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 مؤتمر األطراف  

 الدورة االستثنائية الثانية

 2021كانون األول/ديسمبر  9-6بون، ألمانيا،  

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

 2022عام يزانية المؤقتة المقترحة لالم -البرنامج والميزانية 

 2022ام عالبرنامج والميزانية المؤقتان ل  

 ةمذكرة من األمان  

 موجز  
  31حرى   2021- 2020ألداء الميزانيدل اللل ترر  السدددددددددددددنرين          موجزا                            تقدد  ذد ا الوقيقدل ما  ددددددددددددددا   
برندداما الامددق القددا   عاى ، بمددا تذ كلددل مااومددال عن الناقددال والرقددد  الميرز تذ تنايدد   2021تموز/يوليدد   

وميزانيددل مؤقرين      ا   ، تقررح برنددام دد 2021- 2020إلى البرندداما والميزانيددل المارمدددين لاارر       ا   النرددا او واندددددددددددددرندداد 
 لماليل وك لل األولويال البرنام يلو  مع لميل عامل عن االحرياجال من الموارد البشريل وا   2022 لاا  

             وقيقل أيضدددددا  ف تذ دورت  الرابال عشدددددر ، تقد  ذ ا الوبناء عاى توجيهال مكرب مؤتمر األطرا 
يمكن لألطراف أن تنظر تذ اعرمادا تذ   2022مشدددددددروب مقرر بشدددددددلن البرناما والميزانيل المؤقرين لاا  

 الدور  االنرثنا يلو
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 مقدمة -     أوال   

"يقو  مؤتمر األطراف، قبيدق   لاقواعدد المداليدل لمؤتمر األطراف وذيهداتد  الارأيدل وأمداندل االتاداقيدل       وتقدا    -1
بدددء الارر  المدداليددل الرذ تهطيهددا ذدد ا الميزانيددل، بددالنظر تذ تقددديرال الميزانيددل ويارمددد بروات  ا راء ميزانيددل 

 و  (1-  أ/2ووو" )المقرر  أنانيل تلكن بناقال

مؤتمر               ، قر ر مكردب 19- وبدالنظر إلى اندددددددددددددرمرار الريدديدال الادالميدل الرذ يطرحهدا تطور جدا يدل كوتيدد  - 2
  الدور  ال امسدددل عشدددر  ، تلجيق 2021نيسدددان/أبريق    8األطراف )المكرب(، تذ اجرماع  الماقود بين الدورال تذ  

  حزيران/   28د بين الدددورال تذ  تذ اجرمدداعدد  الماقو      ا ،  و وقرر المكرددب أيضدددددددددددددد 2022لمؤتمر األطراف إلى عددا   
( لانظر تذ  2- دإ - ثنا يل لمؤتمر األطراف )  أ ، أن يقررح عاى األطراف تذ االتااقيل عقد دور  انددددددددر 2021 يوني  

  28و ونري ددل لدد لددل، أباهددت األمددانددل جميع األطراف تذ  2022مقررح مؤقددت بشدددددددددددددددلن البرندداما والميزانيددل لاددا   
                                     ( مقررح  ر يس مؤتمر األطراف تذ دورت   COP(ES-2)/2021/GEN)الم كر  الشدددددددددداويل   2021حزيران/يوني   

لمؤتمر األطراف ق ددد النظر تذ برناما وميزانيل مؤقرين التااقيل األم  المريد     الرابال عشددر  عقد دور  انددرثنا يل 
                             ، أباهت األمانل األطراف قبول  2021و وتذ أوا ق أياول/ندددددددبرمبر  2022لمكاتيل الر دددددددير واعرمادذما تذ عا   

 و ( 1) 2021كانون األول/ديسمبر    9إلى   6الارر  من مقررح عقد دور  انرثنا يل تذ  

والهرض من ذ ا الدور  االندددددرثنا يل لمؤتمر األطراف ومن النظر تذ البرناما والميزانيل المؤقرين  -3
ذ  اقيل وا ليل الاالميل بسددددددلنددددددل ت ذو ضددددددمان انددددددرمرار عمق أمانل االتا 2021تذ كانون األول/ديسددددددمبر  

 و 19-رغ  القيود الرذ تارضها جا يل كوتيد 2022 عا 

                        الا ين نددددددي نظر تيهما تذ    2022وتارض ذ ا الوقيقل البرناما والميزانيل المؤقرين المقررحين لاا   -4
الناجمل عن ال ا يل،  الدور  االنددددرثنا يلو وقد تلقر ت طيم األمانل له ا االقرراح بانددددرمرار أوج  عد  الريقن  

ن برناما وميزانيل من اللل المشداورال عبر اإلنررنت، من ل داوبال الامايل تذ الرااوض بشدلمن جهل، وا
 جهل أالرىو 

وعاى ذددد ا، تدددهن النها الددد ي اقررحرددد  األمددداندددل لابرنددداما والميزانيدددل المؤقرين ذو االعرمددداد عاى  -5
ال، وتمثق من ق  باد دراندددددددل مرامقل ومااوضدددددددال مكث  الرذ اعرمدل األطراف الرابع عشدددددددرمقررال مؤتمر  
لمواصددددال الامق الااال تذ      ا   مرين    ا  طراف قا مل عاى أندددداد جيدو ونددددروتر المقررال أندددداندددد اتااقال بين األ

و وندددددددددددددديوتر مؤتمر 2022تذ أيدار/مدايو      ا   إطدار االتادداقيددل حرى مؤتمر األطراف المقبددق المقرر عقدددا حداليدد 
وأي تسددددددويال   2023-2022ترر  السددددددنرين  انددددددبل لرنظر األطراف تذ ميزانيل األطراف ذ ا بيهل تااوض من 

 وتاديلل وتيديثال قد تدعو إليها الياجلو 

 2021-2020أداء الميزانية لفترة السنتين  -       ثانيا   

 لمحة عامة عن اإلنفاق -ألف 

تذ ال ددددددددددددددنددوق    2021تموز/يوليد     31ناقدال األمداندل وا ليدل الادالميدل حرى    1يارض ال ددول   -6
مليين يورو  9,7الر دددددددير، الرذ باهت  ندددددددانددددددديل التااقيل األم  المريد  لمكاتيلاالندددددددرهمانذ لاميزانيل األ

األولى من ترر  السددددنرينو وتذ الوقت   19 لبانددددر دا  مرونددددم مادل نددددار صددددرف اليورو اللل األشددددهر ا
ندت ييد  أمداندل اتاداقيدل مكداتيدل الر ددددددددددددددير من تنايد  برنداما عماهدا تذ الضدددددددددددددد  جدا يدل عدالميدل، الد ي تمك

  

