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  مؤمتر األطراف
  الدورة احلادية عشرة

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦ويندهوك، ناميبيا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٩البند 

  الربنامج وامليزانية
  صناديق االستئمانية لالتفاقيةاألداء املايل لل

  األداء املايل للصناديق االستئمانية لالتفاقية    
  *األمانةمقدمة من مذكرة     

  موجز    
، إىل األمني التنفيذي أن يقدم      ١٠-م أ /١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        

ة املنـشأة   تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة عن حالة الصناديق االستئماني           
إيرادات نبذة عامة عن    وتستجيب هذه الوثيقة لذلك الطلب بتقدمي       . مبوجب القواعد املالية  

 /آذار ٣١ يف   ٢٠١٣-٢٠١٢ونفقات مجيع صناديق االتفاقية خـالل فتـرة الـسنتني           
  .٢٠١٣ مارس

 اإلبالغ عن ستخدم  ُيواتباعاً لنهج األمم املتحدة املتعلق باإلدارة القائمة على نتائج،            
األداء لتحديد التقدم الفعلي احملرز حنو حتقيق اإلجنازات املتوقعة باملقارنة مع االلتزامات احملددة           

امليزانيـة  املـشمولة ب  ويغطي اإلبالغ عن األداء مجيع األنشطة       . يف امليزانية الربناجمية املعتمدة   
 للصناديق االستئمانية وبناًء على ذلك، قد ترغب األطراف يف استعراض األداء املايل. الربناجمية

لالتفاقية باملقارنة مع مستوى تنفيذ برامج عمل األمانة، واآلليـة العامليـة، وجلنـة العلـم                
ولذلك ينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقـة مقترنـة         . والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية    

  .ا حتقق من نتائجليت تعرض أداء هيئات االتفاقية وفقاً ملا) ICCD/CRIC(12)/3(بالوثيقة 

__________ 

تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب احلاجة إىل إجراء مشاورات داخلية وخارجية مكثفة مـن أجـل تزويـد                    *  
 .األطراف بأحدث املعلومات املتاحة

 
 ICCD/COP(11)/8  األمم املتحدة

  
 Distr.: General مكافحة التصحراتفاقية  

18 July 2013 
Arabic 
Original: English 
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  دمةمق  -والًأ  

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

األعمال املؤقت لكل دورة عادية للمؤمتر، حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة ومجيع املـسائل     
، إىل  ١٠-م أ /١٠وطلب األطراف، مبوجـب املقـرر       .  والترتيبات املالية  تاملتعلقة باحلسابا 

األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة تقريراً عن حالة الصناديق    
  . االستئمانية املنشأة مبوجب قواعده املالية

  نطاق املذكرة  -باء  
إيرادات ونفقات مجيـع الـصناديق االسـتئمانية        نبذة عامة عن    تقدم هذه الوثيقة      -٢

  .٢٠١٣مارس /آذار ٣١ يف ٢٠١٣- ٢٠١٢نتني لالتفاقية خالل فترة الس
ووفقاً للخطة وإطار العمل االستراتيجيني للسنوات العشر من أجل تعزيـز تنفيـذ               -٣

، الـيت اعتمـدها مـؤمتر األطـراف مبوجـب           )االستراتيجية) (٢٠١٨-٢٠٠٨(االتفاقية  
أربع سنوات  خطط عمل لفترة  أن تعّداومؤسساهتاالتفاقية ، طُلب إىل هيئات ٨-أ م/٣ مقرره

مسامهتها لتبيان وبرامج عمل لفترة سنتني وفقاً لوالياهتا، باتباع هنج اإلدارة القائمة على نتائج، 
 وبـرامج   ٢٠١٣-٢٠١٢وميثل تنفيذ خطط العمل للفترة      .  بصورة إمجالية  يف االستراتيجية 

نحو الوارد  األساس ألداء الصناديق االستئمانية لالتفاقية، على ال٢٠١٣-٢٠١٢العمل للفترة 
ولذلك ينبغي أن ُتقرأ هذه الوثيقة مقترنة بتقرير األداء املفّصل ألمانة االتفاقية، . يف هذه الوثيقة

واآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة عـن فتـرة        
  .)١(٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

