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 مقدمة -     أول   

 الولية -ألف 

عاق أن يقضددددددددددددددمن جددول األعمدال   ( 1) من النظدا  الدداااي لمؤتم  األ  اف  (د)10تنص المداد    -1
عن جمة                                                                                     المؤقت ل م دور  عاديم من دورات مؤتم  األ  اف، ةيدد  امققضدداء، الميزابةم المقق ةم حضددال  

 الميانم المقصام بالعيابات والق تييات المالةم.

 نطاق المذكرة -باء 

من   2023-2022تقد  ذ ا الوقةقم لمعم عامم عن الميزابةم الب بامتةم المقق ةم لفق   اليدددددددددنقين   -2
،  2030- 2018                                                                                          االل تقدي  موجز لاموارد اليةددددد مم والمالةم المطاوبم. ووحقا  ل  ار امسدددددق اتةتي لالتفامةم لافق   

ت من الموارد  لق ب امئ عمم تمقد  ال ي اعقمدا مؤتم  األ  اف حي دورته الثالثم عةددددد  ، تيدددددقند امةقةاجا
 عاق حق   سنقين ل م من األمابم واآللةم اللالمةم باسقخدا  بائ اإلدار  القانمم عاق النقانئ.

ومنيغي النظ  حي الميزابةم المقق ةم  لق جاب  اطم اللمم الةددددددامام المقلدد  اليددددددنوات لالتفامةم  -3
                ، الواردي ن حي  (2023-2022)ق دالةة لفق   اليددددددددددددددنقين  وب بدامئ عمدم امتفدامةدم المعددد ال  (2022-2025)

ومنيغي ق اء  وقةقدددم الميزابةدددم ذددد ا بدددامقق ان م    .ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2الوقةقدددم  
الوارد  حي الوقةققين    2021-2020الملاومددات المقلاقددم بدداألداء المددالي والب بددامتي االل حق   اليددددددددددددددنقين  

ICCD/COP(15)/7 وICCD/CRIC(20)/3. 

 إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة -       ثانيا   

 لمحة عامة عن التمويل   

                                                                      ي مو ل عمم األمابم واآللةم اللالمةم من اميم صناديق اسقئمابةم، ذي اآلتةم: -4

 الصندوق امسقئمابي لاميزابةم األساسةم لالتفامةم؛ )أ( 

 ممثاي األ  اف المؤذام حي دورات مؤتم  امتفامةم؛الصندوق امسقئمابي لمةاركم  )ب( 

 الصندوق امسقئمابي لاقمومم الطوعي لألبةطم حي   ار امتفامةم؛ )ج( 

 الصندوق امسقئمابي لاقمومم الطوعي لألبةطم حي   ار اآللةم اللالمةم؛  )د( 

 . امتفامةم )صندوق بون(الصندوق امسقئمابي ألبةطم امتفامةم القي تنظماا أمابم  )ه( 

ومواحق مؤتم  األ  اف عاق الميزابةم األسددداسدددةم والتدول اإلرشدددادي لاقب عات المقدمم من جمة   -5
األ  اف. وميدقند التدول اإلرشدادي لاقب عات  لق جدول األبصديم المق ر  لقيدمم بفقات األم  المقعد  ال ي 

 اعقمدته التمعةم اللامم.

  ، 2021الملقود  حي كابون األول/دييمب     ( COP ES-2) ةم الثابةم لمؤتم  األ  اف  حي الدور  امسقثنان  - 6
  ، 2022                                                                                          واحق مؤتم  األ  اف، بالنظ   لق أن الدور  الخاميددددددددددم عةدددددددددد   لمؤتم  األ  اف أ ج  ات ةقق أيار/مايو  

  

 .1-  أ/1المق ر  (1)
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، أدرج وبموجد  المق ر بفيدددددددددددددده  .2-د -  أ/1بموجد  مق را    2022عاق الميزابةدم الب بدامتةدم المؤققدم للدا   
 :7مؤتم  األ  اف النص القالي حي الفق   

 ذ يةددي   لق أبه من المقوق  أن تواحق التمعةم اللامم لألم  المقعد  حي كابون األول/  
، يطا   لق 2024-2022عاق جدول األبصددددديم المق ر  لفق   اليدددددنوات الثال   2021دييدددددمب  

                             تطبيق ذ ا التدول، تماشددددددددددددةا  م  مؤتم  األ  اف أن ينظ ، حي دورته الخاميددددددددددددم عةدددددددددددد  ، حي 
دلدددت بدددالمق ر  من القواعدددد المدددالةدددم لمؤتم     (أ)12 الفق   ، بدددادادددال 14-   أ / 10                           األ  اف، كمدددا عددد 

 .2023-2022                          أن ت لقمد ميزابةم الفق     ما   2023تغيي ات، ةي  امققضاء، عاق مياذمات عا   

الد ي اعقمددتده التمعةدم   73/271              وحقدا  لاق ار    2022                                      واعق مدد التددول اإلرشدددددددددددددددادي لاقب عدات للدا    -7
  .2018كابون األول/دييمب   22اللامم أقناء دورتاا الثالثم والييلين حي 

                                            ، ةد دد التددول اإلرشددددددددددددددادي لاقب عدات )ابظ  الم حق 2023-2022وفةمدا يقلاق بفق   اليددددددددددددددنقين   -8
قمدته التمعةم اللامم ال ي اع 76/238               ووحقا  لاق ار   2022بالنيددديم ليدددنم   2-د -  أ/1                   األول( وحقا  لامق ر 

. ومأا  المباغ اإلجمالي لاقب عات اإلرشداديم حي  2023، بالنيديم ليدنم  2021كابون األول/دييدمب    24حي 
 يورو. 511 292                                                                العييان أيضا  المياذمم الينومم لعكومم الباد المضةة اليالغ قدرذا 

 الميزانية المقترحة لالتفاقية -       ثالثا   

 احتياجات الميزانية األساسيةلمحة عامة عن   -ألف 

                                         ،  لق األمين القنفيد ي أن يلدد ، تمداشددددددددددددددةدا  م  2-د -  أ/1 اد  مؤتم  األ  اف، بموجد  مق را   -9
، م  تقددي   2023-2022، ميزابةدم وب بدامئ عمدم قدانمين عاق النقدانئ لفق   اليددددددددددددددنقين  14-  أ/10المق ر  

قةاجات المقوقلم لفق   اليدددنقين، كما ياي: )أ( سدددينارمو                                                    سدددينارموذي ن لاميزابةم وب بامئ عمم اسدددقنادا   لق امة
بمو اسددددمي صددددف ي؛ و)ب( سددددينارمو قان  عاق ما أوصددددي به من تلديالت  ضددددافةم عاق اليددددينارمو األول  

بةدددأن      ةا   اقق ا        أيضدددا  والق الةة والوحورات اإلضدددافةم الم تيطم باا. وم د اليدددينارموذان أدباا. وقدمت األمابم 
من الوحورات القي تعققت حي حق   اليدددنقين الماضدددةم )ابظ                               غي  المنفقم الميدددقمد  أسددداسدددا  األموال المقاةم  
 دال أدباا(.  -الفصم الثالث 

 سيناريو النمو السمي الصفري  -1 

حي اليدددددددنوات األاي  ، تعول ت كيز امتفامةم من وضددددددد  اليدددددددةاسدددددددات والميادئ القوجياةم وأدوات  -10
عن ال صددددددددددددد الفلال لاققد  المع ز. وحي                        ج اءات الماموسددددددددددددم، حضددددددددددددال  القنفي   لق تةيددددددددددددي  وتنيدددددددددددديق اإل

، سددددددددقواصددددددددم األمابم واآللةم اللالمةم دعماما لأل  اف من أجم اتخاذ  ج اءات حلالم  2023-2022 الفق  
وسددددقلمالن عاق ت ثةة  2030-2018بعو تعقيق األذداف الخميددددم ل  ار امسددددق اتةتي لالتفامةم لافق   

الدع . ومن بين متامت الق كيز لفق   اليددددددددددددنقين تنفي  أذداف تعييد أق  تدذور األراضددددددددددددي، م   يالء ذ ا 
امذقما  الواج  لم اعا  المنظور التنيددددددابي وضددددددمان العةاز ، والناوض بتدول أعمال امتفامةم حي متال  

 .( 2) ابةممكاحعم التفاف، وزماد  تلزمز القلاون اللالمي لاقصدي لالواصف ال ماةم والق  

  

 . ICCD/COP(15)/6-ICCD/CRIC(20)/2لال الع عاق مزمد من القفاصيم عن ب بامئ اللمم، ي جق ال جوع  لق الوقةقم  (2)
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                                                               امةقةداجدات المقدد ر  من الموارد لاميزابةدم األسدددددددددددددداسددددددددددددددةدم لالتفدامةدم لفق    2و  1وت د حي التددولين   -11
القي تمثم سدينارمو بمو اسدمي صدف ي، ةيث ل  يط أ أي تغيي  عاق الميدقوع اللا    2023-2022اليدنقين  

 .2021-2020                                       لاموارد المالةم مقاربم  بفق   الينقين  

 1التدول 

 )باليورو( سيناريو النمو السمي الصفري  – 2023-2022الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين 

 

لددفددقدد     الددمددلددقددمدددددددد   الددمدديددزابددةدددددددم 
 2021–2020الينقين  

المقق ةدددم لفق     الميزابةدددم 
 النييم المئومم لاف ق  2023-2022الينقين  

    ب امئ األمابم  -     أوم  

 (29,3)  048 432 1  838 026 2 المكتب التنفيذي   -ألف

 م ينطبق   615 853  - الهيئات اإلدارية والشؤون القانونية -باء
 -  590 122 1  590 122 1 البالغات  -جيم
 -  874 183 2  874 183 2 العالقات الخارجية والسياسة العامة والدعوة  -دال
 -  370 205 3  370 205 3 العلم والتكنولوجيا والبتكار  -هاء
 (11,2)  220 048 2  045 307 2 الخدمات اإلدارية  -واو

