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 مؤمتر األطراف
 الدورة السابعة

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨-١٧نريويب، 
 من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

 الربنامج وامليزانية

 إضافة

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني تقرير عن أداء الصنادي

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 خالصة

 حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن أداء مجيع الصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني       -١
إسقاطات لفترة األشهر   وبالنسبة للصندوق العام للميزانية األساسية، تقدم الوثيقة        . ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٣٠

وينبغي أن تقرأ . الستة املتبقية من فترة السنتني، وكذلك اجملموع املتوقع لالستخدام بالنسبة لفترة السنتني بأكملها
، والربنامج وامليزانية املقترحني    )ICCD/CRIC(4)/2(هـذه الوثـيقة باالقتران مع الوثائق املتعلقة بأنشطة األمانة           

 ، وتقريـر أداء الصندوق التكميلي      )Add.2 و ICCD/COP(7)/2/Add.1 (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفـتـرة السـنتني     
)ICCD/COP(7)/2/Add.4.( 

وتسعى هذه الوثيقة إىل تقدمي تقرير عن املوارد املستخدمة، واألنشطة املنجزة، والنتائج اليت حقّقها كلٌّ                -٢
 يزانية االمسية لفترة السنتني   وقـد يالحـظ األطراف أن الزيادة يف امل        . مـن الـربامج خـالل فـترة السـنتني         

 
 ــــــــــــ

تأخـر تقـدمي هـذه الوثـيقة من أجل تزويد مؤمتر األطراف بأحدث املعلومات عن أداء الصناديق                   * 
 .االستئمانية
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، قد جتسدت يف اخنفاض هام يف       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائة مقارنة مبيزانية فترة السنتني        ٥ بنسـبة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤
وقد . ة، وُيعزى ذلك بصفة رئيسية إىل أثر اخنفاض قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو             مبلغ املوارد املتاح  

 .أسفر هذا عن تقييدات مالية شديدة تؤثر يف عمل األمانة

وتشري إسقاطات النفقات احلالية حىت هناية فترة السنتني إىل احتمال جتاوز النفقات ملبلغ امليزانية األساسية  -٣
ومراعاة لذلك، قد ترغب األطراف يف تفويض األمانة الستخدام أية وفورات متاحة ُمرّحلَة من الفترات       . املعتمدة
 .السابقة

، سجلت األمانة فائضاً متراكماً من وفورات عمليات الفترات         ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ٣١ويف   -٤
ويشمل هذا املبلغ   .  الواليات املتحدة   دوالراً من دوالرات   ٣ ١٩٧  ٣٧٠السـابقة وإيرادات الفوائد مببلغ قدره       

ويقدم التقرير  .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١ ٤٤٧ ٦٠٠االشتراكات املستحقة القبض البالغة قيمتها      
، تفاصيل إضافية عن حسابات )ICCD/COP(7)/2/Add.3 (B) (٢٠٠٤ املايل املؤقت الذي أعدته األمانة عـن سنة

ؤمتر األطراف يف اإلذن لألمني التنفيذي بأن يستخدم الوفورات املتوقعة املشار إليها            لذلك قد يرغب م   . األمانـة 
 .أعاله للتعويض عن أي زيادة حمتملة يف النفقات نتيجة اخنفاض قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو
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 احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٤ - ١ ........................................................معلومات أساسية  -أوالً 
 ٤ ١    ............................................................. الوالية -ألف 
 ٤ ٤ - ٢ ......................................................نطاق املذكرة -باء  

 ٥ ٥٥- ٥ .....................................................تقرير عن أداء امليزانية -ثانياً 
 ٥ ٥٣- ٥ ........................أنشطة الصندوق العام والصندوق التكميلي -ألف 
 املسـامهة اإلضافية يف أنشطة االتفاقية املقدمة من احلكومة املضيفة           -باء  
 ٢٠ ٥٥-٥٤ ...................٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني ) صندوق بون(  
 ٢١ .........................................................الصندوق اخلاص للمشاركة -يمج 

 ٢٢ ٦٦-٥٦ ............................................................املوارد البشرية -ثالثاً 
 ٢٢ ٦٥-٥٦ .....................................................الصندوق العام -ألف 
 ٢٣ ٦٦    ...............................................تكاليف دعم الربامج -باء  

 ٢٥ ٦٧    .......................................................احتياطي رأس املال -رابعاً 
 ٢٥ ٧٠-٦٨ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -خامساً

 اجلداول
 اجلدول

 ٦ ...........٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ موجز اإليرادات يف فترة السنتني -١
  ٣٠ حىت   ٢٠٠٥-٢٠٠٤حتلـيل االشـتراكات الـواردة إىل الصندوق العام لفترة السنتني             -٢

 ٦ .......................................................................٢٠٠٥يونيه /حزيران 
 ٨ ............................ حسب الربنامج٢٠٠٥-٢٠٠٤موجز النفقات يف فترة السنتني  -٣
 ٩ ....................... حسب وجه اإلنفاق٢٠٠٥-٢٠٠٤موجز النفقات يف فترة السنتني  -٤
 ١٠ ...................٢٠٠٥-٢٠٠٤نفقات اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة يف فترة السنتني  -٥
 نفقات الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية يف             -٦

 ١٢ ...............................................................٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني  
 ١٤ .........................٢٠٠٥-٢٠٠٤نفقات برنامج العلم والتكنولوجيا يف فترة السنتني  -٧
 ١٥ .......................................٢٠٠٥-٢٠٠٤نفقات تيسري التنفيذ يف فترة السنتني  -٨
 ١٧ ..............٢٠٠٥-٢٠٠٤النفقات املتصلة بالعالقات اخلارجية واإلعالم يف فترة السنتني  -٩
 ١٩ ...........................٢٠٠٥-٢٠٠٤نفقات اخلدمات اإلدارية واملالية يف فترة السنتني  -١٠
 ٢١ ...................................................٢٠٠٤النفقات من صندوق بون يف عام  -١١
 ٢١ ...........................٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠لصندوق اخلاص للمشاركة حىت حالة ا -١٢
 مقارنـة الوظـائف املعتمدة وغري الشاغرة، وتوزيع الوظائف حسب نوع اجلنس، والتوزيع              -١٣

 ٢٤ ..........................................٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠اجلغرايف، واملكان، حىت  
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  معلومات أساسية-أوالً

 الوالية -ألف

على أن يتضمن   ) ICCD/COP(1)/11/Add.1(ؤمتر األطراف   من النظام الداخلي مل   ) د(١٠تـنص املادة     -١
جدول األعمال املؤقت لكل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة وكذلك               

، إىل  ٦-م أ /٢٣وقد طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       . مجـيع املسـائل املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية       
لتنفيذي أن يقدم إىل املؤمتر يف دورته السابعة تقريراً عن حالة الصندوقني املنشأين وفقاً للقواعد املالية ملؤمتر األمني ا
 .األطراف

 نطاق املذكرة -باء

تعرض هذه الوثيقة اإليرادات والنفقات الفعلية جلميع الصناديق املنشأة مبوجب االتفاقية لفترة السنتني حىت  -٢
 ٣١كما تعرض النفقات املقدرة يف إطار الصندوق العام للميزانية األساسية حىت            . ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ٣٠

وباإلضـافة إىل مستوى األداء، تقدم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ الربامج       . ٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  
 .والنتائج احملرزة

 :وفيما يلي تنظيم املذكرة -٣

 للصناديق  ٢٠٠٥-٢٠٠٤داء امليزانية لفترة السنتني     يتضـمن الفصـل الـثاين معلومات عن أ         )أ( 
، والصندوق  )الصندوق العام (االسـتئمانية األربعة اليت تديرها األمانة، وهي الصندوق العام للميزانية األساسية            
، والصندوق )الصندوق اخلاص(التكميلي، والصندوق اخلاص للمشاركة يف دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية 

 ).صندوق بون(ماين للمسامهة التكميلية للحكومة املضيفة يف أنشطة االتفاقية االستئ

 يقدم الفصل الثالث معلومات عن إدارة املوارد البشرية؛ )ب( 

 يعرض الفصل الرابع حالة احتياطي رأس املال املتداول؛ )ج( 

 يعطي الفصل اخلامس معلومات عن الترتيبات اإلدارية؛ )د( 

 .السادس هذا التقرير املتعلق باألداءخيتم الفصل   )ه( 

، والربنامج  )ICCD/CRIC(4)/2(ينبغي قراءة الوثيقة احلالية باالقتران مع الوثائق املتعلقة بأنشطة األمانة            -٤
 وتقرير األداء للصندوق    Add.2)و ICCD/COP(7)/2/Add.1 (٢٠٠٧-٢٠٠٦وامليزانية املقترحني لفترة السنتني     

