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  مؤمتر األطراف
 الدورة االستثنائية األوىل

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦نيويورك، 
 

  من جدول األعمال املؤقت٤البند 
 الربنامج وامليزانية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨النظر يف الزيادة يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني 

 الربنامج وامليزانية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨النظر يف الزيادة يف ميزانية االتفاقية لفترة السنتني 

 مذكرة من األمانة

أن  من جدول األعمال يف دورته الثامنة وأرجأ اختاذ قرار بش          ٦مل يكمـل مؤمتر األطراف النظر يف البند          -١
 اليت قدمها رئيس اللجنة اجلامعة، واليت تتضمن مشروع مقرر بشأن برنامج ميزانية             ICCD/COP(8)/L.27الوثيقة  

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني 

 من القواعد املالية ملؤمتر األطراف، يقوم مؤمتر األطراف، قبيل الفترة املالية اليت تغطيها              ٤ووفقـاً للمادة     -٢
 تقديرات امليزانية ويعتمد بتوافق اآلراء ميزانية أساسية تأذن بنفقات غري النفقات اآلتية من هذه امليزانية، بالنظر يف

 . الصندوق التكميلي والصندوق اخلاص

وبـناء على توصية اللجنة اجلامعة، قرر املؤمتر عقد دورة استثنائية ملؤمتر األطراف للموافقة على مستوى               -٣
، دون إعادة فتح باب املفاوضات بشأن النص املتبقي         ٢٠٠٩-٢٠٠٨رة السنتني   الـزيادة يف ميزانية االتفاقية لفت     

 .املتعلق باملقرر املذكور أعاله، الذي توصلت األطراف إىل توافق يف اآلراء بشأنه يف مؤمتر األطراف الثامن

لى النحو   ع ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومرفق هبذه الوثيقة نص مشروع القرار املتعلق بربنامج وميزانية فترة السنتني             -٤
 .، للرجوع إليها وألي إجراء قد يرغب املؤمتر اختاذه بشأهناICCD/COP(8)/L.27الوارد يف الوثيقة 
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 املرفق

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج وميزانية فترة السنتني 

 مشروع مقرر مقدم من رئيس اللجنة اجلامعة

 إن مؤمتر األطراف،

 وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر       باعتماد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة للخطة       إذ يرحـب   
 ،)االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(لتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

 ،)١( من القواعد املالية ملؤمتر األطراف١٠ و٩ و٣ بالفقرات وإذ يذكِّر 

ش املشتركة بينما هناك  أن إجراءات اختذت بشأن عدة توصيات وردت يف تقرير وحدة التفتيوإذ يالحظ 
 تدابري أخرى من املزمع اختاذها يف أعقاب التوجيه االستراتيجي ملؤمتر األطراف،

 والرامية إىل اعتماد ٧-م أ/٢٣يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة واملقرر   الواردة ١٦بالتوصية  وإذ يذكِّر    
 اليورو كعملة للميزانية واحملاسبة يف األمانة،

رة قيام األمانة بتغيري نظمها األساسية للمحاسبة حالياً، يترافق مع تنفيذ معايري احملاسبة             ضرووإذ يالحظ    
 ،٢٠١٠الدولية للقطاع العام حبلول أوائل عام 

 على وجوب تقدمي االقتراحات املتعلقة بالربنامج وامليزانية املقبلة يف املوعد احملدد بأكثر الطرق تفصيالًً               وإذ يوافق  
 ية لتجسيد التوجيه االستراتيجي ملؤمتر األطراف،ووضوحاً وشفاف

األمني التنفيذي تقدمي تقرير إىل مكتب مؤمتر األطراف بشأن مجيع اإلجراءات األخرى اليت             يطلب إىل    -١ 
 وبشأن أية   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤يـراها ضـرورية لتنفـيذ مجيع التوصيات املدرجة يف تقرير مراجعة حسابات فترة السنتني                

 عالقة منذ فترات سنتني سابقة؛توصيات ال تزال 

األمني التنفيذي أن يتشاور مع األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري             يطلـب إىل     -٢ 
 ؛٣-املناخ واملضي قُدماً يف التمويل املشترك لوظيفة مراجع حسابات داخلي مشترك من الرتبة ف 

