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 اقجزء األول: اق قة،ع

 ا ثثةح اقدور  -     أوس   
                                                                                            افت ت حت الدورة الستطنائية الطانية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر يوم  -1

خاي      1) بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوسـاى  ببيان  30/12كانون األول/ديسـمبر  في السـاعة    6الثنين   
 يد بهوبندر ياداف.لغابات وتغير المناخ  ةعالي السطراف  وزير البيئة وااألةن رئيس ةؤتمر  

  وبعد إعراب رئيس ةؤتمر األطراف عن تضــــاةنه ةن األطراف وجمين المندوبين في الدورة الســــتطنائية  -2
 ية                          ع ر ض المسـائل التنظيم19-الطانية المعقودة في هذه األوقات العصـيةة  في سـياق ةكافحة جائحة كوفيد

                                         ئيس ةؤتمر األطراف أيضـــــا  ةمـــــرو  ةقرر يتضـــــمن                           الموافقة الصـــــاةتة. وعم م ر                         وعم م ةذكرة توضـــــا إجراء  
 ةن أجل اعتماده.    2) 2022البرناةج والميزانية المؤقتين المقترحين لعام 

 اقمسة،ل اقثنظ م ل -       ثة  ة   

 أعضةء اقمكثب -أقف 
 )أ( من جدول األعمةل(2)اقبند   

ــيا  ةن الف -3 ــك ل ةكتب ةؤتمر األ 22ةن المادة  2ة  قر                تماشـــ طراف في دورته                                        ةن النظام الداخاي  تمـــ
 الطانية ةن الرئيس ونواب الرئيس الحاليين.  الستطنائية

 إقرار جدول األعمةل -بةء 
 )ب( من جدول األعمةل(2)اقبند   

                 ر  جدول األعمال    ق                                    ةن جدول األعمال المؤقت الممــــروح  أ    7                                     وفقا  لإلجراء المنصــــو  عايه في الفقرة   -4
  الــذي أعــدتــه األةــانــة بــالتفــاق ةن رئيس ةؤتمر  ICCD/COP(ES-2)/1المؤقــت الممــــــــــــــروح )الوثيقــة  
                                                               ةن النظــام الــداخاي  وعم مــه األةين التنفيــذي عاى األطراف والمراقبين   14و  9                         األطراف  ووفقــا  لامــادتين  

 .2021أياول/سبتمبر  6 في

 وثة،ق ت  يض اق   د -ج م 
 )ج( من جدول األعمةل(2د بن)اق  

قية لامماركة في الدورة الستطنائية الطانية لمؤتمر األطراف.                 طرفا  في التفا  136                 أ با غ عن تسليل   -5
في التفـاقـية     3)       طرفـا    53                                                          ةن النظـام اـلداخاي  أفـاد ةكـتب ةؤتمر األطراف ـبدـنه قـد م ةمطاو  20               ووفقـا  لامـادة  

 ةن النظام الداخاي. 19  وثائق تفويض تفي بمقتضيات المادة 2021كانون األول/ديسمبر  17بحاول 

  

 انظر المرفق األول.  1)
 الذي يرد في اللزء الطاني ةن هذا التقرير. 2-د إ-م أ/1انظر المقرر   2)
                                             قدةت األطراف التالية أيضـا  وثائق التفويض  ICCD/COP(ES-2)/4ةن الوثيقة    4باإلضـافة إلى األطراف المدرجة في الفقرة    3)

 اوفينيا  وهولندا.والدانمرك  وساألرجنتين  وإسرائيل  واللزائر  
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      4) 2021تمــــرين الطاني/نوفمبر    30                                                     يا  ةن ةقرر ةكتب ةؤتمر األطراف في اجتماعه المعقود في  وتماشــــ  -6
                                                                                     ةمــاركا  في المؤتمر األةانة بالمعاوةات المتعاقة بتعيين ةمطايها في شــكل رســائل أو ةذكرات      5)       طرفا    91أباغ  
كاتب الحكوةية أو الســــااات  ةن الوزارات أو الســــفارات أو الةعطات الدائمة لدم األةم المتحدة أو الم  ية شــــفو 

األخرم  أو ةن خالل ةكـاتب األةم المتحـدة المحاـية  بمـا في إلط إخاـارات ةن جهـات التنســــــــــــــيق الوطنية  
 لتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر.

طراف أن وثائق التفويض أو رســـــائل التعيين الرســـــمية  ؤتمر األة ةكتب    6)                     وعالوة  عاى إلط  قرر -7
                                                                     التي لم تقد م بعد ينةغي تقديمها إلى أةانة التفاقية في أقرب وقت ةمكن.لممطاي األطراف 

ــيا الذي قدةه رئيس ةؤتمر األطراف في بيانه الفتتاحي في إطار البند   -8 )ج  ةن جدول  2وبعد التوضـــ
  ICCD/COP(ES-2)/4الوارد في الوثيقــة  طراف التقرير المتعاق بوثــائق التفويض  أل األعمــال  اعتمــد ةؤتمر ا 

 الذي قدةه ةكتب ةؤتمر األطراف إلى المؤتمر.

اعثمهةد اقمنظمهةت اقحك م هل اقهدوق هل ومنظمهةت اقمجثمع اقمهد   ومماا  اققاهة  اقخهة ا   -دال 
 وقب ل اقمراقبين

 )د( من جدول األعمةل(2)اقبند   

 الحكوةيـة الـدوليـة وةنظمـات الملتمن المـدني  بمـا في إلـط المنظمـات  تمر المنظمـاتمؤ اعتمـد ال -9
 .ICCD/COP(ES-2)/3غير الحكوةية المدرجة في الوثيقة 

 تنظ م األعمةل -هةء 
 )ه( من جدول األعمةل(2)اقبند   

ــتطنائية الطانية لمؤتمر األطراف عن بعد ةن خالل إجراء ةوافق -10 ــاةتة كتابي ة                                                                          ع ق دت الدورة الســ صــ
                                                       ةن جدول األعمال المؤقت الممــــروح. وأ رف ق توضــــيا  خر ةوجز    11و 10عاى النحو المبين في الفقرتين  

 بالبيان ال اي لرئيس ةؤتمر األطراف في افتتاح الدورة.   7) لإلجراء

انية  يز                                                                            البيان الفتتاحي لرئيس ةؤتمر األطراف أيضـــا  بممـــرو  ن  ةقرر بمـــدن البرناةج والم           وأ رف ق  - 11
بتوقيت بون )توقيت أوروبا   12/ 30خضـــــــــــن إلجراء الموافقة الصـــــــــــاةتة حتى الســـــــــــاعة   2022المؤقتين لعام 

           ب ر المقرر                                      . ولما لم ي رج أحد عن صــمته  فقد اعت  2021كانون األول/ديســمبر    9الوســاى  ةن يوم ال ميس  
   8) د ةن خالل بيــانــه ال تــاةي   مــ                                                                    ةعتمــدا . وأنهى رئيس ةؤتمر األطراف إلى عام األطراف أن المقرر قــد اعت  

  بتوقيت بون  30/13  في الســـــــــــــاعة 2021كانون األول/ديســـــــــــــمبر  9الذي أحيل إلى الوفود يوم ال ميس  
 )توقيت أوروبا الوساى . 

