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 مؤتمر األطراف
 الثانية عشرةالدورة 

 2015تشرين األول/أكتوبر  23-12أنقرة، تركيا، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت5البند 

 البرنامج والميزانية
األداء المااالل لنصااقادالس امااات مانية لةتفاقيااة  لمااا فاال  لاا  

    تحدالث عن الترتيبات الخاصة لاآللية العالمية
 لةتفاقية األداء المالل لنصقادالس امات مانية  

 
 مذكرة مقدمة من األمانة  

 

 موجز 
، إىل األمـ  التنييـ أ أي يقـدم تقريـرا  إىل 11-/م أ10طلب مؤمتر األطراف، مبوجـب مقـر    

مؤمتر األطراف يف دو ته الثانيـ  عشـرة عـن ةالـ  اليـناديت اانـت ماني  املنشـ ة مبوجـب القواعـد املاليـ   
طلــــب بتقــــدا نبــــ ة عامــــ  عــــن إيــــرادا  ونيقــــا   يــــ  اليــــناديت وتســــتهيب اــــ   الوكيقــــ  لــــ ل  ال

  2015أيا /مايو  31ةىت تا يخ  2015-2014قي  خالل فرتة السنت  اانت ماني  لالتيا
واتباعا  لنهج األمم املتحدة املتعلت باإلدا ة القائم  على النتائج، ُيستخدم اإلبالغ عـن األدا   

لتحديــد التقــدم اليعلــ  ا ــرق اــو اقيــت اإلةــاقا  املتوقعــ  باملقا نــ  مــ  االتزامــا  ا ــددة يف امليزانيــ  
يزاني  الربناجميـ   وبنـا   علـى ،لـ ، قـد الربناجمي   ويغط  اإلبالغ عن األدا   ي  األنشط  املشمول  بامل

ترغـب األطـراف يف انـتعراأل األدا  املـاص لليـناديت اانـت ماني  لالتياقيـ  باملقا نـ  مـ  مسـتو  تنييـ  
برامج عمل األمان ، واآللي  العاملي ، وجلن  العلم والتكنولوجيا، وجلن  انتعراأل تنيي  ااتياقي   ولـ ل  

(، الــت تعــرأل أدا  اتي ــا  اليرعيــ  ICCD/CRIC(14)/3قــ  مقرتنــ  بالوكيقــ  )ينبغــ  أي تُقــرأ اــ   الوكي
 لالتياقي  وفقا  ملا اقت من نتائج 
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 المحتوالات
 الييح  اليقرا  

 3 3-1                                                                     مقدم  - أوا   
 3 1                                    الواي  - ألف   
 3 3-2                                نطاق امل كرة - با    

 3 17-4                                تقرير اإليرادا  والنيقا  - كانيا   
اليــــــندوق اانــــــت ماا للميزانيــــــ  األنانــــــي  اتياقيــــــ  األمــــــم املتحــــــدة  - ألف   

                                                 ملكافح  التيحر
4-11 3 

اليــندوق اانــت ماا ملشــا ك  ألثلــ  األطــراف املؤالــ  يف دو ا  مــؤمتر  - با    
                                     اتياقي  األمم املتحدة ملكافح  التيحر

12 8 

للتمويل الطوع  لألنشط  املني ة يف إطا  اتياقي   اليناديت اانت ماني  - جيم   
                                      األمم املتحدة ملكافح  التيحر

13-14 8 

اليندوق اانت ماا ألنشط  ااتياقي  الت تنظمهـا أمانـ  اتياقيـ  األمـم  - دال   
                            املتحدة ملكافح  التيحر )صندوق بوي(

15-16 9 

 10 17                              احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج - اا    
 11 18                                                     اانتنتاجا  والتوصيا  - كالثا   
   املرفت 

املشا ي  واألنشط  املمول  من اليندوق اانت ماا لألنشط  التكميلي  )األمان  واآللي  العاملي (    
 12                                   2015-2014يف فرتة السنت  
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 مقدمة -أوما  
 