  تقرير اإليرادات والنفقات  -ثانياً  

  وق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالصند  -ألف  
  امليزانية  -١  

 ١٦,١، ميزانية أساسية قدرها     ١٠-م أ /١٠اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤
وُتمّول امليزانية املعتمدة مـن     ). ١انظر اجلدول    (٢٠١٣-٢٠١٢مليون يورو لفترة السنتني     

  .دية جلميع األطراف واحلكومة املضيفةاملسامهات اإلرشا
__________ 

)١( ICCD/CRIC/(12)/3. 
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   ١اجلدول     
    ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  )باليورو(
  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

 ١٤٧ ٤٧٢ ١٤ ٠٢٣ ٣١٧ ٧ ١٢٤ ١٥٥ ٧  التكاليف املباشرة ألنشطة الربامج

 ٣١٩ ٨٨١ ١ ٢١٣ ٩٥١ ١٦٦ ٩٣٠  تكاليف دعم الربامج

 (١٨٢ ٢٢٥)  (١٨٢ ٢٢٥)  ملال املتداولتسوية احتياطي رأس ا

 ٣٤٤ ١٢٨ ١٦ ٢٣٦ ٢٦٨ ٨ ١٠٨ ٨٦٠ ٧  امليزانية اإلمجالية املعتمدة  

 ٧٦٠ ١٠٥ ١٥ ٩٤٤ ٧٥٦ ٧ ٨١٦ ٣٤٨ ٧  املسامهات اإلرشادية جلميع األطراف 

 ٥٨٤ ٠٢٢ ١ ٢٩٢ ٥١١ ٢٩٢ ٥١١  املسامهات املقدمة من احلكومة املضيفة

 ٣٤٤ ١٢٨ ١٦ ٢٣٦ ٢٦٨ ٨ ١٠٨ ٨٦٠ ٧  جمموع اإليرادات  

  اإليرادات  -٢  
 ماليني يورو،   ٨,٣، مبلغ   ٢٠١٣مارس  /آذار ٣١تلقى الصندوق االستئماين، حىت       -٥

ويف وقت كتابة .  يف املائة من املسامهات اإلرشادية اإلمجالية لفترة السنتني٥٤,٨وهو ما ميثل   
. ٢٠١٣لطوعية عـن عـام      هذا التقرير، مل تكن احلكومة املضيفة قد دفعت بعد مسامهتها ا          

  .  إىل املبلغ الفعلي لإليرادات اليت وردت حىت اآلن خالل فترة السنتني٢ويشري اجلدول 

   ٢اجلدول     
    ٢٠١٣-٢٠١٢اإليرادات املستلمة لفترة السنتني 

  )باليورو(
  ٢٠١٣-٢٠١٢  

 ٨٣٣ ٩٧٤  ٢٠١١-٢٠١٠املبلغ املرحل من الفترة 

 ٥٤٢ ٢٨٣ ٨  ٢٠١٣-٢٠١٢املسامهات اإلرشادية للفترة 

 ١٣٨ ٧٢٨  املسامهات عن السنوات السابقة 

 ٢٩٢ ٥١١  املسامهات املقدمة من احلكومة املضيفة 

 ٠٣٥ ١٧  املسامهات عن السنوات القادمة املستلمة مقدماً

 ١٠٤ ١٣٢  الفائدة وإيرادات متنوعة 

 ٩٤٤ ٦٤٦ ١٠  جمموع اإليرادات املستلمة  
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غـري  املبلغ اإلمجايل للمـسامهات اإلرشـادية       لماً بأن   تود اإلحاطة ع  األطراف  ولعلّ    -٦
 ٢٠٠٧-٢٠٠٢ للفترة ةمريكيمن دوالرات الواليات املتحدة األمليون دوالر  ١,١هو املدفوعة 

 تفاصـيل بـشأن عـدد       ٤ و ٣ويقدم اجلدوالن   . ٢٠١٣-٢٠٠٨ماليني يورو للفترة     ٧,٨و
  . األطراف واملبلغ املستحق حبسب السنوات

   ٣اجلدول     
 / آذار ٣١، يف   ٢٠٠٧-٢٠٠٢سامهات غري املدفوعة لالتفاقية حبسب السنة للفتـرة         امل

