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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثالثة عشرة
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦-٦أوردوس، الصني، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت٦)ه( و3البند 
 تنفيذ االتفاقية تنفيذًا فّعااًل على المستويات الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي
 استجالب المزيد من االستثمارات والعالقات باآلليات المالية
 البرنامج والميزانية
 للصناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء المالي 

 األداء المالي للصناديق االستئمانية لالتفاقية  
 مذكرة من األمانة  

 موجز  
، إىل األمببني التنذيببن  أد ي ببدم ١٢-/م أ١٠طلببم مببؤألط األطببطاب، قوجببم م ببطر   

عشببببط  عببببن نالبببب  الصببببناديش ا سببببت ما ي  املنشبببب   ت طيببببطا  إىل مببببؤألط األطببببطاب ل دورتبببب  ال ال بببب  
وتلبي  ذبن  الوقي ب   لبط البلبم  ت بدع عبطن عبام عبن إيبطادا   يب  ال واعبد املاليب    قوجم

 3١نب  تباري   ٢٠١٧-٢٠١٦الصناديش ا ست ما ي  لالتذاقي  و ذ اهتا خالل فرت  السبنتني 
   ٢٠١٧أيار/مايو 
املتحد  املتعلش  اإلدار  ال ائم  علب  النتبائج، يتسبت دم اإل بال  عبن واتباعا  لنهج األمم  

األداء لتحديببد الت ببدم الذعلبب  ا ببطق اببو ا يببش اإلةبباقا  املتوقعبب  م ار بب   ا لتزامببا  ا ببدد  ل 
  الرب اجميب   امليزا يب  املشبمول  األ شبب   يب  األداء عن اإل ال  ويغب  امليزا ي  الرب اجمي  املعتمد  

ل اسبتعطان األداء املبال للصبناديش ا سبت ما ي  لالتذاقيب   األطبطاب تطغبم قبد  لبط، علب  و ناء  
م ار   قستوى تنذين  طامج عمل األما   واآللي  العاملي  وجلن  العلبم والتننولوجيبا وجلنب  اسبتعطان 

الببب   ICCD/CRIC(16)/3 الوقي ببب   م رت ببب    الوقي ببب  ذبببن  تت بببطأ أد ينبغببب  ولبببنلط تنذيبببن ا تذاقيببب  
 تعطن أداء اهلي ا  الذطعي  لالتذاقي  وف ا  ملا ا ش من  تائج 
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 ا تويا 
 الصذح  الذ بطا  

 3 4-١                                                                        م دم  - أو    
 3 ١                                                               الو ي  - ألف   
 3 4-٢                                                          باق املنكط  -  اء   

 3 ١٦-5                                                   ت طيط عن اإليطادا  والنذ ا  - قا يا   
الصبببندوق ا سبببت ماز للميزا يببب  األساسبببي   تذاقيببب  األمبببم املتحبببد  ملنافحببب   - ألف   

 3 ١٠-5                                                              التصحط
الصندوق ا ست ماز ملشارك  مم ل  األططاب املؤذل  ل دورا  اتذاقي  األمم  -  اء   

 ٦ ١١                                               املتحد  ملنافح  التصحط
ذبببن  ل إطبببار اتذاقيببب  الصبببناديش ا سبببت ما ي  للتمويبببل الببببوع  ل  شبببب  املن - جيم   

 ٧ ١3-١٢                                         األمم املتحد  ملنافح  التصحط
الصبببندوق ا سبببت ماز أل شبببب  ا تذاقيببب  الببب  تنقمهبببا أما ببب  اتذاقيببب  األمبببم  - دال   

 ٧ ١5-١4                                 املتحد  ملنافح  التصحط )صندوق  ود(
 8 ١٦                                   احلساب اخلاص لتناليف دعم الربامج - ذاء   

 9 ١8-١٧                ا تذاقي  وأما   الذطعيتني وذي تي  األططاب ملؤألط املالي  ال واعد اديث - قال ا   
 9 ١9                                                       ا ستنتاجا  والتوصيا  - را عا   
 املطفش 

املشببباري  واأل شبببب  املمولببب  مبببن الصبببندوق ا سبببت ماز ل  شبببب  التنميليببب  )األما ببب  واآلليببب  العامليببب ( ل فبببرت  
 ١٠                                                                           ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 
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 مقدمة -أوالً  
 الوالية -ألف 