(، الد ي يوات  بموجبد  قادأل األطراف عاى األقدق  1-  أ/1من النظدا  الدداالاذ لمؤتمر األطراف )المقرر    4المداد   من  3لااقر          وتقدا   (1)
   عاى عقد دور  انرثنا يلو
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ورال مسدريقل تذ إطار الميزانيل األندانديلو ويازى الرصديد المالذ المروقع تذ نهايل كلل وت ذناك مع كانت
لقال  السددددددددددنل إلى الوتورال الرذ تيققت تذ تظالي  الموااين بسددددددددددبب الواا ف الشدددددددددداغر  تذ وحدال الا

وتورال تذ السددددددددددار ال ارجيل والسدددددددددديانددددددددددال والدعو ا والاا  والرظنولوجيا والرناي ا وا ليل الاالميلو وأقرل ال
لاقيود الماروضدددل عاى اليدود الرذ كانت قا مل     ا  وتنظي  االجرماعال اليضدددوريل عاى جميع الوحدال، نظر 

يبددال المدداديددل، كمددا أقرل تذ ال دددمددال  تذ ماظ  الارر  وان ادداض االحريدداجددال من االجرمدداعددال أو الردددر 
مؤتمر األطراف، ول نل الاا  والرظنولوجيا،   الرشدهيايل األالرى الرذ كانت ندررظبد تظالي  عاد ، مثق مكاتب

ل ذيهل الرااعق بين الااو  والسدددددددياندددددددال تذ إطار  ول نل اندددددددراراض تناي  االتااقيل، إضددددددداتل إلى اجرماعا
 و  والرظنولوجيا والرناي و  الروجي  الرناي ي واإلدار ، والاا

  1ال دول 
  2021تموز/يوليه  31النفقات حسب البرنامج حتى 

 ()باليورو

 

الميزانيل المارمد   
2020 –2021 

  31الناقددددال حرى  
   2021تموز/يولي   

من   المروقاددددددل  الناقددددددال 
إلى كانون  آب/أغسطس 
 2021األول/ديسمبر  

إجمددالذ الناقددال، تذ  
  األول/ كددددددانددددون    31

 2021ديسمبر 

الرصددددديد المروقع حرى  
األول/   31   كددددددانددددددون 

 2021ديسمبر 

      براما األمانل -     أوال  

 598 157 240 869 1 390 408 850 460 1 838 026 2 واإلدار  الرناي يالروجي   -ألف

 293 114 297 008 1 687 183 610 824 590 122 1 االت االل  -باء

الد دددددددارجديدددددددل  الدادلقدددددددال    -جديد 
 732 299 142 884 1 415 415 727 468 1 874 183 2 والسيانال والدعو 

 093 347 277 858 2 598 669 679 188 2 370 205 3 الاا  والرظنولوجيا والرناي  -دال

 664 39 381 267 2 141 661 240 606 1 045 307 2 ال دمال اإلداريل -ذاء

      ا ليل الاالميل  -       قانيا  

 314 552 591 142 3 631 010 1 960 131 2 905 694 3 ا ليل الاالميل  -واو

إجمالي الميزانية األساسية 
 هاء(  - )ألف

622 540  14 066 681  9 862 348  3 13  029 928 1 510  694 

ناقال الميزانيل األندددانددديل حسدددب وج  اإلنااقو و ضددداتل إلى ما نددداف، زادل   2ويارض ال دول   -7
                                                                                   األمددانددل الرظددالي  تذ م دداالل أالرى، مثل  من اللل شددددددددددددددراء الررااليم والمادددال اللزمددل للجرمدداعددال 

الرايينال وانرهاء ال دمل اندددددرمر تذ  ر ، تهن ما تاا  منها ب مع أن األنددددداار كانت ناد    ا ، االترراضددددديلو وأالير 
 دود القيود الميايلوح
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  2ال دول 
   2021تموز/يوليه   31النفقات حسبب وجه اإلنفاق في الميزانية األسباسبية لنمانة واةلية العالمية حتى 

 )باليورو(

 وج  اإلنااق 

الميزانيدل المارمد   
2020 –2021 

  31الناقددددال حرى  
 2021ي   يول / تموز 

من   المروقادددددددل  الناقددددددال 
إلى كانون    آب/أغسطس 
 2021األول/ديسمبر  

إجمالذ الناقال حرى 
األول/   31   كددددددداندون 

 2021ديسمبر  

الرصددديد المروقع حرى  
  كدددددداندددددون األول/   31

 2021ديسمبر  

 946 10  تظالي  الموااين 

166 7 881 997 2 574 210 10 456 207 489 959 

 307 353 763 225 156 127 607 660 763  ال دمال الرااقديل 

 303 556 887 113 440 40 447 73 190 670  السار 

تظالي  الرشهيق والرظالي   
 215 445 011 622 1 171 575 839 046 1 226 067 2  المباشر  األالرى 

اإلمدادال والساع األنانيل  
 183 44 672 13 816 2 856 10 855 57  والمواد 

 (274 25) 799 60 صار  799 60 525 35  المادال والمركبال واألقاث 

 694  510  1 928  029  13 862  348  3 066  681  9 622  540  14 المجموع 

 لمحة عامة عن اإلنجازات   -باء 

، الروج  االندددددرراتي ذ لألمانل وا ليل الاالميل الوارد 14-  أ/1اعرمد مؤتمر األطراف، تذ مقررا  -8
مرت  بدددالمقرر المددد كورو وطادددب مؤتمر األطراف إلى األمددداندددل الو   2023-2020  لاارر تذ إطدددار النردددا ا  

يرسدددددددددددد  مع أحكا      ا   برنظي  أعمالهما تنظيم  2023-2020وا ليل الاالميل االنددددددددددددراانل بهطار النرا ا لاارر  
األطراف ويرماشددددى مع الروجيهال الميدد  تذ    تذ الدور  الرابال عشددددر  لمؤتمرل المر     االتااقيل والمقررا

و ويشددددددددددكق إطار النرا ا أندددددددددداد برناما عمق األمانل 2030-2018االنددددددددددرراتي ذ للتااقيل لاارر  اإلطار  
                                                                وا ليل الاالميل، ال ي ي سرن د إلي  تذ انرامال الموارد الماليلو 

نيو ح ددددددددديال إطار     ا   ، أحرزل األمانل وا ليل الاالميل تقدم2021-2020  واللل ترر  السدددددددددنرين -9
 أعاقت باض األنشطلو  19-، رغ  أن جا يل كوتيد2023-2020النرا ا لاارر  

  105، كدان  2021تموز/يوليد     31ومن األمثادل عاى األداء، ي ددر بداإلشدددددددددددددددار  إلى أند  حرى   - 10
بادان قد أكمات، بدع  من األمانل وا ليل الاالميل، وضددددددددددددع أذداتها الوطنيل الطوأيل بشددددددددددددلن تيييد أقر  