  

 )ج  ةن جدول األعمال.2انظر المرفق األول  البند   4)
ــافة إلى األطراف المدرجة في الفقرة    5) ــا    قدةت األطر ICCD/COP(ES-2)/4ةن الوثيقة   6باإلضـ ــائل التعيين                   اف التالية أيضـ  رسـ

ودولة فاسـاين  وسـانت فنسـنت وجزر غرينادين  وسـاوفا يا  والسـنغال   إسـتونيا  وألةانيا  وأوغندا  وتمـاد  وتوفالو  وجنوب أفريايا 
 يتانيا.الممالية  وةالوي  وةور  البوليفارية   وكندا  والكويت  وكينيا  وةقدونيا -وعمان  وغانا  وفنزويال )جمهورية 

 .7  الفقرة ICCD/COP(ES-2)/4جى الطال  عاى الوثيقة     ي ر   6)
 ول.انظر تذييل المرفق األ  7)
 انظر المرفق الطاني.  8)
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 اقحض ر -واو 

ل  ل ةمطاو األطراف ال -12 التالية في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصـــــحر لاممـــــاركة في  136                        ســـــ 
 نائية الطانية لمؤتمر األطراف تط الدورة الس

 التحاد األوروبي 
 التحاد الروسي 

 أإربيلان 
 األرجنتين 
 األردن
 أرةينيا 
 إسةانيا 
 أستراليا 
 إستونيا 
 إسرائيل 
 إسواتيني 
 إ وادور
 ألةانيا 
 ألمانيا 

 أنتيغوا وبربودا 
 إندونيسيا 

 أنغول
 أوروغواي
 أوزبكستان 

 أوغندا 
 اإلسالةية  -إيران )جمهورية 

 ا ليإياا
 باراغواي
 با ستان 
 بالو 

 البرازيل 
 البرتغال 
 باليكا 
 باغاريا 
 بايز 

 بنغالديش 
 بنما 
 بنن 

 بوتان 
 بوتسوانا 

 بوركينا فاسو 
 البوسنة والهرسط

 بولندا 
 بيرو 

 بيالروس 
 تاياند 

 تركمانستان 
 تركيا

 وتوباغو ترينيداد 
 تماد 

 تميكيا 

 توغو
 تونس 

 جاةايكا 
 اللبل األسود 

 اللزائر
 جزر البهاةا 

 ا الوساى أفرياي يةجمهور 
 اللمهورية الدوةينيكية 

 اللمهورية العربية السورية 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 جمهورية كوريا 
 جمهورية كوريا المعبية الديمقراطية 

 جمهورية ةولدوفا 
 جنوب أفريايا 

 السودان جنوب 
 جورجيا 
 الدانمرك 
 دوةينيكا 
 زاةبيا 

 زةةابوي 
 سان توةي وبرينسيبي 

 غرينادين  زرسانت فنسنت وج
 سانت لوسيا 
 سري لنكا 
 السافادور 
 ساوفا يا 
 ساوفينيا 
 السنغال 
 سورينام 
 سويسرا 
 سيراليون 
 شياي 
 صربيا 
 الصين 

 طاجيكستان
 غاةبيا 
 غانا

 غرينادا 
 غواتيمال 

 غيانا 
 غينيا 
 الستوائية غينيا  
 الفابين 

 البوليفارية   -فنزويال )جمهورية 
 فناندا 
 فيلي 

 فييت نام 
 قبر  

 قيرغيزستان
 خستان زا ا

 الكاةيرون 
  مبوديا 
  ندا 

  وت ديفوار 
  وستاريكا 
  ولوةبيا 
 الكويت 
  ينيا 
 لبنان 
 ليبريا 

 ليسوتو 
 ةالاة 
 ةالي
 ةاليزيا 
 ةصرةدغمقر 
 المغرب

 ةقدونيا الممالية 
 المكسيط 
 ةالوي 

 المماكة العربية السعودية 
المماكة المتحدة لبرياانيا العظمى  

 وأيرلندا الممالية 
 ةوريتانيا 
 س يو ةوريم

 ةوزاةبيق 
 ةيانمار

 الموحدة  - ةيكرونيزيا )وليات 
 ناةيبيا 
 النمسا 
 نيةال 

 نيليريا 
 نيكاراغوا 
 هايتي 
 الهند 

 هندوراس 
 هنغاريا 
 هولندا 

 الوليات المتحدة األةريكية 
 اليابان 
 اليمن 
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                                    وس ل  ل برناةج األةم المتحدة التالي  -13

 لمتحدة لابيئة.برناةج األةم ا

ل ل ةمطاو ة  -14                                                      ي ن وســت ةنظمات ةن قاا  الملتمن المدني أيضــا  أســماءهم                        متي ن حكوةيتي ن دوليت نظ                وســ 
 لامماركة في هذه الدورة.

 اق ثة،ق -زاي  

ترد في المرفق الطالث الوثائق المعروضــة عاى ةؤتمر األطراف لانظر فيها في دورته الســتطنائية  -15
 الطانية.

 فراقمقررات اقث  اعثمدهة مؤتمر األطا -       ثةقاة   

                                                 اققرار اقمثخذ بنةء  عاى ت ص ل ر، س مؤتمر األطراف  

والمقـدم لكي تنظر فيـه    2022 ـان ةمــــــــــــــرو  المقرر المتعاق بـالبرنـاةج والميزانيـة المؤقتين لعـام   -16
ك    ل عاى نمط فريق                                                                                   األطراف وتعتمده ثمرة اســتعراض وةمــاورة أجراهما فريق الميزانية غير الرســمي الذي شــ 

ــال المعني   ــعار الطاني الذي و ج  ه                                  لميزانية الم ت ةن في الدورات الباالتصــ                                                     عادية لمؤتمر األطراف  حســــب اإلشــ
. وأعرب رئيس ةؤتمر األطراف  بالنيابة عن ةكتب ةؤتمر  2021أياول/ســـــــــبتمبر    6إلى األطراف والمراقبين في  

  عن شــــكره لاســــيد 2021كانون األول/ديســــمبر  6طراف في األطراف  في بيانه الفتتاحي المنقول إلى األ
  ةن إســـواتيني عاى كفاءته في تنســـيق وتيســـير عمل الفريق غير الرســـمي  وعمم بتاط المناســـةة بونغاني ةاســـوكو 

 .2022ةمرو  المقرر المتعاق بالبرناةج والميزانية المؤقتين لعام  

افقة الصاةتة مو إلجراء ال  2022ة المؤقتين لعام وخضن ةمرو  المقرر المتعاق بالبرناةج والميزاني  -17
 2021كانون األول/ديســـمبر    9بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوســـاى  ةن يوم ال ميس   12/ 30حتى الســـاعة  

 لكي تنظر فيه األطراف وتعتمده.