 الومالة -ألف 
 
ملــؤمتر األطــراف علــى أي يتوــمن جــدول األعمــال )د( مــن النظــام الــداخل  10تــنا املــادة  -1

  املؤقت لكل دو ة عادي  للمؤمتر، ةسب ااقتوا ، امليزاني  املقرتة  و ي  املسائل املتعلق  باحلسـابا
، إىل األمــــ  التنييــــ أ أي 11-/م أ10والرتتيبــــا  املاليــــ   وطلــــب مــــؤمتر األطــــراف، مبوجــــب املقــــر  

الثانيـ  عشـرة تقريـرا  عـن ةالـ  اليـناديت اانـت ماني  املنشـ ة مبوجـب  إىل مؤمتر األطراف يف دو ته يقدم
 قواعد  املالي   

 
 نطاق المذكرة -لاء 

 
تقـــدم اـــ   الوكيقـــ  نبـــ ة عامـــ  عـــن إيـــرادا  ونيقـــا   يـــ  اليـــناديت اانـــت ماني  لالتياقيـــ   -2

  2015أيا /مايو  31ةىت تا يخ  2015-2014خالل فرتة السنت  
للخطــ  وإطــا  العمــل اانــرتاتيهي  للســنوا  العشــر مــن أجــل تعزيــز تنييــ  ااتياقيــ  ووفقــا   -3
، طُلـب إىل 8-أ /م3 ( )اانرتاتيهي (، الت اعتمداا مؤمتر األطراف مبوجب مقر  2008-2018)

اي ــا  ااتياقيــ  ومؤنســاتا أي تعــدل خطــ  عمــل ليــرتة أ بــ  نــنوا  وبــرامج عمــل ليــرتة نــنت  وفقــا  
ا، باتبــاهن  ــج اإلدا ة القائمــ  علــى النتــائج، لتبيــاي مســاجتها يف اانــرتاتيهي  بيــو ة إ اليــ   لواياتــ

األنـــا   2015-2014وبـــرامج العمـــل لليـــرتة  2015-2014وميثـــل تنييـــ  خطـــ  العمـــل لليـــرتة 
أ اـ   ألدا  اليناديت اانت ماني  لالتياقيـ ، علـى النحـو الـوا د يف اـ   الوكيقـ   ولـ ل  ينبغـ  أي تُقـر 

الوكيقـ  مقرتنـ  بتقريــر األدا  املييلـل ألمانـ  ااتياقيــ ، واآلليـ  العامليـ ، وجلنــ  العلـم والتكنولوجيـا، وجلنــ  
  (1)2015-2014 انتعراأل تنيي  ااتياقي  عن فرتة السنت 

  
 تقرالر اإلالرادات والقفقات -ثانياا  
 

 األمم المتحدة لمكافحة التصحرالصقدوق امات مانل لنميزانية األاااية متفاقية  -ألف 
 
مليــوي  16.1، ميزانيــ  أنانــي  قــد اا 11-/م أ10اعتمــد مــؤمتر األطــراف، مبوجــب مقــر    -4

ــــو و ليــــرتة الســــنت   ــــ  املعتمــــدة مــــن املســــاجا  1)انظــــر اجلــــدول  2015-2014ي ــــولل امليزاني (  ومُت
 اإل شادي  جلمي  األطراف واحلكوم  املويي  

  

__________ 

 (1) ICCD/CRIC/(14)/3  
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  1اجلدول 
 2015-2014ية البرنامجية لفترة السقتين الميزان
 )لاليورو(

 
 2014 2015 2014-2015 

 736 325 14 031 256 7 705 069 7 التكاليف املباشرة ألنشط  الربامج

 346 862 1 284 943 062 919 تكاليف دعم الربامج
 (651 65)  (651 65) تسوي  اةتياط   أ  املال املتداول

 431 122 16 315 199 8 116 923 7 المعتمدةالميزانية اإلجمالية  

 584 022 1 292 511 292 511 املساجا  املقدم  من احلكوم  املويي 

األ صــــــــــدة أو املســــــــــاجا  الــــــــــت   تُنيــــــــــت 
 106 404 053 202 053 202 واملرةلل  من اليرتا  املالي  السابق 