داد مشدداريا  الريويايل المرتبطل به ا الريييدو وكان الاري  تذ إع   قد بدأ     ا   باد  74تدذور األراضددذ، وكان  
اللل ورقال مااومال أندددداندددديل  الاامق اليكومذ الدولذ المانذ بال ااف قد عمق عاى إعداد تقريرا من  

                                                                                        عد ، ونددددددددددددددرل اجرماعال كامال، والاديد من اجرماعال ل ان الرنسددددددددددددددي  وترق الامق، كاها ع ق دل عبر  
إمدا قدد أكمدق برام د  الوطنيدل المرااقدل بدال اداف أو كدان تذ المراحدق النهدا يدل من      ا   بادد   59اإلنررندتا وكدان  

يانددال، بدع  من األمانل، قد صدداغت تقاريرذا المرااقل انددرظمالهاو وكانت ذيهل الرااعق بين الااو  والسدد 
الوطنيل بغيل                                                                              بر طيم انددر دا  األراضددذ وال ااف لمواصددال النظر تيهاو وح سددنت نماك  وأدوال اإلبل   

أكثر    2021و وباهت تهطيل حمال يو  الر ددددددير وال ااف لاا   2021بدء عمايل اإلبل  قبق نهايل عا   
ق الرواصددددق االجرماعذ، ومن الميرمق أن تظون الرهطيل ال ددددي يل  مايون شدددد م عاى ونددددا  150من  

 مايون ش مو    700وصات إلى أكثر من  
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قيدال ريو الثلث  لموارد، أحيى األمنداء الرنايد يون التاداوييمدا ي م الردرزر والشددددددددددددددراكدال وتابهدل ا -11
د من الشددددراكال القا مل تري  االت ددددال المشددددررك واتاقوا عاى أولويال جديد  لارااونو وانددددرمر تطوير الادي 

وأقيمت شدددددددددددراكال جديد ، من بينها مبادر  تشدددددددددددانهوون ل مهوريل كوريا، الرذ تقررب من ال كرى السدددددددددددنويل 
، وتااون مرادد السدددنوال مع كندا بشدددلن المسددداوا  بين ال نسدددين وحياز  األراضدددذو وأطا   الااشدددر  إلنشدددا ها

ر  م موعل الاشددددرين الاالميل بشددددلن اليد من مباد -م دددددران ر يسددددان جديدان لرمويق إصددددلح األراضددددذ 
بمسدددداذمل من  -                                                                         تدذور األراضددددذ وتازيز حام الموا ق األرضدددديل وبرناما مسددددر ب السددددور األالضددددر الاظي 

 لمريد  لمكاتيل الر يرو تااقيل األم  اا

 ا                                                                                     وندددددديقد  إلى مؤتمر األطراف تذ دورت  ال امسددددددل عشددددددر  تقريرا  شددددددامل  لألداء القا   عاى النرا -12
  نيو ح يال إطار النرا ا، وكلل من اللل ل نل انراراض  2021- 2020بشلن الرقد  الميرز تذ ترر  السنرين  
 ينو  تناي  االتااقيل تذ دورتها الاشر 

 2022البرنامج والميزانية المؤقتان المقترحان لعام  -       ثالثا   

 2022األولويات البرنامجية لعام   -ألف 

النرا ا ال ي اعرمدا مؤتمر األطراف تذ دورت  الرابال عشدددددددر  ح ددددددديال صدددددددممت تضدددددددمن إطار   -13
  د  جيد نيو تيقي و ورغ  إحراز تق2022لاا                                     ا وعاي ، تهنها ال تزال صددددداليل أيضدددددا  2023-2020 لاارر 

ذ ا    ا ذ ا الي يال، تهن  ال يزال يمكن تيقي  كثير من األمورو ل لل تقررح األمانل مواصال انر دا  إطار النرا 
 و 2022)انظر)ي( المرت  األول( بوصا  أناد برناما الميزانيل المؤقرل لاا  

ل عمق مسددرظمال مرادد  السددنوال ، نددراد األمانل وا ليل الاالميل الط 14-   أ / 1مع المقرر           وتمشدديا   -14
  ال امسل عشر   (، بانر دا  نها اإلدار  القا مل عاى النرا ا، لانظر تيها تذ الدور 2025-2022اقيل )للتا

 لمؤتمر األطرافو

 2022لمحة عامة عن الميزانية األساسية المؤقتة لعام   -باء 

،  14-   أ / 10مر األطراف تذ المقرر  قرذا مؤت ، الرذ أ 2021تذ ضددوء الميزانيل األندداندديل المارمد  لاا   - 15
المقدر  من الموارد  بنمو انددددددددددمذ صدددددددددداريو ول لل تهن االحرياجال 2022تقررح األمانل ميزانيل مؤقرل لاا  

 تمثق أي تهيير تذ المسروى الاا  لاموارد الماليل والبشريل مقارنل بالسنل السابقلو  ال

 ددددبل المقرر   شددددادي لاربرعال يسددددرند إلى ناس جدول األن وعلو  عاى كلل، لما كان ال دول اإلر  -16
  73/271لقرار ال معيل الاامل       قا  لقسددددددددددددمل ناقال األم  المريد  الرذ اعرمدتها ال معيل الاامل المنشددددددددددددل  وت

  (، تهن م موب الثالثل والسددددددددباين تذ دورتها    2018كانون األول/ديسددددددددمبر    22)ال ي اعرمدت  ال معيل الاامل تذ  
مقارنل   الثانذ                  و وي ا قد المرت   2021مسدروى ال ي كان عاي  تذ عا  رشداديل ال يزال عند ناس الالربرعال اإل

 و 2022و 2021بين ال دولين اإلرشاديين لاربرعال لاامذ 

، 14-  أ/10و بقاء االتسداق مع المقرر  2021ولايااظ عاى مسدروى الربرعال مثق مسدروى عا   -17
 و2021  تذ عا  رشاديل بناس المباغ ال ي كانت عاي تقررح األمانل تاويض الربرعال اإل

، وذذ ال تاكس 3بالرا ددددديق تذ ال دول    2022ؤقرل المقررحل لاا  وترد الميزانيل األندددددانددددديل الم -18
 أي تهيير مقارنل بالاا  الساب و 
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  3ال دول 
  2022الميزانية األساسية المؤقتة المقترحة لالتفاقية لعام 

 )باليورو(

)أ( 2021  المارمد    الميزانيل  
 النسبل المهويل لاارق  2022الميزانيل المؤقرل المقررحل   

    براما األمانل  -      أوال  

 0,0 419 013 1 419 013 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة   - ألف 