وأعان رئيس ةؤتمر األطراف في بيانه ال تاةي أنه لم ترد أي تعايقات خالل ســـــــاعات الصـــــــمت   -18
ا عاى اعتماد المقرر المقدم فقتهطراف أعربت  بصـمتها  عن ةواألا  ين والسـةعين. وأشـار كذلط إلى أنالثنت 

  2022إليها. ولذلط  فقد اعتمد ةؤتمر األطراف ةمـــــــــرو  المقرر المتعاق بالبرناةج والميزانية المؤقتين لعام 
                              المقدم بناء  عاى توصية رئيسه.

 اخثثةم اقدور  -       رابةة   

 ور قدتقرير ا -أقف 

 (ةلمن جدول األعم 4)اقبند   

ةن جدول األعمال المؤقت الممـــــــــروح  تمـــــــــكل البيانات   17                                عاى نحو ةا أ شـــــــــير إليه في الفقرة  -19
                                                                                                ال اية التي أدلى بها رئيس ةؤتمر األطراف ال اوط العريضـــــة لهذا التقرير. واعت مد ةمـــــرو  تقرير الدورة  

 .2021كانون األول/ديسمبر  9في 

 األةانة  حسب القتضاء.  ه ةن الرئيس وةساعدة ةنجي تو                            قر  ر بدن يستكمل التقرير ب      لام         وأ إ ن  -20
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 إغالق اقدور   -بةء 
 من جدول األعمةل( 5)اقبند   

أعرب رئيس ةؤتمر األطراف عن اةتنانه لكل ةمطاي األطراف والمراقبين الذين شـــــــــــاركوا في هذه  -21
مؤتمر ســتطنائية الطانية لالة  م. وأعان عن إغالق الدور ســاهماتهالعماية الســتطنائية عاى صــبرهم وتعاونهم وة

ــحر يوم ال ميس  ــمبر   9األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصـــــــــــ في   2021كانون األول/ديســـــــــــ
 بتوقيت بون )توقيت أوروبا الوساى . 30/13الساعة 
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 اقمر ق األول

ب هةن ر، س مؤتمر األطراف    ا ثثهةح اقهدور  استهههههههههثانهة، هل اقاهة  هل قمؤتمر   
 ات ةق ل األمم اقمثحد  قمكة حل اقثصحر    األطراف

   

أود أن أرحب بلمين ةمطاي األطراف والمراقبين في الدورة الستطنائية الطانية لمؤتمر األطراف في  
 اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر.

ــاته األةانة في    أن د    بع  1) 2021حزيران/يونيه   28                                                    وت عقد هذه الدورة  حســــب اإلشــــعار الذي أرســ
واعتمـادهـا.   2022يزانيـة ةؤقتـة لبرـناةج العمـل لعـام  أعرب األطراف عن دعمهم  وإلـط بغرض النظر في ة

                                                              وبناء  عايه  أود أن أوجه انتةاه جمين ةمطاي األطراف إلى ةا ياي.

 ا ثثةح اقدور  -1 

ــتطنائية الطانية لم  األطراف   مرؤت                                                                              يســــرني أن أعان رســــميا   ةن خالل هذا البيان  افتتاح الدورة الســ
 في اتفاقية ةكافحة التصحر.

 اقثنظ م ل  اقمسة،ل -2 

 أعضةء اقمكثب )أ( 

                                                      ةن النظام الداخاي  سيتمك ل ةكتب ةؤتمر األطراف في دورته   22ةن المادة   2                   تماشيا  ةن الفقرة   
 الستطنائية الطانية ةن الرئيس ونواب الرئيس الحاليين.

 إقرار جدول األعمةل )ب( 

                      ذي أعدته األةانة وفقا    الICCD/COP(ES-2)/1عمال المؤقت الممـــــــروح )دول األج  ذا          أ ق ر  به 
ةن النظــام الــداخاي     14                                                                ةن النظــام الــداخاي  بــالتفــاق ةن رئيس ةؤتمر األطراف  ووفقــا  لامــادة    9لامــادة  

ةن  7الفقرة ي  ف                                                                                      وأ شـعر به األةين التنفيذي في وقت سـابق األطراف  والمراقبين  وإلط رهنا  بالتوضـيا الوارد
 جدول األعمال المؤقت الممروح.

 ،ق ت  يض اق   دوثة )ج( 

                                                                         ةن النظام الداخاي  تقد م وثائق تفويض الممطاين وأسماء الممطاين المناوبين    19                  تماشيا  ةن المادة  
 ساعة بعد افتتاح الدورة  إن أةكن. 24والمستمارين إلى األةانة الدائمة في ةوعد أقصاه 

                                   طانية المقباة لمؤتمر األطراف  قر ر  تطنائية التي تنعقد فيها الدورة الســــــــــــتطنائية ال الســــــــــــ  وف ظر           ونظرا  لا  
  أن يقبل  2021تمـرين الطاني/نوفمبر    30ةكتب الدورة الرابعة عمـرة لمؤتمر األطراف  في اجتماعه المعقود في  

ــالة  ــتطنائية الطانية فقط  رســــ ــتطنائية  فيما ي   هذه الدورة الســــ ــفة اســــ ــيق الوطني  اد صــــــ  بصــــ رة عن ةركز التنســــ
 ةن النظام الداخاي.   20و   19                                                   ل  ةن وثائق التفويض الرسمية التي تقتضيها المادتان  بد -- إن لزم األةر -- المعني 

  

فــــــــي  1) ــعــــــــار  اإلشـــــــــــــــــــ -https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-06/Countries  انــــــــظــــــــر 

COP%20ES-2-eng-web-final.pdf. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-06/Countries-COP%20ES-2-eng-web-final.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-06/Countries-COP%20ES-2-eng-web-final.pdf
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 وقب ل اقمراقبين اعثمةد اقمنظمةت اقحك م ل اقدوق ل ومنظمةت اقمجثمع اقمد   ومماا  اققاة  اقخة ا )د( 

الفقرة    ــام  ــا  ألحكــ ــادتين    22  ةادلمــــ ةن ا  7                    وفقــ ــاقيــــة  والمــ ــام الــــداخا  7و  6ةن التفــ النظــ ي  ةن 
    يوافق ةؤتمر األطراف عاى قـائمـة المنظمـات الحكوةـية اـلدولـية وةنظمـات الملتمن المـدني  1- م أ / 26 والمقرر 