 741 695 14 970 485 7 771 209 7 املساجا  اإل شادي  جلمي  األطراف

   431 122 16 315 199 8 116 923 7 مجموع اإلالرادات 
وأقر مؤمتر األطراف، مبوجب املقر  نيسه، امليزاني  اخلاص  بنقل اآللي  العاملي  إىل بوي، أملانيا،  -5

 (  2يو و )انظر اجلدول  350 894وقد اا 
  2اجلدول 

  لونامحتياجات من الموارد لققل اآللية العالمية إلى 
 )لاليورو(

 
 امليزاني  

 526 310 تكاليف نقل اآللي  العاملي 

 368 40 تكاليف نقل الربامج

 894 350 المجموع 

  اإليرادا 

ااةتياطيا  مقابل اليندوق اانت ماا بش ي امليزاني  األناني  اتياقي  األمم املتحدة 
   894 350 ملكافح  التيحر

اانـــت ماا للميزانيـــ  األنانـــي  اتياقيـــ  األمـــم املتحـــدة ملكافحـــ  التيـــحر، تلقـــى اليـــندوق  -6
يف املائــــ  مــــن جممــــوهن  63.3مليــــوي يــــو و، واــــو مــــا ميثــــل  9.3، مبلــــ  2015أيا /مــــايو  31 ةــــىت

ليرتة السنت   ويف وقت كتاب  ا ا التقريـر،   تكـن احلكومـ  املوـيي  قـد دفعـت  املساجا  اإل شادي 
 ةـىت انـُتلمت املبل  اليعل  لإليرادا  الت 3يب ل اجلدول و   2015الطوعي  عن عام بعد مساجاتا 

 ةينه خالل فرتة السنت   
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  3اجلدول 
  2015-2014لمستنمة لفترة السقتين اإلالرادات ا
  )لاليورو(

 929 510 2013-2012املبل  املرةل من اليرتة 

 297 327 9 2015-2014املساجا  اإل شادي  لليرتة 
 891 147 املساجا  عن السنوا  السابق 

 292 511 املساجا  املقدم  من احلكوم  املويي 
 487 18 املساجا  عن السنوا  املقبل  املستلم  مقدما  

 805 3 اليوائد وإيرادا  متنوع 
10 519 701 مجموع اإلالرادات المستنمة   

  
مليــوي دوا  مــن دوا ا   0.87واملبلــ  اإل ــاص للمســاجا  اإل شــادي  غــه املدفوعــ  اــو  -7

 4  ويقـدم اجلـدواي 2015-2008مالي  يـو و لليـرتة  6.7و 2007-2002الوايا  املتحدة لليرتة 
 ملستحت حبسب السنوا  تياصيل بش ي عدد األطراف واملبل  ا 5و

  4اجلدول 
حتاى   2007-2002لنصاقدوق اماات مانل لحسال الساقة لنفتارة  المساهمات غير المدفوعة

  2015أالار/ماالو  31تارالخ 
 )لدومرات الومالات المتحدة(

 
 املبل  غه املدفوهن عدد األطراف 

   كانوي الثاا/يناير:  1مبل    يُدف  من  

2002 2 160 

2003 3 174 

2004 5 350 

2005 7 473 

2006 10  271 674 

2007 21  593 129 

 960 865  المجموع 
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  5اجلدول 
 حتااى  2015-2008المساااهمات غياار المدفوعااة لنصااقدوق امااات مانل لحساال السااقة لنفتاارة 

  2015أالار/ماالو  31تارالخ 
  )لاليورو(
 املبل  غه املدفوهن عدد األطراف 

   كانوي الثاا/يناير:  1مبل    يُدف  من  
2008 26 658 025 

2009 30 96 760 

2010 38 31 264 

2011 45 98 512 

2012 54 138 144 

2013 68 474 173 

2014 84 741 699 

2015 131 4 490 773 

   350 729 6  المجموع 
بـــابرام ترتيبـــا  مـــ  أأ طـــرف  ولعـــل األطـــراف تـــ كر أي مـــؤمتر األطـــراف أ،ي لألمـــ  التنييـــ أ -8