)د( مببن النقببام الببداخل  ملببؤألط األطببطاب علبب  أد يتمببمن جببدول األعمببال ١٠تببنا املبباد   -١
املؤقت لنل دور  عادي  للمؤألط، نسم ا قتماء، امليزا ي  امل رتن  و يب  املسبائل املتعل ب   احلسبا ا  

 ي بدم أد التنذيبن  األمبني إىل ،١٢-أ م/١٠ م بطر  قوجبم األطبطاب، مؤألط وطلم والرتتيبا  املالي  
الصبببناديش ا سبببت ما ي  املنشببب   ق تمببب   نالببب  عبببنا  ت طيبببط  عشبببط  ال ال ببب  دورتببب  ل األطبببطاب مبببؤألط إىل

كببا ود   ١ال واعببد املاليبب  وعببن مسببااا  األطببطاب ل امليزا يبب  األساسببي  للذببرتا  املاليبب  السببا    )قبببل 
   ٢٠١٧-٢٠١٦ني ( ال  ورد  خالل فرت  السنت٢٠١٦ال از/ينايط 

 نطاق المذكرة -باء 
عن إيطادا   ي  الصناديش ا ست ما ي  لالتذاقي  و ذ اهتا ا  عاما  ت دم ذن  الوقي   عطض -٢

   ٢٠١٧أيار/مايو  3١ن   ٢٠١٧-٢٠١٦خالل فرت  السنتني 
           ووف بببببا  خلبببببب  وإطبببببار العمبببببل ا سبببببرتاتيايني للسبببببنوا  العشبببببط مبببببن أجبببببل ا رت ببببباء  تنذيبببببن  -3

( )ا سببرتاتياي (، طبببم األما بب  واآلليبب  العامليبب  وجلنبب  العلببم والتننولوجيببا ٢٠١8-٢٠٠8ا تذاقيبب  )
وتطصببد   اسببتعمال خبببم عمببل مببدهتا أر بب   وجتطيبب  وجلنبب  اسببتعطان تنذيببن ا تذاقيبب  للت ببدم ل أعماهلببا

هنببج اإلدار   ذببن  العمببل و ببطامج خبببم وتنببتهج سببنوا  و ببطامج عمببل لببدد  التنبباليف لذببرت  سببنتني 
ل خبببب   ٢٠١5ال ائمببب  علببب  النتبببائج، وأتدرجبببت منبببن البببدور  ال ا يببب  عشبببط  ملبببؤألط األطبببطاب ل عبببام 

 و ط امج عمل شامل واند  تذاقي  منافح  التصحط  
ول هنايبب  كببل فببرت  سببنتني، ت ببدم األما بب  واآلليبب  العامليبب  معلومببا  عببن أدائهمببا  صببوص  -4

واتباعا  لنهج األمم املتحد  املتعلش  باإلدار  ال ائمب  علب  النتبائج، عمل  تنذين خب  العمل و ط امج ال
يتسببت دم اإل ببال  عببن األداء لتحديببد الت ببدم الذعلبب  ا ببطق اببو ا يببش أذببداب خببب  العمببل م ار بب  

ويغبببب   لببط اإل ببال   يبب  األ شببب  املشبببمول    ا لتزامببا  ا ببدد  ل امليزا يبب  الرب اجميبب  املعتمببد  
 م رت بب    قطاءهتببا وينبغب  لالتذاقيبب ، ا سبت ما ي  الصببناديش أداء الوقي ب  ذببن  وتعبطن  امليزا يب  الرب اجميبب  

   (١)(٢٠١٧-٢٠١٦وذي تيها الذطعيتني ) ا تذاقي  مؤسسا  أداء عن املذصل  الت طيط

 تقرير عن اإليرادات والنفقات -ثانياً  
االسنننتئماني للميزانينننة األساسنننية التفاقينننة األمنننح المتحننندة لمكافحنننة الصنننندوق  -ألف 

 التصحر
مليببود  ١٦.٢، ميزا يبب  أساسببي  قببدرذا ١٢-/م أ١٠اعتمببد مببؤألط األطببطاب، قوجببم م ببطر   -5

بببببويل امليزا يببببب  املعتمبببببد  مبببببن التربعبببببا   ( ١)ا قبببببط اجلبببببدول  ٢٠١٧-٢٠١٦يبببببورو لذبببببرت  السبببببنتني  وألت
  ألططاب واحلنوم  املميذ  اإلرشادي  من  ي  ا