 0,0 295 561 295 561 االتصاالت  - باء 

 0,0 937 091 1 937 091 1 العالقات الخارجية والسياسات والدعوة  - جيم 

 0,0 685 602 1 685 602 1 العلم والتكنولوجيا والتنفيذ   - ل ا د 

 0,0 523 153 1 523 153 1 الخدمات اإلدارية   - هاء 

    ا ليل الاالميل   -        قانيا  

 0,0 452 847 1 452 847 1 اةلية العالمية   - واو 

 0,0 311 270 7 311 270 7 واو(   -   المجموع الفرعي )ألف 

 0,0 141 945 141 945 %( 13)   تكاليف دعم البرامج   -        ثالثا  

 0,0 - - المتداول احتياطي رأس المال    -        رابعا  

 0,0 452 215 8 452 215 8         رابعا (   -                 المجموع )أوال  

    

    اإليرادات 

 0,0 292 511  292 511  تبرب حكومل الباد المضي  

 0,0 749 582 7 749 582 7 الربرعال اإلرشاديل 

 0,0 411 121  411 121  األرصد  غير المسر دمل 

 0,0 452  215 8 452  215 8 مجموع اإليرادات 

 و14-  أ/10عاى النيو الماروض تذ المقرر  2021الميزانيل المارمد  من عا   )أ(

االحريدداجددال المقدددر  من الموارد حسدددددددددددددددب وجدد  اإلنادداق لاميزانيددل البرنددام يددل   4ويارض ال دددول   -19
 و2022المؤقرل للتااقيل لاا  
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  4ل ال دو 
  وجه اإلنفاقالميزانية األساسية المؤقتة المقترحة حسب 

 )باليورو(

 2021الميزانيل المارمد    وج  اإلنااق 

الميزانيل البرنام يل المؤقرل  
 النسبل المهويل لاارق  2022المقررحل لاا   

 0,0  5 473 083 083 473 5  تظالي  الموااين 

 0,0  381 830 830 381  ال دمال الرااقديل 

 0,0  335 095 095 335  السار 

 0,0  1 033 613 613 033 1  الرشهيق والرظالي  المباشر  األالرى تظالي   

 0,0  28 928 928 28  اإلمدادال والساع األنانيل والمواد 

 0,0  17 763 763 17  المادال والمركبال واألقاث 

 0,0 311 270 7 311 270 7 المجموع الفرعي 

 0,0 945 141 945 141 %( 13امج ) تكاليف دعم البر 

 0,0 - - احتياطي رأس المال المتداول 

 0,0 452 215 8 452 215 8 المجموع 

ونددددددددددددددييردا  األمين الرنايد ي إلى المروندل تذ تنايد  جددول الوادا ف تذ ترر  السددددددددددددددنرين المقبادل،  -20
الندددددريداث    2022تذ عا  ذذ اليال تذ ترر  السدددددنرين الراذنلو ونددددديظق ييرا  إلى السددددداطل اللزمل  كما

                                                                                          واا ف عاى مسدرويال أدنى من مسدرويال الواا ف المدرجل تذ ال دول، عاى أن ي اه  أن ذ ا الراديلل 
 5  473 083                                                                              ندددددددددربقى تذ حدود ناس الميزانيل الم  ددددددددد دددددددددل لرظالي  الموااين، الميدد  حاليا  تذ مباغ  

، وذو ال ياكس أي 2022ل الادالميدل لادا   ملك الموااين المقررح لألمداندل وا ليد   5يوروو ويارض ال ددول 
 تهيير مقارنل بارر  السنرين الياليلو

  5ال دول 
 2022مالك الموظفين المقترح لنمانة واةلية العالمية لعام 

 2022المؤقرل المقررحل الميزانيل  2021–2020الميزانيل المارمد   

 الم موب  ميل ا ليل الاال األمانل  الم موب  ا ليل الاالميل  األمانل  

       الاهل الانيل والاهال الاايا

 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 وكيق األمين الاا 

 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 الم موب الارعذ لااهل الانيل والاهال الاايا

 14,00 4,00 10,00 14,00 4,00 10,00 الم موب الارعذ لاهل ال دمال الاامل

 45,00 14,00 31,00 45,00 14,00 31,00 المجموع
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  ميزانية الطوارئ لخدمة المؤتمرات التي اعتمدتها الجمعية العامة -       رابعا   

، إلى األمين الاا  أن يواصدق رصدد م  د دال  75/218طابت ال معيل الاامل، بموجب قرارذا   -21
ل دمال المؤتمرال )الررجمل الشدددددددداويل وانددددددددرنسددددددددا  الوقا   وال دمال األالرى كال ال ددددددددال( تذ الميزانيل 

والسددددددددددددددنوال اللحقددل لدددورال مؤتمر األطراف وكددق ذيهددل من ذيهدداتدد    2021تذ عددا     البرنددام يددل المقررحددل
  دد ددال بالنسددبل لدورال اتااقيل مكاتيل الر ددير، ترابع األمانل كق  منها ألذميل ذ ا الم   ا  الارأيلو و دراك

اب  هايل، طله ا ال   ا  عا  مع المكاتب المانيل تذ األم  المريد  تذ نيويورك لضددمان انددرمرار الدع و وتي يق
ضدمان إدرا  ذ ا الم  د دال   2021األمين الرناي ي إلى المراقب المالذ لألم  المريد  تذ نيسدان/أبريق  

  و2022تذ الميزانيل البرنام يل المقررحل لاا   األطراف ال امس عشرمر  لمؤت 

تذ وكانت ال معيل الاامل اعرمدل تذ مقرراتها السددددابقل ذ ا الم  دددد ددددال ل دمال المؤتمرال  -22
ذ ا الممارندددددددل، وجب    إطار ميزانيل األم  المريد  الااديلو بيد أن  إن قررل ال معيل الاامل عد  مواصدددددددال

                                                                                   راف تيم ق تظالي  ذ ا الم  دددددددد ددددددددالو ووتقا  لاممارنددددددددل المربال، أ عدل بناء عاى كلل ميزانيل عاى األط
 الطوارئ الراليل كذ ينظر تيها مؤتمر األطرافو

و وندياز   2022ندبوعين مرراليين تذ الم موب تذ عا   اقد مؤتمر األطراف أومن الماررض أن ين  -23
لجرماعال بييأل تراح الدمال الررجمل الشددددددددددداويل اندددددددددددر دا  الم  ددددددددددد دددددددددددال لروتير ال دمال اللزمل ل

                            اجرمدداعددا  تذ األنددددددددددددددبوب(، وترجمددل   20الجرمدداعين مرزامنين تذ أي وقددت أقندداء دور  مؤتمر األطراف )أي  
  200صددددددددددددددايل أقناء الدور  و  150صددددددددددددددايل قبق الدور  و 2 000 ب من الوقا   يقدر   وت هيز وتوزيع عدد