ية ودون أن يشكل ذلك سابقة لالتفاقية أو ألي صك دويل آخر،            لألمني التنفيذي، بصورة استثنائ   يأذن   -٣ 
باسـتخدام أرصـدة غـري املنفقة واالشتراكات من الفترات املالية السابقة واإليرادات املتنوعة لتغطية املبالغ اليت تتجاوز                  

طية نفقات التشغيل   الـنفقات املخصصة لاللتزامات التعاقدية لتغطية تكاليف املوظفني، ويف حدود الضرورة القصوى تغ            

                                                      

 .١-م أ/٢املقرر  )١(
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 اليت قد تنشأ نتيجة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ من ميزانية فترة السنتني ٦ إىل ١املـتكررة اليت ال ميكن تالفيها املدرجة يف البنود من         
 ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١مزيد من تدهور قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو حىت 

 الوارد يف مرفق هذا املقرر ووفقاً       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة السنتني   جدول االشتراكات اإلرشادي لفتر   يعتمد   -٤ 
 للقواعد املالية لالتفاقية؛

 بأن يبلغ األطراف باشتراكاهتا اإلرشادية      ٢٠٠٩-٢٠٠٨لألمني التنفيذي خالل فترة السنتني      يـأذن    -٥ 
السعر احلايل املعادل   ، اليت ينبغي دفعها باليورو أو ب      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بالـيورو وبـدوالرات الواليـات املتحدة للسنتني         

 بدوالرات الواليات املتحدة؛

أكتوبر / تشرين األول٢٠ حبلول  ٢٠٠٨األمني التنفيذي إشعار األطراف باشتراكاهتا لسنة       يطلـب إىل     -٦ 
  لتشجيع السداد املبكر لالشتراكات؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ حبلول ٢٠٠٩ ولسنة ٢٠٠٧

 ، وانسجاماًً مع املقرر   ٢٠١١-٢٠١٠بة ابتداًء من فترة السنتني      اعـتماد اليورو عملة للمحاس     يقـرر  -٧ 
، ويطلب إىل األمني    ٢٠١١-٢٠١٠ يؤكـد عـلى أن تكـون االشعارات باليورو انطالقاً من فترة السنتني               ٧-م أ /٢٣

األطراف يف دورته   التنفـيذي اإلبالغ عن كل التغيريات الضرورية والتكاليف املتصلة هبا يف وثيقة الربنامج وامليزانية ملؤمتر                
 التاسعة؛

 يورو لألغراض   ١٥ ٠٤٩ ٠٠٠، اليت تبلغ    ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية األساسية لفترة السنتني     يوافق على    -٨ 
  أدناه؛١احملددة يف اجلدول 

 يورو إىل امليزانية    ٥١١ ٢٩٢مع التقدير املسامهة السنوية املقدمة من احلكومة املضيفة مبقدار          يالحـظ    -٩ 
ـ     يورو من   ٥١١ ٢٩٢ا يعوض النفقات املخطط هلا، كما يالحظ مع التقدير تربعها السخي لألمانة مببلغ              األساسـية، مم

 خالل صندوق بون، من أجل ما تنظمه من أنشطة خاصة باالتفاقية؛

من األمني التنفيذي األخذ باإلدارة املستندة إىل النتائج، والقيام، عند االقتضاء، وإعادة التنسيق             يـرجو    -١٠ 
 الربامج احلالية وبنية املالك الوظيفي، واختصاصات وظائف األمانة، لتيسري تنفيذ االستراتيجية، وذلك يف نطاق امليزانية               بني

 :املخصصة واسترشاداً باملبادئ التالية

 حتقيق االستفادة املثلى من النفقات وحتسني كفاءة اإلنفاق، حسب االقتضاء؛ )أ( 

 ز القدرات الرئيسية؛إعادة توزيع املوارد لتعزي )ب( 

 احلاجة إىل الشفافية والوضوح يف احملاسبة؛ )ج( 

زيـادة الدعم املقدم إىل مؤمتر األطراف وإىل هيئاته الفرعية؛ وتقدمي التقارير إىل مؤمتر األطراف التاسع                 )د( 
 .عن نتائج عملية إعادة التنسيق
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 األمني التنفيذي اجلديد على مستوى أمني     بقـيام األمـني العام لألمم املتحدة بتعيني         حيـيط عـلماً      -١١ 
 عام مساعد؛