ــــ خر يف دفــــ  مســــاجاته املتيــــت عليهــــا ملــــدة  نــــنت  أو أكثــــر مــــن أجــــل ااتيــــاق معــــه علــــى  جــــدول ت
للمدفوعا   حبيث يدف  الطرف  ي  املساجا  غه املدفوع  املتيـت عليهـا خـالل نـت نـنوا ، وفقـا  

، 2014ويف ةزيراي/يونيــه   (2)للظــروف املاليــ  تــ ا الطــرف، ويــدف  املســاجا  املقبلــ  يف تا  هــا ا ــدد
إىل  يـ  األطـراف الـت تـ خر  يف دفـ  مسـاجاتا، ودعـت األطـراف الـت وجلهت األمانـ   نـائل تـ كه 

،   يكــن 2015أيا /مــايو  31  تــدف  مســاجاتا منــ  نــنت  أو أكثــر إىل اتــا، ترتيبــا  للــدف   ويف 
 أأ طرف قد اتيل باألمان  اتا، الرتتيبا  الالقم  لدف  املساجا  الت   تُدف  من  ننت  أو أكثر 

نتواصل األمان  ت كه األطراف مبساجاتا غه املدفوع ، ونتعلن يف موقعها الشبك  احلال  و  -9
  (3)الشهري  للمساجا  اإل شادي 

ةــىت  ووصــلت نيقــا  اليــندوق اانــت ماا للميزانيــ  األنانــي  اتياقيــ  مكافحــ  التيــحر، -10
يف املائـــــ  مـــــن امليزانيـــــ   56.6ماليـــــ  يـــــو و، أأ مـــــا ميثـــــل  8.1، إىل 2015أيا /مـــــايو  31 تـــــا يخ

األوىل مــن فــرتة الســنت   ويرجــ  املعــدل  17  لألشــهر ال األنانــي ، بانــتخدام متونــ  نــعر اليــرف
 املنخيض للنيقا  أنانا  إىل الوفـو ا  املت تيـ  مـن الوفـائف الشـاغرة، واـ  وفييتـاي مبسـتو  مـدير،

ضـــاف  إىل وفييتـــ  مـــن الي ـــ  الينيـــ  ، باإل2015إ،   تشـــغل إةـــداجا ةـــىت الييـــل األول مـــن عـــام 
__________ 

  13اليقرة ، 9-/م أ9املقر   (2) 
 (3) <www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Secretariat/Pages/default.aspx>  
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وكــالو وفــائف مــن ف ــ  اخلــدما  العامــ  يف األمانــ  ويف اآلليــ  العامليــ   وقــد ةققــت األمانــ  واآلليــ  
العامليــ  وفــو ا  أخــر  مــن خــالل اليعاليــ  مــن ةيــث التكليــ  يف جمــال اانــتعان  مبستشــا ين وبــ لت 

تـدف إىل تطـوير قـد ا  املـوفي ، ةيثمـا أمكـن  إلتاة  دو ا  تد يبي  على شبك  اإلنرتنـت جهودا  
،لـــ   وبالتـــاص، تتوقـــ  األمانـــ  واآلليـــ  العامليـــ  إمكانيـــ  اقيـــت وفـــو ا  يف امليزانيـــ  حبلـــول  ايـــ  العـــام 

مليــــوي يــــو و  وفيمــــا يتعلــــت مبيزانيــــ  دعــــم اآلليــــ  العامليــــ  يف اانتقــــال إىل بــــوي، بلغــــت  0.623 تبلــــ 
يف املائـ  مـن امليزانيـ  املعتمـدة   98مليـوي يـو و، أأ مـا ميثـل  0.304نيسها  النيقا  يف اليرتة املالي 

 مقا ن  ب  امليزاني  املعتمدة والنيقا  ،ا  اليل  لتل  اليرتة   6ويب ل اجلدول 
  6اجلدول 