 مايون يوروو 1,6 ب الرظاال الظامال له ا االحرياجال المقدر   6صايل باد الدور و وترد تذ ال دول 

  6ال دول 
  الميزانية الطارئة لخدمة المؤتمرات

 )باليورو(

 2022 وج  اإلنااق

 1 396 898 الدمال اجرماعال األم  المريد 

 181 597 تظالي  دع  البراما

 1 578 495 المجموع

 والتوصياتاالستنتاجات   -       خامسا   

عمل األمانة     ا                                                                              تعر ض الميزانية المؤقتة المقترحة االحتياجات من الموارد التي يسبببتلزمها ارنامج -24
 ألطراف النظر في مشروع نص المقرر التالي:واةلية العالمية. ولهذا السبب قد يود مؤتمر ا

 إن مؤتمر األطراف، 

 ، ( 2) بالقواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )االتفاقية(            إذ يذكر   

بسبببببببببببب القيود   2022                                                 أن االجتمباع الخبامع عشبببببببببر لمؤتمر األطراف أ جبل إلى عبام   إذ يرى و 
 ،19-الناشئة عن جائحة كوفيد

  

 ، المرت و1-  أ/2المقرر  (2)
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من ثم إلى ضرورة اتخاذ الترتيبات الالزمة للسماح باستمرار سير عمليات االتفاقية،   إذ يشيرو 
 بما فيها أمانتها، واةلية العالمية، واجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية،

                                                              بمقترح مكتببب مؤتمر األطراف بببنن تنظر األطراف، اسبببببببببتثنبباء ، في ارنببامج        علمببا   إذ يحيط  و 
 من خالل طرائق متفق عليها وأن تعتمدهما، 2022 ية مؤقتين لعاموميزان

 ،14-م أ/10و 14-م أ/1بالمقررين           إذ يذك رو 

                                                                                 في المعلومبات الواردة في الوثيقبة التي أعبد تهبا األمبانبة واةليبة العبالميبة عن البرنبامج   قبد نظرو 
 ، ( 3) والميزانية المؤقتين

يورو لنغراض    8 215 452درهبا وقب 2022لعبام  الميزانيبة البرنبامجيبة المؤقتبةيعتمبد  -1 
 أعاله؛  3المحددة في الجدول 

  511  292                                                      حكومة  ألمانيا لتبرعها السببببنوي للميزانية األسبببباسببببية بمبل                    ي عرب عن تقديره  - 2 
 يورو )صندوق اون( بصفتها حكومة البلد المضيف لنمانة؛   511  292يورو، ولتبرعها الخاص بمبل   

 أعاله؛    5الك الموظفين للميزانية البرنامجية المؤقتة الوارد في الجدول  جدول م   يعتمد  - 3 

  في المائة 12مسبببببتوى احتياطي رأس المال المتداول عند نسببببببة   الحفاظ علىيقرر  -4 
 من النفقات السنوية المقدرة في الصندوق االستئماني للميزانية األساسية لالتفاقية؛ 

                                                 ء ، في أن يسبببتقي من األرصبببدة غير المسبببتخدمة المتاحة  لنمين التنفيذي، اسبببتثنا   ينذن  - 5 
ض اسبببببتعمال هذا الرصبببببيد احتياطي رأس المال المتداول، وأن                       يورو، شبببببريطة أال يخف     121  411             مبلغا  قدره  

 يتناسب مع الميزانية المعتمدة؛    ا                                                                 يوز ع أي استعمال لهذا الرصيد على البرامج واةلية العالمية توزيع 

 الوارد في مرفق هذا المقرر؛  2022ل اإلرشادي للتبرعات لعام الجدويعتمد  -6 

جميع األطراف في االتفاقية إلى أن تضبببببببع في اعتبارها أن التبرعات للميزانية  يدعو   -7 
)أ( من القواعد المالية  14                                           كانون الثاني/يناير من كل عام وفقا  للفقرة   1                          األسبببباسببببية ي توق ع وصببببولها في 

 لمؤتمر األطراف؛ 

ات  لنمين التنفيبببذي في أن يجري تحويالت اين كبببل انبببد من انود االعتمببباد يبببنذن   -8 
ة المبي نة في الجدول   من مجموع النفقات    في المائة 20                              أعاله إلى حد   أقصببببببى كل ي نسبببببببته  3                             الرئيسبببببب 

من كل    في المائة 25                                                                     المقد رة لبنود االعتمادات هذه، شببببريطة تطبيق حد تخر تصببببل نسبببببته إلى ناقص  
                    ألطراف تقريرا  عن أي إلى األمين التنفيبذي أن يقبدم إلى مؤتمر ا يطلببانود االعتمبادات هبذه، و  انبد من

 تحويالت من هذا القبيل؛ 

لنمين التنفيذي في أن ينشببو وظائف في الرتب الدنيا إضببافة إلى مالك             ينذن أيضببا    -9 
الجببببدول   المبين في  النحو  المعتمببببد على  حببببدود ميزان  5الموظفين  لتكبببباليف الموظفين  أعاله في  يببببة 

 يورو؛ 5 473 083تتجاوز  ال

                                                         امبة لنمم المتحبدة إلى أن تب دري في جبدول مؤتمرات واجتمباعبات  الجمعيبة العبيبدعو   -10 
 دورات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية المزمع عقدها في تلك السنة؛  2022عام 

  

 وICCD/COP(ES-2)/2الوقيقل  (3)
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يورو، على النحو    1  578  495ميزانيببة طوارئ لخببدمبات المؤتمرات، وقبدرهبا    يعتمببد -11 
إن قررت الجمعية العامة عدم   2022نامجية لعام                                 أعاله، ت ضبباف إلى الميزانية البر  6المحدد في الجدول  

 توفير موارد لهذه األنشطة في ميزانية األمم المتحدة العادية؛ 

 11، في حال عدم وصول التبرعات المخصصة لتغطية الغرض الوارد في الفقرة         يقر  ر -12 
 مبل  المذكور، إدراي الرصيد في ميزانية الطوارئ لخدمة المؤتمرات؛ إلى ال

ومراعاة للمقرر الحالي،   14-م أ/10مع المقرر      ا   إلى األمين التنفيذي، تمشببببييطلب   -13 
وتقديم تقرير عن حالة    2023-2022إعداد ميزانية وبرنامج عمل قائمين على النتائج لفترة السبببببببببنتين  

  عشرة.داء الميزانية، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في دورته الخامسة اإليرادات والنفقات وأ
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 المرفق األول

 2023-2020إطار نتائج اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للفترة   

 مؤشرال النرا ا 2023-2020                         النرا ا الر يس ل لاارر    األذداف االنرراتي يل للتااقيل