عمليات األمانة واآللية العاملية جيب إدارهتا استناداً إىل مبلغ امليزانية األساسية املعتمدة لفترة    أن يالحـظ  -١٢ 
املقرر اخلاص  ، وأن هلذا املبلغ األسبقية على مجيع اجلداول أو األرقام األخرى الواردة يف              )٨انظـر الفقـرة     (السـنتني،   

 بامليزانية، ما مل يعدله مؤمتر األطراف؛

 يورو تضاف إىل امليزانية الربناجمية لفترة       ١ ٩٨٥ ٠٠٠ميزانية طارئة خلدمة املؤمترات تبلغ مقدار       يقـر    -١٣ 
نية األمم  السـنتني القادمـة يف حال قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم توفري املوارد الالزمة هلذه األنشطة من ميزا                  

 ؛) أدناه٢انظر اجلدول  (٢٠٠٩-٢٠٠٨املتحدة العادية لفترة السنتني 

اليت سيتم حتملها إذا    ) ٣انظر اجلدول   ( يورو   ١ ٤٩٢ ٠٠٠بالتكلفة اإلضافية املقدرة مببلغ     حييط علماً    -١٤ 
ة هلذا الغرض إىل الوصول إىل  أنه إذا مل متكن التربعات املقدمويقررمـا عقـدت الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بون،      

  أدناه؛٢نفس املبلغ فسيدرج املتبقي يف امليزانية الطارئة خلدمات املؤمترات على النحو املبني يف اجلدول 

اجلمعـية العامة لألمم املتحدة أن تدرج يف جدول املؤمترات واالجتماعات لفترة السنتني               إىل يطلـب  -١٥ 
 ئتيه الفرعيتني املزمع عقدها خالل فترة السنتني هذه؛ دورات مؤمتر األطراف وهي٢٠٠٩-٢٠٠٨

 ٥ إىل   ١إذنه لألمني التنفيذي بإجراء حتويالت بني كل بند من بنود االعتمادات الرئيسية من              يؤكـد    -١٦ 
شريطة  يف املائة من جمموع النفقات املقدرة لبنود االعتمادات هذه،  ٢٠ أدناه، حبد إمجايل أقصى نسبته       ١املبينة يف اجلدول    

األمني التنفيذي إبالغ مؤمتر    ويطلب من    يف املائة،    ٢٥أال خيفـض أي بـند من بنود االعتماد املذكورة بنسبة تزيد على              
 األطراف بأي حتويل من هذه التحويالت؛

 يف املائة من اإلنفاق السنوي املقدر ٨,٣اإلبقاء على مستوى احتياطي رأس املال العامل عند نسبة      يقرر   -١٧ 
 يزانية األساسية، مبا يف ذلك النفقات العامة؛يف امل

، باستخدام املوارد النقدية املتاحة من امليزانية ٢٠٠٩-٢٠٠٨لألمني التنفيذي، خالل فترة السنتني يأذن  -١٨ 
 األساسية، مبا يف ذلك األرصدة غري املستخدمة واالشتراكات من السنوات املالية السابقة واإليرادات املتنوعة؛

 األمني التنفيذي إعطاء األولوية يف ختصيص امليزانية لتنفيذ املقررات اليت أقرهتا األطراف يف              طلـب من  ي -١٩ 
الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف، والترتيبات الالزمة لعقد دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، وتيسري طلبات املساعدة               

 لق بتجميع املعلومات املطلوبة يف إطار االتفاقية وإحالتها؛من البلدان األطراف النامية املتضررة فيما يتع

 ومقدارها  ٤ بتقديرات متويل الصندوق التكميلي اليت حددها األمني التنفيذي يف اجلدول            حيـيط علماً   -٢٠ 
 يـورو، عـلى أن يكون مفهوماً أنه سيجري مراجعة وضع الصندوق التكميلي ودجمه يف االستراتيجية،                 ١٤ ٣٨٣ ٠٠٠