 ).ICCD/COP(7)/2/Add.4 (٢٠٠٥-٢٠٠٤التكميلي للفترة 
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  تقرير عن أداء امليزانية-ثانياً

 أنشطة الصندوق العام والصندوق التكميلي -ألف

 يف املائة مقارنة بامليزانية  ٥ زيادة امسية بنسبة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤سـجلت امليزانـية املعتمدة لفترة السنتني         -٥
 تقلب سعر صرف العملة، أو التضخم، أو التغريات يف جداول ومل تنقَّح امليزانية املعتمدة كي تعكس آثار. السابقة

وقد جتسدت الزيادة   . الرواتـب النموذجـية ملوظفي األمم املتحدة اليت حدثت منذ ميزانية فترة السنتني السابقة             
اليات االمسية يف اخنفاض هام يف املوارد الفعلية املتاحة، ويعزى هذا بصفة رئيسية إىل أثر اخنفاض قيمة دوالر الو                 

وقد ترتب على ذلك تقييدات مالية صارمة للغاية        . املـتحدة مقـابل العملة اليت تتعامل هبا األمانة، وهي اليورو          
فقد اختذ مؤمتر األطراف يف دورته السادسة مقررات عديدة حتدد مهاماً من            : باعتـبار عبء العمل لفترة السنتني     

 .شأهنا أن توسع نطاق أنشطة األمانة موضوعاً وكماً

 يف املائة   ٨٥,٦، ُخصصت نسبة    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ومن أصل إمجايل امليزانية املعتمدة لألمانة لفترة السنتني          -٦
وقد أدى التقلب غري    .  يف املائة يف فترة السنتني السابقة      ٥٠,٦لتغطية التكاليف املتصلة باملوظفني، مقارنة بنسبة       

، إىل زيادة يف احلصة النسبية لتكاليف املوظفني        ٢٠٠٣ام  املـؤايت يف قيمة اليورو ودوالر الواليات املتحدة منذ ع         
الـيت تصرف بصفة رئيسية باليورو، مما أدى إىل جتميد ثالث وظائف رئيسية واحلد من استخدام موارد امليزانية                  

ونتيجة لذلك، ورغم تدابري االقتصاد يف التكلفة، فإن األمانة مل تتمكن من العمل بطاقتها              . للسـفر واملشـورة   
ويتوقع أن تتجاوز النفقات املقدرة الالزمة للحفاظ على البنية احلالية          . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املـة يف فترة السنتني      الك

لذلك قد يرغب األطراف يف اإلذن لألمني التنفيذي باستخدام         . لألمانـة، مـبلغ امليزانية املعتمدة لفترة السنتني       
 زيادة حمتملة يف النفقات نتيجة اخنفاض قيمة        الوفـورات احلاصـلة من ميزانيات فترات سابقة للتعويض عن أي          

 .دوالر الواليات املتحدة 

 تقرير عن اإليرادات -١

 موجـز عـن حالة االشتراكات يف الصندوق العام للميزانية األساسية والصندوق    ١يـرد يف اجلـدول       -٧
 .التكميلي
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 ٢٠٠٥يونيه /ان حزير٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤ موجز اإليرادات يف فترة السنتني -١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

االشتراكات يف 
الصندوق التكميلي 

 ٣٠حتـى 
 ٪ ٢٠٠٥يونيه /حزيران

االشتراكات الواردة 
إىل امليزانية األساسية 

يونيه / حزيران٣٠حىت 
٢٠٠٥ 

امليزانيــة 
املُعتَمـَدة والرصيد 

غري املَُسدَّد عن 
 املصدر السنوات السابقة

رصـيد الصندوق العام املَُرّحل من      ١ ٢٥٤ ٠٧٣ ٥٢٧ ٩٠٢ ٤٢,٠ 
 )١(   الفترات السابقة

 املشاركات املُقرَّرة لألطراف ١٥ ٩٣٩ ٠٠٠ ١٢ ٣٨٠ ٦٦٩ ٧٧,٧ 
 ١ ١١٠ ٠٠٠ ١ ٣٠٨ ٢٤٣ ١١٧,٩ 

 ) يورو١ ٠٢٢ ٥٨٤(
 مسامهة خاصة ُمقدََّمة من أملانيا

 رصيد الصندوق التكميلي املَُرّحل     ٦٤٩ ٣٥٧
 التربعات للصندوق التكميلي    ٨ ٢١٠ ٩١٦

 اجملموع الفرعي ١٨ ٣٠٣ ٠٧٣ ١٤ ٢١٦ ٨١٤ ٧٧,٧ ٨ ٨٦٠ ٢٧٣
ُوفُــورات الســنة الســابقة مــن  ٣٩٦ ٤٦٠  ٦٦ ١٦١

 )٢(   االلتزامات وإيرادات الفائدة

 اجملموع ١٨ ٣٠٣ ٠٧٣ ١٤ ٦١٣ ٢٧٤  ٨ ٩٢٦ ٤٣٤
 .٢٠٠٣-٢٠٠٢َرحَّل من يشمل هذا الرصيد احتياطي رأس املال املتداول املُ )١( 
 ٢٤٥ ٣٤٧، ومبلغ   ١٩٩٩ دوالًرا من دوالرات الواليات املتحدة عن        ٢٧ ٦٢٢َتـتألّف إيـرادات الفائدة من مبلغ         )٢( 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ دوالًرا من دوالرات الواليات املتحدة عن ١٢٣ ٤٩١، ومبلغ ٢٠٠٣-٢٠٠٢دوالًرا من دوالرات الواليات املتحدة عن 

 شتراكات الواردة إىل الصندوق العام لفترة السنتني حتليل اال-٢اجلدول 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
  من السنوات السابقة ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ اجملموع

 امليزانية األساسية املعتمدة - ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ ٧ ٨٩١ ٠٠٠ ١٥ ٩٣٩ ٠٠٠

 ٣١ القبض حىت    االشـتراكات املستحقة   ١ ٢٥٤ ٠٧٣ - - ١ ٢٥٤ ٠٧٣
 ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

 اجملموع الفرعي ١ ٢٥٤ ٠٧٣ ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ ٧ ٨٩١ ٠٠٠ ١٧ ١٩٣ ٠٧٣

يونيه / حزيران ٣٠االشتراكات الواردة حىت   ٥٢٧ ٩٠٢ ٧ ٥٠٥ ٠٧٩ ٤ ٨٧٥ ٥٩٠ ١٢ ٩٠٨ ٥٧١
٢٠٠٥ 

 النسبة املئوية ٪٤٢ ٪٩٣ ٪٦٢ ٪٧٥

 ٣٠ت غـري املسـددة حىت       االشـتراكا  ٧٢٦ ١٧١ ٥٤٢ ٩٢١ ٣ ٠١٥ ٤١٠ ٤ ٢٨٤ ٥٠٢
 ٢٠٠٥يونيه /حزيران

 نسبة مئوية ٪٥٨ ٪٧ ٪٣٨ ٪٢٥
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، يف حني كان ٢٠٠٤ طرفاً قد سددوا اشتراكاهتم كاملة لعام ١٢٦، كان ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠حىت  -٨
املعتمدة  يف املائة من امليزانية      ٧٥ومتثل االشتراكات الواردة    . ٢٠٠٥ طرفاً قد سددوا اشتراكاهتم كاملة لعام        ٥٨

 من الدوالرات، ٤ ٢٨٤ ٥٠٢وبلغت االشتراكات املقررة غري املُسددة . واالشتراكات غري املسددة لفترات سابقة
وما فتئ األمني التنفيذي يوجه     .  يف املائة من إمجايل االشتراكات املستحقة القبض يف فترة السنتني          ٢٥أي ما ميثل    

ذين مل يسددوا بعد اشتراكاهتم كاملة أن يفعلوا ذلك بدون مزيٍد           رسائل تذكري يطلب فيها إىل مجيع األطراف ال       
وباإلضافة إىل ذلك، تقوم األمانة بنشر تقارير بشأن االشتراكات غري املُسددة يف املوقع التابع هلا على . من التأخري