    اآللةم اللالمةم  -       قابةا  

 -  905 694 3  905 694 3 اآللية العالمية  -زاي 

 -   622 540 14  622 540 14 زاي(  -المجموع الفرعي )ألف  

 -  281 890 1  281 890 1 في المائة(  13)     تكاليف دعم البرامج  -       ثالثا  

 -   -      - احتياطي رأس المال المتداول  -       رابعا  

 -   903 430 16  903 430 16        رابعا (  -               المجموع )أول      

 2التدول 
سايناريو النمو السامي   -حساب وج  اإلنفاق    2023-2022الميزانية األسااساية لالتفاقية لفترة السانتين  

 الصفري )باليورو(

 وجه اإلبفاق

الميزابةدددم الملقمدددد  لفق    
 2021–2020الينقين  

المقق ةدددم لفق     الميزابةدددم 
 2023-2022الينقين  

النييم المئومم  
 لاف ق 

المئومم  النيددديم  
 لاقوزم 

  75,3      -   166 946 10   166 946 10  ت الةة الموظفين

  5,3      -   660 763   660 763  الخدمات القلاقديم

  4,6      -   190 670   190 670  اليف 

  14,2      -   226 067 2   226 067 2  ت الةة القةغيم والق الةة المياش   األا ع 

  0,4      -   855 57   855 57  واليا  األساسةم والموادالاواز   

  0,2      -   525 35   525 35  الملدات والم كيات واألقا 

  100,0      -   622 540 14   622 540 14  المجموع الفرعي

      -   281 890 1   281 890 1  حي المانم(   13) ت الةة دع  الب امئ  

    -    -  - المقداولاةقةا ي رأس المال  

      -   903 430 16   903 430 16  المجموع   
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وحي ضدددددددددددددوء تطور عماةم تنفي  امتفامةم، اضدددددددددددددط ت األمابم واآللةم اللالمةم  لق تطبيق   انق   -12
تةددغياةم جديد  وتلبئم أبواع مخقافم من الةدد ا ات، األم  ال ي اسددقوج  تعديث الناوج القي يقيلاا موظفو  

مةدم عاق عماةدم تعدديدث                                                                            امتفدامةدم والمادارات القي يما وبادا. واسددددددددددددددقتدابدم  لد لدا، عمادت األمدابدم واآللةدم اللدال
                                                                                               ألسددالي  عمااما بادف زماد  حلالةم المؤسدديددقي ن وكفاءتاما من االل تعيددين امتيدداق والقنيدديق الدااايي ن،  
                                                                                           وتعديث قدرات الموظفين، وتمكين المدي من. وشددددددددمات ذ ا اللماةم تتديد ماا  األمابم جام  اتصددددددددال عاق 

يقلاق ب ؤسدددددداء الوةدات، وامسددددددقثمار حي تدرم   الصددددددليد اإلقاةمي، وتعديث عماةم تفومط اليدددددداطم فةما
 الموظفين، ضمن تطورات أا ع.   

تنقةح هةكاي  فةة بادف زماد  توضدةح هةكم القيدايدم اإلداري بالنيديم لاموظفين        أيضدا  وأج ي  -13
 تعت  شددددددد اف وةد  القوجةه القنفي ي واإلدار  عن   مق تقيدددددددة  تاا الوةد   لق                            ال ين كابوا يلماون سدددددددابقا  

                                                                                                     مكق  تنفي ي ووةد  منفصدام لاايئات اإلدارمم والةدؤون القابوبةم. وب ف  القنقةح الاةكاي دون أي تأقي  سدواء  
                                                                                      عاق الميزابةم أو جدول الوظانف، ةيث ابققات الوظانف القانمم من وةد  واةد   لق وةدتي ن. 

               المؤسدددددديددددددقي ن عاق   وحي   ار سددددددينارمو النمو امسددددددمي الصددددددف ي، م تؤق  عماةم القعديث داام -14
ألن اللديد من متامت ت كيز امتفامةم وامةقةاجات ذات الصدددددددددددام م       ا   جدول مالك الموظفين. بيد أبه بظ

تزال تقطور، مدا حق  األمين القنفيد ي يطدالد  بقواي الم وبدم حي تنفيد  جددول الوظدانف حي حق   اليددددددددددددددنقين  
مسددددددددددقعدا     2023-2022مم حي حق   اليددددددددددنقين                                                  ذ ا. وقد يلني ذلا منح اممين القنفي ي اليدددددددددداطم  الالز 

                                                                                          وظانف عاق ميدقومات أدبق من ميدقومات الوظانف المدرجم حي التدول، عاق أن ي فا  أن ذ ا القلديالت 
 10 946  166                                                                              سدددددددقيقق حي ةدود بفا الميزابةم المخصدددددددصدددددددم لق الةة الموظفين، المعدد  ةالةا  حي مباغ  

 .2023-2022ةم لفق   الينقين مالك الموظفين المقق ح لألمابم واآللةم اللالم 3يورو. وم د حي التدول 

 3التدول 

 مالك الموظفين المقترح لألمانة واآللية العالمية

 2023-2022الميزابةم المقق ةم لفق   الينقين   2021–2020الميزابةم الملقمد  لفق   الينقين   

 المجموع اآللةم اللالمةم األمابم المجموع اآللةم اللالمةم األمابم 

       وما حوقااالفئم الفنةم  

 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 وكيم أمين عا 

 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2-مد

 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1-مد

 8,00 1,00 7,00 8,00 1,00 7,00 5-ف

 9,00 2,00 7,00 9,00 2,00 7,00 4-ف

 8,00 4,00 4,00 8,00 4,00 4,00 3-ف

 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2-ف

 31,00 10,00 21,00 31,00 10,00 21,00 المتموع الف عي لافئم الفنةم وما حوقاا

 14,00 4,00 10,00 14,00 4,00 10,00 المتموع الف عي لفئم الخدمات اللامم

 45,00 14,00 31,00 45,00 14,00 31,00 المجموع   

ي ب  من تعديالت إضافية على سيناريو النمو السمي الصفري  -2                                                                                    السيناريو القائم على ما أوص 

يقمثم أةد المواضدددة  ال نةيدددةم القي سدددينظ  حياا مؤتم  األ  اف حي دورته الخاميدددم عةددد   حي  -15
يم جدول أعمدال امتفدامةدم المقلاق بمكداحعدم التفداف. وحي ةين أن القصدددددددددددددددي لاتفداف يق  حي صددددددددددددددمة  وم
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من امتفامةم، حان الدور ال ي تضدددددطا  به امتفامةم بما بةدددددكم  1-2امتفامةم، عاق النعو الوارد حي الماد  
 بي  حي اليددددنوات الخما الماضددددةم. ومتم  مؤتم  األ  اف حي دورته الخاميددددم عةدددد   توصددددةات بةددددأن 

الملني بالتفاف وذيئم  القصدددددددددددي لاتفاف حي   ار امتفامةم صددددددددددادر  عن الف مق اللامم العكومي الدولي
عن بقانئ واسدددددقنقاجات األبةدددددطم المضدددددطا  باا حي   ار ميادر                                       القفاعم بين اللاو  واليدددددةاسدددددات، حضدددددال  

التفداف. ومن المقوق  أن تيددددددددددددددا  ذد ا المدداالت المقنوعدم حي جددول أعمدال لالتفدامةدم حي متدال مكداحعدم  
زمز القأذ  لاتفاف وبناء القدر  عاق الصددمود  التفاف:   ار تلاون متخاذ  ج اءات عالمةم حلالم بةددأن تل

 حي الينوات المقبام.

يلمم بدوا  كامم حي   ( 3-ما متموعه موظف واةد )ب تيم ف         ةالةا  ولدع األمابم واآللةم اللالمةم   -16
لقناول ميددددددددددددانم         أيضددددددددددددا                                                                        متال التفاف. وحي ةين أن الزمالء المكافين بمتامت عمم أا ع يب لون جادا   

                                                                                  أصدددديح من الواضددددح أن الميددددقوع العالي من الموظفين وةدا ل  يلد كافةا  إلدار  أ ياء اللمم التفاف، حقد 
 وتوحي  الماارات المطاوبم، والقي من الم جح أن تزداد أ ث . 

مخصدصدم لميدانم التفاف حي   5-ب تيم ف وإزاء ذ ا الخافةم، تقق ح األمابم  بةداء وظةفم جديد  -17
                                                           وبا ا الميددقوع من األقدمةم، ي قوق  أن تتا  ذ ا الوظةفم اب     . 2023من عا       را  الميزابةم األسدداسددةم اعقيا

                                                                                              واسدددلم حي ميدددانم التفاف وتخو ل شددداغااا ممارسدددم  اليددداطم ال افةم لامةددداركم حي الماا  ال فةلم الميدددقوع 
وسددددددددددددددقق ت                                                                                           لادعو  والقلاون حي متال التفاف القي تقطا  عاد   تمثيال من رنةا الوةد  أو اإلدار  اللاةا.  