  2015أالار/ماالو  31حتى تارالخ  القفقات لحسل البرنامج
  )لاليورو(

 
  ابعا   كانيا   -كالثا = أوا   كانيا   أوا  

 -خامسا = أوا  
 )كانيا  +  ابعا (

ــــــــ  املعتمــــــــدة   امليزاني
ليــــــــــــــرتة الســــــــــــــنت  

2012-2013 

الرصـــــــيد ةـــــــىت تـــــــا يخ  النيقا  
 2015أيا /مايو  31

 النيقا  املتوقع  
ــــــــــــــــــــه   - ةزيراي/يوني

 كـــــــــــــــــــــــــــانوي األول/
 2015ديسمرب 

 الرصــــــــــــــيد املتوقــــــــــــــ 
  31ةـــــــــــىت تـــــــــــا يخ 

 كـــــــــــــــــــــــــــانوي األول/
 2015ديسمرب 

      الربامج -أوا  
ااتيـــــــال والتوعيـــــــ   -ألف

 (919 5)  392 686 473 680 927 274 1 400 955 1 والتثقيف

 299 27  758 537 057 565 143 975 200 540 1 اإلطا  السيانايت -با 

العلــــم والتكنولوجيــــا  -جيم
 085 23  639 831 724 854 176 455 1 900 309 2 واملعرف 

 110 37 585 294 695 331 480 346 175 678 بنا  القد ا  -دال

التمويــــــــــــــــل ونقــــــــــــــــل  -اا 
 534 90 183 752 717 842 333 745 050 588 1 التكنولوجيا

 الدعم اإلدا أ -كانيا  
     

التوجيــــــــه التنييــــــــ أ  -واو
 113 421  044 295 1 157 716 1 878 422 1 035 139 3 واإلدا ة

 931  747 243 678 244 422 431 100 676 خدما  املؤمترا  -قاأ

اإلدا ة واخلــــــــــــدما   -ةا 
 املالي  

2 438 876 1 455 174 983 702 954 963  28 739 

مجماااااااااااوع الميزانياااااااااااة 
  893 622  311 596 5 204 219 6 532 106 8 736 325 14 (حاء-األاااية )ألف

    286 6  صير 286 6 240 304 526 310 نقل اآللي  العاملي  إىل بوي
 3وميكن ااطـالهن علـى مزيـد مـن املعلومـا  بشـ ي النيقـا  يف التقريـر املشـا  إليـه يف اليقـرة  -11

 أعال   
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الصااقدوق امااات مانل لمشاااركة ممثناال األطااراف المؤهنااة فاال دورات مااؤتمر اتفاقيااة  -لاء 
 األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 
 ملشــــا ك  ألثلـــ  األطــــراف ، بلغــــت إيـــرادا  اليــــندوق اانـــت ماا2015أيا /مـــايو  31يف  -12

مليــوي يــو و، منهــا املبــال  املرةلــ  مــن فــرتا   0.96املؤالــ  يف دو ا  مــؤمتر اتياقيــ  مكافحــ  التيــحر 
معينـ  يف جمـال العلــم  مرانـل و  مشـا ك  مــن األطـراف املؤالـ ، وانـُتخدم اـ ا املبلـ  لتمويـل نـابق ،

معلومـا   7منظمـا  غـه ةكوميـ   وتـرد يف اجلـدول  والتكنولوجيا من البلداي املت كرة املؤال ، وألثلـ 
 عن إيرادا  ونيقا  ا ا اليندوق اانت ماا  

  7اجلدول 
إالاارادات ونفقااات الصااقدوق امااات مانل لمشاااركة ممثناال األطااراف المؤهنااة فاال دورات مااؤتمر 

 2015أالار/ماالو  31حتى تارالخ  اتفاقية مكافحة التصحر
  )لاليورو(
  اإليرادا 

 244 882 2013-2012املبل  املرةل من اليرتة 
 717 444 2015-2014املستلم  لليرتة  املساجا  الطوعي 

