 023 20 023 0,244 0,250 نيجرياي

 800 400 400 0,005 0,005 نيكاراغوا
 46 614 23 307 23 307 0,284 0,291 نيوزيلندا

 164 82 82 0,001 0,001 نيوي
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األطراف يف اتماقية األم  املت د  
 (أ)ملكاف ة التص ر

جدددول األنصددبة 
املقدددددددرر  لألمدددددددد  

 املت د 

اجلددددددددول اإلرشددددددددادي 
للمدق  لألنصدبة املقدرر  

2020-2021 

التربعددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددادية لعددددا  

 )ابليورو( 2020

التربعددددددددددددددددددددددددددددددداا 
اإلرشددددددادية لعددددددا  

 )ابليورو( 2021

رتمدددددددددوع املبدددددددددالغ 
املسدددددددددددددددددددددددددددددددددت قة 

 )ابليورو(
 480 240 240 0,003 0,003 ذاي 
 133 594 66 797 66 797 0,813 0,834 اهلند

 1 442 721 721 0,009 0,009 ذندوراس
 32 998 16 499 16 499 0,201 0,206 ذنغاراي
 217 210 108 605 108 605 1,322 1,356 ذولندا

 3 524 052 1 762 026 1 762 026 21,448 22,000 الوألايا املت د  األمريكية
 1 371 818 685 909 685 909 8,349 8,564 الياابن
 1 602 801 801 0,010 0,010 اليمن
 58 628 29 314 29 314 0,357 0,366 اليوقن
 1٦ ٤30 ٩03 ٨ 21٥ ٤٥2 ٨ 21٥ ٤٥1 100,000 102,٥10 اجملموع

 أاير/ 31يف األتماقيددة يف تشدمل األطددراف الدددول ومنظمداا التكامددل األقتصددادي اإلقليمدي األطددراف  )أ(
 .2019مايو 

 تعترب الوألايا املت د  األمريكية متويلها للميزانية األساسية لالتماقية تربعاا. ماليظة:

    