__________ 

(١) ICCD/CRIC/(16)/3   
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 ١اجلدول 
 2017-2016الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

 (وروبالي)
 ٢٠١٧-٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦  

  ١4 3٢5 ٧3٦ ٧ ٢١8 48٠ ٧ ١٠٧ ٢5٦ التناليف املباشط  ل  شب  الرب اجمي 
  ١ 8٦٢ 34٦ 938 4٠3 9٢3 943 تناليف دعم الربامج

  صذط صذط صذط تسوي  انتياط  رأس املال العامل
  16 1٨٨ 0٨2 ٨ 1٥6 ٨٨٣ ٨ 0٣1 1٩٩ الميزانية اإلجمالية المعتمدة 

  ١ ٠٢٢ 584 5١١ ٢9٢ 5١١ ٢9٢ تربعا  احلنوم  املميذ 
أرصببببد  غببببأ منذ بببب  أو تربعببببا  مببببن فببببرتا  ماليبببب  

  ٢٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ سا   

  ١4 9٦5 498 ٧ 545 59١ ٧ 4١9 9٠٧ التربعا  اإلرشادي  من  ي  األططاب
  16 1٨٨ 0٨2 ٨ 1٥6 ٨٨٣ ٨ 0٣1 1٩٩ مجموع اإليرادات 

يبورو لتيسبأ النقبط  3٠٠ ٠٠٠وقوجم امل طر  ذس ، أقط مؤألط األططاب ميزا يب  قبدرذا  -٦
يبورو لببدعم عمبل ذي بب   ١٢٠ ٠٠٠، و٢٠١8عببام ل األولويبا  ا سببرتاتياي  لالتذاقيب  ملببا  عبد 

 التذاعل  ني العلوم والسياسا  
وتل ببببب  الصبببببندوق ا سبببببت ماز للميزا يببببب  األساسبببببي   تذاقيببببب  األمبببببم املتحبببببد  ملنافحببببب   -٧

ل املائبببب  مببببن  ٧3.٢ماليببببني يببببورو، أو  ١٠.9٦، مبلبببب  ٢٠١٧أيار/مببببايو  3١التصبببحط، نبببب  
ول وقت إعداد ذنا الت طيط، مل تنن احلنومب  املمبيذ   نتني جمموع التربعا  اإلرشادي  لذرت  الس

املبلب  الذعلب  لريبطادا  الب  اسبتتلمت  ٢ويببني  اجلبدول   ٢٠١٧تربعهبا عبن عبام  قد دفعت  عبد
   ن  نين  خالل فرت  السنتني

  ٢اجلدول 
 2017-2016اإليرادات المستلمة لفترة السنتين 
 (ورو)بالي

 ٧١3 ٧3٧ ٢٠١5-٢٠١4الطصيد املطن ل من الذرت  
 ١٠ 3٦9 4١٠ ٢٠١٧-٢٠١٦التربعا  اإلرشادي  للذرت  

 ١ 8٠4 ٢٦4 رصيد مسااا  مطن ل من سنوا  سا   
 5١١ ٢9٢ تربعا  احلنوم  املميذ 

 ١9 9١٦ مسااا  عن سنوا  م بل  دتفعت م دما  
 ١١3 854 الذائد  وإيطادا  متنوع 

 1٣ ٥٣2 ٤7٣ المستلمة مجموع اإليرادات  

مليبود دو ر مبن دو را   ٠.8٦واملبل  اإل ال للتربعا  اإلرشادي  غبأ املدفوعب  ذبو  -8
وي بببدم   ٢٠١٧-٢٠٠8ماليبببني يبببورو للذبببرت   5.٧و ٢٠٠٧-٢٠٠٢الو يبببا  املتحبببد  للذبببرت  

  حبسم السنوا  تذاصيل عن عدد األططاب واملبل  املستحش  4و 3اجلدو د 
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  3اجلدول 
-2002غينننر المدفوعنننة للصنننندوق االسنننتئماني بحسنننر السننننة فننني الفتنننرة االشنننتراكات 

 2017أيار/مايو  ٣1حتى  2007
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 املبل  املستحش عدد األططاب 
   كا ود ال از/ينايط:  ١مستحش منن 