 266 اليوائد وإيرادا  متنوع 
 962 592 مجموع اإلالرادات 
  النيقا 

مشـــا كا  مـــؤاال  حلوـــو  الـــدو ة اانـــتثنائي  الرابعـــ  للهنـــ  العلـــم  59تكـــاليف نـــير 
 894 221 العلم  الثالث اتياقي  مكافح  التيحر والتكنولوجيا واملؤمتر

مشا كا  مؤاال  حلوو  الدو ة الثالث  عشـرة للهنـ  انـتعراأل تنييـ   78تكاليف نير 
 056 294 ااتياقي 

 074 67 تكاليف دعم الربامج

 024 583 مجموع القفقات 

    568 379 رصيد الصقادالس 
لنتموالااال الطاااوعل لانشاااطة المقفاااذة فااال إطاااار اتفاقياااة األمااام  الصاااقادالس اماااات مانية -جيم 

 المتحدة لمكافحة التصحر
، باحلاجــ  إىل 11-/م أ10لعــل األطــراف تــ كر أي مــؤمتر األطــراف أةــاق علمــا ، يف مقــر    -13

 11.6مليوي يو و لربنامج عمل األمانـ  ومببلـ   7.3متويل من خا ج امليزاني  لألنشط  التكميلي  مببل  
  ويبـ  2015-2014يوي يو و لآللي  العاملي ، على النحو املد ج يف برنامج وميزاني  فرتة السنت  مل

   2015أيا /مايو  31ةىت تا يخ  اإليرادا  والنيقا  8اجلدول 
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  8اجلدول 
حتااى  إالاارادات ونفقااات الصااقادالس امااات مانية ألنشااطة التموالاال الطااوعل لامانااة واآلليااة العالميااة

 2015أالار/ماالو  31 تارالخ
 )لاليورو(

 
 اآللي  العاملي  األمان  

   اإليرادا 
 251 193 4 597 787 2013-2012املبل  املرةل من اليرتة 

 206 086 6 675 904 3 2015-2014املساجا  الطوعي  املستلم  لليرتة 

 510 5 749 3 اليوائد وإيرادا  متنوع 

 967 284 10 021 696 4 مجموع اإلالرادات 

   النيقا 

 945 496 4 515 237 2 املدفوعا  واالتزاما 
 000 433 618 261 تكاليف دعم الربامج

 945 929 4 133 499 2 مجموع القفقات 

 022 355 5 888 196 2 رصيد الصقادالس 

  
ــــ   53مليــــوي يــــو و، أأ  3.9، تلقــــت األمانــــ  2015أيا /مــــايو  31وةــــىت تــــا يخ  -14 يف املائ
، وتلقــــت اآلليــــ  11-/م أ10اةتياجاتــــا مــــن التمويــــل الطــــوع  ليــــرتة الســــنت  املبينــــ  يف املقــــر   مــــن

يف املائــــ  مــــن املبلــــ  املقــــد   وباإل ــــال، قاد   53مليــــوي يــــو و، واــــو مــــا ميثــــل أيوــــا   6.1 العامليــــ 
 انـتلمتها اآلليـ  الت يف املائ  واملساجا  الطوعي  85الت انتلمتها األمان  بنسب   املساجا  الطوعي 

   2013-2012يف املائ  مقا ن  باليرتة نيسها من فرتة السنت   91العاملي  بنسب  
 

الصااقدوق امااات مانل ألنشااطة امتفاقيااة التاال تق متااا أمانااة اتفاقيااة األماام المتحاادة  -دال 
 لون( لمكافحة التصحر )صقدوق

 
 التظـــاارا  املتعلقـــ  بااتياقيـــ  مبســـاج و  األنشـــط تـــدعم ةكومـــ  أملانيـــا، الـــت تستوـــيف األمانـــ ،  -15