    ٢٠١٣مارس 
  )بدوالرات الواليات املتحدة(

  املبلغ غري املدفوع  عدد األطراف  
    :يناير/ كانون الثاين١مبلغ مل ُيدفع منذ 

١٦٠ ٢  ٢٠٠٢ 

١٧٤ ٣  ٢٠٠٣ 

٣٥٠ ٥  ٢٠٠٤ 

٤٧٣ ٧  ٢٠٠٥ 

٠٢٥ ٤٩١ ١٠  ٢٠٠٦ 

٨٥٤ ٦٠١ ٢٥  ٢٠٠٧ 

 ٠٣٦ ٠٩٤ ١   اجملموع

   ٤اجلدول     
 /آذار ٣١، يف   ٢٠١٣-٢٠٠٨املسامهات غري املدفوعة لالتفاقية حبسب السنة للفتـرة         

    ٢٠١٣مارس 
  )باليورو(

  املبلغ غري املدفوع  عدد األطراف  
      :يناير/ كانون الثاين١مبلغ مل ُيدفع منذ 

٤٤٥ ٦٦٤ ٣٠  ٢٠٠٨ 
٠٣٧ ١٠٤ ٣٨  ٢٠٠٩ 
٨٢٤ ٦٠ ٤٧  ٢٠١٠ 
٤١٧ ١٤٩ ٦٢  ٢٠١١ 
٥٩١ ٥٦٨ ٨٤  ٢٠١٢ 
٦٢٧ ٢٥٣ ٦ ١٤٩  ٢٠١٣ 
 ٩٤١ ٨٠٠ ٧   اجملموع
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ولعل األطراف تذكر أن مؤمتر األطراف أذن لألمني التنفيذي باختاذ ترتيبات مع أي               -٧
طرف تأخر يف دفع مسامهاته املتفق عليها ملدة سنتني أو أكثر من أجل االتفاق معـه علـى                  

حبيث يدفع الطرف مجيع املسامهات غري املدفوعة املتفق عليها خـالل           " اتمدفوعللجدول  "
 .)٢(ست سنوات، وفقاً للظروف املالية هلذا الطرف، ويدفع املسامهات املقبلة يف تارخيها احملدد          

هت األمانة رسائل تذكري إىل مجيع األطراف اليت تأخرت يف دفع           ، وجّ ٢٠١٢يوليه  /متوزويف  
طراف اليت مل تدفع مسامهاهتا منذ سنتني أو أكثر إىل اختـاذ ترتيبـات              مسامهاهتا، ودعت األ  

، مل يكن أي طرف قد اتصل باألمانة الختاذ الترتيبـات           ٢٠١٣مارس  /آذار ٣١ويف  . للدفع
  .الالزمة لدفع املسامهات اليت مل ُتدفع منذ سنتني أو أكثر

موقعهـا  يف  وسـتعلن   وستواصل األمانة تذكري األطراف مبسامهاهتا غري املدفوعة،          -٨
  . )٣( للمسامهات اإلرشاديةةالشهرياحلالة الشبكي 

  النفقات  -٣  
وصلت نفقات الصندوق االستئماين للميزانية األساسية التفاقية مكافحة التـصحر،            -٩
 خالل  )٤(ماليني يورو باستخدام متوسط سعر الصرف      ٨,٤، إىل   ٢٠٠٣مارس  /آذار ٣١ يف

 مقارنة بني امليزانية املعتمدة لكـل مـن   ٥ ويعرض اجلدول  . شهراً من فترة السنتني    ١٥أول  
األمانة، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، واآللية العاملية، والنفقات           