 يورو حي الميزابةم األساسةم.    172 550                                                          عاق  ضاحم ذ ا الوظةفم  لق مالك موظفي امتفامةم زماد   قدرذا 

ولق ماددم قدددرتاددا عاق تابةددم امةقةدداجددات المل فةددم المعدددد  الندداشددددددددددددددئددم حي   ددار عماةددم امتفددامةددم  -18
لةدددددددددددددديكدات القلداون من أجدم بنداء القددرات وتيدادل الملدارف         باتدا        ا   وتوقلدات األ  اف، ةدددت األمدابدم مؤا

بةددأن قضددايا التفاف م  مؤسدديددات مقخصددصددم. وميددقند ذ ا النائ  لق ت تييات مماقام لمؤسدديددات منظومم  
األم  المقعددد  األا ع، وأب زذددا ت تييددات ب بددامئ األم  المقعددد  لابيئددم، ل ي تيددددددددددددددقفيددد عماةددم امتفددامةددم من 

                                                                     د قم والدع  اللامي والقلاون الققني من المؤسددديدددات المقخصدددصدددم. وسدددق نةدددأ ذ ا المةدددور  المقخصدددصدددم المع
الةيكات لقعقيق المنفلم المقيادلم لألمابم والمؤسيم الة مكم ذات القفاعالت المالةم المعدود  أو الملدومم، 

قق ح زماد                                                                                      ول ن سق ون ذناك ةاجم  لق اسقثمار مباغ صغي  لقخطةط القلاون واسقاالله. ولا ا الغ ض، ي  
  .2023يورو حي الميزابةم األساسةم للا   100 000قدرذا 

وكقلديم آا  ليددددددددينارمو الميزابةم امسددددددددمي الصددددددددف ي، تقق ح األمابم زماد  الميزابةم األسدددددددداسددددددددةم   -19
يورو لاق ااةص المقلاقدم بنظدا  أوموجدا المق دامدم لاملاومدات عاق بطداق منظومدم األم    120  000 بمقددار

بدأبده أج ع    2020باغ مكقد  الم اقد  المدالي لألم  المقعدد  األمدابدم حي كدابون األول/دييددددددددددددددمب   المقعدد . وأ
لق ومن جمة  الق الةة ولامناتةم الميددقخدمم حي تقيددة  جمة  الق الةة عاق           ميددقفةضددا                    اسددقل اضددا وتعايال  

عاق األمابم تمومم ذ ا                                                                             الوكامت، وم سدةما فةما يقلاق بمةد وع أوموجا وت الةة صدةابم أوموجا. ل ا، تلي ن  
عن   مق  عاد  تخصدددةص موارد الميزابةم األسددداسدددةم. وسدددقغطي    2021و 2020الق الةة الموزعم للامي 

 الزماد  المقق ةم بفقات مماقام حي الميققبم.  

  2023وكخالصددددددددددددددم لاملاومدات الوارد  أعالا، تقق ح األمدابدم زمداد  الميزابةدم األسدددددددددددددداسددددددددددددددةدم للدا    -20
حي المداندم عاق  2,7ورو، بمدا حي ذلدا ت دالةة دع  الب امئ، ممدا يمثدم زمداد  بنيدددددددددددددديدم  ي  443  581 بمقددار

 ميقوع ميزابةم حق   الينقين.  

، ت د امةقةداجدات المقددر  من الموارد لفق    2-د -  أ/ 1والمق ر    14-  أ/ 10                  واسددددددددددددددقتدابدم  لامق ر   -21
  2021- 2020الميزابةم الملقمد  لفق   اليدددددنقين   لق جاب     4م  القلديالت حي التدول  2023- 2022اليدددددنقين  

 وإعاد  هةكام ب امئ األمابم عاق النعو المبين أعالا لامقاربم.
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 4التدول 

 مع التعديالت )باليورو( - 2023-2022الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين 

 

 -     أوم  

الملقمدددد  لفق     الميزابةدددم 
 2021–2020الينقين  

هةكام ميزابةم   عاد   
2020-2021 

الدددقدددلدددددددديدددالت  
 المقق ةم

 -       قابةا  

المقق ةددددم لفق     الميزابةددددم 
 2023-2022الينقين  

النيدددددددددددددديدم المئومدم  
أوم   بدديددن                 لدداددفدد ق 

         وقابةا  

      ب امئ األمابم  -     أوم  

 (29,3)   048 432 1  -  048 432 1  838 026 2 المكتب التنفيذي   -ألف

 م ينطبق  615 853  -  615 853  - والشؤون القانونيةالهيئات اإلدارية   -باء
 -  590 122 1  -  590 122 1  590 122 1 البالغات  -جيم
  12.5   424 456 2   550 272   874 183 2  874 183 2 العالقات الخارجية والسياسة العامة والدعوة   -دال

 -  370 205 3  -  370 205 3  370 205 3 العلم والتكنولوجيا والبتكار  -هاء
 (6,0)   220 168 2   000 120   220 048 2  045 307 2 الخدمات اإلدارية  -واو

      اآللةم اللالمةم  -       قابةا  

 -  905 694 3    -   905 694 3  905 694 3 اآللية العالمية  -زاي 
  2,7   172 933 14   550 392   622 540 14  622 540 14 زاي(  -المجموع الفرعي )ألف  

  2,7   312 941 1   031 51   281 890 1  281 890 1 في المائة(  13) تكاليف دعم البرامج    -       ثالثا  

 - - - - احتياطي رأس المال المتداول  -       رابعا  
 

  2,7   484 874 16   581 443   903 430 16  903 430 16        رابعا (  -               المجموع )أول      

امةقةاجات المقدر  من الموارد ةيدددددددددددد  وجه اإلبفاق لاميزابةم األسدددددددددددداسددددددددددددةم  5ومل ض التدول   -22
 م  القلديالت. 2023-2022لالتفامةم بالنييم لفق   الينقين  

  5التدول 

 التعديالت )باليورو( مع   - حسب وج  اإلنفاق    2023- 2022الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين  

 وجه اإلبفاق

الدمدلدقدمدددددددد   الدمديدزابدةدددددددم 
اليدددددددددددددددددندددقدددديددددن   لدددفدددقددد   

2020–2021 

الدددددددددقدددددددددلدددددددددديدددددددددالت  
 المقق ةم

المقق ةدددددددم   الميزابةدددددددم 
اليدددددددددددددددددندددقددديدددن   لدددفدددقددد   

2022-2023 

النيدددددديم المئومم  
 لاف ق 

النيدددددديم المئومم  
 لاقوزم 

  74,5   1,6   716 118 11   550 172   166 946 10  ت الةة الموظفين

  5,1  -  660 763  -  660 763  الخدمات القلاقديم

  4,5  -  190 670  -  190 670  اليف 

ت الةة القةددددددددددددغيم والق الةة المياشدددددددددددد    
 األا ع 

 2 067 226   220 000   2 287 226   10,6   15,3  

  0,4  -  855 57  -  855 57  الاواز  واليا  األساسةم والمواد

  0,2  -  525 35  -  525 35  والم كيات واألقا الملدات  

  100,0    2,7   172 933 14   550 392   622 540 14  المجموع الفرعي

   2,7   312 941 1   031 51   281 890 1  في المائة(  13) تكاليف دعم البرامج  

  - - - - احتياطي رأس المال المتداول

    7,2   484 874 16   581 443   903 430 16  المجموع   



ICCD/COP(15)/5 

9 GE.22-02875 

  2023-2022مالك الموظفين المقق ح لألمابم واآللةم اللالمةم لفق   اليددددنقين    6وم د حي التدول  -23
 لميانم التفاف. 5-م   ضاحم وظةفم ب تيم ف

 6التدول 

 مع التعديالت -مالك الموظفين المقترح لألمانة واآللية العالمية 

 2023-2022الميزابةم المقق ةم لفق   الينقين   2021–2020الميزابةم الملقمد  لفق   الينقين   

 المجموع اآللةم اللالمةم األمابم المجموع اآللةم اللالمةم األمابم 

       الفئم الفنةم وما حوقاا

 1,00 0,00 1,00 00,1 0,00 1,00 وكيم أمين عا 

 1,00 0,00 1,00 00,1 0,00 1,00 2-مد

 1,00 1,00 0,00 00,1 1,00 0,00 1-مد

 9,00 1,00 8,00 00,8 1,00 7,00 5-ف

 9,00 2,00 7,00 00,9 2,00 7,00 4-ف

 8,00 4,00 4,00 00,8 4,00 4,00 3-ف

 3,00 2,00 1,00 00,3 2,00 1,00 2-ف

 32,00 10,00 22,00 00,31 10,00 21,00 المتموع الف عي لافئم الفنةم وما حوقاا

 14,00 4,00 10,00 00,14 4,00 10,00 المتموع الف عي لفئم الخدمات اللامم

 46,00 14,00 32,00 45,00 14,00 31,00 المجموع   

حي الم حق، بما حي ذلا القلديالت   2023-2022وم د التدول اإلرشادي لاقب عات لفق   الينقين   -24
 .7اإلضافةم الموصق باا عاق سينارمو النمو امسمي الصف ي، عاق النعو المبين حي التدول 

 7التدول 

 مع التعديالت  - 2023-2022الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين 

 )باليورو(

 متموع الميزابةم المقق ةم  2023 2022 

    ب امئ األمابم  -     أوم  

  048 432 1   024 716   024 716  المكتب التنفيذي   -ألف

  615 853   807 426   808 426  الهيئات اإلدارية والشؤون القانونية -باء

  590 122 1   295 561   295 561  البالغات  -جيم

  424 456 2   487 364 1   937 091 1  العالقات الخارجية والسياسة العامة والدعوة  -دال

  370 205 3   685 602 1   685 602 1  العلم والتكنولوجيا والبتكار  -هاء

  220 168 2   110 144 1   110 024 1  الخدمات اإلدارية  -واو

    اآللةم اللالمةم  -       قابةا  

  905 694 3   453 847 1   452 847 1  اآللية العالمية  -زاي 

  172 933 14   861 662 7   311 270 7  زاي(  -المجموع الفرعي )ألف  

  312 941 1   171 996   141 945  في المائة(  13) تكاليف دعم البرامج    -       ثالثا  