 األمان  يو و  وُاول ا   املساج ، املعروف  بانم صندوق بوي، إىل 511 292 ننوي  إضافي  قد اا
 ،2015-2014يـو و ليـرتة السـنت   1 022 584الـت تبلـ   املسـاج  جممـوهن على قسط  ننويا   ومـن
، باإلضـــاف  إىل الرصــيد املرةـــل 2015أيا /مــايو  31ةـــىت  يــو و 511 292تســلمت األمانــ  مبلـــ  
 واإليرادا  املتنوع   

ةــىت و  وُيســتخدم صــندوق بــوي وفقــا  خلطــ  تكــاليف اقرتةتهــا األمانــ  وقبلتهــا ةكومــ  أملانيــا  -16
مليوي يو و وفقا  خلط  التكـاليف املتيـت عليهـا  0.496، انُتخدم مبل  2015أيا /مايو  31تا يخ 
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ةىت  انُتلمت بعد   تكن قد 2015  وجتد  اإلشا ة إىل أي مساج  عام 2015و 2014للسنت  
 نب ة عن انتخدام ا ا املبل    9وقت إعداد ا ا التقرير  ويعرأل اجلدول 

  9اجلدول 
  2015أالار/ماالو  31حتى تارالخ  إالرادات ونفقات صقدوق لون

 )لاليورو(

  اإليرادا 
 (799 286)  2013-2012املبل  املرةل من اليرتة 

 292 511 2015-2014املستلم  لليرتة  املساجا  الطوعي 

 348 اليوائد وإيرادا  متنوع 

 841 224 مجموع اإلالرادات  

  النيقا 

 115 439 املدفوعا  واالتزاما  

 083 57 تكاليف دعم الربامج

 198 496 مجموع القفقات 

    (358 271) رصيد الصقادالس 
 الحساب الخاص لتكاليف دعم البرامج -هاء 

 
يف املائــ  علــى  يــ  اليــناديت  13بنســب   عمــال  باملما نــ  املتبعــ  يف األمــم املتحــدة، تُيــرأل  نــوم -17

لتمويـــل خـــدما  دعـــم الـــربامج  وُتســـتخدم خـــدما  الـــدعم اـــ   يف معظـــم احلـــاا  لتغطيـــ   اانـــت ماني 
نيويـو ،،  تكاليف موفي  الـدعم اإلدا أ وتكـاليف مـوفي  األمانـ  يف مكتـب األمـم املتحـدة لالتيـال يف

 ةال  احلساب اخلاص لتكاليف دعم الربامج  10الوايا  املتحدة األمريكي   ويب  اجلدول 
  10اجلدول 

  2015أالار/ماالو  31حتى تارالخ  إالرادات ونفقات الحساب الخاص لتكاليف دعم البرامج
 )لاليورو(

 
  اإليرادا 

 591 744 2013-2012املبل  املرةل من اليرتة 

 976 070 2 2015-2014إيرادا  تكاليف دعم الربامج يف اليرتة 

 545 33 اليوائد وإيرادا  متنوع 

 112 849 2 مجموع اإلالرادات 
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  النيقا 

 626 631 2 املدفوعا  واالتزاما 

 626 631 2 مجموع اإلالرادات 

    486 217 رصيد الصقادالس 
 اماتقتاجات والتوصيات -ثالثاا  

 
لعل مؤتمر األطراف الود اإلحاطة عنماا لالمعنومات الواردة فال هاذا الوثيقاة والبا  فال  -18

 ررات لشأن الميزانية البرنامجية.مقاإلجراءات التل قد النزم إدراجتا فل 
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 المرفس
 
المشااارالو واألنشااطة الممولااة ماان الصااقدوق امااات مانل لانشااطة التكمينيااة   

 2015-2014)األمانة واآللية العالمية( فل فترة السقتين 
 

 املشروهن
اإليرادا  
 )باليو و(

قا  ــالني
 )باليو و(

يد ــــــــــــالرص
 )باليو و(

بــرامج مســاعد إىل وةــدة التنســيت اإلقليمــ  لالتياقيــ  يف بــانكو،، إعــا ة موفــف 
  773 79   077 69   850 148  تايلند