  . يف فترة السنتني

   ٥اجلدول     
    ٢٠١٣مارس /آذار ٣١النفقات حبسب الربنامج يف 

  )باليورو(
 لفتـرة   امليزانية املعتمدة   الربامج

  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 ٣١النفقــــات يف 

  ٢٠١٣مارس /آذار
  الفرق كنسبة مئوية

         األمانة-ألف
 ٦٠٫٣  ٧٢١ ٨٥٨  ٥٠٠ ٤٢٣ ١  الدعوة والتوعية والتثقيف

 ٥٨٫٣  ٦٨٣ ٦٧٨  ٢٠٠ ١٦٣ ١  اإلطار السياسايت

 ٥٣٫٥  ٣١٢ ٢٠٩ ١  ٢٠٠ ٢٥٩ ٢  العلم والتكنولوجيا واملعرفة

 ٦٠٫٧  ١٠٠ ٤٢٩  ٣٠٠ ٧٠٧  بناء القدرات

 ٦٠٫٠ ٥١٣ ٩١ ٤٠٠ ١٥٢  التمويل ونقل التكنولوجيا

__________ 

 .٩-م أ/٩ من املقرر ١٣الفقرة  )٢(
)٣( <www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Pages/default.aspx>. 
 . يورو٠,٧٧٣ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يساوي ١ )٤(
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 لفتـرة   امليزانية املعتمدة   الربامج
  ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني

 ٣١النفقــــات يف 
  ٢٠١٣مارس /آذار

  الفرق كنسبة مئوية

 ٥٤٫٨  ٧١٢ ١٠٠ ١  ٧٠٠ ٠٠٧ ٢  التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ٦٥٫٩  ٥٩٩ ٤٢٩  ٨٠٠ ٦٥١  خدمات املؤمترات

 ٦٣٫٨ ٣٠٩ ٤٨٢ ١ ٨٧٥ ٣٢٣ ٢  اإلدارة واخلدمات املالية 

 ٥٨٫٨ ٩٤٩ ٢٧٩ ٦ ٩٧٥ ٦٨٨ ١٠  اجملموع الفرعي لألمانة  

 ٥٤٫٧ ٥٨١ ٤١ ٠٠٠ ٧٦  جلنة العلم والتكنولوجيا  -باء

 ٢٣٫٢ ٦٤٢ ١٧ ٠٠٠ ٧٦  جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   -جيم

     اآللية العاملية  -دال
 ٤٠٫٠ ٦٣٢ ٢١٦ ٠٥٩ ٥٤١  الدعوة والتوعية والتثقيف

 ٤٧٫٥ ٠٠٠ ١٩٥ ٣٤٧ ٤١٠  اإلطار السياسايت 

 ٧٥٫٣ ٥٢٥ ٠٣٢ ١ ٨٤٠ ٣٧٠ ١  التمويل ونقل التكنولوجيا 

 ٤٧٫٣ ٩٢٥ ٦١٨ ٩٢٦ ٣٠٨ ١  التوجيه التنفيذي واإلدارة

 ٥٦٫٨ ٠٨٢ ٠٦٣ ٢ ١٧٢ ٦٣١ ٣  اجملموع الفرعي لآللية العاملية  

 ٥٨٫١ ٢٥٤ ٤٠٢ ٨ ١٤٧ ٤٧٢ ١٤  )دال-ألف(اجملموع 

 أن معظم بنود األبواب املالية للميزانية املعتمدة قريبة مـن معـدل             ٥يبني اجلدول     -١٠
وجتدر مالحظة  . يف املائة يف هذا الوقت من فترة السنتني        ٦٢,٥نفيذ املثايل للميزانية، وهو     الت

يف املائة باملقارنة مـع    ٦٩,٩، بلغ   ٢٠١٣مايو  /أيار ٣١أن معّدل تنفيذ األمانة للميزانية، يف       
  .يف املائة ٧٠,٨معدل التنفيذ املثايل وهو 

شأن النفقات يف التقرير املتعلـق بأمانـة        وميكن االطالع على مزيد من املعلومات ب        -١١
لفتـرة  (االتفاقية، واآللية العاملية، وجلنة العلم والتكنولوجيا، وجلنة استعراض تنفيذ االتفاقية           

  .)٥()٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

الصندوق االستئماين ملشاركة ممثلي األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر اتفاقيـة             -باء  
  مكافحة التصحر

، بلغت إيرادات الصندوق االستئماين ملـشاركة ممثلـي         ٢٠١٣مارس  /ذارآ ٣١يف    -١٢
األطراف املؤهلة يف دورات مؤمتر اتفاقية مكافحة التصحر مليون يورو، منها املبالغ املرحلـة              

 واسُتخدم هذا املبلغ لتمويل املشاركني من األطراف املؤهلة، واملراسـلني           ؛من فترات سابقة  
  .جيا من البلدان املتأثرة املؤهلة، وممثلي منظمات غري حكوميةاملعنيني بالعلم والتكنولو