 - - - احتياطي رأس المال المتداول  -       رابعا  

  484 874 16   032 659  8   452 215  8         رابعا (  -               المجموع )أول      
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 متموع الميزابةم المقق ةم  2023 2022 

    

    اإليرادات

  584 022 1   292 511   292 511  مياذمات العكومم المضةفم

  489 730 15   740 147 8   749 582 7  القب عات اإلرشاديم

األرصدددددددددد  أو الميددددددددداذمات غي  المنفقم من الفق ات المالةم  
  411 121  -  411 121  اليابقم )ميالغ تقدي مم( 

  484 874 16   032 659  8   452 215  8  مجموع اإليرادات   

 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة -باء 

                                                                                       للم األ  اف تق ك  أن األمابم واآللةم اللالمةم تمو  من القأمين الصدددددددددعي بلد ابقااء الخدمم عاق  -25
                                                                                                 أسدداس لالدح  أوم  بأولل من الميزابةم األسدداسددةم، وم تزال ذ ا الممارسددم ميددقم   حي منظومم األم  المقعد ، 

 .  لقغطةم ت الةة حق   الينقين العالةم )عاق المدع القصي ( لامققاعدين

 لق النقاش التاري حي       ا   وبظ  مؤتم  األ  اف، حي دورته ال ابلم عةدددددددددد  ، حي الميددددددددددألم مةددددددددددي  -26
بةدددددأن   2018التمعةم اللامم لألم  المقعد  والقوصدددددةات الوارد  حي تق م  متاا م اجلي العيدددددابات للا   

رصدددد القطورات حي   اةقةاجات القأمين الصدددعي بلد ابقااء الخدمم، و ا   لق األمين القنفي ي أن يواصدددم
يقضدددددددددددددمن اةارات بةدددددددددددددأن سدددددددددددددبم تابةم ذ ا       ا                                                       منظومم األم  المقعد  وأن ي ل د ، عاق ذ ا األسددددددددددددداس، تق م 

 .2023-2022امةقةاجات حي ميزابةم حق   الينقين 

، قددد  األمين اللددا  لألم  (A/RES/73/279 B)  73/279                                واسددددددددددددددقتددابددم  لق ار التمعةددم اللددامددم   -27
 لق التمعةم اللامم لألم  المقعد  حي  ( 3) عن  دار  القأمين الصدددددعي بلد ابقااء الخدمم        جديدا        ا   المقعد  تق م 

 :، تضمن القوصةات القالةم2021دورتاا اليادسم والييلين حي أياول/سبقمب  

                                                                                     العفاظ عاق تمومم القزا  األم  المقعد  بالدح  أوم  بأول فةما يقلاق بالموظفين الملينين   )أ( 
 ؛2023كابون الثابي/يناي    1قبم 

 2023كابون الثابي/يناي    1من      را  تمومم املقزا  فةما يقلاق بالميؤولين الملينين اعقيا )ب( 
 مانم من كقام األجور وإبةاء اةقةا ي مالي مخصص؛ حي ال   6من االل الخص  من الم ت  حي ةدود مباغ يكاح   

اسدقل اض امققطاع من الم تيات م   كم قال  سدنوات وتلدياه ةيد  الفارق بالمقاربم   )ج( 
 م  المباغ المق ا   المقوق  لالةقةا ي المخصص.

ةات حي وبظ ت الاتنم امسدددقةدددارمم لةدددؤون اإلدار  والميزابةم حي تق م  األمين اللا  وقدمت توصددد  -28
 لق التمعةم اللامم، ةيث قامت الاتنم امسددددددقةددددددارمم لةددددددؤون   2021حي كابون األول/دييددددددمب    ( 4) تق م ذا

 :اإلدار  والميزابةم بما ياي

  رت تأ يد توصدددةاتاا بمواصدددام بائ الدح  أوم بأول حي الوقت العاضددد ، عاق النعو  )أ( 
 ؛ 244/ 68باء و  248/ 70باء و  272/ 71باء و  279/ 73ال ي أق ته التمعةم اللامم، بما حي ذلا حي ق اراتاا 

من  77أوصددددت بلد  المواحقم عاق القوصدددديقين )ب( و)ج( لأعالات الواردتين حي الفق    )ب( 
 . (A/76/373)األمين اللا  تق م   

  

(3) A/76/373 . 

(4) A/76/579 . 
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وتدرك األمابم أن الاتنم الخاميددم القابلم لاتمعةم اللامم لألم  المقعد  سددقواصددم النظ  حي ذ ا  -29
 .2022الميألم حي آذار/مارس 

وبامبققال  لق الوضددد  العالي حي امتفامةم، أشدددار تق م  متاا م اجلي ةيدددابات األم  المقعد    -30
 لق   ( 5) 2020كابون األول/دييددمب   31البةابات المالةم متفامةم مكاحعم القصددع  لايددنم المنقاةم حي بةددأن 

مايون دومر من   29,5أن األمددابددم تقعمددم القزامددات تقلاق بددالقددأمين الصددددددددددددددعي بلددد ابقادداء الخدددمددم بمباغ  
ا قواري ميددددددددددددققم، وذو مباغ م يزال غي   لق الققية  ال ي أج اا ابي      دا  دومرات الوميات المقعد ، اسددددددددددددقنا

  152 562، أبفقت األمابم 2021-2020ممول بال امم تق ميا. وحي الميزابةم األسددددددددداسدددددددددةم لفق   اليدددددددددنقين  
من دومرات الوميدات المقعدد  عاق القدأمين الصددددددددددددددعي بلدد ابقاداء الخددمدم لامققداعددين العداليين، بزمداد       را  دوم

 من دومرات الوميات المقعد (.     را  دوم 130 317)الينقين اليابقم حي المانم عن حق    17,1 قدرذا

)القارمخ          عاما    65وبالنظ   لق مالك الموظفين العالي لألمابم واليدددددنم القي سددددديباغون حياا سدددددن   -31
ت الةة اإلعابات اليدنومم لاقأمين الصدعي بلد ابقااء الخدمم باسدقخدا   1اإللزامي لاققاعد(، يل ض الةدكم 

وتيدددددقخد  الق الةة  . 2053والق الةة المقوقلم ةقق عا    2021 لق عا   2017الةة الفلاةم من عا  الق 
حي المانم كم سددنم،  2المقوقلم مقوسددط ت افم اإلعابم اليددنومم ل م أسدد  ، بما حي ذلا زماد  اإلعابم بنيدديم  

 م  عدد الموظفين ال ين سةعالون عاق الققاعد حي الينم الملنةم. 

 1الةكم 

 2053إلى  2021التكاليف التقديرية لإلعانات السنوية للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة من 

 )بدولرات الوليات المتحدة(

 

، حان الدع  اليدددنوي لاقأمين الصدددعي بلد ابقااء الخدمم ما حق  يقزايد 1وكما يقضدددح من الةدددكم   -32
، من المقوق  أن تزداد الق الةة زماد        اعدا  حصددددد  2022من عا      را  واعقيا . 2021و  2017با  اد بين عامي  

، من المقوق  أن ت تف  2041و  2022 بي   م  تزايدد عددد الموظفين المققداعددين من األمدابدم. وبين عدامي  
من     را  دوم  281 252                       ، لقباغ ارتفاعا  قدرا                   حي المانم سددددددددنوما    6,6حي المانم، أو   234ت الةة الدع  بنيدددددددديم 

دومرات الوميات المقعد . ق  سددددددقيددددددقق  الق الةة بالنيدددددديم لالدد العالي من الموظفين وتبدأ حي امبخفاض  
  

(5) ICCD/COP(15)/9 . 
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وم  ذلدا، ي جق مالةظدم أن ذد ا الق دالةة م تدأاد  حي امعقيدار الموظفين التددد الد ين   . 2053عدا    بلدد
 سيق  تليينا  لةغم الوظانف الةاغ   م  م ور الوقت. 

تقد ، سددددقواصددددم األمابم واآللةم اللالمةم دح  ميزابةم ت الةة القأمين الصددددعي بلد وحي ضددددوء ما  -33
             ، المقد ر    2023-2022                                                                                  ابقااء الخدمم باسددددقخدا    مقم الدح  أوم  بأول حي الميزابةم المقق ةم لفق   اليددددنقين  

 يورو.  149 000دومر من دومرات الوميات المقعد  أو  173 000بمباغ  

 األموال المتاحة غير المنفقة  إدارة -جيم 

 الشتراكات في الميزانية األساسية المتأتية من الفترات المالية السابقة -1 

، األ  اف القي لدياا 14-  أ/ 10من المق ر  30 لق   28ةث مؤتم  األ  اف، حي الفق ات من  -34
لزمز امسددددددقق ار المالي اشددددددق ا ات غي  ميدددددددد  عاق ب ل جاود مقتدد  لقيددددددديدذا بأسدددددد ع ما يمكن ب ةم ت 

لالتفدددامةدددم من االل اشددددددددددددددق ا دددات جمة  األ  اف. وعالو  عاق ذلدددا،  اددد  مؤتم  األ  اف  لق األمين 
 القنفي ي أن يدام حي اطم  و ةم م  األ  اف القي لدياا اشق ا ات مقأا   ةقق تدحلاا.