بما فيها المنظمات غير الحكوةية  الموصــــــــــــى باعتمادها في الدورة الســــــــــــتطنائية الطانية لمؤتمر األطراف   
 .ICCD/COP(ES-2)/3ها الواردة في الوثيقة غت صي وإلط ب 

 األعمةل تنظ م )ه( 

                                                                                       ســــــــت عق د الدورة الســــــــتطنائية الطانية لمؤتمر األطراف عن بعد عن طريق إجراء الموافقة الصــــــــاةتة   
ةن جدول األعمال المؤقت الممــروح. ويرد توضــيا  خر    11و 10الكتابي  عاى النحو المبين في الفقرتين  

 اء في ةرفق هذا البالغ )انظر التذييل أدناه .جر إلةقتضب لهذا ا

 2022اقميزا  ل اقمؤقثل اقمقثرحل قةةم   -بر ةمج واقميزا  ل  اق -3 
 لكي تنظر فيه األطراف   2022بمــــدن الميزانية المؤقتة لعام     2) يســــرني أن أقدم ةمــــرو  المقرر المرفق  

ــبتمبر  6قبون في رالم                                                     وتعتمده. ويمـــكل ةمـــرو  المقرر  الذي أ خار به األطراف وا   ثمرة   3) 2021أياول/سـ
ــاورة أ  ــتعراض وةمـ ــال المعني بالميزانية اسـ ك  ل عاى نمط فريق التصـ ــ  ــمي الذي شـ                                                                                      جراهما فريق الميزانية غير الرسـ

                                                                                                        المت ةن في الدورات العادية لمؤتمر األطراف. وأود أن أشــكر  باســم المكتب  الســيد بونغاني ةاســوكو ةن إســواتيني 
 يق عمل الفريق غير الرسمي وتيسيره.دار تنسقت باعاى توليه  

بتوقيت بون   30/12المقرر المرفق إلجراء الموافقة الصـــــــاةتة حتى الســـــــاعة وي ضـــــــن ةمـــــــرو   
ــاى  ةن يوم ال ميس  ــمبر    9)توقيت أوروبا الوسـ                                     . ويمكن توجيه التعايقات  إن و جدت  2021كانون األول/ديسـ

ا إلى  ــه  طريقــــ عن  أو  ــد  الوفــــ رئيس  ــل  ق بــــ ــالي   ةي أل                                     ةن  التــــ اإللكتروني  ــد  البريــــ عنوان  عاى  ــذي  التنفيــــ ن 
secretariat@unccd.int. 

 تقرير اقدور  -4 
                                                                ةن جدول األعمال المؤقت  ســـــي قد م  إلى جانب هذا البالغ  ةوجز لممـــــرو   17                  بناء  عاى الفقرة   

بتوقيت بون   13/ 30في الســــــــــــاعة   2021كانون األول/ديســــــــــــمبر    9س  ميالتقرير إلى المندوبين يوم ال  
                                        أوروبا الوساى   وسي عتبر حينها ةعتمدا . )توقيت 

  غتنم هذه الفرصـــة ألعرب عن تضـــاةني ةن األطراف وجمين المندوبين في هذه الدورة الســـتطنائيةوأ  
 .19-التي تنعقد في هذه األوقات العصيةة  في جهودهم لمكافحة جائحة كوفيد

 )توقين  السيد بهوبندر ياداف
 وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند

 ورئيس ةؤتمر األطراف في
 األةم المتحدة لمكافحة التصحر اتفاقية

  

  

  الذي يرد في اللزء الطاني ةن هذا التقرير. 2-د إ-م أ/1انظر المقرر   2)
فـي  3) ــار  اإلشـــــــــــــــعـــــ -https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-09/Countries-web  انـظـر 

COP%20ES-2-eng.pdf. 

mailto:secretariat@unccd.int
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-09/Countries-web-COP%20ES-2-eng.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-09/Countries-web-COP%20ES-2-eng.pdf
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 اقثذييل  

 "إجراء اقم ا قل اقصةمثل" ب ةن مقثضب قه  

ــم "اإلجراء الكتابي" أو "  ــا  باســــ ــاةتة"  المعروف أيضــــ راء عدم العتراض"  جإ                                                                   "إجراء الموافقة الصــــ
إجراء تتةعه بعض هيئات األةم المتحدة لعتماد ةقررات ةن دون عقد اجتما  حضـوري. ففي الحالت   هو

                        و  المقرر المعني كتابة                                                                                التي يكون فيها عقد جاسـة عاةة غير ةمكن عمايا   ي عم  م رئيس الهيئة المعنية ةمـر 
ــاةتة  الذي يدوم عاد ــتازم اســـــــت دام إجراء   72ةدة تصـــــــل إلى  ةبموجب إجراء الموافقة الصـــــ ســـــــاعة. ويســـــ

الموافقة الصـــــاةتة/اإلجراء الكتابي عقد ةمـــــاورات أو ةفاوضـــــات ةســـــةقة بمـــــدن المقرر الماروح لعتماده.  
ــرو  المقرر لن تطار ب  ــائل ولن يقاب ل بدي اعتراض خالل  ويتد د رئيس الهيئة عادة ةن أن ةمــ ــدنه أي ةســ                                          مــ

                                ةعتمدا  إن لم ي رج أحد عن صمته.                            فترة الصمت. وي عتبر المقرر

                                                                                           وسـت عق د الدورة السـتطنائية الطانية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصـحر في  
                   واعتمادها. وست عقد  2022لمؤقتة لعام لانظر في الميزانية ا  2021كانون األول/ديسمبر  9إلى   6الفترة ةن 

 الصاةتة. ةقالدورة عن بعد عبر إجراء المواف

                                                                                        ولضــمان الســالســة في اعتماد ةؤتمر األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصــحر الميزانية    
ــال المعني  ك  ل فريق غير رســـمي ةن ةمطاي األطراف. وات  ذ شـــكل فريق التصـ بالميزانية                                                                                          المؤقتة المقترحة  شـــ 

                                            وين هذا الفريق غير الرســــــمي وســــــير عماه. وف ت ا ك ت                                                      المعتمد في الدورات العادية لمؤتمر األطراف نموإجا  في  
ق الميزانية غير الرســـمي أةام جمين الوفود. وعايه  اســـتعرض هذا الفريق غير الرســـمي باب الممـــاركة في فري 

  18ةن الممـــــاورات الفتراضـــــية خالل الفترة الممتدة بين    الميزانية التي اقترحها األةين التنفيذي وعقد ســـــاســـــاة 
                                             . وأتم الفريق عماه وقد م ةمـــــــــرو  ةقرر إلى رئيس 2021تمـــــــــرين الطاني/نوفمبر    12وبر و ت   تمـــــــــرين األول/أ 