 األطـراف، وكذلك حكومات الدول غري األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، إىل               ويدعـو 
 : من القواعد املالية يف سبيل ما يلي٩التربع هلذا الصندوق املنشأ مبقتضى الفقرة 
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، ال سيما أقلها منواً،     دعم مشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية من األطراف من البلدان النامية املتأثرة            )أ( 
 يف دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، فضالً عن مشاركتهم يف املؤمترات أو االجتماعات اإلقليمية لالتفاقية؛

 من  ٧ والفقرة   ٢٣من املادة   ) ج(٢تيسـري تقدمي املساعدة إىل األطراف من البلدان النامية وفقاً للفقرة             )ب( 
 فضالً عن املواد ذات الصلة يف مرفقات التنفيذ اإلقليمي؛ من االتفاقية، ٢٦املادة 

 تيسري تنفيذ األنشطة واألهداف االستراتيجية الواردة يف االستراتيجية؛ )ج( 

 تعزيز األغراض األخرى املناسبة مبا يتوافق مع أهداف االتفاقية؛ )د( 

 ٥مني التنفيذي يف اجلدول     بتقديرات متويل الصندوق اخلاص اليت حددها األ      حيـيط عـلماً كذلـك        -٢١ 
  يورو  ١ ١٧٢ ٠٠٠، منها   ) دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة      ٣ ٢٧٧ ٠٠٠( يـورو    ٢ ٤٢٧ ٠٠٠ومقدارهـا   

 ١ ٢٥٥ ٠٠٠للدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية و      )  دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة      ١ ٥٨٢ ٠٠٠(
، ويدعو األطراف، وكذلك    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ملؤمتر األطراف لفترة السنتني      للدورة التاسعة )  دوالر ١ ٦٩٥ ٠٠٠(يورو  

حكومـات الـدول غـري األطراف يف االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، إىل التربع هلذا                  
مية، ال سيما أقلها منواً،  من القواعد املالية، دعماً ملشاركة األطراف من البلدان النا١٠الصـندوق املنشـأ مبقتضى الفقرة    

 أو اجلفاف وخاصة األفريقية منها، يف دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني؛/املتأثرة بالتصحر و

األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة تقريراً عن حالة الصندوقني              يطلـب إىل     -٢٢ 
 .ملاليةاالستئمانيني املنشأين مبقتضى القواعد ا
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  االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق-١اجلدول 

 )املبلغ باآلالف(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

دوالر من دوالرات 
 الواليات املتحدة

دوالر من دوالرات  يورو
 الواليات املتحدة

دوالر من دوالرات  يورو
 الواليات املتحدة

دوالر من دوالرات  يورو
 يات املتحدةالوال

 يورو
 وجه اإلنفاق

 التكاليف املرتبطة باملوظفني ٧ ٤٨٠ ٨ ٧٤٦      

 املستشارون واخلرباء ٣٢٧ ٣٨٢      

 سفر املوظفني الرمسي ٩١٧ ١ ٠٧٣      

 نفقات التشغيل العامة وما يتصل هبا من تكاليف ١ ٤٩١ ١ ٧٤٤      

 اجملموع الفرعي لألمانة ١٠ ٢١٥ ١١ ٩٤٥      

 اآللية العاملية ٣ ٣٢٣ ٣ ٨٨٦      

 اجملموع لألمانة واآللية العاملية ١٣ ٥٣٨ ١٥ ٨٣١      

 النفقات العامة ١ ٧٥٩ ٢ ٠٥٨      

 احتياطي رأس املال املتداول ١٠ ١٢      

 جمموع االحتياجات من املوارد ١٥ ٣٠٧ ١٧ ٩٠١      

 يفمسامهة حكومة البلد املض: خمصوماً منه ١ ٠٢٣ ١ ١٩٦      

 صايف املوارد املطلوبة كتربعات إرشادية ١٤ ٢٨٤ ١٦ ٧٠٥      

 .أقرت امليزانية باليورو، واألرقام مبينة بدوالرات الواليات املتحدة للعلم فقط: مالحظة
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  تقديرات امليزانية الطارئة خلدمات املؤمترات-٢اجلدول 
 اتيف حال قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدم إدراج دور(

 )مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني يف امليزانية العادية
 )املبالغ باآلالف(