ل                              تيسددددددددددددددين حدددالدددل الن ظ  اإليكولوجيددد 
المرلقر  ومكاتيل الر ددددددددددير وتدذور  

وتازيز اإلدار   األراضددددددددددددددذ وال اداف  
المسدددردامل لألراضدددذ والمسددداذمل تذ  

 تيييد أقر تدذور األراضذ

تقايم المسدددددددددداحل المرلقر  بالر ددددددددددير وتدذور   1-1
 األراضذ وال ااف  

مااومال مسددرظمال عن حالل الر ددير وتدذور   1-2
 األراضذ وال ااف  

المرلقر  مااومال كال صددال    انددر دا  األطراف 1-3
  بالسدددددياندددددال وقا مل عاى الاا  ومنبثقل عن اتااقيل األم  
المريد  لمكاتيل الر دددددددير )االتااقيل( تذ الر دددددددددي  
  لار دير وتدذور األراضدذ وال ااف واإلندها  تذ تيييد 

 أقر تدذور األراضذ  

و                                                تناي  األطراف المرلقر  األنشددددددددطل  الراميل إلى با 1-1
يل الرذ وضدددددددارها لار ددددددددي لار دددددددير  األذداف الطوأ 

 وتدذور األراضذ وال ااف

إتاحل نددددددددددبيق وصددددددددددول األطراف المرلقر  لبيانال   1-2
مبدددد يدددل وأدوال مرطور  من أجدددق ترر  اإلبل  الوطنذ  

 المقبال تذ إطار االتااقيل

الراددداون الاامذ الددد ي يشددددددددددددددمدددق تقددددي  االتاددداقيدددل    1-3
ا   ل وقا مل عاى الامااومال كال صدددددددددال بالسدددددددددياندددددددددا

لار دددي لار ددير وتدذور األراضددذ وال ااف واإلنددها   
 تذ تيييد أقر تدذور األراضذ

تيسدددددددددين اروف معيشدددددددددل السدددددددددكان  
 المرلقرين

                                           انددددددددر دا  األطراف المرلقر  األنشددددددددطل  المارم د    2-1
 عاى األراضذ لريسين الامالل واالنرقرار واألمن  

االرتقاء بمسدددروى مراعا  القضدددايا ال نسدددانيل تذ   2-2
 الر دي لار ير وتدذور األراضذ وال ااف  الطم

 

د  عاى    2-1 بدددهمكددداندددال األنشددددددددددددددطدددل المارمددد                                         االعرراف 
 واالنرقرار   األراضذ تذ تيسين الامالل واألمن

انددددددددددددددر دددا  األطراف المرددلقر  توجيهددال االتادداقيددل    2-2
والمشددددددور  الرقنيل بشددددددلن إدما  القضددددددايا ال نسددددددانيل تذ  

           لريو ليل  تناي  االتااقيل وت مي  المشاريع ا

و دارتهدددددددا،   ال اددددددداف  آقدددددددار  ت  ي  
اإليكولوجيددددددل   النظ   مرونددددددل  وتازيز 
وتددلذددب السددددددددددددددكددان المرددلقرين وزيدداد   

 الر دي والرااتذالقدر  عاى 

ت  ي  آقار ال ااف و دارتها بطريقل أتضددددددددددق،   3-1
                                           انددددددددددددددرنددادا  إلى الدددع  والمااومددال المسددددددددددددددرمدددين من 

 االتااقيل

اإلنددددددد ا  3-2 تدطدبديد   تدذ  مدطد رد   الدمدبدكددر                              زيددددددداد   ر 
                                                     بال ااف و/أو الاواصددف الرمايل والررابيل انددرنادا  إلى  

 الدع  والمااومال المسرمدين من االتااقيل

  األطراف المرلقر  المااومال المسدددددددرمد   اندددددددر دا 3-1
من االتاددداقيدددل النددددددددددددددرظمدددال ال طم الوطنيدددل لمكددداتيدددل  

 ال ااف وتناي ذا  

   اندددددددر دا  األطراف المرلقر  المااومال المسدددددددرمد 3-2
من االتاددداقيدددل لار  ي  من آقدددار الاواصددددددددددددددف الرمايدددل  

 والررابيل

جاددب مزايددا بيهيددل عددالميددل عن طري   
 االتااقيل باااليلتناي   

إنددددددددددددددهددا  عمايددل االتادداقيددل تذ الا  الرددرزر مع    4-1
                                                 اتااقير ذ ريو األالريين وعمايال الرااون كال ال ددددددال  
وجادددددب   البيولوجذ،  والرنوب  المندددددا   تهير  م دددددال  تذ 

 منها  المزايا

 

مراعددا  إنددددددددددددددهددامددال االتادداقيددل من جددانددب الهيهددل    4-1
ر اليكومذ  اليكوميل الدوليل المانيل برهير المنا  والمنب

الدولذ لاااو  والسدددددددددددياندددددددددددال المانذ بالرنوب البيولوجذ  
 والدمال النظ  اإليكولوجيل

                                          الرقد  تذ وضددددددع مؤشددددددرال مشددددددرركل مع اتااقير ذ   4-2
 ريو األالريين  

وغير مدداليددل كبير     تابهددل موارد مدداليددل
و ضدددددددددددددداييدل لددع  تنايد  االتاداقيدل عن 
طري  إقددامددل شددددددددددددددراكددال تاددالددل عاى  

 الاالمذ والوطنذال ايدين  

نطاق م دادر الرمويق لار ددي لار دير وتدذور   1-5                                      تيسين ن بق الوصول إلى موارد الرناي    5-1
 األراضذ وال ااف

زيدداد  قدددر  البادددان األطراف المرددلقر  عاى ترجمددل    5-2
ظارذا المر ال بالمشاريع تذ م ال تناي  االتااقيل إلى  أت

 مشاريع كال جود  تا قل
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 يالمرفق الثان

 2022الجدول اإلرشادي لننصبة المقررة للميزانية األساسية لالتفاقية لعام   

األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

   189 569  2,500   189 569  2,500 2,500 االتياد األوروبذ
   177 787  2,345   177 787  2,345 2,405 االتياد الرونذ

  739  0,010  739  0,010 0,010 إقيوبيا
  3 622  0,048  3 622  0,048 0,049 أكربي ان
  67 640  0,892  67 640  0,892 0,915 األرجنرين
  1 552  0,020  1 552  0,020 0,021 األردن
  517  0,007  517  0,007 0,007 أرمينيا
  76  0,001  76  0,001 0,001 إريرريا
   158 640  2,092   158 640  2,092 2,146 إنبانيا
   163 372  2,155   163 372  2,155 2,210 أنرراليا
  2 883  0,038  2 883  0,038 0,039 إنرونيا
  36 223  0,478  36 223  0,478 0,490 إنرا يق
  148  0,002  148  0,002 0,002 إنواتينذ
  517  0,007  517  0,007 0,007 أتهانسران
  5 914  0,078  5 914  0,078 0,080 إكوادور
  591  0,008  591  0,008 0,008 ألبانيا
   450 196  5,937   450 196  5,937 6,090 ألمانيا