 .الشبكة، وهو موقع جيري حتديثه شهرياً

 يف  ١٧والرات الواليات املتحدة، أي ما ميثل        دوالراً من د   ٧٢٦ ١٧١وقـد يالحظ األطراف أن مبلغ        -٩
. ، هو مبلغٌ من فترة السنتني السابقة٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠املائـة مـن إمجايل االشتراكات غري املُسددة حىت          

ورغـم أن األمـني التنفيذي يبذل كل ما يف وسعه من جهد جلمع هذه االشتراكات غري املُسددة، هناك بعض                    
وبناًء على ذلك، يدعو األمني     . ى أن بعض هذه املبالغ قد يبقى دون تسديد لفترة طويلة          املؤشـرات اليت تدل عل    

 .التنفيذي األطراف إىل أن تستعرض ما ميكن اختاذه من إجراءات، وأن تقدم النصح يف هذا الصدد

 للميزانية  استكمال حلالة االشتراكات املقدمة إىل الصندوق العامICCD/COP(7)/2/Add.6ترد يف الوثيقة  -١٠
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٧األساسية، والصندوق التكميلي، والصندوق اخلاص حىت 

وإضافة إىل اشتراكات األطراف املقررة املعتمدة، تلقى الصندوق العام للميزانية األساسية لالتفاقية تربعاً              -١١
 هذا ١ويشمل اجلدول . لد املضيف، أملانيا دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة من الب١ ٣٠٨ ٢٤٣خاصاً مببلغ 

 . التربع

 تقرير عن النفقات -٢

يونيه / حزيران٣٠ موجزاً للنفقات الفعلية يف إطار الصندوقني العام والتكميلي حىت ٤ و٣يقدم اجلدوالن  -١٢
 املقدرة وُيعرض جمموع النفقات  . ، حسب الربنامج وأوجه اإلنفاق    ٢٠٠٥، وجمموع النفقات املقدرة لعام      ٢٠٠٥

 . يف إطار الصندوق العام لفترة السنتني
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  حسب الربنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤ موجز النفقات يف فترة السنتني -٣اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
التكميلي حىت 

٣٠ 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ ٪ 

جمموع النفقات 
 ٣١املُقدَّرة حىت 
كانون 

ديسمرب /األول
٢٠٠٥ 

ة النفقات املُقدَّر
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 

 
 

 من امليزانية ٪
 املُعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 
 امليزانية املُعتمدة 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
 
 

 الربنامج

ــيذية  ١ ٥٥٠ ٠٠٠ ١ ٧٠٧ ٣٠٠ ١١٠,٠ ٥٠٢ ٠٠٠ ٢ ٢٠٩ ٣٠٠ ١٤٢,٦ ٤٧ ٨٠٠ اإلدارة التنفــ
 والسياسة العامة

تقدمي الدعم الفّني ملؤمتر     ١ ٣٦١ ٠٠٠ ٨١٥ ٥٠٠ ٥٩,٩ ٤١٧ ٠٠٠ ١ ٢٣٢ ٥٠٠ ٩٠,٦ ١ ١٩٩ ٧٠٠
ــيه  ــراف وهيئت األط
الفرعيـتني واملشورة   
القانونية والقضايا ذات   

 األمهية العامة

 العلم والتكنولوجيا ٩٢٨ ٠٠٠ ٦٠٧ ٣٠٠ ٦٥,٤ ٢٧٣ ١٠٠ ٨٨٠ ٤٠٠ ٩٤,٩ ٢٩ ٩٠٠

 تيسري التنفيذ  ٤ ٠٠٩ ٠٠٠ ٣ ١٢٦ ٢٠٠ ٧٨,٠ ١ ٠٠٩ ٦٠٠ ٤ ١٣٥ ٨٠٠ ١٠٣,٢ ٤ ٠٨٣ ٩٠٠

العالقــات اخلارجــية  ٩٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٧٩ ٢٠٠ ١٢٠,٠ ٣٥٩ ٧٠٠ ١ ٤٣٨ ٩٠٠ ١٦٠,٠ ٤٢٠ ٩٠٠
 وشؤون اإلعالم

ــة  ٢ ٥٣٣ ٠٠٠ ٢ ١٧٥ ٨٠٠ ٨٥,٩ ٧٨٠ ٨٠٠ ٢ ٩٥٦ ٦٠٠ ١١٦,٧ - ــات اإلداري اخلدم
 واملالية

 عامليةاآللية ال ٣ ٧٠١ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٥,١ ٢ ٤٠١ ٠٠٠ ٣ ٧٠١ ٠٠٠ ١٠٠,٠ -

 اجملموع الفرعي ١٤ ٩٨٢ ٠٠٠ ١٠ ٨١١ ٣٠٠ ٧٢,٢ ٥ ٧٤٣ ٢٠٠ ١٦ ٥٥٤ ٥٠٠ ١١٠,٥ ٥ ٧٨٢ ٢٠٠

 *تكاليف دعم الربامج ١ ٩٤٨ ٠٠٠ ١ ٤٠٥ ٥٠٠  ٧٤٦ ٦٠٠ ٢ ١٥٢ ١٠٠  ٧٥١ ٧٠٠

 اجملموع ١٦ ٩٣٠ ٠٠٠ ١٢ ٢١٦ ٨٠٠ ٧٢,٢ ٦ ٤٨٩ ٨٠٠ ١٨ ٧٠٦ ٦٠٠ ١١٠,٥ ٦ ٥٣٣ ٩٠٠

٣٤٦ ٣١٧ 
- 

 ١٦ ٦٠٠ 
١ ٣٠٨ ٢٤٣ 

- 
- 

 ١٦ ٦٠٠ 
١ ٣٠٨ ٢٤٣ 

١١٩ ٠٠٠ 
١ ١١٠ ٠٠٠ 

 احتياطي رأس املال
 مـن  املسامهـة: ناِقصاً

 احلكومة املضيفة

 اجملموع العام ١٥ ٩٣٩ ٠٠٠ ١٠ ٩٢٥ ١٥٧ ٦٨,٥ ٦ ٤٨٩ ٨٠٠ ١٧ ٤١٤ ٩٥٧ ١٠٩,٣ ٦ ٨٨٠ ٢١٧

 يف املائة ١٣دعم الربامج بنسبة ، طُبِّق عامل ل٤٧، الفقرة ST/SGB/188وفقاً للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة  * 
 .على النفقات يف كلّ الصناديق االستئمانية فيما عدا احلاالت اليت أذن فيها املُراقب املايل لألمم املتحدة بإعفاءات
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  حسب وجه اإلنفاق٢٠٠٥-٢٠٠٤ موجز النفقات يف فترة السنتني -٤اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
 التكميلي حىت

٣٠ 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ ٪ 

جمموع النفقات 
 ٣١املُقدَّرة حىت 
كانون 

ديسمرب /األول
٢٠٠٥ 

النفقات املُقدَّرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 

 
 

 من امليزانية ٪
 املُعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 
 امليزانية املُعتمدة 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
 
 

 وجه اإلنفاق

 تكاليف املوظفني ٨ ٦٣٣ ٥٠٠ ٧ ٣٨٤ ٦٠٠ ٨٥,٦ ٢ ٤٣٠ ٦٠٠ ٩ ٨١٥ ٢٠٠ ١١٣,٧ ١ ٦٢٩ ٧٠٠

اخلـرباء االستشاريون    ٢٨٢ ٠٠٠ ٢٨٣ ٣٠٠ - ١٢٩ ٧٠٠ ٤١٣ ٠٠٠ ١٤٦,٥ ٦٩٧ ٤٠٠
 واخلرباء