 اجملموع
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 باليورو
بدوالرات 

 باليورو الواليات املتحدة
بدوالرات 

 باليورو الواليات املتحدة
بدوالرات 

 أوجه اإلنفاق الواليات املتحدة
           ات املؤمترات   خدم    ٦٩١    ٥١٢  ١     ٦٨٠  ١     ٢٤٤  ٢     ٣٧١  ١     ٧٥٧
               النفقات العامة   ٩٠   ٦٦    ٢١٨    ١٦٢    ٣٠٨    ٢٢٨
                         جمموع االحتياجات من املوارد    ٧٨١    ٥٧٨  ١     ٨٩٨  ١     ٤٠٦  ٢     ٦٧٩  ١     ٩٨٥

  تكاليف التشغيل لعقد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بون-٣اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

 التقديرات ملؤمتر األطراف
٢٠٠٩  

 أوجه اإلنفاق املتحدةبدوالرات الواليات  باليورو
                     تكاليف النقل واإلمداد  ١     ٦٢٠  ١     ٢٠٠
        الطوارئ    ١٦٢    ١٢٠
             اجملموع الفرعي  ١     ٧٨٢  ١     ٣٢٠
               النفقات العامة    ٢٣٢    ١٧٢
                         جمموع االحتياجات من املوارد  ٢     ٠١٤  ١     ٤٩٢

  موجز تقديرات االحتياجات من موارد الصندوق التكميلي حسب الربامج-٤اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

  اجملموع اجملموع
 بنود اإلنفاق/الربنامج بدوالرات الواليات املتحدة باليورو

 اإلدارة والتدبري التنفيذيني ٤٠٠ ٠٠٠ ٢٩٦ ٠٠٠
 الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني،  

     املشورة القانونية والقضايا العاملية ١ ٤٨٨ ٠٠٠ ١ ١٠٢ ٠٠٠
  والتكنولوجياالعلم ٢ ٣٠١ ٠٠٠ ١ ٧٠٤ ٠٠٠
 تيسري التنفيذ ١١ ٠٢٠ ٠٠٠ ٨ ١٦٢ ٠٠٠
 العالقات اخلارجية واإلعالم ١ ٣٢٧ ٠٠٠ ٩٨٣ ٠٠٠
 اخلدمات اإلدارية ٦٥٠ ٠٠٠ ٤٨١ ٠٠٠
 اجملموع الفرعي للربامج ١٧ ١٨٦ ٠٠٠ ١٢ ٧٢٨ ٠٠٠
 النفقات العامة ٢ ٢٣٤ ٠٠٠ ١ ٦٥٥ ٠٠٠
 ملواردجمموع االحتياجات من ا ١٩ ٤٢٠ ٠٠٠ ١٤ ٣٨٣ ٠٠٠
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  تقديرات االحتياجات من موارد الصندوق اخلاص-٥اجلدول 
 )املبالغ باآلالف(

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
 أوجه اإلنفاق  بدوالرات الواليات املتحدة باليورو
 سعر الصرف املستخدم  ١,٣٥

 سفر املمثلني واملشاركني يف االجتماعات  
 تفاقيةالدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ اال  ١ ٤٠٠ ١ ٠٣٧
 الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف  ١ ٥٠٠ ١ ١١١
 النفقات العامة ٣٧٧ ٢٧٩
 جمموع االحتياجات من املوارد ٣ ٢٧٧ ٢ ٤٢٧
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age 9  تذييل 

