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  مؤمتر األطراف
  الدورة العاشرة

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-١٠تشانغوون، مجهورية كوريا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

  الربنامج وامليزانية 
  املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء 

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
 إىل األمني التنفيذي تقدمي تقريـر إىل        ،٩-م أ /٩طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        

. مبوجب القواعد املالية  مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة عن حالة الصناديق االستئمانية املنشأة           
حىت اإليرادات والنفقات   أعدت هذه الوثيقة استجابة لذاك الطلب، وهي تتضمن حملة عامة عن            و

امليزانية وفيما خيص . ٢٠١١-٢٠١٠جلميع صناديق االتفاقية لفترة السنتني  ٢٠١١مايو / أيار٣١
  .٢٠١١ديسمرب /نون األول كا٣١حبلول األساسية، ُعرضت أيضاً النفقات اليت من املقدر تكبدها 

وعمالً بنهج اإلدارة القائمة على النتائج الذي اعتمدته األمم املتحدة، يستخدم اإلبالغ              
عن األداء لتحديد التقدم الفعلي احملرز صوب حتقيق اإلجنازات املتوقعة باملقارنة مع االلتزامـات              

ن األداء مجيع األنشطة املـضطلع هبـا يف         ويغطي اإلبالغ ع  . املبينة يف امليزانية الربناجمية املعتمدة    
استعراض األداء املـايل للـصناديق      يف  وبناء على ذلك، قد ترغب األطراف       . امليزانية الربناجمية 

 مستوى تنفيذ برامج عمل األمانة واآللية العاملية وجلنة العلم والتكنولوجيا           قياساً على االستئمانية  
، ICCD/COP(10)/11 ينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران بالوثائق        ولذلك،. وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   

ــيت  ICCD/COP(10)/15، وICCD/COP(10)/14، وICCD/COP(10)/13، وICCD/COP(10)/12و ال
  . أداء هيئات االتفاقية حسب النتائج احملققةتعرض
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٣-٢  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     

  ٤  ٢٣-٤  ...........................................التقرير املتعلق باإليرادات والنفقات  - ثانياً  
  ٤  ١١-٤  .الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -  ألف     
الصندوق االستئماين ملشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مـؤمتر            -  باء     

  ٧  ١٣-١٢  .................... األمم املتحدة ملكافحة التصحرةاف يف اتفاقياألطر
الصندوق االستئماين للتمويل الطوعي لألنشطة يف إطار اتفاقية األمـم            -  جيم     

  ٨  ٢٠-١٤  ............................................املتحدة ملكافحة التصحر
الصندوق االستئماين لألحداث اليت تنظمها أمانة اتفاقية األمم املتحـدة            -  دال     

  ١٢  ٢٢-٢١  ....................................)ونصندوق ب(ملكافحة التصحر 
  ١٢  ٢٣  ...............................احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج   -  هاء     

  ١٣  ٢٤  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - اًثالث  

  املرفق
  ١٤  ٢٠١١-٢٠١٠قي فترة السنتني املشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية      
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  - ألف  
 جـدول يتـضمن  النظام الداخلي ملؤمتر األطراف علـى أن  من ) د(١٠تنص املادة     -١

 حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة فضالً عن       األعمال املؤقت لكل دورة عادية من الدورات،      
وقد طلب مؤمتر األطراف مبوجـب  . مجيع املسائل الوثيقة الصلة باحلسابات والترتيبات املالية      

ي تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة عـن  إىل األمني التنفيذ  ،٩-م أ /٩مقرره  
  .حالة الصناديق االستئمانية املنشأة مبوجب القواعد املالية

  نطاق املذكرة  - باء  
تقدم هذه الوثيقة حملة عامة عن إيرادات ونفقات مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية              -٢

  .٢٠١١مايو / أيار٣١ حىت ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ            ووفقاً    -٣

 ،٨-م أ /٣أي االستراتيجية اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف يف مقـرره           ) ٢٠١٨-٢٠٠٨ (االتفاقية
طُِلَب إىل هيئات االتفاقية ومؤسساهتا إعداد خطط عمل ألربع سنوات وبرامج عمل لسنتني             

 إلبراز اخلطوط العريضة    والية كل منها، باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج        مبا يتمشى مع    
 وبرامج العمـل    ٢٠١٣-٢٠١٠ويتيح تنفيذ خطط العمل للفترة      . ملسامهتها يف االستراتيجية  

 األساس الالزم ألداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية على النحو الوارد          ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
ونتيجة لذلك، ينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران بتقارير األداء املفصلة الـيت            . يف هذه الوثيقة  

وجلنة اسـتعراض    )٣(وجلنة العلم والتكنولوجيا   )٢(واآللية العاملية  )١(تتعلق بربامج عمل األمانة   
  .)٥( فضالً عن برنامج العمل املشترك بني اآللية العاملية واألمانة)٤(تنفيذ االتفاقية

__________ 

)١( ICCD/COP(10)/12. 