ــاركني   ١٦٧ ٠٠٠ ٨٠ ٣٠٠ - ١١٣ ٤٠٠ ١٩٣ ٧٠٠ ١١٦,٠ ٤٤٥ ٤٠٠ ــفر املش س
 واملُمثلني

 سفر املوظفني ٥٣٠ ٠٠٠ ٤٧٨ ٠٠٠ - ١١٠ ٠٠٠ ٥٨٨ ٠٠٠ ١١٠,٩ ٤٦٣ ٧٠٠

 اخلدمات التعاقدية ٦٢ ٠٠٠ ٣٩ ٨٠٠ - ٥٠ ٠٠٠ ٨٩ ٨٠٠ ١٧٧,٤ ١٢٢ ٩٠٠

مصـروفات التشغيل    ٨٠٧ ٠٠٠ ٥٧١ ٤٠٠ - ٣٠٢ ٥٠٠ ٨٧٣ ٩٠٠ ١٠٨,٣ ٢٢ ٣٠٠
 العامة

 الضيافة ٢٧ ٠٠٠ ٢ ٧٠٠ - ٤٥ ٠٠٠ ٤٧ ٧٠٠ ١٧٦,٧ -
 تلوازم ومعدا ١١٠ ٥٠٠ ٦٧ ٤٠٠ - ٤٣ ١٠٠ ١١٠ ٥٠٠ ١٠٠,٠ -
 جتهيزات وأثاث ٣٧ ٩٠٠ صفر - ٣٧ ٩٠٠ ٣٧ ٩٠٠ ١٠٠,٠ -

املسـامهة يف اخلدمات     ٦٢٤ ١٠٠ ٦٠٣ ٨٠٠ - ٨٠ ٠٠٠ ٦٨٣ ٨٠٠ ١٠٩,٦ -
 املشتركة

 املنح واملسامهات  - - - - - - ٢ ٤٠٠ ٨٠٠

 املسامهة يف اآللية العاملية ٣ ٧٠١ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ - ٢ ٤٠١ ٠٠٠ ٣ ٧٠١ ٠٠٠ ١٠٠,٠ -

 اجملموع الفرعي ١٤ ٩٨٢ ٠٠٠ ١٠ ٨١١ ٣٠٠ ٧٢,٢ ٥ ٧٤٣ ٢٠٠ ١٦ ٥٥٤ ٥٠٠ ١١٠,٥ ٥ ٧٨٢ ٢٠٠

 *تكاليف دعم الربامج ١ ٩٤٨ ٠٠٠ ١ ٤٠٥ ٥٠٠  ٧٤٦ ٦٠٠ ٢ ١٥٢ ١٠٠  ٧٥١ ٧٠٠

 اجملموع ١٦ ٩٣٠ ٠٠٠ ١٢ ٢١٦ ٨٠٠ ٧٢,٢ ٦ ٤٨٩ ٨٠٠ ١٨ ٧٠٦ ٦٠٠ ١١٠,٥ ٦ ٥٣٣ ٩٠٠
٣٤٦ ٣١٧ 

- 

- 
- 

١٦ ٦٠٠ 
١ ٣٠٨ ٢٤٣ 

- 
- 

- 
- 

١٦ ٦٠٠ 
١ ٣٠٨ ٢٤٣ 

١١٩ ٠٠٠ 
١ ١١٠ ٠٠٠ 

 *احتياطي رأس املال
املسامهة من  : ناِقصـاً 

 احلكومة املضيفة

 اجملموع العام ١٥ ٩٣٩ ٠٠٠ ١٠ ٩٢٥ ١٥٧ ٦٨,٥ ٦ ٤٨٩ ٨٠٠ ١٧ ٤١٤ ٩٥٧ ١٠٩,٣ ٦ ٨٨٠ ٢١٧

الصندوق أكّـد مؤمتر األطراف يف دورته السادسة من جديد أن احتياطي رأس املال املتداول املُحتفظ به يف                   * 
ومن املُتوقَّع أن يصل احتياطي رأس .  يف املائة من نفقات امليزانية األساسية، مبا يف ذلك النفقات العامة    ٨,٣العـام سيكون بنسبة     

 ٦٨٤ ٣٢٢ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مبا يف ذلك الرصيد البالغ            ٧٠١ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٥املـال املتداول يف هناية عام       
 ٧٥٠ ٥١٢ إىل   ٢٠٠٤ويف إطار الصندوق التكميلي، يصل رصيد االحتياطي التشغيلي املَُرحَّل من           . ٢٠٠٤َرحَّل من   دوالراً واملُ 

 .دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة



ICCD/COP(7)/2/Add.3 (A) 
Page 10 

 

 األداء حسب الربنامج -٣

ضطلع قد يالحظ األطراف، لدى نظرهم يف أداء خمتلف الربامج، أن األمانة تستخدم ملعظم الوظائف اليت ت -١٣
وترد يف الفروع التالية الوظائف اليت تؤديها األمانة يف إطار تلك           . هبا موظفني وموارد من أكثر من برنامج واحد       

 .الربامج اليت تضطلع باملسؤولية الرئيسية يف تنفيذ األنشطة املعنية

 اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤مة يف فترة السنتني  نفقات اإلدارة التنفيذية والسياسة العا-٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
 ٪ التكميلي 

جمموع النفقات 
 ٣١املُقدَّرة حىت 
كانون 

ديسمرب /األول
٢٠٠٥ 

النفقات املُقدَّرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 

 
 من ٪

امليزانية 
 املُعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 
نية املُعتمدة امليزا

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
 
 

 وجه اإلنفاق

 أمني ١(تكالـيف املوظفني    ٩٥٧ ٧٠٠ ١ ١١٦ ٢٠٠ ١١٦,٦ ٣٧٢ ٠٠٠ ١ ٤٨٨ ٢٠٠ ١٥٥,٤ -
،١-عـام مسـاعد، ا مد     

 ) خ ع٢، ٤- ف١

 سفر املوظفني ٤٦٧ ٠٠٠ ٤٦٦ ١٠٠ ٩٩,٨ ١٠٠ ٠٠٠ ٥٦٦ ١٠٠ ١٢١,٥ ٤١ ٧٠٠

 ضيافةال ٣ ٠٠٠ ٢ ٧٠٠ ٩٠,٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٢ ٧٠٠ ١ ٠٩٠,٠ -
 اخلرباء االستشاريون واخلرباء ١٢٢ ٣٠٠ ١٢٢ ٣٠٠ ١٠٠,٠ - ١٢٢ ٣٠٠ ١٠٠,٠ ٦ ١٠٠

 اجملموع  ١ ٥٥٠ ٠٠٠ ١ ٧٠٧ ٣٠٠ ١١٠,١ ٥٠٢ ٠٠٠ ٢ ٢٠٩ ٣٠٠ ١٤٢,٦ ٤٧ ٨٠٠

يتوىل برنامج اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة مسؤولية التنظيم إلدارة شؤون األمانة واستجابتها للمهام              -١٤
 . وكولة إليها من االتفاقية ومن مؤمتر األطرافامل

، قدم برنامج اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة املشورة هليئات         ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخـالل فـترة السنتني       -١٥
ويقدم لألمانة التوجيه فيما يتعلق بالسياسة العامة . االتفاقية باالستناد إىل أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف

ويف ضوء  . ضمان أن األنشطة املُنجزة ختدم األطراف على أكمل وجه وتستجيب لتطلعات مؤمتر األطراف            هبدف  
التقييدات املتعلقة بامليزانية، أمكن من خالل برنامج اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة إدراج أدوات إدارة وتدابري               

 . ود لتعبئة املوارد اإلضافيةاقتصاد لضمان عمل األمانة بشكل فعال، كما أمكن تكثيف اجله

وتنفيذاً لطلٍب . وتوىل األولوية العليا لتنمية تعاوٍن أوثق مع املنظمات والوكاالت واملؤسسات ذات الصلة -١٦
قدمه مؤمتر األطراف، جرى يف إطار برنامج التوجيه التنفيذي واإلدارة تنسيق عمل األمانة حتضرياً لربنامج العمل                

لعاملية، واملشاورات مع مرفق البيئة العاملية وإعداد مذكرة التفاهم املتصلة بذلك املراد تقدميها             املشترك مع اآللية ا   
للدورة السابعة ملؤمتر األطراف للنظر فيها، وكذلك املناقشات بشأن مبادرات التعاون مع خمتلف الشركاء املتعددي 

مم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، األطراف، ومنهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األ 
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وأفضى الربنامج إىل تعزيز التعاون مع املعهد الدويل لبحوث احملاصيل للمناطق االستوائية شبه       . والبـنك الـدويل   
 .القاحلة، والصندوق املشترك للسلع األساسية من خالل إعداد مذكريت تفاهم مع الكيانني املذكورين

يتعلق بالدعوة للسياسة العامة والتوعية، توىل الربنامج متثيل االتفاقية على أعلى مستوى يف عديد              وفيما   -١٧
املؤمتـرات واالجتماعات احلكومية الدولية واإلقليمية، وكذلك يف إطار االتصاالت الثنائية مع البلدان األطراف              