كـانون   9في    2022ةؤتمر األطراف. وةن المتوقن اعتمـاد ةمـــــــــــــرو  المقرر المتعاق بـالميزانيـة المؤقتـة لعـام  
 ساعة ةن الصمت.  72بعد   2021األول/ديسمبر  
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 اقمر ق اقاة  

ة، هل اقاهة  هل قمؤتمر    إغالق اقهدور  استهههههههههثانه   ب هةن ر، س مؤتمر األطراف  
    ات ةق ل األمم اقمثحد  قمكة حل اقثصحر األطراف
أود أن أرحـب بلمين ةمطاي األطراف والمراقبين في اليوم األخير ةن اـلدورة الســــــــــــــتطـنائـية الـطانـية  
  األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر.  لمؤتمر

                                                           ائية الطانية التي ع قدت ةن خالل إجراء الموافقة الصـاةتة  في  الدورة السـتطن  نويسـرني أن أعان أ 
  حققت هدفها المتمطل في اعتماد برناةج وةيزانية ةؤقتين  2021كانون األول/ديســـــــمبر  9إلى  6الفترة ةن 

  م هعرب عن عميق شــــكري للمين ةمطاي األطراف والمراقبين عاى تفهمهم وةســــاهمت . وأود أن أ 2022لعام 
 التالية.                                                                  وتعاونهم. وفي هذا البيان ال تاةي  أود أن أقدم تقريرا  عن البنود

 2022اقميزا  ل اقمؤقثل اقمقثرحل قةةم  -اقبر ةمج واقميزا  ل  -3 

الثنتين والســـــةعين. فقد أعربت يســـــرني أن أعان عدم ورود أي تعايقات خالل ســـــاعات الصـــــمت  
د المقرر المقــدم إليهــا. ولــذلــط  فقــد اعتمــد ةؤتمر األطراف  امــ األطراف  بصــــــــــــــمتهــا  عن ةوافقتهــا عاى اعت 

                                   تالي المقدم بناء  عاى توصية رئيسه المقرر ال

 .2022البرناةج والميزانية المؤقتان لعام   2-دإ-م أ/1

 تقرير اقدور  -4 

ــال  عن بياني الفتتاح  ــرو  تقرير الدورة الذي يعتبر في هذه المرحاة                      فضــــ   ي  أعمم بهذا البيان ةمــــ
                         ةعتمدا  ةن ةؤتمر األطراف.

 إغالق اقدور  -5 

ــاركوا ةعـنا في   أود أن أعرب ةرة أخرم عن اةتـناني للمين ةمطاي األطراف والمراقبين الـذين شــــــــــــ
 هذه العماية الستطنائية عاى صبرهم وتعاونهم وةساهمتهم.

كوت ديفوار   رؤية اللمين في الدورة ال اةســــة عمــــرة لمؤتمر األطراف في أبيدجان  وأتاان إلى 
 .2022في أيار/ةايو 

 وبهذا أعان إغالق الدورة الستطنائية الطانية لمؤتمر األطراف في اتفاقية ةكافحة التصحر. 

 )توقين  السيد بهوبندر ياداف
 وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند

 ورئيس ةؤتمر األطراف في
 اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر
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 ةقثقاا ر قاقم

 اق ثة،ق اقمةروضل عاى مؤتمر األطراف    دورت  استثانة، ل اقاة  ل  

 عنوانها ةالوثيقرةز 

ICCD/COP(ES-2)/1 جدول األعمال المؤقت والمروح. ةذكرة ةن األةين العام 

ICCD/COP(ES-2)/2   ةذكرة ةن األةانة 2022البرناةج والميزانية المؤقتان لعام 

ICCD/COP(ES-2)/3 ال ــا   وقبول  المنظمــات الحكوةيــة الــدوليــة وةنظمــات الملتمن المــدني وةمطاي القاــا     مــاداعت
 ن األةانةمراقبين ةذكرة ةال

ICCD/COP(ES-2)/4 وثائق تفويض الوفود تقرير المكتب المقدم إلى ةؤتمر األطراف 

ICCD/COP(ES-2)/INF.1 قائمة المماركين 

 

 



ICCD/COP(ES-2)/5 

GE.21-19315 12 

 ثخذ اقجزء اقاة  : اإلجراءات اقم

 2-د إ-م أ/1اقمقرر 

 2022اقبر ةمج واقميزا  ل اقمؤقثةن قةةم   
 إن ةؤتمر األطراف 
    1) بالقواعد المالية لمؤتمر األطراف في اتفاقية األةم المتحدة لمكافحة التصحر          إإ يذك ر 

بســبب القيود الناشــئة   2022                                                  أن الجتما  ال اةس عمــر لمؤتمر األطراف أ جل إلى عام   وإإ يرم  
  19-وفيدة كائحعن ج

مايات التفاقية  ةن ثم إلى ضـــرورة ات اإ ترتيةات اســـتطنائية لاســـماح باســـتمرار ســـير ع  وإإ يمـــير 
 بما فيها أةانتها  واآللية العالمية  واجتماعات ةؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية 

ة  ابقق ســـــــ                                                            بمقترح ةكتب ةؤتمر األطراف بدن تنظر األطراف  اســـــــتطناء  ودون خا                وإإ يحيط عاما   
 ةن خالل طرائق ةتفق عايها وأن تعتمدهما  2022في برناةج وةيزانية ةؤقتين لعام 

  14-م أ/10و 14-م أ/1بالمقررين              وإإ يذك ر 

                                                                                في المعاوةــات الواردة في الوثيقــة التي أعــد تهــا األةــانــة واآلليــة العــالميــة عن البرنــاةج   وقــد نظر 
    2) والميزانية المؤقتين

  

 2022مؤقثةن قةةم  يزا  ل اققماقبر ةمج وا   

يورو   8  215 452درهـا  وقـ  2022                                                اســــــــــــــتطـناء   الميزانـية البرـناةلـية المؤقـتة لعـام يعتمـد -1 
 أدناه؛ 1المحددة في اللدول  لألغراض

 511  292لحكوةة ألمانيا لتبرعها الســــنوي لاميزانية األســــاســــية بمباغ                   ي عرب عن تقديره -2 
 يورو )صندوق بون  بصفتها حكوةة الباد المضيف لألةانة؛ 511 292غ يورو  ولمساهمتها ال اصة بمبا

 أدناه؛   2ين لاميزانية البرناةلية المؤقتة الوارد في اللدول عاى جدول ةالك الموظف   يوافق  - 3 

ــةة   يقرر -4  ــتوم احتياطي رأس المال المتداول عند نســ  في المائة ةن 12الحفاظ عاى ةســ
 لصندوق الستئماني لاميزانية األساسية لالتفاقية؛النفقات السنوية المقدرة في ا

ــت دم  يدإن -5  ــتطناء   بدن يســ ــدة غير المنفقة المتاحة ةباغا                                         لألةين التنفيذي  اســ                                       ةن األرصــ
ــيد احتياطي رأس المال المتداول  وأن يوز    121  411قدره   ــت دام هذا الرصــ ــرياة أل ي ف  ض اســ                                                                                يورو  شــ