 يورو.    834 355ماضةم قدرذا                   حا  اشق ا ات   40، دح  2021كابون األول/دييمب     31وةقق   - 35

  2021-2020الوفورات من فترة السنتين  -2 

القي بظ  حيادددا مؤتم    (6)2022                                                             جددداء حي الوقةقدددم المقلاقدددم بدددالب بدددامئ والميزابةدددم المؤققي ن للدددا    -36
مايون يورو. وعندد  غالق   1,51األ  اف حي دورتده امسددددددددددددددقثندانةدم الثدابةدم أن األمدابدم توقلدت وحورات قددرذدا  

مايون يورو. وقد   1,47، كابت الميزابةم األسددداسدددةم قد ةققت وحورات  جمالةم باغت 2021لعيدددابات للا  ا
تأتت ذ ا الوحورات حي ملظماا من القيود المف وضددددددددددددم عاق اليددددددددددددف  وعاق تنظة  امجقماعات والفلالةات 

   . 19-بالعضور الةخصي بقةتم جانعم كوحيد

                                                                               وعالو  عاق ذلددا، للددم مؤتم  األ  اف يقدد ك  أبدده أذن لألمين القنفيدد ي، اسددددددددددددددقثندداء ، بموجدد    -37
                                                              د  ما تيقق من المباغ ال ي كان م صدددددددددددددودا  حي اليدددددددددددددابق من اةقةا ةات  ، بأن ييدددددددددددددقخ14-  أ/ 10 مق را

الصدددندوق امسدددقئمابي لاميزابةم األسددداسدددةم لالتفامةم لقلزمز ميادر  مكاحعم التفاف. وعند  غالق العيدددابات  
 يورو. 325 683، باغ رصيد األموال لا ا الميادر  2021للا  

 رات وسداد امشق ا ات المقلاقم بالفق ات اليابقم. المباغ اإلجمالي لاوحو  8وم د حي التدول  -38

 8التدول 

 ( باليورو)  2021-2020األموال غير المنفقة في فترة السنتين 

 المباغ المصدر

 834,355 امشق ا ات حي الميزابةم األساسةم المقأتةم من الفق ات المالةم اليابقم

 711 474 1 2021-2020الوحورات من حق   الينقين  

 683 325 ال صيد غي  المنفق من ميادر  التفاف

 749 634 2 المجموع   

  

 . ICCD/COP(ES-2)/2الوقةقم  (6)
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                                  م سر  ع القدرة على مواجهة الجفاف -3 

                                                                                    ما ذ    آبفا، يمثم القصدددددددددددي لاتفاف أولومم ماعم حي   ار اتفامةم مكاحعم القصددددددددددع  وملابي  -39
من بقص حي الموارد. وسدددداطت ذيئقا الخب اء )الف مق اللامم العكومي الدولي الملني بالتفاف وذيئم          ةالةا  

لمؤتم  األ  اف بةددأن   الخاميددم عةدد  القفاعم بين اللاو  واليددةاسددات( الاقان قدمقا توصددةاتاما  لق الدور  
ف ورصدددددا وتقيةمه كأولومم                                                                     مخقاف جواب  التفاف الضددددوء  عاق العاجم  لق تعيددددين اإلب ار الميك  بالتفا

حورمم. ولاةد وع حي وضد  عماةم حلالم ومنيدقم ل ب ار الميك  بالتفاف حي عدد صدغي  من البادان ال اند ، 
ومن ق  جم  الملارف اللماةم والدروس الميددددقفاد  لمواصددددام اسددددقخداماا حي عماةم امتفامةم، تقق ح األمابم 

مايون يورو، لقمومم ميد ع القدر  عاق  2,134، بما يصدم  لق  اسدقخدا  جزء كبي  من األموال غي  المنفقم
 مواجام التفاف. 

وم د مزمد من الملاومات عن ميددددددد ع القدر  عاق مواجام التفاف حي الوقةقم المقلاقم بيدددددددةاسدددددددم   -40
 . ( ICCD/COP(15)/15) التفاف 

 المستقبلالصندوق الخاص لتعويض مدفوعات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة في  -4 

 ذ يةددي  مؤتم  األ  اف  لق المناقةددات الميددقم   حي التمعةم اللامم بةددأن القأمين الصددعي بلد ابقااء   - 41
  2021- 2020يورو من حق   اليدددددنقين   500  000الخدمم، قد ي غ  حي النظ  حي تخصدددددةص وحورات بمباغ  

                                              الخدمم حي الميققبم. وسةكون ذ ا المباغ كافةا  من أجم  بةاء صندوق لمدحوعات القأمين الصعي بلد ابقااء  
 لقغطةم ست سنوات من المدحوعات.           تق ميا  

 الستنتاج -5 

بدالمقق ةدات الوارد  أعالا، حقدد ي غد  حي النظ  حي اإلذن لألمين         عامدا   ذ يعةط مؤتم  األ  اف   -42
 القنفي ي باسقخدا  األموال غي  المنفقم لألغ اض القالةم:

 الصندوق الخاص لقلومط المدحوعات لاقأمين الصعي بلد ابقااء الخدمم حي الميققبم: •
 يورو؛ 500 000

 يورو. 2 134 749 :مي ع القدر  عاق مواجام التفاف •

 الصندوق الستئماني لمشاركة ممثلي األطراف المؤهلة في دورات مؤتمر التفاقية -لدا 

                                                                                       أبةدد ، وحقا  لاقواعد المالةم لمؤتم  األ  اف، صددندوق ااص لدع  مةدداركم ممثاي البادان النامةم  -43
أح مقةا،                                                                                      األ  اف، وم سددددةما أقم البادان بموا  والبادان المقضدددد ر  من القصددددع  و/أو التفاف، وبخاصددددم حي 

 حي دورات مؤتم  األ  اف وذيئاته الف  ةم.

ومواصم ممثاو البادان النامةم أداء دور حلال حي مداومت مؤتم  األ  اف وذيئاته الف  ةم، ةيث   -44
يقولون مناصدددد  ذامم ك ؤسدددداء أو بواب رؤسدددداء مؤتم  األ  اف وذيئاته الف  ةم وأح قم امتصددددال. وتيددددا  

البادان النامةم عاق الصددددددليدين الققني واليددددددةاسددددددي حي كم دور  رنةيددددددةم حي بناء   المةدددددداركم الفلالم لممثاي
 تواحق اآلراء والقوصم  لق بقانئ بناء  ل س  ميار امتفامةم حي الميققبم.

 عاق امةقةاجات المقدر  من الموارد لاصندوق. 9وممكن ام الع حي التدول  -45
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 9التدول 

مشااااااااااركاة في عملياة اتفااقياة األمم المتحادة لمكاافحاة التصاااااااااحر لفترة  الحتيااجاات المقادرة من الموارد لل
 ( باليورو)  2023-2022السنتين 

 الق الةة المقدر  الدورات

  900 000 الدور  العاديم واللة ون لاتنم اسقل اض تنفي  امتفامةم

 1 300 000 الدور  اليادسم عة   لمؤتم  األ  اف

 2 200 000 المجموع   

 الصندوق الستئماني للتمويل الطوعي لألنشطة في إطار التفاقية -هاء 

                                                                                    يك م م الصددندوق امسددقئمابي لاقمومم الطوعي لألبةددطم حي   ار امتفامةم والصددندوق امسددقئمابي   -46
لاقمومم الطوعي لألبةددددطم حي   ار اآللةم اللالمةم الموارد األسدددداسددددةم لألمابم واآللةم اللالمةم بقوحي  الدع  

الددوقددةددقدددددددم لددلددمددددددد  حددي  الددقددبدد عدددددددات  عددن  الددمددلدداددومدددددددات  مددن  مددزمدددددددد  عدداددق  ام ددالع  ومددمددكددن  امتددفدددددددامددةدددددددم.  م 
ICCD/COP(15)/10.  

 الصندوق الستئماني ألنشطة التفاقية التي تنظمها أمانة التفاقية )صندوق بون( -واو 

يورو لقمومم أبةدددددددطم   511 292تقد  ةكومم الباد المضدددددددةة ميددددددداذمم سدددددددنومم  ضدددددددافةم قدرذا   -47
                                                                                       فامةم القي تنظماا األمابم. وم يددددددددددقخد   ذ ا الصددددددددددندوق، المل وف باسدددددددددد  لصددددددددددندوق بونل، وحقا  لخطم  امت 

لمعدم عدامدم عن الميزابةدم المقددر  لفق     10تقق ةادا األمدابدم وتقباادا ةكومدم ألمدابةدا. ومقدد  التددول   ت دالةة
 .2023-2022الينقين  

 10التدول 

 ( باليورو)  2023-2022صندوق بون في فترة السنتين 

 2022–2023 

 584 022 1 اإليرادات

  اإلنفاق

 649 900 دع  المؤتم  لقنظة  أبةطم امتفامةم القي تقا  حي بون 

 239 748 األبةطم األا ع المقصام بامتفامةم

 132 936 ت الةة دع  الب امئ

 1 022 584 مجموع النفقات   

 تكاليف دعم البرامج -زاي 

                                                                                     وحقا  لاقواعد المالةم لمؤتم  األ  اف والممارسددددددددددددم المقيلم حي األم  المقعد ، ت خصدددددددددددد  من جمة   -48
                                                                     حي المانم لخدمات دع  الب امئ أو النفقات اللامم. وت يدقخد  ادمات الدع    13الصدناديق امسدقئمابةم بيديم 

ي مكقد  األم  المقعدد   ذد ا حي ملظمادا لقغطةدم ت دالةة موظفي الددع  اإلداري وت دالةة موظفي األمدابدم ح
 لق امةقةاجات المقدر     11لالتصدال حي بيومورك  ضداحم  لق موظف ب امئ لمنطقم واةد . ومةدي  التدول  

 من الموارد الية مم والمالةم لفق   الينقين المقبام، وذي تقوقف عاق اإلي ادات الم تيطم بالعياب الخاص.
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 11التدول 

 2023-2022رة السنتين الحتياجات من الموارد البشرية لفت

 2022 2023 

   الفئم الفنةم وما حوقاا

 1,00 1,00 1-مد

 2,00 2,00 5-ف

 3,50 3,50 4-ف

 1,00 1,00 3-ف

 1,00 1,00 2-ف

 8,50 8,50 المتموع الف عي لافئم الفنةم وما حوقاا

 8,50 8,50 المتموع الف عي لفئم الخدمات اللامم

 17,00 00,17 مجموع الوظائف

 500 770 1 500 770 1 تكاليف الموظفين ذات الصلة )باليورو( 

 الطوارئ  -       رابعا   

 الميزانية الحتياطية لخدمة المؤتمرات التي وافقت عليها الجمعية العامة -ألف 

واحقت التمعةم اللامم حي ق اراتاا اليدددددددابقم عاق تخصدددددددةص اعقماد لخدمات المؤتم ات )الق جمم  -49
وبيدددددددددخ الوقانق وغي ذا من الخدمات ذات الصدددددددددام( حي   ار بند الميزابةم اللاديم لألم  المقعد  الةدددددددددفومم 

المخصدددددددددددص مجقماعات مؤتم  األ  اف وذيئاته الف  ةم. وإذا ق رت التمعةم اللامم عد  مواصدددددددددددام ذ ا 
ةقةا ةم                                                                                  الممارسدددددددم، سددددددديقلين عاق األ  اف تعم م ت الةة ذ ا المخصدددددددصدددددددات. ول لا أ عدت الميزابةم ام

 القالةم لينظ  حياا مؤتم  األ  اف.