__________ 

)٥( ICCD/CRIC(12)/3. 
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مليون يورو لتمويـل     ١,١وتشري تقديرات األمانة إىل احلاجة إىل مبلغ إضايف قدره            -١٣
املشاركة املناسبة يف الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف املقرر عقدها يف ويندهوك، ناميبيا،             

 معلومات عن إيـرادات ونفقـات صـندوق         ٦ اجلدول   وترد يف . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلوليف  
  . املشاركة

   ٦اجلدول     
    ٢٠١٣مارس /آذار ٣١إيرادات ونفقات صندوق املشاركة يف 

  )باليورو(
  ٢٠١٣-٢٠١٢  

    اإليرادات
  ٦٢٩ ٨٢٢  ٢٠١١-٢٠١٠املبلغ املرحل من الفترة 

  ٣٥٧ ٩٨٢  ٢٠١٣-٢٠١٢املسامهات الطوعية الواردة للفترة 
  ٧ ٦١٥  إيرادات متنوعةالفائدة و

  ٩٩٥ ٤١٩  جمموع اإليرادات
    النفقات

تكاليف سفر املشاركني حلضور اجتمـاعني ملكتـب مـؤمتر          
  ٦٨ ٥٩٠  األطراف

االستثنائية  مشاركاًً مؤهالً حلضور الدورة      ١٥٦تكاليف سفر   
لجنـة  لالثالثة للجنة العلم والتكنولوجيا والدورة احلادية عشرة        

  ٢٩٠ ٢١١  اقيةاستعراض تنفيذ االتف
  ٤٦ ٠٢٥  تكاليف دعم الربامج

  ٤٠٤ ٨٢٦  جمموع النفقات  
  ٥٩٠ ٥٩٣  رصيد الصناديق  

الصناديق االستئمانية للتمويل الطوعي لألنشطة املنفذة يف إطار اتفاقية مكافحة            -جيم  
  التصحر

، ١٠-م أ /١٠لعل األطراف تذكر أن مؤمتر األطراف أحـاط علمـاً، يف مقـرره                -١٤
لألنشطة التكميلية، على النحـو املـدرج يف برنـامج           ىل متويل من خارج امليزانية    باحلاجة إ 

مليون يورو لربنامج عمـل األمانـة،        ١,١٢، ويبلغ   ٢٠١٣-٢٠١٢وميزانية فترة السنتني    
 /آذار ٣١ اإليـرادات والنفقـات يف       ٧ويبني اجلدول    .مليون يورو لآللية العاملية    ١٤,٨و

  . ٢٠١٣ مارس
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   ٧اجلدول     
ادات ونفقات الصناديق االستئمانية ألنشطة التمويل الطوعي لألمانة واآللية العامليـة           إير
  ٢٠١٣مارس /آذار ٣١ يف

  اآللية العاملية  األمانة  
    اإليرادات

 ٩٧١ ٦٧٥ ٤ ٧٣٢ ٨٢٠  ٢٠١١-٢٠١٠املبلغ املرحل من الفترة 

 ٨٦٨ ١٦٣ ٣ ٦٢٧ ٠٧٢ ٢  ٢٠١٣-٢٠١٢املسامهات الطوعية الواردة للفترة 

 ٣٩١ ٩٩ ١٥٥ ٢٢  الفائدة وإيرادات متنوعة

 ٢٣١ ٩٣٩ ٧ ٥١٤ ٩١٥ ٢  جمموع اإليرادات

    النفقات

 ٧٠٠ ٣١٦ ٣ ٠٦٢ ٣٣١ ٢  املدفوعات وااللتزامات 

- ٢٤١ ٣٠٢  تكاليف دعم الربامج
 ٧٠٠ ٣١٦ ٣ ٣٠٣ ٦٣٣ ٢  جمموع النفقات  

 ٥٣١ ٦٢٢ ٤ ٢١١ ٢٨٢  رصيد الصناديق  

ات الطوعية املقدرة واملقترحة يف امليزانية الربناجميـة لألمانـة،          ومن بني مبلغ املسامه     -١٥
مليـون يـورو،     ٢,١ إال   ٢٠١٣مارس  /آذار ٣١مليون يورو، مل ُيدفع حىت       ١٢,١ وهو
 يف املائة من املسامهات الطوعية الالزمة لتنفيذ األنشطة املدرجة يف برنـامج عمـل               ١٧ أي