 .  حمافل واجتماعات أخرىكما توىل تنسيق متثيل األمانة يف. املتأثرة والشركاء من املاحنني

كما سعى برنامج اإلدارة التنفيذية والسياسة العامة إىل حتليل القضايا الناشئة املتعلقة بالسياسة العامة ذات  -١٨
الصلة باالتفاقية، وإعداد االستجابة املناسبة هلا، مبا يف ذلك الروابط القائمة بني األهداف اإلمنائية لأللفية واتفاقية                

تحدة ملكافحة التصحر، وإدراج عنصر مكافحة التصحر يف االستراتيجيات والربامج الوطنية العامة، وتنمية األمم امل
 .الفرص االقتصادية وإشراك القطاع اخلاص يف تنمية األراضي اجلافة

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤وفيما يلي موجٌز حلصيلة عمل الربنامج خالل فترة السنتني  -١٩

 كانت  ٢٠٠٥مهامها رغم التقييدات املتعلقة بامليزانية، علماً أن سنة         توصـلت األمانة إىل أداء       )أ( 
سنةً شاقةً للغاية يف ضوء تنظيم حدثني هامني يف نفس السنة، أال ومها الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية 

 ومؤمتر األطراف السابع؛

 زيادٍة يف موارد الصندوق التكميلي مببلٍغ أسفرت اجلهود املكثفة املبذولة لتعبئة موارد إضافية عن )ب( 
ومع ذلك، قد يالحظ    . يـزيد عـلى مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مقارنة بفترة السنتني السابقة             

األطـراف أن تنظـيم الـدورة الثالثة للجنة استعراض االتفاقية استلزم موارد مالية هامة مل تنص عليها امليزانية                   
ة على ذلك، فقد تأثرت القيمة الفعلية ملوارد الصندوق التكميلي نتيجةً الخنفاض قيمة دوالر              وعالو. األساسـية 

 الواليات املتحدة مقابل اليورو؛

 أتاح برنامج العمل املشترك مع اآللية العاملية أداةً مفيدة لتعزيز التعاون بني الكيانني؛ )ج( 

 بتنفيذ االتفاقية من خالل الدعم املقدم من        أُحـرز تقدم يف وضع الطرائق واملمارسات اخلاصة        )د( 
 مرفق البيئة العاملية؛

تلقت عملية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر إسهامات إضافية من جانب املنظمات الدولية    )ه( 
 املتحدة للبيئة، الرئيسية، مبا فيها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم

والبنك الدويل، من خالل الدور الذي أدته هذه املنظمات بوصفها الوكاالت املنجزة واملنفذة ملرفق البيئة العاملية،                
 ؛TerrAfricaوكذلك من خالل مبادرات حمددة على غرار تريأفريقيا 

يٍة خمتلفة باإلمكانات اليت    هناك تنويٌه يف البيانات والقرارات الصادرة عن عملياٍت دوليٍة وإقليم          )و( 
تتيحها مكافحة التصحر يف القضاء على الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو ما مهَّد السبيل لتعزيز الدعم 

 املقدم لعملية االتفاقية واملشاركة فيها مشاركةً أوسع نطاقاً؛

 . السياسات العامة، وقدرهتا على االستجابة هلاطوَّرت األمانة معرفتها مبختلف القضايا الناشئة املتعلقة ب )ز( 
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 الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية

 نفقات الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية يف فترة -٦اجلدول 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

 )والرات الواليات املتحدةبد(

الصندوق 
التكميلي حىت 

يونيه / حزيران٣٠
٢٠٠٥ ٪ 

جمموع النفقات 
 ٣١املُقدَّرة حىت 
كانون 

ديسمرب /األول
٢٠٠٥ 

النفقات املُقدَّرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 

 
 

 من امليزانية ٪
 املُعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 
عتمدة امليزانية املُ
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 
 
 

 وجه اإلنفاق

تكالـــيف املوظفـــني  ١ ٢٦١ ٠٠٠ ٨١٥ ٥٠٠ ٦٤,٧ ٢٧٢ ٠٠٠ ١ ٠٨٧ ٥٠٠ ٨٦,٢ ٤٧٤ ٩٠٠
،٣- ف ١،  ٥- ف ٢(
 ) خ ع١، ٢- ف١

ــاريون   ١٠٠ ٠٠٠ - - ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ١٠٠,٠ ١٧٧ ٠٠٠ ــرباء االستش اخل
 واخلرباء

 سفر املشاركني واملُمثلني  - - - - - - ٧٠ ٥٠٠

 سفر املوظفني - - - - - ١٠٠,٠ ١٨٣ ٣٠٠

 اخلدمات التعاقدية ٣٠ ٠٠٠ -  ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ١٠٠,٠ ٤٦ ٧٠٠

 تكاليف العمليات - - - - - - -

 الضيافة ١٥ ٠٠٠ - - ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٠٠,٠ -

 اِملَنح واملسامهات - - - - - - ٢٤٧ ٣٠٠

 اجملموع  ١ ٤٠٦ ٠٠٠ ٨١٥ ٥٠٠  ٤١٧ ٠٠٠ ١ ٢٣٢ ٥٠٠ ٨٧,٧ ١ ١٩٩ ٧٠٠

برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية، هو باألساس              -٢٠
بـرنامج يقدم الدعم الفين والتنظيمي وكذلك املشورة القانونية ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني وأجهزة وضع               

 .السياسات

ضايا العاملية، وحتديداً تعزيز التآزر بني اتفاقيات ريو، والتركيز على الدعوة           إن األنشـطة املـتعلقة بالق      -٢١
للسياسات العامة، وتبادل املعلومات مع أصحاب املصلحة املعنيني، واالتصال والتنسيق بني املؤسسات، وكذلك             

ت، ويرد عنها تقريٌر    الربط الشبكي مع واضعي أدوات التنفيذ اجلديدة، قد موِّلت بصفة رئيسية من خالل التربعا             
 .منفصل

، متثلت األنشطة اليت اضطلع هبا برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف           ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتني     -٢٢
وهيئتـيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية يف إطار امليزانية األساسية، يف تنظيم الدورة الثالثة للجنة                

 .فاقية وتزويدها باخلدمات الالزمة، والتحضري ملؤمتر األطراف السابعاستعراض تنفيذ االت

 يف بون،   ٢٠٠٥مايو  / أيار ١١ إىل   ٢ُنظِّمت الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يف الفترة من            -٢٣
ان من  بلداً طرفاً، ومشارك من بلد بصفة مراقب، ومث١٣٠ مشاركاً من  ٣٦٠وقـد حضر هذه الدورة      . أملانـيا 
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 ٢٩وأُعدت .  منظمة غري حكومية٢٥ منظمة حكومية دولية و١٥منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، و
كما قُدِّمت أربع وثائق أثناء الدورة ووثيقتان       .  صفحة ٦٥١وثيقة من وثائق ما قبل الدورة بلغ جمموع صفحاهتا          

 .وصياتبعد الدورة، مبا يف ذلك تقرير شامل يتضمن استنتاجات وت

وسوف تعقد الدورة السابعة للجنة العلم والتكنولوجيا       . وجيري يف الوقت الراهن التحضري ملؤمتر األطراف السابع        -٢٤
والـدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية خالل انعقاد مؤمتر األطراف، كما سينظم جزء خاص مع مشاركة رفيعة    

وحىت اآلن، مشلت األعمال    .  كي ينظر فيها مؤمتر األطراف وهيئتاه الفرعيتان        وثيقة ٤٠وقد أُعدت أكثر من     . املسـتوى 
التحضـريية ملؤمتر األطراف ودوريت هيئتيه الفرعيتني صياغة وتقدمي الوثائق الرمسية، ومفاوضات مع حكومة كينيا أفضت                

كما جرى يف إطار الربنامج     .  وجنيف إىل توقـيع اتفاق البلد املضيف، وإقامة االتصال مع مكتيب األمم املتحدة يف نريويب             
تنسـيق التنظيم العام للمؤمتر، مبا يف ذلك مرافق ومعدات املؤمترات، وتقدمي خدمات املؤمترات واملوظفني املكلفني خبدمة                 