)٢( ICCD/COP(10)/15. 

)٣( ICCD/COP(10)/14. 

)٤( ICCD/COP(10)/13. 

)٥( ICCD/COP(10)/11. 
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  التقرير املتعلق باإليرادات والنفقات  - ثانياً  

  الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  - ألف  

  امليزانية  -١  
 مليـون   ١٦,٤ ميزانية أساسية بلغت     ٩-م أ /٩مؤمتر األطراف مبوجب مقرره     أقر    -٤

لّ امليزانيـة املعتمـدة مـن       ومتـو ). ١انظر اجلدول    (٢٠١١-٢٠١٠يورو لفترة السنتني    
  .االشتراكات اإلرشادية اليت تقدمها مجيع األطراف واحلكومة املضيفة

  ١اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  )باليورو(
  ٢٠١١-٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  

 ١٤ ٤٣٢ ٦٠٠ ٧ ٢١٩ ٥٠٠ ٧ ٢١٣ ١٠٠   املباشرة لألنشطة الربناجميةاليفالتك
 ١ ٨٧٦ ٢٠٠ ٩٣٨ ٥٠٠ ٩٣٧ ٧٠٠  لربامجتكاليف دعم ا

 ٥٦ ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠  تسوية احتياطي رأس املال العامل

 ١٦ ٣٦٤ ٨٠٠ ٨ ١٨٦ ٠٠٠ ٨ ١٧٨ ٨٠٠  مليزانية اإلمجالية املعتمدةا  
 ١٥ ٣٤٢ ٢٠٠ ٧ ٦٧٤ ٧٠٠ ٧ ٦٦٧ ٦٠٠  االشتراكات اإلرشادية جلميع األطراف

 ١ ٠٢٢ ٥٠٠ ٥١١ ٣٠٠ ٥١١ ٢٠٠   احلكومة املضيفةتربعات

 ١٦ ٣٦٤ ٨٠٠ ٨ ١٨٦ ٠٠٠ ٨ ١٧٨ ٨٠٠   اإليراداتإمجايل  

  اإليرادات  -٢  
 ٦٦,١ ي ماليني يورو أ١٠,٢، تلقى الصندوق االستئماين ٢٠١١مايو / أيار٣١يف   -٥

يـتم  وحىت تاريخ هذا التقرير، مل      . يف املائة من إمجايل االشتراكات اإلرشادية لفترة السنتني       
 إىل مبالغ اإليـرادات الفعليـة       ٢ويشري اجلدول   . ٢٠١١ضيفة لعام   احلكومة امل تلقي تربع   

  .الواردة حىت اآلن يف فترة السنتني
  ٢اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني اإليرادات الفعلية 
  )باليورو(

  ٢٠١١-٢٠١٠  
 ٩٦٣ ٤٧٥  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 

 ١٠ ١٤٦ ٠٢٥  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة لاشتراكات إرشادية 
  ٣١٥ ١٤٥  السابقةتراكات يف السنوات اش
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  ٢٠١١-٢٠١٠  
 ٥١١ ٢٩٢  تربعات من احلكومة املضيفة

 ٥٢ ٦٨٢  اشتراكات للسنوات املقبلة واردة مسبقاً
 ٥٢٢ ٥٠٦  فوائد وإيرادات متنوعة

 ١٢ ٥١١ ١٢٥  واردةإمجايل اإليرادات ال  

ـ قد ترغب األطراف يف اإلحاطة علماً بأن املبلغ اإلمجايل لالشتراكات اإلر            -٦ ة ـشادي
ـ  ٦ و ٢٠٠٧-٢٠٠٢ مليون دوالر أمريكي للفترة      ١,٦غري املسددة يبلغ     اليني يـورو   ـ م

 معلومات تفصيلية عن عدد األطراف واملبلغ       ٤ و ٣ويقدم اجلدوالن   . ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  
  .املستحق حسب السنة