١٦٠ ٢ ٢٠٠٢ 
٢٠٠3 3 ١٧4 
٢٠٠4 5 35٠ 
٢٠٠5 5 4٠٠ 
٧ ٢٠٠٦ 343 ٢٦٧ 
١ ٢٠٠٧8 5٢٦ 59٠ 
 ٨٥٨ ٩٥٣  المجموع 

  4اجلدول 
 2017-200٨االشتراكات غير المدفوعنة للصنندوق االسنتئماني بحسنر السننة للفتنرة 

 2017أيار/مايو  ٣1حتى 
 (وروبالي)
 املبل  املستحش األططابعدد  

   كا ود ال از/ينايط:  ١مستحش منن 

٢٠٠8 ٢٢ 858 38٦ 
٢٠٠9 ٢5 58٠ 95 
٢٧ ٢٠١٠ 5١ ١١9 
٢٠١١ 33 ١5٧ ٧8 
٢٠١٢ 39 ١٠١ ٢٠٧ 
٢٠١3 48 ١١ ٧١٢3 
٢٠١4 5٢ ٧54 ١3٦ 
٢٠١5 ٦٧ 83٢٢١ ٧ 
٢٠١٦ 83 4٢4 4٦4 
١ ٢٠١٧3٦٦ ١5 ١3١ 4 
 ٥ 7٤٩ 20٥  المجموع 

ولعببل األطببطاب تببنكط أد مببؤألط األطببطاب أ تد ل مببني التنذيببن   بب  طام تطتيبببا  مبب  أ  طببطب  -9
تبببب خط ل دفبببب  اشببببرتاكات  غببببأ املدفوعبببب  املتذببببش عليهببببا ملببببد  سببببنتني أو أك ببببط مببببن أجببببل ا تذبببباق معبببب  

"جببدول للمببدفوعا " حبيببث يببدف  البببطب  يبب  ا شببرتاكا  غببأ املدفوعبب  املتذببش عليهببا خببالل  علبب 
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  (٢)سبببت سبببنوا ، وف بببا  للقبببطوب املاليببب  هلبببنا الببببطب، ويبببدف  ا شبببرتاكا  امل بلببب  ل تار هبببا ا بببدد
ب ووج هببت األما بب  رسببائل تببنكأ إىل  يبب  األطببطاب البب  تبب خط  ل دفبب  اشببرتاكاهتا، ودعببت األطببطا

، ٢٠١٧أيار/مببايو  3١ول  تببدف  اشببرتاكاهتا منببن سببنتني أو أك ببط إىل اطببا  تطتيبببا  لببدفعها  البب  مل
ينن أ  ططب قد اتصل  األما    طا  ذن  الرتتيبا  لدف  ا شبرتاكا  الب  مل تتبدف  منبن سبنتني  مل
ل شبنل  ٢٠١٧-٢٠١٦مليبود يبورو خبالل فبرت  السبنتني  ١.8وم   لط، تل ت األما ب   أك ط  أو

  مسااا  أساسي  عن فرتا  السنتني السا    
وستواصل األما   تنكأ األططاب  اشرتاكاهتا غأ املدفوع ، وستعلن ل موقعها الشبن   -١٠

  (3)احلال  الشهطي  للتربعا  اإلرشادي 

دورات اتفاقينننة الصنننندوق االسنننتئماني لمشننناركة ممثلننني األطنننراف المؤ لنننة فننني  -باء 
 األمح المتحدة لمكافحة التصحر

،  لغت إيطادا  الصندوق ا ست ماز ملشارك  مم لب  األطبطاب ٢٠١٧أيار/مايو  3١ل  -١١
مليببود يببورو، منهببا املبببال  املطن لبب  مبببن  ٠.8٧املؤذلبب  ل دورا  مببؤألط اتذاقيبب  منافحبب  التصببحط 
ني مبن األطبطاب املؤذلب ، ومطاسبلني معينبني ل فبرتا  سبا   ، واسبتت دم ذبنا املبلب  لتمويبل مشبارك

وتبببطد ل  جمبببال العلبببم والتننولوجيبببا مبببن البلبببداد املتببب قط  املؤذلببب ، ومم لببب  منقمبببا  غبببأ ننوميببب  
 معلوما  عن إيطادا  ذنا الصندوق و ذ ات   5اجلدول 
  5اجلدول 

ي دورات إينننرادات ونفقنننات الصنننندوق االسنننتئماني لمشننناركة ممثلننني األطنننراف المؤ لنننة فننن
 2017أيار/مايو  ٣1مؤتمر اتفاقية مكافحة التصحر حتى 