  45 537  0,601  45 537  0,601 0,616 اإلمارال الاربيل المريد 
  148  0,002  148  0,002 0,002 أنريهوا وبربودا

  370  0,005  370  0,005 0,005 أندورا
  40 141  0,529  40 141  0,529 0,543 إندونيسيا
  739  0,010  739  0,010 0,010 أنهوال

  6 431  0,085  6 431  0,085 0,087 أوروغواي 
  2 366  0,031  2 366  0,031 0,032 أوزبكسران
  591  0,008  591  0,008 0,008 أوغندا
  4 214  0,056  4 214  0,056 0,057 أوكرانيا

  -إيران )جمهوريل 
 0,398 اإلنلميل(

0,388  422 29  0,388  422 29  

  27 426  0,362  27 426  0,362 0,371 أيرلندا
  2 070  0,027  2 070  0,027 0,028 آيساندا
   244 466  3,224   244 466  3,224 3,307 إيطاليا

  739  0,010  739  0,010 0,010 بابوا غينيا ال ديد 
  1 183  0,016  1 183  0,016 0,016 باراغواي 
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األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

  8 501  0,112  8 501  0,112 0,115 باكسران
  76  0,001  76  0,001 0,001 باالو
  3 696  0,049  3 696  0,049 0,050 البيرين
   217 927  2,874   217 927  2,874 2,948 البرازيق
  517  0,007  517  0,007 0,007 بربادود
  25 873  0,341  25 873  0,341 0,350 البرتهال

  1 848  0,024  1 848  0,024 0,025 برونذ دار السل 
  60 691  0,800  60 691  0,800 0,821 با يكا
  3 400  0,045  3 400  0,045 0,046 باهاريا
  76  0,001  76  0,001 0,001 بايز

  739  0,010  739  0,010 0,010 بنهلديش
  3 327  0,044  3 327  0,044 0,045 بنما
  222  0,003  222  0,003 0,003 بنن
  76  0,001  76  0,001 0,001 بوتان
  1 035  0,014  1 035  0,014 0,014 بوتسوانا

  222  0,003  222  0,003 0,003 بوركينا تانو
  76  0,001  76  0,001 0,001 بوروندي 

  887  0,012  887  0,012 0,012 البوننل والهرنل
  59 287  0,782  59 287  0,782 0,802 بولندا

المرادد    -بولي يا )دولل 
 القوميال(

0,016 0,016  183 1  0,016  183 1  

  11 236  0,148  11 236  0,148 0,152 بيرو
  3 622  0,048  3 622  0,048 0,049 بيلرود
  22 695  0,299  22 695  0,299 0,307 تاياند

  2 439  0,032  2 439  0,032 0,033 تركمانسران
   101 349  1,337   101 349  1,337 1,371 تركيا

  2 957  0,039  2 957  0,039 0,040 ترينيداد وتوباغو
  296  0,004  296  0,004 0,004 تشاد
  22 990  0,303  22 990  0,303 0,311 تشيكيا
  148  0,002  148  0,002 0,002 توغو
  76  0,001  76  0,001 0,001 توتالو
  1 848  0,024  1 848  0,024 0,025 تونس
  76  0,001  76  0,001 0,001 تونها
  148  0,002  148  0,002 0,002 ليشرذ -  تيمور
  591  0,008  591  0,008 0,008 جامايكا

  296  0,004  296  0,004 0,004 ال بق األنود
  10 201  0,135  10 201  0,135 0,138 ال زا ر
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األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

  1 331  0,018  1 331  0,018 0,018 جزر البهاما
  76  0,001  76  0,001 0,001 جزر القمر
  76  0,001  76  0,001 0,001 جزر نايمان
  76  0,001  76  0,001 0,001 جزر كوك

  76  0,001  76  0,001 0,001 جزر مارشال
  76  0,001  76  0,001 0,001 جمهوريل أتري يا الونطى
  3 918  0,052  3 918  0,052 0,053 ال مهوريل الدومينيكيل

  813  0,011  813  0,011 0,011 ال مهوريل الاربيل السوريل
  739  0,010  739  0,010 0,010 جمهوريل الظونهو الديمقراطيل 

  739  0,010  739  0,010 0,010 لمريد جمهوريل تنزانيا ا
   167 585  2,210   167 585  2,210 2,267 جمهوريل كوريا

جمهوريدددل كوريددددا الشددددددددددددددابيددددل  
 الديمقراطيل

0,006 0,006  444  0,006  444  

الدددددديمقراطيدددددل   جمهوريدددددل الو 
 الشابيل

0,005 0,005  370  0,005  370  

  222  0,003  222  0,003 0,003 جمهوريل مولدوتا
  20 107  0,265  20 107  0,265 0,272 جنوب أتري يا
  444  0,006  444  0,006 0,006 جنوب السودان

  591  0,008  591  0,008 0,008 جورجيا
  76  0,001  76  0,001 0,001 جيبوتذ
  40 954  0,540  40 954  0,540 0,554 الدانمرك

  591  0,008  591  0,008 0,008 دولل تاسطين
  76  0,001  76  0,001 0,001 دومينيكا
  222  0,003  222  0,003 0,003 رواندا
  14 637  0,193  14 637  0,193 0,198 رومانيا
  665  0,009  665  0,009 0,009 زامبيا
  370  0,005  370  0,005 0,005 زمبابوي 
  76  0,001  76  0,001 0,001 ناموا

  76  0,001  76  0,001 0,001 ينسيبذنان تومذ وبر 
  148  0,002  148  0,002 0,002 نان مارينو

  76  0,001  76  0,001 0,001 نانت تنسنت وجزر غرينادين 
  76  0,001  76  0,001 0,001 نانت كيرس ونياس

  76  0,001  76  0,001 0,001 نانت لونيا
  3 253  0,043  3 253  0,043 0,044 نري النظا
  887  0,012  887  0,012 0,012 السااادور
  11 310  0,149  11 310  0,149 0,153 ناوتاكيا
  5 618  0,074  5 618  0,074 0,076 ناوتينيا
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األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

  35 853  0,473  35 853  0,473 0,485 ننهاتور 
  517  0,007  517  0,007 0,007 السنهال
  739  0,010  739  0,010 0,010 السودان
  370  0,005  370  0,005 0,005 نورينا 
  66 975  0,883  66 975  0,883 0,906 السويد
  85 086  1,122  85 086  1,122 1,151 نويسرا
  76  0,001  76  0,001 0,001 نيراليون 
  148  0,002  148  0,002 0,002 نيشيق
  30 087  0,397  30 087  0,397 0,407 شياذ
  2 070  0,027  2 070  0,027 0,028 صربيا