  ٣اجلدول 
 ٣١حىت  ٢٠٠٧-٢٠٠٢للفترة  لالتفاقية حبسب السنة غري املسددةاالشتراكات 

  ٢٠١١ مايو/رأيا
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ غري املسدد  عدد األطراف  
      : من عاميناير/ كانون الثاين١ مستحقة منذ

١٦٠  ٢ ٢٠٠٢ 
٩٤٦ ٤  ٢٠٠٣ 
١٣٨ ٣١٣ ٧ ٢٠٠٤ 
٣٠٨ ٦٧٨ ١٠ ٢٠٠٥ 
٥١٦ ٠١٨ ١٤ ٢٠٠٦ 
٦٠٢ ٦٥١ ٢٧ ٢٠٠٧ 

 ١ ٥٦٦ ٧٦٧   اجملموع   

  ٤اجلدول 
 /أيار ٣١ حىت ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة  حبسب السنةلالتفاقيةددة االشتراكات غري املس

  ٢٠١١ مايو
  )باليورو(

  املبلغ غري املسدد  عدد األطراف  
      : من عاميناير / كانون الثاين١ مستحقة منذ

٦٧١ ٠٠٩ ٤١ ٢٠٠٨ 
١٣٢ ٨٤٦  ٥٢  ٢٠٠٩ 
١٤٦ ٣٥٨  ٧٦  ٢٠١٠ 
٥ ٠٨٧ ١٩١ ١٣٦  ٢٠١١ 

 ٦ ٠٣٧ ٤٠٤   اجملموع  
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 مؤمتر األطراف قد أذن لألمني التنفيذي بالدخول يف         راف تتذكر أن  ولعلّ األط   -٧
ترتيبات مع أي طرف تظل اشتراكاته املستحقة املتفق عليها غري ُمـسددة لعـامني أو            

يتيح هلذا الطرف   " جدول زمين للمدفوعات  "أكثر، وذلك لالتفاق بشكل متباَدل على       
 يف غضون ست سنوات تبعاً للظروف سداد كافة االشتراكات املتفق عليها غري املُسددة

يوليـه  /ويف متوز . )٦(املالية للطرف املعين وسداد االشتراكات املُقبلة يف التاريخ املُحدد        
، وجهت األمانة رسائل تذكريية إىل مجيع األطراف اليت مل تسدد اشـتراكاهتا،          ٢٠١٠
ل يف ترتيبات ت األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا منذ سنتني أو أكثر إىل الدخوـودع

ثنان مـن األطـراف بتـسوية       ا، قام   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١ويف  . التسديد اشتراكاهت 
  .ني أو أكثرـذ سنتـدد منـاشتراكاهتما اليت مل تس

وستواصل األمانة تذكري األطراف باشتراكاهتا غري املسددة، وستضع بياناً شهرياً عن             -٨
  .)٧( الشبكيهاحالة االشتراكات اإلرشادية على موقع

  النفقات  -٣  
 يف إطار الصندوق االسـتئماين للميزانيـة        ٢٠١١مايو  / أيار ٣١بلغت النفقات يف      -٩

 )٨( ماليني يورو مبتوسط سعر الـصرف      ٧األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       
  مقارنة بني امليزانية   ٥ويظهر اجلدول   . فترة السنتني من  املستخدم لألشهر السبعة عشر األوىل      

املعتمدة لألمانة وجلنة العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقيـة والنفقـات ذات             
  .ة للفترة املعنيةـالصل

  ٥اجلدول 
  ٢٠١١مايو / أيار٣١الربنامج حىت حسب فقات الن
  )اليوروب(

  الربامج
  امليزانية املعتمدة

٢٠١١-٢٠١٠  
  ٣١النفقات يف 

  ٢٠١١مايو /أيار
الفرق بالنسبة 

  يةاملئو
        األمانة- ألف

 ٦٨٫٧ ٤٨٧ ٦٩٨ ٧٠٠ ٠١٦ ١  الدعوة وإذكاء الوعي والتثقيف
 ٧٩٫٤ ١١٩ ٨٥٨ ٢٠٠ ٠٨١ ١  إطار السياسة العامة

 ٧٤٫٨ ٤٦٥ ٩٥٣ ٣٠٠ ٢٧٤ ١  العلم والتكنولوجيا واملعرفة
 ٩١٫٤ ٦٦١ ٢٢٠ ٤٠٠ ٢٤١  بناء القدرات

 ٩٠٫٧ ١٥٦ ٢٨٦ ٦٠٠ ٣١٥  التمويل ونقل التكنولوجيا
 ٧٠٫٧ ٨٩٨ ٢٨٩ ١ ٧٠٠ ٨٢٤ ١  دارة التنفيذية والتنظيم اإلدارياإل

__________ 

 .١٣، الفقرة ٩-م أ/٩املقرر  )٦(

)٧( http://www.unccd.int/secretariat/menu.php?newch=l6. 