 (وروبالي)
  اإليطادا 

 834 9١3 ٢٠١5-٢٠١4الطصيد املطن ل من الذرت  
 ٢٠١٧١8 4٢٠ -٢٠١٦التربعا  الوارد  للذرت  

 ٢١ 3٢3 الذائد  وإيطادا  متنوع 
 ٨7٤ 6٥6 اإليراداتمجموع  
  النذ ا 

للانببب  اسبببتعطان  ١5حلمبببور البببدور   مبببؤذال  ا  مشبببارك ١١٧  لتنبباليف السبببذط املطصبببود  
 تنذين ا تذاقي *

9٢5 4١8 

 4٧ ٢53 تناليف دعم الربامج
 ٤66 17٨ مجموع النفقات 
 ٤0٨ ٤7٨ الرصيد المالي 

   استعطان تنذين ا تذاقي الدور  اخلامس  عشط  للان   * 

__________ 

    ٢٦، الذ ط  ١٢-/م أ١٠، وامل طر ١3، الذ ط  9-/م أ9امل طر  (٢)

(3) <http://www2.unccd.int/about-us/secretariat>   
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الصناديق االستئمانية للتمويل الطنوعي لننشنطة المنفنذة فني إطنار اتفاقينة األمنح  -جيح 
 المتحدة لمكافحة التصحر

إيببببطادا  و ذ ببببا  الصببببناديش ا سببببت ما ي  للتمويببببل البببببوع  أل شببببب   ٦يبببببني اجلببببدول  -١٢
   ٢٠١٧أيار/مايو  3١األما   واآللي  العاملي  ن  

  ٦اجلدول 
إيننرادات ونفقننات الصننناديق االسننتئمانية للتمويننل الطننوعي ألنشننطة األمانننة واآلليننة العالميننة 

 2017أيار/مايو  ٣1 حتى
 (وروبالي)

 اآللي  العاملي  األما   
   اإليطادا 

 4 853 9١8 3 ٦١4 ٢٢4 ٢٠١5-٢٠١4الطصيد املطن ل من الذرت  
 ٢٠١٧3 595 ٢95 ٧ ٧٠3 84٢ -٢٠١٦التربعا  الوارد  للذرت  

 ١٠٧ 4١٢ ١٢4 43٠ الذائد  وإيطادا  متنوع 
 ٨ ٥٥6 62٥ 11 ٤٤2 ٤٩6 مجموع اإليرادات 
   النذ ا 

 4 9٠٠ 5٦4 4 ٦5٧ 943 املدفوعا  وا لتزاما 
 39٢ ٠٠5 53٠ 48٧ تناليف دعم الربامج

 ٥ 2٩2 ٥6٩ ٥ 1٨٨ ٤٣0 مجموع النفقات 
 ٣ 26٤ 0٥6 6 2٥٤ 066 الرصيد المالي 

 3،٦ماليبببني يبببورو واآلليببب  العامليببب   ٧،٧، تل بببت األما ببب  ٢٠١٧أيار/مبببايو  3١ونببب   -١3
ل املائب   ١3و اإل ال، قاد  التربعا  ال  استلمتها األما   واآللي  العاملي   نسب  ماليني يورو  

   ٢٠١5-٢٠١4م ار    الذرت   ذسها من فرت  السنتني 

الصندوق االستئماني ألنشطة االتفاقية التي تنظمها أمانة اتفاقينة األمنح المتحندة  -دال 
 لمكافحة التصحر )صندوق بون(

تببدعم ننومبب  أملا يببا، البب  تستمببيف األما بب ، األ شببب  والتقبباذطا  املتعل بب   ا تذاقيبب   -١4
ببويل ذببن  املسبباا ، املعطوفبب   اسببم صببندوق  يببورو  5١١ ٢9٢قببدرذا  تنميليبب قسبباا  سببنوي   وات

يبورو لذبرت   ١ ٠٢٢ 584ومبن جممبوع املسباا  الب  تبلب    ود، إىل األما   علب  قتسببني سبنويا  
، ٢٠١٧أيار/مبايو  3١يبورو نب   5١١ ٢9٢، تسلمت األما ب  مبلب ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 

   اإلضاف  إىل الطصيد املطن ل واإليطادا  املتنوع  
ونب   ويتست دم صندوق  ود وف ا  خلب  تناليف اقرتنتها األما   وقبلتهبا ننومب  أملا يبا  -١5