  76  0,001  76  0,001 0,001 ال ومال
   887 455  11,704   887 455  11,704 12,005 ال ين

  296  0,004  296  0,004 0,004 طاجيكسران
  9 536  0,126  9 536  0,126 0,129 الاراق
  8 501  0,112  8 501  0,112 0,115 عمان
  1 109  0,015  1 109  0,015 0,015 غابون 
  76  0,001  76  0,001 0,001 غامبيا
  1 109  0,015  1 109  0,015 0,015 غانا

  76  0,001  76  0,001 0,001 غرينادا
  2 661  0,035  2 661  0,035 0,036 غواتيماال
  148  0,002  148  0,002 0,002 غيانا
  222  0,003  222  0,003 0,003 غينيا
  76  0,001  76  0,001 0,001 بيساو  -غينيا  

  1 183  0,016  1 183  0,016 0,016 غينيا االنروا يل
  76  0,001  76  0,001 0,001 تانواتو
   327 260  4,316   327 260  4,316 4,427 ترنسا
  15 154  0,200  15 154  0,200 0,205 الاابين

  -تنزويل )جمهوريل 
 البوليااريل(

0,728 0,710  816 53  0,710  816 53  

  31 122  0,410  31 122  0,410 0,421 تناندا
  222  0,003  222  0,003 0,003 يي ذ

  5 692  0,075  5 692  0,075 0,077 تييت نا 
  2 661  0,035  2 661  0,035 0,036 قبرص
  20 846  0,275  20 846  0,275 0,282 قطر

  148  0,002  148  0,002 0,002 قيرغيزنران
  76  0,001  76  0,001 0,001 كابو تيردي 
  13 158  0,174  13 158  0,174 0,178 كازاالسران
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األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

  961  0,013  961  0,013 0,013 الظاميرون 
  5 692  0,075  5 692  0,075 0,077 كرواتيا
  444  0,006  444  0,006 0,006 كمبوديا
   202 108  2,665   202 108  2,665 2,734 كندا
  5 914  0,078  5 914  0,078 0,080 كوبا

  961  0,013  961  0,013 0,013 كول دياوار
  4 583  0,060  4 583  0,060 0,062 كونراريكا
  21 290  0,281  21 290  0,281 0,288 كولومبيا
  444  0,006  444  0,006 0,006 الظونهو
  18 629  0,246  18 629  0,246 0,252 الظويت
  76  0,001  76  0,001 0,001 كيريباد
  1 774  0,023  1 774  0,023 0,024 كينيا
  3 474  0,046  3 474  0,046 0,047 الت يا
  3 474  0,046  3 474  0,046 0,047 لبنان

  4 953  0,065  4 953  0,065 0,067 لظسمبر 
  76  0,001  76  0,001 0,001 ليبريا
  2 218  0,029  2 218  0,029 0,030 ليبيا
  5 249  0,069  5 249  0,069 0,071 ليروانيا

  665  0,009  665  0,009 0,009 لي رنشراين
  76  0,001  76  0,001 0,001 ليسوتو
  1 257  0,017  1 257  0,017 0,017 مالطل
  296  0,004  296  0,004 0,004 مالذ
  25 208  0,332  25 208  0,332 0,341 ياماليز 

  296  0,004  296  0,004 0,004 مدغشقر
  13 750  0,181  13 750  0,181 0,186 م ر
  4 066  0,054  4 066  0,054 0,055 المهرب

  517  0,007  517  0,007 0,007 مقدونيا الشماليل
  95 509  1,260  95 509  1,260 1,292 المكسيل
  148  0,002  148  0,002 0,002 وي مل

  296  0,004  296  0,004 0,004 مادي 
  86 639  1,143  86 639  1,143 1,172 المماظل الاربيل الساوديل

لبريطددددانيددددا   المريددددد   المماظددددل 
 الاظمى وأيرلندا الشماليل

4,567 4,452  610 337   4,452  610 337   

  370  0,005  370  0,005 0,005 منهوليا
  148  0,002  148  0,002 0,002 موريرانيا
  813  0,011  813  0,011 0,011 موريشيود
  296  0,004  296  0,004 0,004 موزامبي 
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األم    اتاددددداقيدددددل  تذ  األطراف 
)أ(المريد  لمكاتيل الر ير

 

جدول األن بل  
المقرر  لألم   

 المريد  

إلرشادي  ال دول ا
لألن بل المقرر   

 2021لاا  

الربرعال اإلرشاديل  
 2021لاا  

 )باليورو(

اإلرشادي  ال دول  
لألن بل المقرر   

 2022لاا   

الربرعال اإلرشاديل  
 2022لاا  

 )باليورو(

  813  0,011  813  0,011 0,011 موناكو
  739  0,010  739  0,010 0,010 ميانمار

  76  0,001  76  0,001 0,001 الموحد (   - ميكرونيزيا )واليال  
  665  0,009  665  0,009 0,009 ناميبيا
  76  0,001  76  0,001 0,001 ناورو
  55 739  0,735  55 739  0,735 0,754 النرويا
  50 046  0,660  50 046  0,660 0,677 النمسا
  517  0,007  517  0,007 0,007 نيبال
  148  0,002  148  0,002 0,002 الني ر
  18 481  0,244  18 481  0,244 0,250 ني يريا
  370  0,005  370  0,005 0,005 نيكاراغوا
  21 512  0,284  21 512  0,284 0,291 نيوزياندا
  76  0,001  76  0,001 0,001 نيوي 
  222  0,003  222  0,003 0,003 ذايرذ
  61 652  0,813  61 652  0,813 0,834 الهند

  665  0,009  665  0,009 0,009 ذندوراد
  15 228  0,201  15 228  0,201 0,206 ذنهاريا
   100 241  1,322   100 241  1,322 1,356 ذولندا

   1 626 323  21,448   1 626 323  21,448 22,000 الواليال المريد  األمريكيل
   633 083  8,349   633 083  8,349 8,564 اليابان
  739  0,010  739  0,010 0,010 اليمن
  27 056  0,357  27 056  0,357 0,366 اليونان

   7 582 749  100,000   7 582 749  100,000 102,510 المجموع

 و2021تموز/يولي   31                                                                           تشمق األطراف الدول  ومنظمال الرظامق االقر ادي اإلقايميل األطراف تذ االتااقيل تذ  )أ(
                                                كيل تموياها الميزانيل  األنانيل للتااقيل تبرعالو                             ت اربر الواليال المريد  األمري :ملحظل
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