ماليني يورو مـن     ٣,٢يل املقارنة، مت دفع     وعلى سب . ٢٠١٣-٢٠١٢األمانة لفترة السنتني    
 ١٤,١إمجايل املسامهات الطوعية املقترحة يف امليزانية الربناجمية لآللية العاملية البـالغ قـدرها              

  . يف املائة من املبلغ املقدر٢٢مليون يورو، أي بنسبة 

الصندوق االستئماين ألنـشطة االتفاقيـة الـيت تنظمهـا أمانـة االتفاقيـة                -دال  
  )بون دوقصن(

تدعم حكومة أملانيا، اليت تستضيف األمانة، األنشطة واملناسبات املتعلقة باالتفاقيـة             -١٦
وُتحول هذه املسامهة، املعروفة باسم صندوق بون، إىل األمانة على          .  يورو ٥١١ ٢٩٢ مببلغ

-٢٠١٢ يورو لفترة السنتني ١ ٠٢٢ ٥٨٤ومن بني املسامهة الكلية اليت تبلغ . قسطني سنوياً
 يورو، باإلضافة إىل الرصيد املرحل واإليـرادات        ٥١١ ٢٩٢، تسلمت األمانة مبلغ     ٢٠١٣
  . املتنوعة
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. وُيستخدم صندوق بون وفقاً خلطة تكاليف اقترحتها األمانة وقبلتها حكومة أملانيا            -١٧
 يورو وفقاً خلطط التكاليف املتفـق       ٥٠٦ ٨٠٧، اسُتخدم مبلغ    ٢٠١٣مارس  /آذار ٣١ويف  

  . نبذة عن استخدام هذا املبلغ ٩ويعرض اجلدول . ٢٠١٣ و٢٠١٢تني عليها للسن

   ٩اجلدول     
    ٢٠١٣مارس /آذار ٣١إيرادات ونفقات صندوق بون يف 

  )باليورو(
  ٢٠١٣-٢٠١٢  

   اإليرادات
 ٥٢٢ ٢٠٠  ٢٠١١-٢٠١٠املبلغ املرحل من الفترة 

 ٢٩٢ ٥١١  ٢٠١٣-٢٠١٢املسامهات الطوعية املدفوعة للفترة 

 ٦٨٩ ١١   وإيرادات متنوعةالفائدة

 ٥٠٣ ٧٢٣  جمموع اإليرادات

   النفقات

 ٥٠٢ ٤٤٨  املدفوعات وااللتزامات 

 ٣٠٥ ٥٨  تكاليف دعم الربامج

 ٨٠٧ ٥٠٦  جمموع النفقات  

 ٦٩٦ ٢١٦  رصيد الصناديق  

  احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج  -هاء  
 يف املائة على مجيع     ١٣ض رسوم قدرها    عمالً باملمارسة املتبعة يف األمم املتحدة، ُتفر        -١٨

وُتستخدم خدمات الدعم هذه يف معظم      . خدمات دعم الربامج  تمويل  انية ل مالصناديق االستئ 
احلاالت لتغطية تكاليف موظفي الدعم اإلداري وتكاليف موظفي األمانة يف مكتب األمـم             

  .خلاص حالة احلساب ا١٠ويبني اجلدول . املتحدة لالتصال يف مدينة نيويورك
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    ١٠اجلدول     
    ٢٠١٣مارس /آذار ٣١إيرادات ونفقات احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج يف 

  )باليورو(
   اإليرادات

 ١٩٣ ٣٠٥ ١  ٢٠١١-٢٠١٠املبلغ املرحل من الفترة 

 ٥٥٧ ٤٩٠ ١  ٢٠١٣-٢٠١٢إيرادات تكاليف دعم الربامج يف الفترة 

 ٥٨٨ ٦٤  الفائدة وإيرادات متنوعة

 ٣٣٨ ٨٦٠ ٢  راداتجمموع اإلي

   النفقات

 ٥٩٨ ٢٢١ ٢  املدفوعات وااللتزامات

 ٥٩٨ ٢٢١ ٢  جمموع اإليرادات

 ٨٧٤ ٦٣  رصيد الصناديق

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة والبت        يود  مؤمتر األطراف   لعل    -١٩