ومن المفق ض أن تتقم  لتنم اسدددددددددددقل اض تنفي  امتفامةم لما متموعه اميدددددددددددم أيا  عمم حي حق    - 50
اليددددددنقين. وسددددددياز  اسددددددقخدا  تاا المخصددددددصددددددات لقوحي  الخدمات الالزمم لالجقماعات، بعيث تقاح ادمات  

دور  لتنم اسددقل اض تنفي  امتفامةم، عالو  عاق ت جمم وتتايز وتوزم   الق جمم الةددفومم للةدد  اجقماعات حي  
 صفعم لما بلد الدور .   70صفعم أقناء الدور  و   60صفعم لما قبم الدور  و  700                        وقانق ي قد ر متموعاا ب 

 .2023أن يتقم  مؤتم  األ  اف لما متموعه أسددبوعان مققالةان حي عا          أيضددا  ومن المفق ض  -51
قخدا  المخصدددصدددات لقوحي  الخدمات الالزمم لالجقماعات بعيث تقاح ادمات الق جمم الةدددفومم  وسدددياز  اسددد 

                            اجقمدداعددا  حي األسددددددددددددددبوع(، وت جمددم   20                                                           مجقمدداعي ن مقزامني ن حي أي وقددت أقندداء دور  مؤتم  األ  اف )أي  
  200صدددددفعم أقناء الدور  و  150صدددددفعم قبم الدور  و 2 000وتتايز وتوزم  عدد من الوقانق يقدر بددددددددددددددددددد 

 مايون يورو. 2,1الق افم ال امام لا ا امةقةاجات المقدر  بد  12صفعم بلد الدور . وت د حي التدول 

 12التدول 

 الميزانية الحتياطية لخدمة المؤتمرات )باليورو(

 2023–2022 وجه اإلبفاق

  1 862 530  ادمات اجقماعات األم  المقعد 

  242 130  ت الةة دع  الب امئ

  2 104 660  المجموع   
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 الميزانية الحتياطية لستضافة مؤتمر األطراف في بون، ألمانيا -باء 

حي ةال ابلقاد الدور  اليدددددددادسدددددددم عةددددددد   لمؤتم  األ  اف حي بون، سدددددددياز  توحي  مباغ  ضددددددداحي  -52
لقغطةدم الق دالةة المقلاقدم بدالق تييدات الاوجيددددددددددددددقةدم، بمدا حي ذلدا    (13مايون يورو )ابظ  التددول    1,5 قددرا

اسدددددددددددقئتار مكان ابلقاد المؤتم ، وت كي  أبظمم امتصدددددددددددال، والقلاقد م  موظفين معايين، وتوحي  ملدات  
 وموظفي األمن، واسقئتار الملدات والاواز .

 13التدول 

 مر األطراف )باليورو(الحتياجات من الموارد لستضافة الدورة الخامسة عشرة لمؤت

 2023–2022 وجه اإلبفاق

  1 222 060 الق الةة اإلضافةم

  121 800 الطوارئ 

  1 343 860 المجموع الفرعي

  174 700 ت الةة دع  الب امئ

  1 518 560 المجموع   

 ألمانياالميزانية الحتياطية لستضافة دورة لجنة استعراض تنفيذ التفاقية في بون،   -جيم 

حي ةال ابلقاد الدور  العاديم واللةدددددد من لاتنم اسددددددقل اض تنفي  امتفامةم حي بون، سددددددياز  توحي   -53
لقغطةم الق الةة المقلاقم بالق تييات الاوجيددددددددقةم،   (14يورو )ابظ  التدول  688 170مباغ  ضدددددددداحي قدرا  

بما حي ذلا اسدقئتار مكان ابلقاد المؤتم ، وت كي  أبظمم امتصدال، والقلاقد م  موظفين معايين، وتوحي  
 ملدات وموظفي األمن، واسقئتار الملدات والاواز .

 14التدول 

 )باليورو(للجنة استعراض تنفيذ التفاقية الحتياجات من الموارد لستضافة الدورة الحادية والعشرين 

 2023–2022 وجه اإلبفاق

  548 100  الق الةة اإلضافةم

  60 900  الطوارئ 

  609 000  المجموع الفرعي

  79 170  ت الةة دع  الب امئ

  688 170  المجموع   

 

 استنتاجات وتوصيات -       خامسا   

البرناامجياة الحاالي الحتيااجاات من الموارد التي تتطلبهاا برامج عمال كال                        يعر ض مقترح الميزانياة   -54
من األمااناة واآللياة العاالمياة ولجناة العلم والتكنولوجياا ولجناة اساااااااااتعراض تنفياذ التفااقياة  لاذلا  قاد يود  

 مؤتمر األطراف القيام بما يلي:

 اعتماد خطة عمل وبرنامج عمل كل من األمانة واآللية العالمية؛ ()أ 

 ؛2023-2022الموافقة على ميزانية برنامجية لفترة السنتين  ()ب 



ICCD/COP(15)/5 

17 GE.22-02875 

 ؛2023و 2022اعتماد الجدول اإلرشادي للتبرعات لعامي  ()ج 

اإلذن لألمين التنفيذي باساتخدام األموال المتاحة غير المنفقة على النحو المبين في  ()د 
 أعاله؛ 41الفقرة 

                                                                          اإلحاطة علما  بمتطلبات تقديم التبرعات إلى الصاااندوق الساااتئماني لمشااااركة ممثلي   ()ه 
 األطراف المؤهلة في دورات مؤتمر التفاقية؛ 

اعتمااد ميزانياة احتيااطياة لخادماات المؤتمرات في حاال ماا إذا قررت الجمعياة العااماة   ()و 
  2023لمتحدة في عدم تخصيص موارد لهذه األنشطة في الميزانية العادية لألمم ا
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 األول المرفق

 2022لعام الجدول اإلرشادي لألنصبة المقررة للميزانية األساسية لالتفاقية   
األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  

 )أ(القصع 
جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  

 )ب(المقعد 
التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   

 2022للا  
  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

 569 189 2,500 2,500 امتعاد األوروبي

 787 177 2,345 2,405 امتعاد ال وسي

 739 0,010 0,010  قيوبةا

 622 3 0,048 0,049 أذربةتان

 640 67 0,892 0,915 األرجنقين

 552 1 0,020 0,021 األردن

 517 0,007 0,007 أرمينةا

 76 0,001 0,001  رمق ما

 640 158 2,092 2,146  سيابةا

 372 163 2,155 2,210 أسق الةا

 883 2 0,038 0,039  سقوبةا

 223 36 0,478 0,490  س انيم

 148 0,002 0,002  سواتيني

 517 0,007 0,007 أحغابيقان

 914 5 0,078 0,080   وادور

 591 0,008 0,008 أليابةا

 196 450 5,937 6,090 ألمابةا

 537 45 0,601 0,616 اإلمارات الل بةم المقعد 

 148 0,002 0,002 أبقةغوا وب بودا

 370 0,005 0,005 أبدورا

 141 40 0,529 0,543  بدوبةيةا

 739 0,010 0,010 أبغوم

 431 6 0,085 0,087 أوروغواي

 366 2 0,031 0,032 أوزبكيقان

 591 0,008 0,008 أوغندا

 214 4 0,056 0,057 أوك ابةا

 422 29 0,388 0,398 اإلسالمةم( - ي ان )جماورمم 

 426 27 0,362 0,371 أي لندا

 070 2 0,027 0,028 آيياندا

 466 244 3,224 3,307  يطالةا

 739 0,010 0,010 بابوا غينةا التديد 
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  
 )ب(المقعد 

التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   
 2022للا  

  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

 183 1 0,016 0,016 باراغواي

 501 8 0,112 0,115 با يقان

 76 0,001 0,001 بامو

 696 3 0,049 0,050 اليع من

 927 217 2,874 2,948 الب ازمم

 517 0,007 0,007 ب بادوس

 873 25 0,341 0,350 الب تغال

 848 1 0,024 0,025 ب وبي دار اليال 

 691 60 0,800 0,821 باتةكا

 400 3 0,045 0,046 باغارما

 76 0,001 0,001 بايز

 739 0,010 0,010 بنغالديش

 327 3 0,044 0,045 بنما

 222 0,003 0,003 بنن

 76 0,001 0,001 بوتان

 035 1 0,014 0,014 بوتيوابا

 222 0,003 0,003 بوركينا حاسو

 76 0,001 0,001 بوروبدي

 887 0,012 0,012 البوسنم والا سا

 287 59 0,782 0,802 بولندا

 183 1 0,016 0,016 المقلدد  القومةات( -بولةفةا )دولم 

 236 11 0,148 0,152 بي و

 622 3 0,048 0,049 بيالروس

 695 22 0,299 0,307 تاياند

 439 2 0,032 0,033 ت كمابيقان

 349 101 1,337 1,371 ت كةا

 957 2 0,039 0,040 ت منيداد وتوباغو

 296 0,004 0,004 تةاد

 990 22 0,303 0,311 تةةكةا

 148 0,002 0,002 توغو

 76 0,001 0,001 توحالو

 848 1 0,024 0,025 توبا

 76 0,001 0,001 توبغا

 148 0,002 0,002 لةةقي -تةمور 

 591 0,008 0,008 جامايكا
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  
 )ب(المقعد 

التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   
 2022للا  

  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

 296 0,004 0,004 التبم األسود

 201 10 0,135 0,138 التزان 

 331 1 0,018 0,018 جزر البااما

 76 0,001 0,001 جزر القم 

 76 0,001 0,001 جزر ساةمان

 76 0,001 0,001 جزر كوك

 76 0,001 0,001 جزر مارشال

 76 0,001 0,001 جماورمم أح مقةا الوسطق

 918 3 0,052 0,053 التماورمم الدومينةكةم

 813 0,011 0,011 التماورمم الل بةم اليورمم

 739 0,010 0,010 جماورمم ال وبغو الديمق ا ةم

 739 0,010 0,010 جماورمم تنزابةا المقعد 

 585 167 2,210 2,267 جماورمم كورما

 444 0,006 0,006 جماورمم كورما الةلبةم الديمق ا ةم

 370 0,005 0,005 جماورمم مو الديمق ا ةم الةلبةم

 222 0,003 0,003 جماورمم مولدوحا

 107 20 0,265 0,272 جنوب أح مقةا

 444 0,006 0,006 جنوب اليودان

 591 0,008 0,008 جورجةا

 76 0,001 0,001 جيبوتي

 954 40 0,540 0,554 الدابم ك

 591 0,008 0,008 دولم حايطين

 76 0,001 0,001 دومينةكا

 222 0,003 0,003 روابدا

 637 14 0,193 0,198 رومابةا

 665 0,009 0,009 زامبةا

 370 0,005 0,005 زميابوي 

 76 0,001 0,001 ساموا

 76 0,001 0,001 وب منييبيسان تومي 

 148 0,002 0,002 سان مارمنو

 76 0,001 0,001 سابت حنينت وجزر غ منادين

 76 0,001 0,001 سابت كيقا وبةفا

 76 0,001 0,001 سابت لوسةا

 253 3 0,043 0,044 س ي مب ا

 887 0,012 0,012 اليافادور
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  
 )ب(المقعد 

التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   
 2022للا  

  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

 310 11 0,149 0,153 ساوحا ةا

 618 5 0,074 0,076 ساوحينةا

 853 35 0,473 0,485 سنغاحور 

 517 0,007 0,007 الينغال

 739 0,010 0,010 اليودان

 370 0,005 0,005 سورمنا 

 975 66 0,883 0,906 اليومد

 086 85 1,122 1,151 سومي ا

 76 0,001 0,001 سي اليون 

 148 0,002 0,002 سةةيم

 087 30 0,397 0,407 شياي

 070 2 0,027 0,028 ص بةا

 76 0,001 0,001 الصومال

 455 887 11,704 12,005 الصين

 296 0,004 0,004  اجةكيقان

 536 9 0,126 0,129 الل اق

 501 8 0,112 0,115       ع مان

 109 1 0,015 0,015 غابون 

 76 0,001 0,001 غامبةا

 109 1 0,015 0,015 غابا

 76 0,001 0,001 غ منادا

 661 2 0,035 0,036 غواتةمام

 148 0,002 0,002 غةابا

 222 0,003 0,003 غينةا

 76 0,001 0,001 بةياو  -غينةا  

 183 1 0,016 0,016 غينةا امسقوانةم

 76 0,001 0,001 حابواتو

 260 327 4,316 4,427 ح بيا

 154 15 0,200 0,205 الفابين

 816 53 0,710 0,728 البولةفارمم( - حنزومال )جماورمم

 122 31 0,410 0,421 حناندا

 222 0,003 0,003 فةتي

 692 5 0,075 0,077 حييت با 

 661 2 0,035 0,036 قب ص

 846 20 0,275 0,282 قط 
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  
 )ب(المقعد 

التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   
 2022للا  

  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

 148 0,002 0,002 قي غيزسقان

 76 0,001 0,001  ابو حي دي

 158 13 0,174 0,178  ازاايقان

 961 0,013 0,013 ال امي ون 

 692 5 0,075 0,077   واتةا

 444 0,006 0,006  مبوديا

 108 202 2,665 2,734  ندا

 914 5 0,078 0,080  وبا

 961 0,013 0,013  وت ديفوار

 583 4 0,060 0,062  وسقارمكا

 290 21 0,281 0,288  ولومبةا

 444 0,006 0,006 ال وبغو

 629 18 0,246 0,252 ال ومت

 76 0,001 0,001  ي مياس

 774 1 0,023 0,024  ينةا

 474 3 0,046 0,047 متفةا

 474 3 0,046 0,047 لبنان

 953 4 0,065 0,067 ل يمب غ

 76 0,001 0,001 ليب ما

 218 2 0,029 0,030 ليبةا

 249 5 0,069 0,071 ليقوابةا

  665  0,009 0,009 لةخقنةقاين

  76  0,001 0,001 لةيوتو

  257 1  0,017 0,017 مالطم

  296  0,004 0,004 مالي

  208 25  0,332 0,341 ماليزما

  296  0,004 0,004 مدغةق 

  750 13  0,181 0,186 مص 

  066 4  0,054 0,055 المغ ب

  517  0,007 0,007 مقدوبةا الةمالةم

  509 95  1,260 1,292 المكيةا

  148  0,002 0,002 مالوي 

  296  0,004 0,004 مادية

  639 86  1,143 1,172 المما م الل بةم اليلوديم



ICCD/COP(15)/5 

23 GE.22-02875 

األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

جدول األبصدددددددديم المق ر  لألم  
 )ب(المقعد 

التدول اإلرشدددادي لألبصددديم المق ر   
 2022للا  

  2022اإلرشداديم للا  القب عات 
 )باليورو(

اللظمق وأي لندددددا  المما ددددم المقعددددد    لب مطددددابةددددا 
 الةمالةم

4,567 4,452 337 610 

 370 0,005 0,005 منغولةا

 148 0,002 0,002 مورمقابةا

 813 0,011 0,011 مورمةيوس

 296 0,004 0,004 موزامبيق

 813 0,011 0,011 موبا و

 739 0,010 0,010 مةابمار

 76 0,001 0,001 الموةد ( -مةك وبيزما )وميات 

 665 0,009 0,009 باميبةا

 76 0,001 0,001 باورو

 739 55 0,735 0,754 الن ومئ

 046 50 0,660 0,677 النميا

 517 0,007 0,007 بييال

 148 0,002 0,002 النةت 

 481 18 0,244 0,250 بةتي ما

 370 0,005 0,005 بةكاراغوا

 512 21 0,284 0,291 بيوزماندا

 76 0,001 0,001 بيوي 

 222 0,003 0,003 ذايقي

 652 61 0,813 0,834 الاند

 665 0,009 0,009 ذندوراس

 228 15 0,201 0,206 ذنغارما

 241 100 1,322 1,356 ذولندا

 323 626 1 21,448 22,000 الوميات المقعد  األم مكةم

 083 633 8,349 8,564 الةابان

 739 0,010 0,010 الةمن

 056 27 0,357 0,366 اليوبان

 749 582 7  100,000 102,510 المجموع   

 . 2021كابون األول/دييمب     31الدول ومنظمات الق امم امققصادي اإلقاةمي األ  اف حي امتفامةم حي    األ  اف تةمم   ( )أ 

 .73/271التمعةم اللامم  لق ار       وحقا   ()ب

                                                                          تلقب  الوميات المقعد  األم مكةم تمومااا لاميزابةم األساسةم لالتفامةم تب عا . مالةظم:
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 الثاني المرفق

 2023لعام الجدول اإلرشادي لألنصبة المقررة للميزانية األساسية لالتفاقية   
األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  

 )أ(القصع 
المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 

 )ب( المقعد 
التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   

 2023للا   
  2023القب عات اإلرشدداديم للا   

 )باليورو( 

  694 203  2,500 2,500 األوروبيامتعاد 

  216 148  1,819 1,866 امتعاد ال وسي

  794  0,010 0,010  قيوبةا

  383 2  0,029 0,030 أذربةتان

  110 57  0,701 0,719 األرجنقين

  747 1  0,021 0,022 األردن

  556  0,007 0,007 أرمينةا

  81  0,001 0,001  رمق ما

  503 169  2,080 2,134  سيابةا

  676 167  2,058 2,111 أسق الةا

  495 3  0,043 0,044  سقوبةا

  560 44  0,547 0,561  س انيم

  159  0,002 0,002  سواتيني

  477  0,006 0,006 أحغابيقان

  116 6  0,075 0,077   وادور

  635  0,008 0,008 أليابةا

  394 485  5,957 6,111 ألمابةا

  438 50  0,619 0,635 اإلمارات الل بةم المقعد 

  159  0,002 0,002 أبقةغوا وب بودا

  397  0,005 0,005 أبدورا

  607 43  0,535 0,549  بدوبةيةا

  794  0,010 0,010 أبغوم

  308 7  0,090 0,092 أوروغواي

  145 2  0,026 0,027 أوزبكيقان

  794  0,010 0,010 أوغندا

  448 4  0,055 0,056 أوك ابةا

  468 29  0,362 0,371 اإلسالمةم( - ي ان )جماورمم 

  870 34  0,428 0,439 أي لندا

  859 2  0,035 0,036 آيياندا

  301 253  3,109 3,189  يطالةا

  794  0,010 0,010 بابوا غينةا التديد 
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 
 )ب( المقعد 

التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   
 2023للا   

  2023القب عات اإلرشدداديم للا   
 )باليورو( 

  065 2  0,025 0,026 باراغواي

  055 9  0,111 0,114 با يقان

  81  0,001 0,001 بامو

  289 4  0,053 0,054 اليع من

  892 159  1,962 2,013 الب ازمم

  635  0,008 0,008 ب بادوس

  039 28  0,344 0,353 الب تغال

  668 1  0,020 0,021 ب وبي دار اليال 

  768 65  0,807 0,828 باتةكا

  448 4  0,055 0,056 باغارما

  81  0,001 0,001 بايز

  794  0,010 0,010 بنغالديش

  149 7  0,088 0,090 بنما

  397  0,005 0,005 بنن

  81  0,001 0,001 بوتان

  191 1  0,015 0,015 بوتيوابا

  318  0,004 0,004 بوركينا حاسو

  81  0,001 0,001 بوروبدي

  953  0,012 0,012 والا ساالبوسنم 

  483 66  0,816 0,837 بولندا

  509 1  0,019 0,019 المقلدد  القومةات( -بولةفةا )دولم 

  947 12  0,159 0,163 بي و

  257 3  0,040 0,041 بيالروس

  230 29  0,359 0,368 تاياند

  701 2  0,033 0,034 ت كمابيقان

  118 67  0,824 0,845 ت كةا

  939 2  0,036 0,037 ت منيداد وتوباغو

  238  0,003 0,003 تةاد

  006 27  0,331 0,340 تةةكةا

  159  0,002 0,002 توغو

  81  0,001 0,001 توحالو

  509 1  0,019 0,019 توبا

  81  0,001 0,001 توبغا

  81  0,001 0,001 لةةقي -تةمور 

  635  0,008 0,008 جامايكا
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 
 )ب( المقعد 

التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   
 2023للا   

  2023القب عات اإلرشدداديم للا   
 )باليورو( 

  318  0,004 0,004 التبم األسود

  658 8  0,106 0,109 التزان 

  509 1  0,019 0,019 جزر البااما

  81  0,001 0,001 جزر القم 

  81  0,001 0,001 جزر ساةمان

  81  0,001 0,001 جزر كوك

  81  0,001 0,001 جزر مارشال

  81  0,001 0,001 جماورمم أح مقةا الوسطق

  322 5  0,065 0,067 التماورمم الدومينةكةم

  715  0,009 0,009 التماورمم الل بةم اليورمم

  794  0,010 0,010 جماورمم ال وبغو الديمق ا ةم

  794  0,010 0,010 جماورمم تنزابةا المقعد 

  452 204  2,509 2,574 جماورمم كورما

  397  0,005 0,005 الديمق ا ةمجماورمم كورما الةلبةم 

  556  0,007 0,007 جماورمم مو الديمق ا ةم الةلبةم

  397  0,005 0,005 جماورمم مولدوحا

  381 19  0,238 0,244 جنوب أح مقةا

  159  0,002 0,002 جنوب اليودان

  635  0,008 0,008 جورجةا

  81  0,001 0,001 جيبوتي

  925 43  0,539 0,553 الدابم ك

  874  0,011 0,011 دولم حايطين

  81  0,001 0,001 دومينةكا

  238  0,003 0,003 روابدا

  782 24  0,304 0,312 رومابةا

  635  0,008 0,008 زامبةا

  556  0,007 0,007 زميابوي 

  81  0,001 0,001 ساموا

  81  0,001 0,001 سان تومي وب منييبي

  159  0,002 0,002 مارمنوسان 

  81  0,001 0,001 سابت حنينت وجزر غ منادين

  159  0,002 0,002 سابت كيقا وبةفا

  159  0,002 0,002 سابت لوسةا

  574 3  0,044 0,045 س ي مب ا

  033 1  0,013 0,013 اليافادور
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 
 )ب( المقعد 

التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   
 2023للا   

  2023القب عات اإلرشدداديم للا   
 )باليورو( 

  312 12  0,151 0,155 ساوحا ةا

  275 6  0,077 0,079 ساوحينةا

  033 40  0,491 0,504 سنغاحور 

  556  0,007 0,007 الينغال

  794  0,010 0,010 اليودان

  238  0,003 0,003 سورمنا 

  183 69  0,849 0,871 اليومد

  073 90  1,105 1,134 سومي ا

  81  0,001 0,001 سي اليون 

  159  0,002 0,002 سةةيم

  360 33  0,409 0,420 شياي

  542 2  0,031 0,032 ص بةا

  81  0,001 0,001 الصومال

  619 211 1  14,871 15,254 الصين

  238  0,003 0,003  اجةكيقان

  167 10  0,125 0,128 الل اق

  817 8  0,108 0,111       ع مان

  033 1  0,013 0,013 غابون 

  81  0,001 0,001 غامبةا

  906 1  0,023 0,024 غابا

  81  0,001 0,001 غ منادا

  257 3  0,040 0,041 غواتةمام

  318  0,004 0,004 غةابا

  238  0,003 0,003 غينةا

  81  0,001 0,001 بةياو  -غينةا  

  953  0,012 0,012 غينةا امسقوانةم

  81  0,001 0,001 حابواتو

  977 342  4,209 4,318 ح بيا

  839 16  0,207 0,212 الفابين

  900 13  0,171 0,175 البولةفارمم( -حنزومال )جماورمم 

  122 33  0,407 0,417 حناندا

  318  0,004 0,004 فةتي

  387 7  0,091 0,093 حييت با 

  859 2  0,035 0,036 قب ص

  367 21  0,262 0,269 قط 
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 
 )ب( المقعد 

التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   
 2023للا   

  2023القب عات اإلرشدداديم للا   
 )باليورو( 

  159  0,002 0,002 قي غيزسقان

  81  0,001 0,001  ابو حي دي

  564 10  0,130 0,133  ازاايقان

  033 1  0,013 0,013 ال امي ون 

  228 7  0,089 0,091   واتةا

  556  0,007 0,007  مبوديا

  741 208  2,562 2,628  ندا

  546 7  0,093 0,095  وبا

  747 1  0,021 0,022  وت ديفوار

  481 5  0,067 0,069  وسقارمكا

  540 19  0,240 0,246  ولومبةا

  397  0,005 0,005 ال وبغو

  587 18  0,228 0,234 ال ومت

  81  0,001 0,001  ي مياس

  383 2  0,029 0,030  ينةا

  971 3  0,049 0,050 متفةا

  859 2  0,035 0,036 لبنان

  401 5  0,066 0,068 ل يمب غ

  81  0,001 0,001 ليب ما

  430 1  0,018 0,018 ليبةا

  116 6  0,075 0,077 ليقوابةا

  794  0,010 0,010 لةخقنةقاين

  81  0,001 0,001 لةيوتو

  509 1  0,019 0,019 مالطم

  397  0,005 0,005 مالي

  642 27  0,339 0,348 ماليزما

  318  0,004 0,004 مدغةق 

  041 11  0,136 0,139 مص 

  369 4  0,054 0,055 المغ ب

  556  0,007 0,007 مقدوبةا الةمالةم

  984 96  1,190 1,221 المكيةا

  159  0,002 0,002 مالوي 

  318  0,004 0,004 مادية

  045 94  1,154 1,184 المما م الل بةم اليلوديم
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األ  اف حي اتفدددامةدددم األم  المقعدددد  لمكددداحعدددم  
 )أ(القصع 

المق ر  لألم    جدددددول األبصدددددددددددددديددددم 
 )ب( المقعد 

التدول اإلرشدددددددادي لألبصددددددديم المق ر   
 2023للا   

  2023القب عات اإلرشدداديم للا   
 )باليورو( 

اللظمق وأي لندددددا   المما ددددم المقعددددد  لب مطددددابةددددا 
 الةمالةم

4,375 4,265  347 505  

  318  0,004 0,004 منغولةا

  159  0,002 0,002 مورمقابةا

  509 1  0,019 0,019 مورمةيوس

  318  0,004 0,004 موزامبيق

  874  0,011 0,011 موبا و

  794  0,010 0,010 مةابمار

  81  0,001 0,001 الموةد ( -مةك وبيزما )وميات 

  715  0,009 0,009 باميبةا

  81  0,001 0,001 باورو

  933 53  0,662 0,679 الن ومئ

  933 53  0,662 0,679 النميا

  794  0,010 0,010 بييال

  238  0,003 0,003 النةت 

  456 14  0,177 0,182 بةتي ما

  397  0,005 0,005 بةكاراغوا

  544 24  0,301 0,309 بيوزماندا

  81  0,001 0,001 بيوي 

  477  0,006 0,006 ذايقي

  925 82  1,018 1,044 الاند

  715  0,009 0,009 ذندوراس

  110 18  0,222 0,228 ذنغارما

  375 109  1,342 1,377 ذولندا

  451 747 1  21,447 22,000 الوميات المقعد  األم مكةم

  058 638  7,831 8,033 الةابان

  635  0,008 0,008 الةمن

  815 25  0,317 0,325 اليوبان

  740 147 8  100,000 102,513 المجموع   

 . 2021كابون األول/دييمب     31تةمم األ  اف الدول ومنظمات الق امم امققصادي اإلقاةمي األ  اف حي امتفامةم حي   )أ( 
 .76/238                           وحقا  لق ار التمعةم اللامم  ()ب
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