 .املؤمتر، واملسائل األمنية، والشروط املتعلقة بدخول البلد، والنقل احمللي

اليت اختذها مؤمتر األطراف وهيئتاه الفرعيتان، وتقدمي املشورة        وقـام الـربنامج برصد متابعة القرارات         -٢٥
وقد أعد الربنامج حتاليل    . والتحلـيل بشأن القضايا ذات الصلة، مبا فيها القضايا القانونية، املتعلقة بعمل األمانة            

انونية بشأن تفسري   قانونـية وتقارير بشأن مسائل خمتلفة، مبا فيها إجراءات التحكيم واملصاحلة، وقّدم املشورة الق             
 .وتطبيق األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ويف النظام الداخلي ملؤمتر األطراف

وبالـتعاون مع برنامج العلم والتكنولوجيا وغريه من برامج األمانة ذات الصلة، قدم برنامج الدعم الفين                -٢٦
رة القانونية والقضايا العاملية الدعم لألنشطة املضطلع هبا يف إطار فريق     ملؤمتـر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشو     

كما انكب الربناجمان على برنامج العمل املشترك بني اتفاقية     . االتصـال املشـترك ألمانات اتفاقيات ريو الثالث       
لبلدان النامية األطراف   وساعدا يف بناء القدرات لدى ا     . التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

املـتأثرة يف إعداد املشاريع املراد تقدميها إىل الشركاء يف التنمية، مبا يف ذلك الربامج التنفيذية ملرفق البيئة العاملية                   
 .بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي وغريها من جماالت التركيز األخرى املتصلة بالتصحر

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤مج يف فترة السنتني وفيما يلي موجز حلصيلة عمل الربنا -٢٧

جـرى التخطـيط لعملـية إعداد الوثائق، وخدمات املؤمترات، وغريها من اخلدمات األخرى               )أ( 
 وقُدِّمت الوثائق واخلدمات يف الوقت املناسب؛. لدورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشكل فعال

نفيذ االتفاقية، ومكَّنت من إقامة تبادل بني       ُنظِّمـت بكفـاءة الدورة الثالثة للجنة استعراض ت         )ب( 
 احلكومات بشأن اجلوانب الفنية واملتعلقة بالسياسات العامة املطروحة يف إطار االتفاقية؛

ُنفِّذت القرارات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف الوقت املناسب، وقُدِّمت املشورة والتحليل بشأن  )ج( 
 ا فيها القضايا اإلجرائية والقانونية، عند االقتضاء؛القضايا املتصلة بتلك القرارات، مب

مت تعزيـز الروابط بني تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر والعمل الذي ُيضطلع به يف                 )د( 
 .إطار االتفاقيات واملؤسسات والعمليات األخرى ذات الصلة
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 العلم والتكنولوجيا

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤وجيا يف فترة السنتني  نفقات برنامج العلم والتكنول-٧اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
التكميلي حىت 

يونيه / حزيران٣٠
٢٠٠٥ ٪ 

جمموع النفقات 
 ٣١املقدَّرة حىت 
كانون 

ديسمرب /األول
٢٠٠٥ 

النفقات املقدَّرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 

 من ٪
امليزانية 
 املعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /يرانحز

٢٠٠٥ 

 امليزانية املعتمدة
 وجه اإلنفاق ٢٠٠٥-٢٠٠٤

ــني  ٦١٥ ٠٠٠ ٤٨٣ ١٠٠ ٧٨,٦ ١٣٠ ٠٠٠ ٦١٣ ١٠٠ ٩٩,٧ - ــيف املوظف تكال
 )٤-ف١، ٥-ف١(

اخلـرباء االستشاريون    ٥٢ ٠٠٠ ٣٢ ٠٠٠ ٦١,٥ ١٩ ٧٠٠ ٥١ ٧٠٠ ٩٩,٤ -
 واخلرباء

ــفر امل ١٩٤ ٠٠٠ ٨٠ ٣٠٠ ٤١,٤ ١١٣ ٤٠٠ ١٩٣ ٧٠٠ ٩٩,٨ ٢ ٧٠٠ ــاركني س ش
 واملمثلني

 سفر املوظفني ٢٢ ٠٠٠ ١١ ٩٠٠ ٧٣,٤ ١٠ ٠٠٠ ٢١ ٩٠٠ ١٠٠,٠ -
 اخلدمات التعاقدية - - - - - - ٢٧ ٢٠٠

 املنح - - - - - - -
 اجملموع ٨٨٣ ٠٠٠ ٦٠٧ ٣٠٠ ٦٩,٠ ٢٧٣ ١٠٠ ٨٨٠ ٤٠٠ ٩٩,٧ ٢٩ ٩٠٠

كما أنه  . ولوجيا وفريق اخلرباء التابع هلا    يقدم برنامج العلم والتكنولوجيا الدعم الفين للجنة العلم والتكن         -٢٨
ويدعم هذا الربنامج . يدير االتصال والربط الشبكي يف جمايل العلم والتكنولوجيا، وتقدمي التدريب واملنح الدراسية
 .وضع النهج واملنهجيات ألجل التنفيذ املتآزر، ويقيم االتصال مع األوساط العلمية الدولية

، قدم برنامج العلم والتكنولوجيا خدمات للجنة العلم والتكنولوجيا ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتني  -٢٩
ويسَّر تنظيم االجتماع الثالث . هبـدف ضـمان متابعة القرارات املتخذة من مؤمتر األطراف على النحو املطلوب     

اء على الشركاء   ، وما فتئ ُيروج للمشاريع اليت عرضها فريق اخلرب        ٢٠٠٤أكتوبر  /لفريق اخلرباء يف تشرين األول    
وقام الربنامج بتنظيم اجتماع ما بني الدورات ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا؛           . املاليني املمكنني خالل االجتماع   

وال يـزال جيمع البيانات بشأن املمارسات الفضلى املتعلقة باملواضيع ذات األولوية للجنة ودراساهتا النموذجية،               
 وثيقة لدورة جلنة العلم والتكنولوجيا      ١٢وقد أعد الربنامج    . طلب مؤمتر األطراف  ويقـدم التقارير بشأهنا وفقاً ل     

 .٢٠٠٥أكتوبر /القادمة املقرر عقدها يف تشرين األول

واصـل بـرنامج العلم والتكنولوجيا متابعته عن كثب ألنشطة تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية وتقييم تردي        -٣٠
 .قدمي التعليقات على الوثائق املتصلة بذلك، واإلسهام فيها، واملشاركة يف االجتماعاتاألراضي اجلافة، مبا يف ذلك ت

ويتعاون الربنامج مع برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واملشورة القانونية والقضايا العاملية يف                -٣١
 .ث واملنظمات األخرى ذات الصلة، وفقاً ملا هو مذكور أعالهإطار األنشطة املتعلقة بتعزيز التعاون بني اتفاقيات ريو الثال
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 :٢٠٠٥-٢٠٠٤يرد فيما يلي موجز حلصيلة عمل برنامج العلم والتكنولوجيا يف فترة السنتني  -٣٢

 أُحرز تقدم يف عمل فريق اخلرباء التابع للجنة العلم والتكنولوجيا من خالل تنظيم اجتماعه الثالث؛ )أ( 

 . العلم والتكنولوجيا يف الوقت املطلوب وثائق ذات نوعية جيدة قصد النظر فيهاتتلقى جلنة )ب( 

 تيسري التنفيذ

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ نفقات تيسري التنفيذ يف فترة السنتني -٨اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
 التكميلي 

 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ ٪ 
جمموع النفقات 

 املقدَّرة

ة النفقات املقّدر
 كانون ٣١حىت 
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ ٪ 

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 

 امليزانية املعتمدة

 وجه اإلنفاق ٢٠٠٥-٢٠٠٤

تكالــــيف املوظفــــني  ٣ ٩١١ ٥٠٠ ٣ ٠٢٨ ٧٠٠ ٧٧,٤ ١ ٠٠٩ ٦٠٠ ٤ ٠٣٨ ٣٠٠ ١٠٣,٢ ١ ٠١٠ ٩٠٠
ــد١( ، ٥-ف٥، ١-مــ
 )خ ع٤، ٣-ف٣، ٤-ف٥