  .  مقررات بشأن امليزانية الربناجميةيف اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف
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  املرفق

املشاريع واألنشطة املمولة من الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية            
  ٢٠١٣-٢٠١٢يف فترة السنتني ) األمانة(
  )باليورو(

  الرصيد  النفقات  اإليرادات  املشروع
  ٥٤٣ ١٣٠  ٥٨٩ ٤٥  ١٣٢ ١٧٦  نكوكإعارة موظف برامج مساعد إىل وحدة التنسيق اإلقليمي لالتفاقية يف با

ترتيبات التشارك يف تكاليف موظف برامج يف مكتـب االتـصال يف مدينـة              
  ٧٣٥ ٧٢  ٢٩٣ ٢٥  ٠٢٨ ٩٨  نيويورك

  صفر  ٤٠٢ ٩٦  ٤٠٢ ٩٦  جائزة األرض من أجل احلياة

 صفر ٣٠٠ ٩٨ ٣٠٠ ٩٨ يجيةاألفرقة املخصصة العاملة بني الدورات واملعنية بتقييم منتصف املدة لالسترات

تدهور األراضـي   /ترتيبات الشراكة من خالل شبكة مشال شرق آسيا للتصحر        
 صفر  ٢٥٠ ١١٣ ٢٥٠ ١١٣  واجلفاف 

  ٦٩١ ١١٧  ١٠٩ ٤٣  ٨٠٠ ١٦٠  دراسة بشأن اقتصاديات تدهور األراضي

دراسة وأنشطة دعوة بشأن عامل ُيكرس مفهوم التثبيـت اإلمجـايل لتـدهور             
 صفر  ٤٥٠ ٧٢  ٤٥٠ ٧٢  األراضي

 صفر ٢٥٠ ٤٠  ٢٥٠ ٤٠  إدارة املعرفة ونظام الوساطة

 صفر  ٢٥٠ ٤٠  ٢٥٠ ٤٠  فريق اخلرباء التقنيني االستشاري املعين بتنقيح مؤشرات األثر

 صفر  ٢٥٠ ٤٠  ٢٥٠ ٤٠  )AGSA" (الفريق العامل املخصص للمشورة العلمية"

  ٧٢٤ ١٧  ٤٨٥ ٢٦٩  ٢٠٩ ٢٨٧  ة، ومواءمة برامج العمل الوطنية للبلدان الناميةوضع عملية إلعداد التقارير الوطني

 صفر  ٤٥٩ ١٦٦  ٤٥٩ ١٦٦  دراسات وأنشطة إقليمية حمددة ومؤمترات علمية

  (٠٣٨ ١٩) ٧٤٨ ١٤٨  ٧١٠ ١٢٩  إعارة موظف برامج إىل وحدة التوجيه التنفيذي واإلدارة

اء وتقييم التنفيذ يف جمال االستعراض والتحليل، تنمية قدرات نظام استعراض األد
وتبادل اخلربات، ونشر املعلومات التقنية، وإنشاء إطار ألوجه التآزر العملـي           

  (١٤٦ ٦)  ٣٠٩ ٢١٤  ١٦٣ ٢٠٨  واإلبالغ املشترك

  ٧٠٠ ٧٧ صفر  ٧٠٠ ٧٧  "العواصف الغبارية والرملية"حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن 

  ٧٧٠ ٧ صفر  ٧٧٠ ٧  شطة الطوعية للصندوقاألن
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  الرصيد  النفقات  اإليرادات  املشروع
 ٠٠٠ ١٠٠ صفر ٠٠٠ ١٠٠  املرحلة النهائية ملشروع زراعة اجلاتروفا يف الرأس األخضر

الدعم املقدم إىل أمانة االتفاقية من أجل وضع خيارات سياساتية قائمة علـى             
 صفر ٥٠١ ١٥٩ ٥٠١ ١٥٩  الدفعة النهائية: ٢٠١١-٢٠١٠األولويات احملددة يف برنامج العمل للفترة 

 ٩٧٩ ٤٩٨ ٦٤٥ ٥٧٣ ١  ٦٢٤ ٠٧٢ ٢  اجملموع

        