مليود يورو وف ا  خلبم التناليف املتذش عليهبا  ٠.٦5استت دتم مبل   ،٢٠١٧أيار/مايو  3١تاري  
مل تنن قد استتلمت  عد  ٢٠١٧ د يتشار إىل أد مساا  عام  وجيدر   ٢٠١٧و ٢٠١٦للسنتني 

  عن صطب ذنا املبل  ا  عاما  عطض ٧وي دم اجلدول  ن  وقت إعداد ذنا الت طيط 
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  ٧اجلدول 
 2017أيار/مايو  ٣1صندوق بون ونفقاته حتى إيرادات 
 يورو(بال)

  اإليطادا 

 33٦ ٢٠٦ ٢٠١5-٢٠١4الطصيد املطن ل من الذرت  
 ٢٠١٧5١١ ٢9٢ -٢٠١٦التربعا  الوارد  للذرت  

 ١5 3٦9 الذائد  وإيطادا  متنوع 
 ٨62 ٨67 مجموع اإليرادات 
  النذ ا 

 5٧١ ٢٠4 املدفوعا  وا لتزاما 
 ٧4 859 تناليف دعم الربامج

 6٤٥ 7٩٣ مجموع النفقات 
 217 07٤ الرصيد المالي 

 الحساب الخاص لتكاليف دعح البرامج - اء 
ل املائب  علب   يب   ١3عمال   املمارس  املتبع  ل األمبم املتحبد ، تتذبطن رسبوم  سببتتها  -١٦

وتتسبب يط خببدما  الببدعم ذببن  ل معقببم  ا سببت ما ي  لتمويببل خببدما  دعببم الببربامج الصببناديش 
احلببا   ل تغبيبب  تنبباليف مببومذ  الببدعم اإلدار  وتنبباليف مببومذ  األما بب  ل منتببم األمببم 

نالببب  احلسببباب  8ويببببني اجلبببدول  املتحبببد  لالتصبببال ل  يويبببورا،  الو يبببا  املتحبببد  األمطينيببب  
  الربامج  اخلاص لتناليف دعم

  8اجلدول 
  2017أيار/مايو  ٣1إيرادات ونفقات الحساب الخاص لتكاليف دعح البرامج حتى 
 (وروبالي)

  اإليطادا 

 ٢ 4٢٧ ٢٢٦ ٢٠١5-٢٠١4الطصيد املطن ل من الذرت  
 ١ 8٧٠ 5٢8 ٢٠١٧-٢٠١٦إيطادا  تناليف دعم الربامج ل 

 ٢٦ ٠٦9 الذائد  وإيطادا  متنوع 
 ٤ ٣2٣ ٨2٣ مجموع اإليرادات 
  النذ ا 

 ٢ 4٧5 ٦١٠ املدفوعا  وا لتزاما 
 2 ٤7٥ 610 مجموع النفقات 
 1 ٨٤٨ 21٣ الرصيد المالي 
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 تحننننديق القواعنننند الماليننننة لمننننؤتمر األطننننراف و يئتيننننه الفننننرعيتين وأمانننننة -ثالثاً  
 االتفاقية

ال واعببد املاليبب  ملببؤألط األطببطاب وذي تيبب  ، ١-/م أ٢اعتمببد مببؤألط األطببطاب، ق تمبب  م ببطر   -١٧
  و اعتمببباد املعبببايأ ا اسببببي  الدوليببب  لل بببباع العبببام، ينبغببب  مواءمببب  ذبببن  الذبببطعيتني وأما ببب  ا تذاقيببب 

ببببد إضبببباف  إىل  عبببب   ال واعببببد مبببب  املعببببايأ اجلديببببد ، واطيطذببببا  عبببب  الشبببب ء التحطيببببط حبيببببث جتس 
 ل منقوم  األمم املتحد  ا  املمارسا  املعمول هبا نالي

 وتطد أد ا  التعديال  التالي : -١8
ل ببطارا  ا  وف ب ٠.٠١منباد  ٠.٠٠١، سيشبار إىل ١٢ق تمب  البنبد )أ( مبن الذ ببط   )أ( 

 :٢٠١5 كا ود األول/ديسمرب  ٢3  اعتمد ل ن، ال٧٠/٢45اجلمعي  العام ، وآخطذا ال طار 
سببن  مببن األطببطاب ل ا تذاقيبب   ا سببتناد إىل اجلببدول  املسببااا  امل دمبب  كببل 