 . يورو٠,٧٤٧=  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١ )٨(
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  الربامج
  امليزانية املعتمدة

٢٠١١-٢٠١٠  
  ٣١النفقات يف 

  ٢٠١١مايو /أيار
الفرق بالنسبة 

  يةاملئو
 ٧٩٫٢ ١٠٩ ٥١٣ ٧٠٠ ٦٤٧  خدمات املؤمترات

 ٤٩٫٨ ٩٩٠ ١٢١ ٢ ٨٠٠ ٢٦٣ ٤  اإلدارة وخدمات التمويل

 ٦٥٫١ ٨٨٦ ٩٤١ ٦ ٤٠٠ ٦٦٥ ١٠  اجملموع الفرعي لألمانة  

 ٦٣٫٩ ٠١٥ ٤٦ ٠٠٠ ٧٢  جلنة العلم والتكنولوجيا -باء 

 ٣٢٫٩ ٧٠٩ ٢٣ ٠٠٠ ٧٢   استعراض تنفيذ االتفاقيةجلنة -جيم 

 ٦٤٫٩ ٦٠٩ ٠١١ ٧ ٤٠٠ ٨٠٩ ١٠  ) جيم-ألف (اجملموع   

كما يتبني من اجلدول، فإن مجيع بنود االعتماد تقريباً الواردة يف امليزانية املعتمـدة                -١٠
ونظـراً  . لسنتني يف املائة يف هذا الوقت من فترة ا٧١تقارب معدل تنفيذ امليزانية املثايل البالغ       

 العلم والتكنولوجيا وجلنة استعراض تنفيـذ       ةجلنلدوريت  فة اإلمجالية   لإىل عدم التيقن من التك    
، فإن األمانة أخّرت تنفيذ خطة مشترياهتا        ومصادر متويلهما  ٢٠١١فرباير  /االتفاقية يف شباط  

ت زيادة كبرية يف    النفقاأن تزداد   ومن املتوقع   . لتضمن احلصول على التمويل الكايف للدورتني     
  . هذا العامخالل خطة املشتريات بسبب الشروع يف التمويلخدمات اإلدارة ووحدة إطار 
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات املتعلقة بالنفقات يف تقارير تنفيذ برنـامج               -١١

  .)١٠( واآللية العاملية)٩( لألمانة٢٠١١-٢٠١٠العمل احملدد التكاليف لفترة السنتني 

األطراف الصندوق االستئماين ملشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر          - باء  
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحريف 
الصندوق االستئماين ملشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر األطراف تلقى    -١٢

إيرادات بلغت مليـون    ،  ٢٠١١ مايو/ أيار ٣١حىت   يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
يورو، مبا يف ذلك املبالغ املرحلة من الفترات السابقة اليت استخدمت لتمويل مشاركة ممثلـي               

 وممثلـي  ومراسلي العلم والتكنولوجيا الذين تعينهم  البلدان املتأثرة املؤهلـة األطراف املؤهلة  
  . املنظمات غري احلكومية

 مليون يورو لتمويـل     ١,٣ه سيلزم مبلغ إضايف قدره      وتشري تقديرات األمانة إىل أن      -١٣
مهورية جبتشانغوون،  يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف اليت تعقد يف      للممثلني مشاركة كافية 

وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بـاإليرادات       . ٢٠١١أكتوبر  / يف تشرين األول   كوريا
  .٦والنفقات لصندوق املشاركة يف اجلدول 

__________ 

)٩( ICCD/COP(10)/12. 

)١٠( ICCD/COP(10)/15. 
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  ٦دول اجل
  ٢٠١١ مايو/أيار ٣١ والنفقات يف صندوق املشاركة يفاإليرادات 

  )باليورو(
  ٢٠١١-٢٠١٠  

   اإليرادات
 ٣٩٤ ٤٢٦  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 

 ٦١٥ ٠٧٢  ٢٠١١-٢٠١٠التربعات املقدمة للفترة 

 ١ ٩٣٩  فوائد وإيرادات متنوعة

١ ٠١١ ٤٣٧  إمجايل اإليرادات     

   النفقات

 ٧١٧ ١٣٦  ليف سفر املشاركني إىل مخسة اجتماعات ملكتب مؤمتر األطرافتكا

 مشاركاً مؤهالً إىل الدورة الثانية االستثنائية للجنة العلم ١٨٣تكاليف سفر 
  والتكنولوجيا والدورة التاسعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية

٣٨٤ ٥٣٩ 

 ٨٩٤ ٨٧  تكاليف دعم الربامج

 ٩٩٥ ٧٦٣  إمجايل النفقات   

 ٤٤٢ ٢٤٧  رصيد الصناديق  

الصندوق االستئماين للتمويل الطوعي لألنشطة يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة             - جيم  
  ملكافحة التصحر

 ٩-م أ /٩لعلّ األطراف تتذكر أن مؤمتر األطراف أحاط علمـاً مبوجـب مقـرره                -١٤
 ماليني يورو لألنـشطة التكميليـة يف        ١٠,٦ بالغةباحتياجات التمويل من خارج امليزانية ال     

ويظهـر  . ٢٠١١-٢٠١٠برنامج عمل األمانة الواردة يف الربنامج وامليزانية لفترة الـسنتني           
  . ٢٠١١مايو / أيار٣١ اإليرادات والنفقات حىت ٧اجلدول 



ICCD/COP(10)/10 

9 GE.11-62623 

  ٧اجلدول 
 ٣١حىت  ل الطوعي لألنشطةـللتموي  والنفقات يف الصندوق االستئمايناإليرادات

  ٢٠١١يو ما/أيار
  )باليورو(

  ٢٠١١-٢٠١٠  
   اإليرادات

 ٢ ٣٨٤ ٠٨٦  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 

 ٢ ٢٦١ ٩٠٣  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة لواردة التربعات ا

 ٥ ٩٦٦  فوائد وإيرادات متنوعة

 ٤ ٦٥١ ٩٥٥  إمجايل اإليرادات   

   النفقات

 ٢ ١٢٤ ٢١٩  االلتزامات واملصروفات

 ٢٧٦ ٠٠٩  تكاليف دعم الربامج

 ٢ ٤٠٠ ٢٢٨  إمجايل النفقات  

  ٢ ٢٥١ ٧٢٧  رصيد الصناديق  

 بالغـة مليون يورو من التربعات ال     ٢,٣سوى   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١حىت  ومل يرد     -١٥
بيد أن األطراف قد ترغب يف      .  واملقترحة يف امليزانية الربناجمية لألمانة      ماليني يورو  ١٠,٦حنو  

  . تربعات عينية من منظمات شريكةأن األمانة قد تلقت ب أن تأخذ علماً
ج عمل األمانـة    ـددة يف برنام  ـداف احمل ـد األه ـولعلّ األطراف تتذكر أن أح      -١٦

لالسـتفادة مـن   ، وذلك  يتمثل يف زيادة الشراكات يف تأدية مهامها ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
وقد حتقق هذا اهلدف بنجـاح وأدى       . اختصاص خمتلف املنظمات وتقاسم تكاليف األنشطة     

  حملة عامة عن الشراكات الرئيـسية      ٨وتظهر يف اجلدول    . ىل خفض احلاجة إىل املسامهات النقدية     إ
  .املعنية بتوفري نواتج وأنشطة األمانة فضالً عن املبلغ املقدر للتمويل الذي متثله تلك الشراكات

  ٨اجلدول 
   العينية لألمانةالتربعات

  )باليورو(

  شركاء الرئيسيون املعنيونالنواتج واألنشطة وال  قسم خطة العمل
التربعات العينية 

  املقدرة
بعقد األمم املتحـدة للـصحارى ومكافحـة        بدء االجتماعات ونشر املواد اإلعالمية املتعلقة         ١-١

الربازيل، ومصلحة الغابات يف كوريا، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمـم            : التصحر
املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعـة      عالم يف األمم املتحدة، و    املتحدة اإلمنائي، وإدارة شؤون اإل    

  ، وجامعة والية كولورادواملعهد الدويل للبيئة والتنميةو ربنامج األمم املتحدة للبيئة،التابع ل

٤٠٠ ٠٠٠  
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  شركاء الرئيسيون املعنيونالنواتج واألنشطة وال  قسم خطة العمل
التربعات العينية 

  املقدرة
: ألراضـي اجلافـة  ملـشكلة ا  على نطاق منظومة األمم املتحدة عن استجابة سريعةتقرير    -  ٣-٢ و١-٢

  املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيبرنامج األمم 
١٥٠ ٠٠٠  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج     : منشور عن تغري املناخ يف األراضي اجلافة يف أفريقيا          -  
  األمم املتحدة للبيئة 

  

    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: "  نسمة املنسيونليارامل"منشور معنون   -  
 االحتاد الدويل لصون الطبيعة واملعهد الدويل :"Dryland Opportunities"نون ور معـمنش  -  

  للبيئة والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ضمن هيئات أخرى
  

 الـصندوق املـشترك للـسلع    :""African Drylands Commodity Atlasمنشور معنون   -  
  األساسية

  

 Highlands and Drylands: How mountains sustain resilience in arid"منشور معنون   -  

regions "شراكة اجلبال وسويسرا- الفاو   
  

مرفق البيئة العامليـة،    : نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ    دورة اإلبالغ الوطين الرابعة وإنشاء        ١-٣
  ألطراف املتأثرة املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة، والبلدان ا-برنامج األمم املتحدة للبيئة و

   مليون٥,٣

  ٢٥٠ ٠٠٠  ألمم املتحدةالعامة لمانة األ: توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ٦-٦
   مليون٦,١  رشاديإلاجملموع ا  

وقد تعززت أيضاً املوارد البشرية لألمانة عن طريق تعيني ثالثـة مـوظفي بـرامج                 -١٧
وبلغت القيمة املقدرة هلـذه     . د متوهلم حكوماهتم  معاونني يف األمم املتحدة وموظف فين واح      

املنتـدبني   يورو أضيفت إىل التربعات الواردة من أجل املوظفني          ٥٠٠ ٣٠٠ العينية   املسامهة
  . املشار إليهم يف املرفق

 ماليني يورو يف شكل     ٦,١ مليون يورو كتربعات و    ٢,٣، تلقت األمانة    ختصاروبا  -١٨
ثـل املـوظفني املمـولني مـن        مت يورو   ٥٠٠ ٣٠٠ت و  عينية عن طريق الشراكا    مسامهات
  . ماليني يورو٨,٤ وهو ما يصل إىل حنو ،حكوماهتم

ومع ذلك، جرى تأخري بعض النواتج واألنشطة املقررة لألمانة أو تقدميها بكميات              -١٩
وتشمل هذه النـواتج    . على اإلطالق لعدم توفر التربعات    أو مل ُيشرع فيها     أقل مما هو مقرر     

  :ة ما يليواألنشط
كان حجم طباعـة املـواد وترمجتـها دون         : إنتاج مواد للتوعية واإلعالم     )أ(  

  املستوى املقرر؛
دعم مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       )ب(  

ـ              ة التصحر، مبا يف ذلك التمويل لرعاية مشاركة منظمات اجملتمع املدين وإنتاج املواد اإلعالمي
  لكي تستخدمها تلك املنظمات، وإجراء عمل حتليلي بشأن مشاركة القطاع اخلاص؛
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تنظيم عمليات استعراض األقران وحلقات العمل التشاورية لوضـع أطـر             )ج(  
  عمل سياساتية تتعلق باملياه واهلجرة؛

زيادة التحليل ووضع النهج واملدخالت لدعم االجتماعـات والعمليـات            )د(  
ع البيولوجي يف املناطق اجلافة والغابات واألمن الغذائي واملساواة بني اجلنـسني            املتعلقة بالتنو 

  ؛تردي األراضي واجلفاف/التصحروالطاقة املتجددة والصالت بني هذه املواضيع و
زيادة التحليل وتطوير الدعم اهليكلي من أجل تعزيز أوجـه التـآزر بـني       )ه(  

نوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       الربامج الوطنية فيما يتعلق باتفاقية الت     
  واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

 وزيـادة تطـوير     ٢٠١٠تتعلق باإلبالغ الوطين يف عام      خمتلفة  تنفيذ مهام     )و(  
منهجيات اإلبالغ، مبا يف ذلك إعداد مناذج حمدثة لإلبالغ لكي تنظر فيها جلنـة اسـتعراض       

 وإجراء اتصاالت مع املنظمات ذات الصلة اليت تـستخدم          ،فيذ االتفاقية يف دورهتا العاشرة    تن
تردي األراضي واجلفاف واإلدارة املـستدامة لألراضـي        /أدوات الرصد فيما يتعلق بالتصحر    

 ،وإنشاء قاعدة بيانات متاحة لعامة اجلمهور من أجل الدروس املستفادة وأفضل املمارسـات        
  ؛ضمن مسائل أخرى