 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ١ أفغانستان من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٢ ألبانيا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
 ٣ اجلزائر  ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٢      
 ٤ أندورا  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨      
 ٥ أنغوال من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ٦ أنتيغوا وبربودا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ٧ األرجنتني  ٠,٣٢٥ ٠,٣١٥      
 ٨ أرمينيا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ٩ أستراليا  ١,٧٨٧ ١,٧٣١      
 ١٠ النمسا  ٠,٨٨٧ ٠,٨٥٩      
 ١١ أذربيجان  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥      
 ١٢ جزر البهاما  ٠,٠١٦ ٠,٠١٥      
 ١٣ البحرين  ٠,٠٣٣ ٠,٠٣٢      
 ١٤ بنغالديش من أقل البلدان منواً ٠,٠١٠ ٠,٠١٠      
 ١٥ بربادوس  ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩      
 ١٦ بيالروس  ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩      
 ١٧ بلجيكا  ١,١٠٢ ١,٠٦٧      
 ١٨ بليز  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٩ بنن من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٢٠ بوتان من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٢١ بوليفيا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
 ٢٢ البوسنة واهلرسك  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
 ٢٣ بوتسوانا  ٠,٠١٤ ٠,٠١٤      
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age 10  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ٢٤ الربازيل  ٠,٨٧٦ ٠,٨٤٨      
 ٢٥ بروين دار السالم  ٠,٠٢٦ ٠,٠٢٥      
 ٢٦ بلغاريا  ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩      
 ٢٧ بوركينا فاسو من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ٢٨ بوروندي من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٢٩ كمبوديا من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٣٠ الكامريون  ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩      
 ٣١ كندا  ٢,٩٧٧ ٢,٨٨٣      
 ٣٢ الرأس األخضر من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٣٣ مجهورية أفريقيا الوسطى من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٣٤ تشاد من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٣٥ يليش  ٠,١٦١ ٠,١٥٦      
 ٣٦ الصني  ٢,٦٦٧ ٢,٥٨٣      
 ٣٧ كولومبيا  ٠,١٠٥ ٠,١٠٢      
 ٣٨ جزر القمر من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٣٩ جزر كوك  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٤٠ الكونغو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٤١ كوستاريكا  ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١      
 ٤٢ كوت ديفوار  ٠,٠٠٩ ٠,٠٠٩      
 ٤٣ كرواتيا  ٠,٠٥٠ ٠,٠٤٨      
 ٤٤ كوبا  ٠,٠٥٤ ٠,٠٥٢      
 ٤٥ قربص  ٠,٠٤٤ ٠,٠٤٣      
 ٤٦ اجلمهورية التشيكية  ٠,٢٨١ ٠,٢٧٢      
 ٤٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧      
 ٤٨ مجهورية الكونغو الدميقراطية من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
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age 11  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ٤٩ الدامنرك  ٠,٧٣٩ ٠,٧١٦      
 ٥٠ جيبويت من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٥١ دومينيكا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٥٢ اجلمهورية الدومينيكية  ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣      
 ٥٣ إكوادور  ٠,٠٢١ ٠,٠٢٠      
 ٥٤ مصر  ٠,٠٨٨ ٠,٠٨٥      
 ٥٥ السلفادور  ٠,٠٢٠ ٠,٠١٩      
 ٥٦ غينيا االستوائية من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ٥٧ إريتريا من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٥٨ إثيوبيا من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ٥٩ اجلماعة األوروبية  ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠      
 ٦٠ فيجي  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ٦١ فنلندا  ٠,٥٦٤ ٠,٥٤٦      
 ٦٢ فرنسا  ٦,٣٠١ ٦,١٠٣      
 ٦٣ غابون  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨      
 ٦٤ غامبيا من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٦٥ جورجيا  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ٦٦ أملانيا  ٨,٥٧٧ ٨,٣٠٧      
 ٦٧ غانا  ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤      
 ٦٨ اليونان  ٠,٥٩٦ ٠,٥٧٧      
 ٦٩ غرينادا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٧٠ غواتيماال  ٠,٠٣٢ ٠,٠٣١      
 ٧١ غينيا من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٧٢  بيساو-غينيا  من أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٧٣ غيانا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
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 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ٧٤ هاييت من أقل البلدان منواً ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ٧٥ هندوراس  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥      
 ٧٦ هنغاريا  ٠,٢٤٤ ٠,٢٣٦      
 ٧٧ آيسلندا  ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٦      
 ٧٨ اهلند  ٠,٤٥٠ ٠,٤٣٦      
 ٧٩ إندونيسيا  ٠,١٦١ ٠,١٥٦      
 -مجهوريـــة (إيـــران   ٠,١٨٠ ٠,١٧٤      