اإلرشببباد  املعتمبببد  توافبببش اآلراء مبببن قببببل مبببؤألط األطبببطاب و ا سبببتناد إىل جبببدول األ صبببب  
مببن نببني آلخببط لنذالبب  أ  يسببهم أ   ل مببم املتحببد  كمببا تعتمببد  اجلمعيبب  العامبب  معببد   

ل املائبب  مبببن  ٢5ل املائبب  مبببن اومببوع وأ  يتابباوق أ  إسبببهام  ٠.٠٠١طببطب   قببل مبببن 
 ؛ل املائ  من اوموع ٠.٠١ا  اوموع وأ  يتااوق إسهام أ  ططب من أقل البلداد منو 

، ستتحنب اإلشار  إىل توفأ كشف نسبا ا  مؤقبت  شبط  ٢١قوجم الذ ط   )ب( 
 ت دع كشف نسا ا  مطاَج  كل سن :

    حلسا ا  الذرت  املالي  بياد مطاجَ  كل سن   تحد  األططاباألمم امل توال 

 االستنتاجات والتوصيات -رابعاً  
ربما يود مؤتمر األطراف اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  ذه الوثيقة والبّت  -١9

 في اإلجراءات التي قد يلزم إدراجها في مقررات بشأن الميزانية البرنامجية.
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 المرفق 

المشنننننارين واألنشنننننطة الممولنننننة منننننن الصنننننندوق االسنننننتئماني لننشنننننطة   
 2017-2016التكميلية )األمانة واآللية العالمية( في فترة السنتين 

 الطصيد ) اليورو( النذ ا  ) اليورو( اإليطادا  ) اليورو( املشطوع
 صذط ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ استماف  جلن  استعطان تنذين ا تذاقي  ل  أويب

 ٧٠ ٦35 صذط ٧٠ ٦35 املبادر  اخلاص   ش د أ شب  اييد أقط تدذور األراض 
 صذط 94 ٢8٠ 94 ٢8٠ أ شب  منقما  اوتم  املدز

 صذط ١49 ١9٠ ١49 ١9٠ تطتيم ت اسم التناليف قنتم ا تصال ل  يويورا
ا تببببداب مومببببف  ببببطامج إىل ونببببد  التنسببببيش اإلقليميبببب  ل 

 اسبنبول، تطكيا
٧9١ ٠5٠ 3٦3 ١3٧ 4١ ٢٧3 

 ١٢٧ 553 ١ ٠٢3 ٦9٧ ١ ١5١ ٢5٠ ٢٠١٦مبادر  أ  ط  
 ١ ٠9٦ ٢4٦ 438 ٢83 ١ 534 5٢9 ٢٠١٦مبادر  تشا غوود 

ا تببداب مومببف  ببطامج إىل ونببد  التنسببيش اإلقليميبب  لالتذاقيبب  
 ٢٠١8-٢٠١٦،  آسيا ل  ا نوا، تايلند

9٧5 5١9 ٦3١٢ ٦8 339 39١ 

 ٢٠ ٠٠٠ صذط ٢٠ ٠٠٠ العمل/ا جتماعا التربعا  إىل نل ا  
تذعيبببببل مؤشبببببطا  الت بببببدم  -اييبببببد أقبببببط تبببببدذور األراضببببب  

 ال ائم  عل  األراض 
١5٠ 9 ٧94 ٦ 35٢ ٦ 

 ٦٠ 84٦ ٦٠ ٧89 ١٢١ ٦35  ط امج جائز  األرن من أجل احليا 
 399 ٠٢5 9٧5 4٠٠ ٠٠٠ مشطوع اييد أقط تدذور األراض 
تتعلببببش  تحييببببد أقببببط تببببدذور دعببببم  ط ببببامج اديببببد أذببببداب 

 األراض 
945 ٢١3 ٦ ١89 ٠9٢ ١ ٦5١١٧ ٦ 

 35 4٠٠ 8 ٧٠٠ 44 ١٠٠ دعم تنقيم نل ا  عمل لبناء ال درا 
 ٦٧ ٦3٢ ٢9١ ١3٠ 358 ٧٦٢ أ شب   ط امج الدعم العامل 

 2 ٤01 71٥ ٣ ٥٣6 ٥26 ٥ ٩٣٨ 2٤1 المجموع 

    