ترتيبــــا  التشــــا ، يف تكــــاليف موفــــف بــــرامج يف مكتــــب ااتيــــال يف نيويــــو ،، 
 الوايا  املتحدة األمريكي 

 137 237   199 855  (62 618) 

  942 158   890 33   832 192  إعا ة موفف اتيال، مباد ة شانغووي

  956 188   037 950   993 138 1 اآللي  العاملي : الدعم يف إعداد التقا ير الوطني 

تطوير نظام انتعراأل األدا  وتقييم التنيي /نظام إعداد التقا ير، مبا يف ،ل  أوجه 
 التآق  م  اتياقي  تغه املناخ واتياقي  التنوهن البيولوج 

 205 751   80 277   125 474  

  578 37   588 134   166 172  قاعدة بيانا  املما نا  اليولى يف اإلدا ة املستدام  لأل اض 

  662 109   831 87   493 197  دعم إدا ة الشبكا  ب  املنظما  غه احلكومي 

 (034 1)  974 43   940 42  اليريت العامل احلكوم  الدوص

  989 5   811 30   800 36  يف تداو  األ اض  والدعوة يف ا ا اجملالد ان  خيا ا  التعادل 

  585 28   415 11   000 40  املؤشرا  املتعلق  بالتعادل يف تداو  األ اض  

  636 160   164 60   800 220  موا م  برامج العمل الوطني /التعادل يف تداو  األ اض 

  080 22  صير  080 22  اي   التياعل ب  العلوم والسيانا 

  000 100  صير  000 100  املؤمتر العلم  الثالث اتياقي  مكافح  التيحر

 (400)  120 15   720 14  نشر نتائج املؤمتر العلم  الثالث

  334 6   228 153   562 159  التوقعا  العاملي  اخلاص  باأل اض 

  062 76   118 193   180 269  جائزة األ أل من أجل احلياة 

  718 37   267 25   985 62  جائزة األ أل من أجل احلياة: أفول املما نا  

  000 184  صير  000 184  شراكا  توه األ اض  اجلاف 

ةلق  العمل اإلقليمي  بش ي تطوير القد ا  من أجل دعم وض  نيانا  وطني  
 إلدا ة اجلياف 

 33 211  32 571    640  

  000 20  صير  000 20  نشرة مشرتك  عن اجلياف 

 (956 39)  528 157  572 117 مرةل  التحليل -توقعا  عاملي  عن األ اض  

  893 126   307 20   200 147  د ان  عن اقتياديا  تداو  األ اض  يف آنيا
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 املشروهن
اإليرادا  
 )باليو و(

قا  ــالني
 )باليو و(

يد ــــــــــــالرص
 )باليو و(

  784 739   216 60  000 800 أكادميي  تنمي  املها ا  القيادي  يف جمال الرتب 

 اليال  ب  السيانا : التكيف يف جمال األ اض 
100 000 اليال  ب  السيانا : النهج القائم على احلقوق )املساواة ب  اجلنس ( 100 000 صير   

60 000 الدعم التقين املقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائ  بش ي املسائل اجلنساني   60 000 صير   

اآلليــ  العامليــ : إدمــاج التمويــل املتعلــت بتغــه املنــاخ يف انــرتاتيهيا  اانــتثما  يف 
14 534 اإلدا ة املستدام  لأل اض   14 534 صير   

620 000 اآللي  العاملي : إطالق اانتثما ا  يف اإلدا ة املستدام  لأل اض   518 487  482 132  

554 903 القائم  على النتائجاآللي  العاملي : تطوير نظام اإلدا ة   676 129 1  (864 574)  

41 810 اآللي  العاملي : ترشيد إدا ة املعا ف  261 24 549 17  

               ةســــــــــاب الوـــــــــــماي التـــــــــــاب  لليـــــــــــندوق الـــــــــــدوص للتنميـــــــــــ  الز اعيـــــــــــ  تلقـــــــــــى يف 
  310 672 3 صير  310 672 3 2015-2014اليرتة 

  299 585 5  820 000 4  119 586 9 المجموع  

 