 اخلرباء االستشاريون واخلرباء ٨٧ ٩٠٠ ٨٧ ٩٠٠ ١٠٠,٠ - ٨٧ ٩٠٠ ١٠٠,٠ ٢٦٩ ٦٠٠
 سفر املمثلني واملشاركني - - - - - - ٣٧٢ ٢٠٠
 سفر املوظفني - - - - - - ٢٢١ ٧٠٠
 اخلدمات التعاقدية ٩ ٦٠٠ ٩ ٦٠٠ ١٠٠,٠ - ٩ ٦٠٠ ١٠٠,٠ ٥٦ ٠٠٠
 املنح - - - - - - ٢ ١٥٣ ٥٠٠
 اجملموع ٤ ٠٠٩ ٠٠٠ ٣ ١٢٦ ٢٠٠ ٧٨,٠ ١ ٠٠٩ ٦٠٠ ٤ ١٣٥ ٨٠٠ ١٠٣,٢ ٤ ٠٨٣ ٩٠٠

يـتألف بـرنامج تيسري التنفيذ من أربعة برامج فرعية، وهي بالتحديد الربامج اخلاصة بأفريقيا، وآسيا، وأمريكا                  -٣٣
ويساعد الربنامج البلدان األطراف يف     ). بلدان مشال املتوسط ووسط وشرق أوروبا     (الالتينـية والبحر الكارييب، وأوروبا      

وكثرياً ما ُيضطلع   . اهتا مبوجب االتفاقية وفقاً ألحكام مرفقات التنفيذ اإلقليمي ومقررات مؤمتر األطراف          الوفـاء بالـتزام   
 .بأنشطته بالتنسيق والتعاون مع العناصر الفاعلة األخرى، وال سيما اآللية العاملية

ومت . نفيذ االتفاقية يف أفريقيا   ، يسَّر الربنامج إعداد التقارير الوطنية بشأن ت       ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتني     -٣٤
 تقريراً وردت من البلدان     ٢٠ تقريراً وردت من البلدان األطراف األفريقية و       ٤٩يف إطـار الربنامج مجع وتوليف وحتليل        

كما أن الربنامج نظم مشاورات إقليمية      . األطـراف املتقدمة كي تنظر فيها الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية           
الترتيـبات الالزمـة للعروض وأفرقة اخلرباء بشأن خمتلف البنود املدرجة يف جدول األعمال خالل دورة جلنة                 ووضـع   

 .استعراض تنفيذ االتفاقية

وقّدم برنامج تيسري التنفيذ الدعم للبلدان األطراف املتأثرة يف مخسة أقاليم تغطيها مرفقات التنفيذ للمضي يف إجناز  -٣٥
وتلقت بلدان عدة املساعدة يف صياغة برنامج عملها الوطين وإدراجه يف اإلطار العام             . قدمـاً بـرامج العمـل الوطنـية       
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وتألفت املساعدة املقدمة هلذه البلدان من      . السـتراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية، وبناء الشراكات لتنفيذ برنامج العمل الوطين         
يم املشاورات واالجتماعات مع أصحاب الشأن الوطنيني       املشـورة واملعلومات، ودعم إعداد الدراسات األساسية، وتنظ       

 .وقد ُنفِّذت هذه األنشطة يف كثري من األحيان باالشتراك مع اآللية العاملية. واألجانب

وخـالل فـترة السنتني، أوىل الربنامج عناية خاصة لدعم التعاون فيما يتعلق باجلوانب الفنية واملوضوعية ذات                  -٣٦
يع التنفيذ املتآزر على الصعيدين الوطين واحمللي، وذلك سعياً إىل حتديد النهج واملنهجيات اليت              وتواصـل تشج  . األولويـة 

 .ميكن تكريرها يف إطار تنمية التآزر لدى البلدان األطراف املتأثرة األخرى

لك رغم  وعلى الصعيد دون اإلقليمي، ُبدئ يف وضع برامج العمل دون اإلقليمية من حيث التنسيق املؤسسي، وذ                -٣٧
أن العديـد مـن املناطق دون اإلقليمية شهدت تأخرياً يف تقدمي املبادرات النموذجية وغريها من النواتج املربجمة األخرى                   

وإىل حد اآلن بلغ عدد برامج العمل دون اإلقليمية اليت مت إعدادها والبدء يف تنفيذها، أربعة يف                 . بسـبب نقـص املوارد    
وجيري حاليا إعداد برنامج عمل دون إقليمي إضايف يف كل من           . كا الالتينية والبحر الكارييب   أفريقيا وثالثة يف آسيا، وأمري    

أما يف أوروبا، فقد شرعت بلدان جنوب شرقي أوروبا يف عملية إنشاء مركز دون إقليمي               . املناطق الثالث املذكورة أعاله   
 .إلدارة اجلفاف

ن األطراف يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية         ويف إطـار برنامج العمل اإلقليمي، حددت البلدا        -٣٨
والبحر الكارييب، اجملاالت ذات األولوية اليت حيقق فيها التعاون اإلقليمي أقصى حد من الفعالية من حيث التكلفة وحيدث                  

ات الربامج املواضيعية، اليت يركز     وُتنفَّذ برامج العمل اإلقليمية من خالل شبك      . قيمة مضافة لعمليات برامج العمل الوطنية     
وقد بدأ  . كل منها على جمال ذي أولوية يكون حمدداً يف برنامج العمل اإلقليمي، هبدف تشجيع وتطوير أفضل املمارسات                

حىت اآلن تنفيذ مجيع شبكات الربامج املواضيعية الست يف أفريقيا وآسيا، على التوايل، إضافة إىل أربع شبكات أخرى يف                   
 .أمريكا الالتينية والبحر الكارييبمنطقة 

وقامـت البلدان األطراف املتأثرة يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط ووسط وشرقي أوروبا بتحديد اجملاالت              -٣٩
ذات األولويـة للـتعاون اإلقلـيمي هبدف تنمية الربط الشبكي العلمي، وتعزيز تبادل املعلومات والوثائق على املستوى                  

 .وجيري حالياً تطوير الربط الشبكي اإلقليمي يف أوروبا. عم بناء القدرات وتشجيع تبادل التقنيات والدرايةاإلقليمي، ود

 :٢٠٠٥-٢٠٠٤ويرد فيما يلي موجز حلصيلة العمل املنجز يف إطار برنامج تيسري التنفيذ يف الفترة  -٤٠

ليفية والتحليلية اليت أعدها الربنامج، من إجراء       َمكََّنت التقارير املقدمة من البلدان األطراف والوثائق التو        )أ( 
وحصل املشاركون على معلومات إضافية من      . االسـتعراض الذي قامت به الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية          

 خالل العروض ومناقشات أفرقة اخلرباء اليت نظمت خالل الدورة الثالثة للجنة؛

 نظمت خالل الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية، ساعدت          إن املشـاورات اإلقليمـية اليت      )ب( 
 األطراف يف إجياد حمفل للمناقشة واالتفاق بشأن النهج اإلقليمية املشتركة حول املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة؛ 

صياغة ومتويل برامج   استطاعت بلدان عدة من خالل املساعدة اليت يقدمها الربنامج أن متضي قُدماً يف               )ج( 
 عملها الوطنية، وكذلك يف تطوير املشاريع يف هذا السياق؛
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أسـفر الدعم املقدم يف إطار التعاون على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي عن البدء يف تنفيذ برامج                  )د( 
د من الشركاء الرئيسيني،    العمـل دون اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية، ومواصلة تطويرها، وزاد يف مشاركة العدي            

وسـاعد يف تعزيز اإلطار املؤسسي للمضي قُدماً يف التطوير املشترك للجوانب العملية واملواضيعية، مسهماً بذلك يف تنفيذ          
 .االتفاقية على مجيع املستويات

 العالقات اخلارجية واإلعالم

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لسنتني  النفقات املتصلة بالعالقات اخلارجية واإلعالم يف فترة ا-٩اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق التكميلي 
 كانون ٣١حـىت 
ديسمــرب /األّول

٢٠٠٥ ٪ 

جمموع النفقات 
 املُقَدَّرة حىت 

 كانـون ٣١
ديسمرب /األّول

٢٠٠٥ 

النفقات املُقَدَّرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمـرب /األّول

٢٠٠٥ 

 من امليزانية ٪
 املعتمدة

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 

امليزانية املُعتَمَدة 
 للفترة 

 وجه اإلنفاق ٢٠٠٥-٢٠٠٤

،٥-ف١(تكالـيف املوظَّفني     ٩٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٧٩ ٢٠٠ ١٢٠,٠ ٣٥٩ ٧٠٠ ١ ٤٣٨ ٩٠٠ ١٦٠,٠ -
 )خ ع١، ٢-ف٢، ٣-ف١