حتليل إمكانيات التعاون بني جلنة العلم والتكنولوجيا واهليئات الفرعيـة العلميـة              )ز(  
أفرقـة  كذلك مـع     و التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      التنوع البيئي و  التفاقية  

  اخلرباء احلكومية الدولية بشأن تغري املناخ والتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
  تعزيز املعارف وتقدمي املعلومات وحتليل السياسات فيما يتعلق باجلفاف؛  )ح(  
  تنظيم اجتماعات اخلرباء لتحسني مؤشرات األثر؛  )ط(  
 اليت  عمليات املتابعة التجريبية  تقدمي الدعم التقين إىل البلدان اليت تشارك يف           )ي(  

  تتعلق بوضع مؤشرات األثر؛
  برامج الزماالت؛  )ك(  
تتعلق بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك إنـشاء     خمتلفة  فيذ مهام   تن  )ل(  

  .موقع شبكي بشأن مسائل مرفق البيئة العاملية
وميكن االطالع يف املرفق على املزيد من املعلومات املتعلقة بـاإليرادات والنفقـات               -٢٠

  .للصندوق االستئماين
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 تنظمها أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       الصندوق االستئماين لألحداث اليت     - دال  
  )صندوق بون(التصحر 

 األنـشطة واألحـداث املتعلقـة       ، وهي البلد املضيف لألمانـة     ،تدعم حكومة أملانيا    -٢١
 الـيت   ،وحتول هذه املـسامهة   .  يورو ٥١١ ٢٩٢باالتفاقية، بتقدمي مسامهة إضافية سنوية تبلغ       

وقد تلقت األمانـة مـن إمجـايل       . ل دفعتني يف العام    إىل األمانة يف شك    ،تعرف بصندوق بون  
 ، يـورو  ٥١١ ٢٩٢، مبلغ   ٢٠١١-٢٠١٠ يورو لفترة السنتني     ١ ٠٢٢ ٥٨٤املسامهة البالغة   

  .إضافة إىل الرصيد املرحل واإليرادات املتنوعة
. ويستخدم صندوق بون وفقاً خلطة تكاليف تقترحها األمانة وتقبلها حكومة أملانيا            -٢٢
 يورو وفقـاً خلطـيت التكـاليف        ٨٤٥ ٨٧٧، مبلغ   ٢٠١١مايو  / أيار ٣١  استخدم حىت و

  .ستخدامالاهذا  حملة عامة عن ٩وتعرض يف اجلدول . ٢٠١١ و٢٠١٠املعتمدتني للعامني 
  ٩دول جلا

  ٢٠١١ مايو/أيار ٣١ حىت  والنفقات اخلاصة بصندوق بوناإليرادات
  )باليورو(

  ٢٠١١-٢٠١٠  
   اإليرادات

 ٢٧٥ ٠٣٤  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة مبالغ مرّحلة من ا

 ٥١١ ٢٩٢  ٢٠١١-٢٠١٠التربعات الواردة للفترة 

 ١ ٠٣٨  فوائد وإيرادات متنوعة

 ٧٨٧ ٣٦٤  إمجايل اإليرادات  

   النفقات

 ٧٤٨ ٥٦٣  املصروفات وااللتزامات

 ٩٧ ٣١٣  تكاليف دعم الربامج

 ٨٤٥ ٨٧٧  إمجايل النفقات  

 )٥٨ ٥١٣(  رصيد األموال  

  خلاص لتكاليف دعم الربامجاحلساب ا  - هاء  
 يف املائة مـن مجيـع       ١٣وفقاً للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة، تقتطع نسبة            -٢٣

وتستخدم خدمات الـدعم هـذه يف       . الصناديق االستئمانية من أجل خدمات دعم الربامج      
 أغلب األحيان لتغطية تكاليف موظفي الدعم اإلداري وتكاليف موظفي األمانة يف مكتـب            

  . حالة احلساب اخلاص١٠ويظهر اجلدول . األمم املتحدة لالتصال يف مدينة نيويورك
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  ١٠اجلدول 
 /أيار ٣١حىت ج ـم الربامـف دعـاص لتكاليـوالنفقات يف احلساب اخلاإليرادات 