 )اإلسالمية
٨٠ 

 ٨١ آيرلندا  ٠,٤٤٥ ٠,٤٣١      
 ٨٢ إسرائيل  ٠,٤١٩ ٠,٤٠٦      
 ٨٣ إيطاليا  ٥,٠٧٩ ٤,٩١٩      
 ٨٤ جامايكا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠      
 ٨٥ اليابان  ١٦,٦٢٤ ١٦,١٠١      
 ٨٦ األردن  ٠,٠١٢ ٠,٠١٢      
 ٨٧ كازاخستان  ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٨      
 ٨٨ كينيا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠      
 ٨٩ كرييباس أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٩٠ الكويت  ٠,١٨٢ ٠,١٧٦      
 ٩١ ريغيزستانق  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٩٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٩٣ التفيا  ٠,٠١٨ ٠,٠١٧      
 ٩٤ لبنان  ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣      
 ٩٥ ليسوتو أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ٩٦ ليبرييا أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
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age 13  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ٩٧ اجلماهريية العربية الليبية  ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٠      
 ٩٨ ليختنشتاين  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠      
 ٩٩ ليتوانيا  ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠      
 ١٠٠ لكسمربغ  ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٢      
 ١٠١ مدغشقر أقل البلدان منواً ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ١٠٢ مالوي أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٠٣ ماليزيا  ٠,١٩٠ ٠,١٨٤      
 ١٠٤ ملديف أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٠٥ مايل أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٠٦ مالطة  ٠,٠١٧ ٠,٠١٦      
 ١٠٧ مارشالجزر   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٠٨ موريتانيا أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٠٩ موريشيوس  ٠,٠١١ ٠,٠١١      
 ١١٠ املكسيك   ٢,٢٥٧ ٢,١٨٦      
ــيزيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١       ــات (ميكرون  -والي

 )املوحدة
١١١ 

 ١١٢ مولدوفا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١١٣ موناكو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ١١٤ منغوليا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١١٥ مونتينيغرو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١١٦ املغرب  ٠,٠٤٢ ٠,٠٤١      
 ١١٧ موزامبيق قل البلدان منواًأ ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١١٨ ميامنار أقل البلدان منواً ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥      
 ١١٩ ناميبيا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
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age 14  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ١٢٠ ناورو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٢١ نيبال أقل البلدان منواً ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ١٢٢ هولندا  ١,٨٧٣ ١,٨١٤      
 ١٢٣ نيوزيلندا  ٠,٢٥٦ ٠,٢٤٨      
 ١٢٤ نيكاراغوا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ١٢٥ النيجر أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٢٦ نيجرييا  ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٦      
 ١٢٧ نيوي  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٢٨ النرويج  ٠,٧٨٢ ٠,٧٥٧      
 ١٢٩ عمان  ٠,٠٧٣ ٠,٠٧١      
 ١٣٠ باكستان  ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٧      
 ١٣١ وباال  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٣٢ بنما  ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٢      
 ١٣٣ بابوا غينيا اجلديدة  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ١٣٤ باراغواي  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥      
 ١٣٥ بريو  ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦      
 ١٣٦ الفلبني  ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦      
 ١٣٧ بولندا  ٠,٥٠١ ٠,٤٨٥      
 ١٣٨ الربتغال  ٠,٥٢٧ ٠,٥١٠      
 ١٣٩ قطر  ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٢      
 ١٤٠ مجهورية كوريا  ٢,١٧٣ ٢,١٠٥      
 ١٤١ رومانيا  ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٨      
 ١٤٢ االحتاد الروسي  ١,٢٠٠ ١,١٦٢      
 ١٤٣ رواندا أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      



 IC
C

D
/C

O
P

(E
S

-1)/2 
P

age 15  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ١٤٤ سانت كيتس ونيفس  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٤٥ سانت لوسيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
ســانت فنســنت وجــزر   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      

 غرينادين
١٤٦ 

 ١٤٧ ساموا أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٤٨ سان مارينو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ١٤٩ سان تومي وبرينسييب أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٥٠ اململكة العربية السعودية  ٠,٧٤٨ ٠,٧٢٤      
 ١٥١ السنغال  ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤      
 ١٥٢ سيشيل  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ١٥٣ سرياليون أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٥٤ سنغافورة  ٠,٣٤٧ ٠,٣٣٦      
 ١٥٥ سلوفاكيا  ٠,٠٦٣ ٠,٠٦١      
 ١٥٦ سلوفينيا  ٠,٠٩٦ ٠,٠٩٣      
 ١٥٧ جزر سليمان أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٥٨ الصومال البلدان منواًأقل  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٥٩ جنوب أفريقيا  ٠,٢٩٠ ٠,٢٨١      
 ١٦٠ إسبانيا  ٢,٩٦٨ ٢,٨٧٥      
 ١٦١ سري النكا  ٠,٠١٦ ٠,٠١٥      
 ١٦٢ السودان أقل البلدان منواً ٠,٠١٠ ٠,٠١٠      
 ١٦٣ سورينام  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٦٤ سوازيلند  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢      
 ١٦٥ السويد  ١,٠٧١ ١,٠٣٧      
 ١٦٦ سويسرا  ١,٢١٦ ١,١٧٨      
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age 16  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