                                                            براةج واآللية العالمية توزيعا  يتناسب ةن الميزانية المعتمدة؛أي است دام لهذا الرصيد عاى ال

 الوارد في ةرفق هذا المقرر؛ 2022لعام جدول المساهمات اإلرشادي   يعتمد -6 

  

   المرفق.1-/م أ2المقرر   1)
 . ICCD/COP(ES-2)/2الوثيقة  (2)
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إلى أنه ةن المتوقن أن توافق اللمعية العاةة لألةم المتحدة في كانون األول/  إإ يمــير -7 
ــةة المقررة لف 2021ديســـــــــمبر    يااب إلى ةؤتمر 2024-2022ترة الســـــــــنوات الطال  عاى جدول األنصـــــــ

)أ  ةن القواعد 12                            ا اللدول  تماشــيا  ةن الفقرة األطراف أن ينظر  في دورته ال اةســة عمــرة  في تابيق هذ
  ةســـاهمات    بإدخال تغييرات  حســـب القتضـــاء  عاى 14- م أ / 10                                          المالية لمؤتمر األطراف  كما ع دلت بالمقرر  

 ؛2023-2022د ةيزانية الفترة             ةا أن ت عتم 2023عام 

القواعـد المـالـية    )أ  ةن14                                                  جمين األطراف في التفـاقـية إلى أن تحيط عامـا  ـبالفقرة   ـيدعو -8 
 لمؤتمر األطراف وضرورة دفن ةساهماتها في الميزانية األساسية عاى وجه السرعة؛

دات الرئيســـــــــــية  ت بين كل بند ةن بنود العتمالألةين التنفيذي بدن يلري تحويال  يدإن -9 
ة لبنود                                    في المــائــة ةن ةلمو  النفقــات المقــد ر   20أدنــاه إلى حــد إجمــالي نســــــــــــــبتــه    1                    المبي نــة في اللــدول  

ــبته إلى ناق   ــل نســـــــ ــرياة تابيق حد  خر تصـــــــ في المائة ةن كل بند ةن بنود  25العتمادات هذه  شـــــــ
                           اف تقريرا  عن أي تحويالت ةن نفيــذي أن يقــدم إلى ةؤتمر األطر العتمــادات هــذه  ويااــب إلى األةين الت 

 هذا القبيل؛

نـيا ـباإلضــــــــــــــاـفة إلى لألةين التنفـيذي ـبدن ينمــــــــــــــ  وظـائف في الرـتب اـلد            ـيدإن أيضــــــــــــــا   -10 
المعتمــــد عاى النحو المبين في اللــــدول   ةالك لتكــــاليف الموظفين   2الموظفين  أدنــــاه في حــــدود ةيزانيــــة 
 ورو؛ي  5 473 083تتلاوز  ل

                                                     لألةم المتحــدة إلى أن تــ درج في جــدول ةؤتمرات واجتمــاعــات    اللمعيــة العــاةــة  يــدعو -11 
 لمزةن عقدها في تاط السنة؛دورات ةؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية ا 2022 عام

ــا    يوافق -12  ــدةـــات المؤتمرات قـــدرهـ ــاطيـــة ل ـ يورو  عاى   1  578  495عاى ةيزانيـــة احتيـ
إإا ةا قررت اللمعية العاةة   2022رناةلية لعام                               دناه  ت ضاف إلى الميزانية الب أ  3النحو المبين في اللدول  

 عادية؛عدم توفير ةوارد لهذه األنماة في ةيزانية األةم المتحدة ال

 12  في حال عدم وصـول التبرعات الم صـصـة لتغاية الغرض الوارد في الفقرة  يقرر -13 
 ت؛نية الحتياطية ل دةة المؤتمرايورو  إدراج الرصيد في الميزا 1 578 495إلى 

ــرة تقريرا   - 14  ــة عمـ                                                                                  يااب إلى األةين التنفيذي أن يقدم إلى ةؤتمر األطراف في دورته ال اةسـ
    باتةا  نهج قائم عاى النتائج؛2021-2020والنفقات وعن أداء الميزانية ) داتاإليراعن حالة 

  لي  إعداد                      وةراعاة  لامقرر الحا   14- م أ / 10                                       إلى األةين التنفيذي  تماشــــــــيا  ةن المقرر    يااب  - 15 
  ةن تقديم ســــــــــــيناريوهين لاميزانية 2023-2022ةيزانية وبرناةج عمل قائمين عاى النتائج لفترة الســــــــــــنتين  

                                                                                               وبرناةج عمل اســـتنادا  إلى الحتياجات المتوقعة لفترة الســـنتين  كما ياي  )أ  ســـيناريو نمو اســـمي صـــفري؛ 
ــيناريو قائم عاى ةا أو  ــافية عاى و)ب  سـ ي به ةن تعديالت إضـ ــ  ــيناريو األول والتكاليف أو الوفورات                              صـ السـ

 اإلضافية المرتةاة بها.
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  1اللدول 
 اسحث ةجةت من اقم ارد حسب اقبر ةمج اق رع 

 )باليورو 

 
الميزانية المعتمدة  

 )أ 2021
الميزانية المؤقتة  

 2022المقترحة 
النسةة المئوية  

 لافرق 
    براةج األةانة  -     أول  
 0,0 1 013 419 1 013 419 إلدار اقث ج   اقثن يذي وا  -أقف
 0,0 561 295 561 295 استصةست -بةء
 0,0 1 091 937 1 091 937 دع  اقةالقةت اقخةرج ل واقس ةتةت واق  -ج م
 0,0 1 602 685 1 602 685 اقةام واقثكن ق ج ة واقثن يذ  -دال
 0,0 1 153 523 1 153 523 اقخدمةت اإلداريل  -هةء
    عالميةاآللية ال  -       ثانيا  
 0,0  1 847 452  1 847 452 اقةةقم لاآلق ل    -واو

 0,0  7 270 311  7 270 311 واو(  -اقمجم   اق رع  )أقف  
 0,0  945 141  945 141 ( ٪13تكةق ف دعم اقبرامج )   -       ثةقاة  
 0,0 - - احث ةط  رأس اقمةل اقمثداول  -       رابةة  

 0,0 8 215 452 8 215 452        رابةة (  -       )أوس   اقمجم    
    

    اإليرادات
 0,0 511 292 511 292 ةساهمة حكوةة الباد المضيف

 0,0 7 582 749 7 582 749 المساهمات اإلرشادية
 0,0 121 411 121 411 األرصدة غير المست دةة

 0,0 8 215 452 8 215 452 مجم   اإليرادات
 .14-م أ/10في المقرر المعروض عاى النحو  2021لميزانية المعتمدة ةن عام ا )أ  