  ٢٠١١ مايو
  )باليورو(

  ٢٠١١-٢٠١٠  
   اإليرادات

 ١ ٠٩٩ ٣٤٤  ٢٠٠٩-٢٠٠٨مبالغ مرّحلة من الفترة 

 ١ ٦٣٣ ٠٩٥  ٢٠١١-٢٠١٠كاليف دعم الربامج يف الفترة إيرادات ت

 ٥٢ ١٧١  فوائد وإيرادات متنوعة

 ٢ ٧٨٤ ٦١٠  إمجايل اإليرادات  

   النفقات

 ١ ٥٥٠ ٧٦٨  ملصروفات وااللتزاماتا

 ١ ٥٥٠ ٧٦٨  إمجايل النفقات  

 ١ ٢٣٣ ٨٤٢  رصيد األموال  

  االستنتاجات والتوصيات  - اًثالث  
  يف هذه الوثيقـة     يف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة     طرافمؤمتر األ رغب  يقد    -٢٤

   .بامليزانية الربناجميةوالبت يف اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف املقررات املتعلقة 
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  املرفق

 املشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية
  ٢٠١١-٢٠١٠يف فترة السنتني 

  )باليورو(
 الرصيد النفقات اإليرادات وعاملشر

انتداب موظف برامج مساعد ملكتب وحدة التنسيق اإلقليمـي آلسـيا يف            
  وك التابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحركبان

٥٠٩ ٣٨   ٤١١ ١٦٦   ٩٢٠ ٢٠٤   

)٩ ٨٦٠(   ٨٦٨ ١١٠   ٠٠٨ ١٠١  ترتيبات تقاسم تكلفة موظف برامج يف مكتب االتصال يف مدينة نيويورك   

   ٧٢٢ ٢٨   ٢٧٨ ٢٦   ٠٠٠ ٥٥  تنفيذ استراتيجية االتصاالت

تيسري مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف عملية اتفاقيـة األمـم املتحـدة             
  ملكافحة التصحر

   ٠٠٠ ٢٠ صفر   ٠٠٠ ٢٠

   ٨١٥ ٤   ١٨٥   ٠٠٠ ٥  املشاركة يف فريق االتصال املشترك

طوط األساسية وتيّسر البيانات، مبا يف      مواصلة العمل بشأن املنهجيات واخل    
  ذلك وضع معجم للمجموعة الفرعية ملؤشرات األثر

٥٣١ ١٩   ١٦٩ ٤٢   ٧٠٠ ٦١   

   ٨٢٤ ٨٤   ١٧٦ ١٥   ٠٠٠ ١٠٠  األعمال التحضريية للمؤمتر العلمي الثاين

)١٦ ٨٦١(   ٩٩٩ ٥١   ١٣٨ ٣٥  اخلدمات االستشارية لتقييم اآللية العاملية  

   ١٣٦ ٩٨   ١٨١ ٦٤   ٣١٧ ١٦٢  برامج العملمواءمة 

   ٤٦٢ ٥٢   ٣٤٣ ٣٥   ٨٠٥ ٨٧  إطار السياسات والدعوة

تنفيذ برنامج مشترك بشأن أفضل املمارسات للتخفيف من التصحر وتردي          
 مسامهة من منطقة آسيا     - األراضي واجلفاف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ      

  ؤمتر األطرافواحمليط اهلادئ يف الدورة العاشرة مل

 صفر   ٣٢٠ ٤٠   ٣٢٠ ٤٠

   ١٩٨ ٦٧   ٢٠٢ ٦   ٤٠٠ ٧٣  مسامهة موظف اتصال يف تنظيم الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

   إدارة املعرفة والعلم والتكنولوجياوحدةانتداب موظف برامج ل
)٢٠١٣-٢٠١٢(  

   ٠٠٠ ٢٧٠ صفر   ٠٠٠ ٢٧٠

   ٨٢٦ ٢٢٦   ٣٧٤ ١١٦   ٢٠٠ ٣٤٣  عة مؤشرات األثربدء عملية تتبع جتريبية للمصادقة على جممو

   ٢٢٦ ٣   ٠٣١ ٥٨   ٢٥٨ ٦١  دورات تدريبية خمصصة ملرفقات التنفيذ اإلقليمي اخلمسة 

برامج العمل اإلقليمية واتفـاق التعـاون       /حتليل برامج العمل دون اإلقليمية    
  ونظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ 

٩١٢ ٤٠٥   ٠٧٣ ٧١   ٩٨٥ ٤٧٦   

 ٢٠٩ ٢٣ ٣٤٩ ٤٠ ٥٥٨ ٦٣  انتداب موظف برامج لوحدة وظائف التنسيق اإلقليمية

   ٦٤٩ ٣١٦ ١   ٩٥٩ ٨٤٤   ٦٠٩ ١٦١ ٢  اجملموع

        