 ١٦٧ اجلمهورية العربية السورية  ٠,٠١٦ ٠,٠١٥      
 ١٦٨ طاجيكستان  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٦٩ تايلند  ٠,١٨٦ ٠,١٨٠      
مجهوريــة مقدونــيا    ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥      

 اليوغوسالفية السابقة   
١٧٠ 

 ١٧١  ليشيت-تيمور  دان منواًأقل البل ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٧٢ توغو أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٧٣ تونغا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٧٤ ترينيداد وتوباغو  ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦      
 ١٧٥ تونس  ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠      
 ١٧٦ تركيا  ٠,٣٨١ ٠,٣٦٩      
 ١٧٧ تركمانستان  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
 ١٧٨ توفالو أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٧٩ أوغندا أقل البلدان منواً ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣      
 ١٨٠ أوكرانيا  ٠,٠٤٥ ٠,٠٤٤      
 ١٨١ اإلمارات العربية املتحدة  ٠,٣٠٢ ٠,٢٩٢      
يااململكـة املـتحدة لربيطان      ٦,٦٤٢ ٦,٤٣٣      

  العظمى وآيرلندا الشمالية 
١٨٢ 

 ١٨٣ مجهورية ترتانيا املتحدة أقل البلدان منواً ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦      
ــتحدة   ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠       ــات املـ الواليـ

 )د(األمريكية
١٨٤ 

 ١٨٥ أوروغواي  ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦      
 ١٨٦ أوزبكستان  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨      
 ١٨٧ فانواتو أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
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age 17  
 جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لعامي 

 املبلغ اإلمجايل املستحق
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف 

 االشتراكات املقررة
 ٢٠٠٩عام ل

 االشتراكات املقررة
  ٢٠٠٨لعام 

 )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو )ج(دوالر يورو
جدول األنصبة اإلرشادي

 )ب()٪ (٢٠٠٩-٢٠٠٨
جدول األمم 

 )(* )٪(املتحدة 
األطراف يف اتفاقية األمم 
  )أ(املتحدة ملكافحة التصحر

ــنـزويال   ٠,٢٠٠ ٠,١٩٤       ــة(ف - مجهوري
 )البوليفارية

١٨٨ 

 ١٨٩ فييت نام  ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣      
 ١٩٠ اليمن أقل البلدان منواً ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧      
 ١٩١ زامبيا أقل البلدان منواً ٠,٠٠١ ٠,٠٠١      
 ١٩٢ زمبابوي  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨      
  اجملموع من األطراف  ١٠٢,٤٤٩ ١٠٠,٠٠٠      

 
 :احلواشي 
 .أقل البلدان منواً * 

 .٢٠٠٧مايو / أيار٣١تشمل األطراف الفعلية الدول ومنظمة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي اليت أصبحت أطرافاً اعتباراً من  )أ( 

  املؤرخ A/RES/61/237 العامة   مـن القواعـد املالـية، يسـتند جـدول األنصبة اإلرشادي إىل جدول أنصبة األمم املتحدة الوارد يف قرار اجلمعية                    ) أ(١٢وفقـاً للفقـرة      )ب( 
 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٣

 .وستخطر األطراف بأنصبتها املقررة حمسوبة باليورو فقط. املبالغ املذكورة بدوالرات الواليات املتحدة هي للعلم فقط )ج( 

 .تعترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية لالتفاقية تربعاً )د( 

 .غّير املبالغ الواردة يف اجلدول أعاله لتعكس املبلغ املنصوص عليه يف مقرر امليزانية ُت:مالحظة
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