 2اللدول 
 اسحث ةجةت من اقم ظ ين 

 2022ميزانية المؤقتة المقترحة ال 2021–2020الميزانية المعتمدة  
 الملمو  اآللية العالمية األةانة الملمو  اآللية العالمية األةانة 

       االفئة الفنية والفئات العاي
 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 وكيل األةين العام

 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2-ةد
 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1-ةد
 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 ت العايا الفرعي لافئة الفنية والفئا الملمو   
 14,00 4,00 10,00 14,00 4,00 10,00 الملمو  الفرعي لفئة ال دةات العاةة

 45,00 00,14 00,31 00,45 00,14 00,31 اقمجم  
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 3اللدول 
 اقميزا  ل اسحث ةط ل قخدمل اقمؤتمرات

 )بةقي رو(

 2022 اإلنفاقوجه  
 1 396 898 المتحدةخدةات اجتماعات األةم  

 181 597 تكاليف دعم البراةج
 1 578 495 اقمجم  
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 اقمر ق

 2022اقجدول اإلرشةدي قأل صبل اقمقرر  قاميزا  ل األتةت ل قالت ةق ل قةةم   

األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 189 569 2,500 189 569 2,500 2,500 التحاد األوروبي 

 177 787 2,345 177 787 2,345 2,405 الروسي  التحاد 

 739 0,010 739 0,010 0,010 إثيوبيا 

 3 622 0,048 3 622 0,048 0,049 أإربيلان 

 67 640 0,892 67 640 0,892 0,915 األرجنتين 

 1 552 0,020 1 552 0,020 0,021 األردن

 517 0,007 517 0,007 0,007 أرةينيا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 إريتريا 

 158 640 2,092 158 640 2,092 2,146 إسةانيا 

 163 372 2,155 163 372 2,155 2,210 تراليا أس

 2 883 0,038 2 883 0,038 0,039 إستونيا 

 36 223 0,478 36 223 0,478 0,490 إسرائيل 

 148 0,002 148 0,002 0,002 إسواتيني 

 517 0,007 517 0,007 0,007 أفغانستان

 5 914 0,078 5 914 0,078 0,080 إ وادور

 591 0,008 591 0,008 0,008 ألةانيا 

 450 196 5,937 450 196 5,937 6,090 ألمانيا 

 45 537 0,601 45 537 0,601 0,616 اإلةارات العربية المتحدة 

 148 0,002 148 0,002 0,002 أنتيغوا 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 أنغول

 6 431 0,085 6 431 0,085 0,087 أوروغواي

 2 366 0,031 2 366 0,031 0,032 أوزبكستان 

 591 0,008 591 0,008 0,008 أوغندا 

 4 214 0,056 4 214 0,056 0,057 أوكرانيا 

 29 422 0,388 29 422 0,388 0,398 اإلسالةية    - إيران )جمهورية  

 27 426 0,362 27 426 0,362 0,371 أيرلندا 

 2 070 0,027 2 070 0,027 0,028  يساندا 

 244 466 3,224 244 466 3,224 3,307 إيااليا 

 739 0,010 739 0,010 0,010 بابوا غينيا اللديدة 

 1 183 0,016 1 183 0,016 0,016 باراغواي
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األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 8 501 0,112 8 501 0,112 0,115 با ستان 

 76 0,001 76 0,001 0,001 بالو 

 3 696 0,049 3 696 0,049 0,050 رين الةح

 217 927 2,874 217 927 2,874 2,948 البرازيل 

 517 0,007 517 0,007 0,007 بربادوس 

 25 873 0,341 25 873 0,341 0,350 البرتغال 

 1 848 0,024 1 848 0,024 0,025 بروني دار السالم 

 60 691 0,800 60 691 0,800 0,821 باليكا 

 3 400 0,045 3 400 0,045 0,046 باغاريا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 بايز 

 739 0,010 739 0,010 0,010 بنغالديش 

 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 فاسو 

 76 0,001 76 0,001 0,001 بوروندي

 887 0,012 887 0,012 0,012 البوسنة والهرسط

 59 287 0,782 59 287 0,782 0,802 بولندا 

المتعددة   -بوليفيا )دولة 
 القوةيات 

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 بيالروس 

 22 695 0,299 22 695 0,299 0,307 تاياند 

 2 439 0,032 2 439 0,032 0,033 تركمانستان 

 101 349 1,337 101 349 1,337 1,371 كياتر 

 2 957 0,039 2 957 0,039 0,040 ترينيداد وتوباغو 

 296 0,004 296 0,004 0,004 تماد 

 22 990 0,303 22 990 0,303 0,311 كيا تمي

 148 0,002 148 0,002 0,002 توغو

 76 0,001 76 0,001 0,001 توفالو 

 1 848 0,024 1 848 0,024 0,025 تونس 

 76 0,001 76 0,001 0,001 تونغا 

 148 0,002 148 0,002 0,002 ليمتي   -تيمور 

 591 0,008 591 0,008 0,008 جاةايكا 
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األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 296 0,004 296 0,004 0,004 اللبل األسود 

 10 201 0,135 10 201 0,135 0,138 ائراللز 

 1 331 0,018 1 331 0,018 0,018 جزر البهاةا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 القمرجزر 

 76 0,001 76 0,001 0,001 جزر سايمان 

 76 0,001 76 0,001 0,001 جزر كوك

 76 0,001 76 0,001 0,001 جزر ةارشال 

 76 0,001 76 0,001 0,001 جمهورية أفريايا الوساى 

 3 918 0,052 3 918 0,052 0,053 كية اللمهورية الدوةيني

 813 0,011 813 0,011 0,011 اللمهورية العربية السورية 

جمهورية الكونغو  
 الديمقراطية 

0,010 0,010 739 0,010 739 

 739 0,010 739 0,010 0,010 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 167 585 2,210 167 585 2,210 2,267 جمهورية كوريا 

المعبية  جمهورية كوريا 
 الديمقراطية 

0,006 0,006 444 0,006 444 

جمهورية لو الديمقراطية  
 المعبية 

0,005 0,005 370 0,005 370 

 222 0,003 222 0,003 0,003 جمهورية ةولدوفا 

 20 107 0,265 20 107 0,265 0,272 جنوب أفريايا 

 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 جيبوتي 

 40 954 0,540 40 954 0,540 0,554 الدانمرك 

 591 0,008 591 0,008 0,008 دولة فاساين 

 76 0,001 76 0,001 0,001 دوةينيكا 

 222 0,003 222 0,003 0,003 رواندا 

 14 637 0,193 14 637 0,193 0,198 روةانيا 

 665 0,009 665 0,009 0,009 زاةبيا 

 370 0,005 370 0,005 0,005 زةةابوي 

 76 0,001 76 0,001 0,001 ساةوا

 76 0,001 76 0,001 0,001 سان توةي وبرينسيبي 

 148 0,002 148 0,002 0,002 سان ةارينو 

 76 0,001 76 0,001 0,001 نسنت وجزر غرينادين ف سانت  

 76 0,001 76 0,001 0,001 س سانت كيتس ونيف
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األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 76 0,001 76 0,001 0,001 سانت لوسيا 

 3 253 0,043 3 253 0,043 0,044 ري لنكا س

 887 0,012 887 0,012 0,012 السافادور 

 11 310 0,149 11 310 0,149 0,153 ساوفا يا 

 5 618 0,074 5 618 0,074 0,076 ساوفينيا 

 35 853 0,473 35 853 0,473 0,485 سنغافورة 

 517 0,007 517 0,007 0,007 السنغال 

 739 0,010 739 0,010 0,010 السودان 

 370 0,005 370 0,005 0,005 سورينام 

 66 975 0,883 66 975 0,883 0,906 السويد 

 85 086 1,122 85 086 1,122 1,151 سويسرا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 سيراليون 

 148 0,002 148 0,002 0,002 سيميل 

 30 087 0,397 30 087 0,397 0,407 شياي 

 2 070 0,027 2 070 0,027 0,028 صربيا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 الصوةال 

 887 455 11,704 887 455 11,704 12,005 الصين 

 296 0,004 296 0,004 0,004 طاجيكستان

 9 536 0,126 9 536 0,126 0,129 العراق 

 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 غاةبيا 

 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 غواتيمال 

 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 الستوائية 

 76 0,001 76 0,001 0,001 فانواتو 

 327 260 4,316 327 260 4,316 4,427 فرنسا 

 15 154 0,200 15 154 0,200 0,205 الفابين 

  -فنزويال )جمهورية 
 البوليفارية 

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

 31 122 0,410 31 122 0,410 0,421 فناندا 

 222 0,003 222 0,003 0,003 لي في
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األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 5 692 0,075 5 692 0,075 0,077 فييت نام 

 2 661 0,035 2 661 0,035 0,036 قبر  

 20 846 0,275 20 846 0,275 0,282 قار

 148 0,002 148 0,002 0,002 قيرغيزستان

 76 0,001 76 0,001 0,001 فيردي ابو 

 13 158 0,174 13 158 0,174 0,178  ازاخستان 

 961 0,013 961 0,013 0,013 الكاةيرون 

 5 692 0,075 5 692 0,075 0,077  رواتيا 

 444 0,006 444 0,006 0,006  مبوديا 

 202 108 2,665 202 108 2,665 2,734  ندا 

 5 914 0,078 5 914 0,078 0,080  وبا

 961 0,013 961 0,013 0,013  وت ديفوار 

 4 583 0,060 4 583 0,060 0,062  وستاريكا 

 21 290 0,281 21 290 0,281 0,288  ولوةبيا 

 444 0,006 444 0,006 0,006 الكونغو 

 18 629 0,246 18 629 0,246 0,252 الكويت 

 76 0,001 76 0,001 0,001  يريةاس 

 1 774 0,023 1 774 0,023 0,024  ينيا 

 3 474 0,046 3 474 0,046 0,047 تفيا ل

 3 474 0,046 3 474 0,046 0,047 لبنان 

 4 953 0,065 4 953 0,065 0,067 لكسمبرغ 

 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 ليتوانيا 

 665 0,009 665 0,009 0,009 لي تنمتاين 

 76 0,001 76 0,001 0,001 ليسوتو 

 1 257 0,017 1 257 0,017 0,017 ةالاة 

 296 0,004 296 0,004 0,004 يةال

 25 208 0,332 25 208 0,332 0,341 ةاليزيا 

 296 0,004 296 0,004 0,004 ةدغمقر

 13 750 0,181 13 750 0,181 0,186 ةصر

 4 066 0,054 4 066 0,054 0,055 المغرب

 517 0,007 517 0,007 0,007 قدونيا الممالية ة

 95 509 1,260 95 509 1,260 1,292 المكسيط 

 148 0,002 148 0,002 0,002 ةالوي 
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األطراف في اتفاقية األةم  
)أ  المتحدة لمكافحة التصحر

 

األنصــــــــــةة  جدول  
لــــألةــــم   الــــمــــقــــررة 

 المتحدة

اللدول اإلرشـــــادي  
ــة ة المقررة  لألنصـــــــــ

 2021لعام  

التبرعات اإلرشـــــادية  
ــام   ــعــــــــــــ   2021لــــــــــــ

 )باليورو  

شــادي  اللدول اإلر 
ــةة المقررة   لألنصــــــ

 2022لعام 

ــادية   التبرعات اإلرشــ
  2022لــــــــــــــعــــــــــــــام  

 )باليورو  

 296 0,004 296 0,004 0,004 ةاديف 

 86 639 1,143 86 639 1,143 1,172 بية السعودية المماكة العر 

المماكة المتحدة لبرياانيا  
 ية العظمى وأيرلندا الممال

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

 370 0,005 370 0,005 0,005 ةنغوليا 

 148 0,002 148 0,002 0,002 ةوريتانيا 

 813 0,011 813 0,011 0,011 ةوريميوس 

 296 0,004 296 0,004 0,004 ةوزاةبيق 

 813 0,011 813 0,011 0,011 ةونا و

 739 0,010 739 0,010 0,010 ةيانمار

  - ليات نيزيا )و ةيكرو 
 الموحدة 

0,001 0,001 76 0,001 76 

 665 0,009 665 0,009 0,009 ناةيبيا 

 76 0,001 76 0,001 0,001 ناورو 

 55 739 0,735 55 739 0,735 0,754 نرويج ال

 50 046 0,660 50 046 0,660 0,677 النمسا 

 517 0,007 517 0,007 0,007 نيةال 

 148 0,002 148 0,002 0,002 النيلر 

 18 481 0,244 18 481 0,244 0,250 نيليريا 

 370 0,005 370 0,005 0,005 نيكاراغوا 

 21 512 0,284 21 512 0,284 0,291 ا نيوزياند

 76 0,001 76 0,001 0,001 نيوي 

 222 0,003 222 0,003 0,003 هايتي 

 61 652 0,813 61 652 0,813 0,834 الهند 

 665 0,009 665 0,009 0,009 هندوراس 

 15 228 0,201 15 228 0,201 0,206 هنغاريا 

 100 241 1,322 100 241 1,322 1,356 هولندا 

 1 626 323 21,448 1 626 323 21,448 22,000 الوليات المتحدة األةريكية 

 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 اقمجم   

  .2021تموز/يوليه  31                                                                           تممل األطراف الدول  وةنظمات التكاةل القتصادي اإلقايمية األطراف في التفاقية في  )أ 
 اقية تبرعات.                                                                ت عتبر الوليات المتحدة األةريكية تموياها الميزانية  األساسية لالتف  ةالحظة
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