 سفر املشاركني واملُمثلني - - - - - - -

 ء اخلرباء االستشاريون واخلربا - - - - - - ٣٠٨ ٤٠٠

 اخلدمات التعاقدية - - - - - - ٩٥ ٥٠٠

 سفر املوظَّفني - - - - - - ١٧ ٠٠٠

 املنح - - - - - - -

 اجملموع  ٩٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٧٩ ٢٠٠ ١٢٠,٠ ٣٥٩ ٧٠٠ ١ ٤٣٨ ٩٠٠ ١٦٠,٠ ٤٢٠ ٩٠٠

ن مع املنظمات   يقـوم برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم بتيسري التنسيق املشترك بني الوكاالت، ويدعم التعاو             -٤١
 .غري احلكومية يف إطار عملية االتفاقية، ويزود اجلمهور باملعلومات عن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

، اضطلع الربنامج باألعمال التحضريية ملشاركة األمانة يف عدة اجتماعات          ٢٠٠٥-٢٠٠٤وخالل فترة السنتني     -٤٢
 من متابعة، وكذلك يف األحداث األخرى املتعلقة مبجال التنمية املستدامة، مبا            لألمم املتحدة، وما يعقب هذه االجتماعات     

وتنفذ هذه األنشطة   . يف ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وجلنة التنمية املستدامة، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات             
 . كافحة التصحر يف نيويوركبالتعاون الوثيق مع وحدة االتصال التابعة التفاقية األمم املتحدة مل

كمـا بـدأ بـرنامج العالقـات اخلارجية واإلعالم يف حتضري وتنسيق األنشطة املندرجة يف إطار السنة الدولية                  -٤٣
وقد وجهت دعوات إىل الشركاء من بني املؤسسات، طُِلَب إليها فيها أن تضع ورقة              . ٢٠٠٦للصـحارى والتصـحر     

رات اجملدية وحتديد األنشطة املمكنة لالحتفال بالسنة الدولية للصحارى والتصحر          اسـتراتيجية مشتركة هبدف حبث اخليا     
، ٥٨/٢١١ويف وقت الحق نوقشت هذه االستراتيجية مع جمموعة الوكاالت املعينة مبوجب قرار اجلمعية العامة               . بنجاح

دوق الدويل للتنمية الزراعية، وغريها من وهـي بالتحديد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والصن   
مؤسسات األمم املتحدة ومنظماهتا ذات الصلة، مبا فيها البنك الدويل، ومتطوعو األمم املتحدة، واتفاقية التنوع البيولوجي،  



ICCD/COP(7)/2/Add.3 (A) 
Page 18 

 

غذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة لأل) اليونسكو(ومـرفق البيـئة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        
وحىت اآلن، عقدت جمموعة الوكاالت هذه أربع اجتماعات وأعدت جدوالً          . ، ضمن مؤسسات ومنظمات أخرى    )الفاو(

كما وجهت رسالة رمسية إىل مراكز التنسيق الوطنية تطلب إليها إدراج االحتفال بالسنة الدولية              . زمنـياً أولياً ألنشطتها   
 . لجان الوطنية املعنية مبكافحة التصحر التابعة لكل منهاللصحارى والتصحر يف برنامج عمل ال

وساعد برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم مؤمتر األطراف يف توجيه تدفق وثائق االعتماد املقدمة من األوساط                -٤٤
 لدى مؤمتر    منظمة غري حكومية صفة مراقب     ٧٢٠وحىت هذا التاريخ، أسندت ملا يزيد على        . غري احلكومية على حنٍو فعال    

ونظراً للموارد احملدودة، اقتصر متويل مشاركة املنظمات غري احلكومية يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ          . األطـراف 
كما قام الربنامج بتيسري االحتفال باالجتماع الثالث للشبكة الدولية للمنظمات غري           .  منظمة فقط  ٤٠االتفاقـية عـلى     

وقد أتاح هذا   . ٢٠٠٤أكتوبر  / أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، الذي نظم يف تشرين األول         احلكومية املعنية بالتصحر يف   
االجـتماع للمـنظمات غري احلكومية فرصة النتخاب ممثليها اإلقليميني ودون اإلقليميني ولتجديد استراتيجيتها الشعبية               

 .ملواصلة دعم تنفيذ االتفاقية

وقد . رنامج العالقات اخلارجية واإلعالم املواد الالزمة ألغراض التوعية والتثقيف        ويف املـيدان اإلعالمي، قدَّم ب      -٤٥
 : اضطلع باألنشطة اإلعالمية التالية

 ؛"Down to Earth"نشر رسالة إخبارية تصدر كل سنتني بعنوان  -

رنسية حتديـث وطـباعة جمموعة معلومات عن االتفاقية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والف             -
 بالتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛

 نشر جملدين من أخبار النجاح يف اجملتمعات احمللية؛ -

إعـداد جمموعـة التثقيف البيئي بشأن التصحر بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم      -
 ؛)اليونسكو(والثقافة 

 دة بيانات صحفية إلكترونية وموجزات إعالمية؛تعزيز العالقات مع وسائط اإلعالم وتوفري قاع -

 إعادة تصميم موقع االتفاقية على الشبكة؛ -

تعزيز خدمات املكتبة والعالقات مع املؤسسات ذات الصلة، مثل اجلامعات األملانية ومكتبات منظمات              -
 .األمم املتحدة األخرى يف بون

، وقد نظمت أحداث خاصة تتسم بصبغة سياسية رفيعة          الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية    ٢٠٠٤صادف عام    -٤٦
وقد أعد برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم . ومؤمترات صحفية يف شىت أصقاع العامل لالحتفال بذكرى هذا التاريخ اهلام          

واضعي محلة إعالمية تضم أدوات ترويج جديدة هتدف إىل زيادة قدرات االتفاقية يف جمال االتصال اإلعالمي وتستهدف                 
 نشرة الذكرى السنوية العاشرة التفاقية مكافحة التصحر       "وباملناسـبة، أطلقت األمانة     . القـرارات واجلمهـور عامـة     

)UNCCD Anniversary Brochure: Ten Years On ( للملصق٢٠٠٤ونسخة عام "Skin Erosion." 



ICCD/COP(7)/2/Add.3 (A) 
Page 19 

قات اخلارجية واإلعالم يف فترة السنتني      ويـرد فـيما يلي موجز حلصيلة العمل املضطلع به يف إطار برنامج العال              -٤٧
٢٠٠٥-٢٠٠٤: 

أثريت املسائل املتعلقة بعملية االتفاقية ولقيت عناية متزايدة يف إطار العمليات احلكومية الدولية              )أ( 
 ذات الصلة؛

 جتري األعمال التحضريية للسنة الدولية للصحارى والتصحر حسب املواعيد احملددة وبشكل منسق؛ )ب( 

 ناك تطور من حيث مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملية االتفاقية؛ه )ج( 

أْنِتَجـت معلومـات بشـأن االتفاقية وُوزِّعت توزيعاً فعاالً على األطراف واملراقبني ووسائط اإلعالم           )د( 
 .واجلمهور العام

 اخلدمات اإلدارية واملالية

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتني  نفقات اخلدمات اإلدارية واملالية يف فترة-١٠اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

٪ 

جمموع النفقات 
 ٣١املُقَدَّرة حىت 
ديسمرب /كانون األّول
٢٠٠٥ 

النفقات املُقَدَّرة حىت 
 كانـون ٣١
 ٪ ٢٠٠٥ديسمرب /األّول

النفقات الفعلية 
 ٣٠حىت 
يونيه /حزيران

٢٠٠٥ 

امليزانية املُعتَمَدة للفـترة 
 وجه اإلنفاق ٢٠٠٥-٢٠٠٤

، ٥-ف١(تكالـيف املوظَّفــني   ٨٠٠ ٠٠٠ ٨٦١ ٩٠٠ ١٠٧,٧ ٢٨٧ ٣٠٠ ١ ١٤٩ ٢٠٠ ١٤٣,٧
 ) خ ع٣، ٤-ف١

 اخلرباء االستشاريون واخلرباء  ٥١ ١٠٠ ٤١ ١٠٠ ٨٠,٤ ١٠ ٠٠٠ ٥١ ١٠٠ ١٠٠,٠

 سفر املوظَّفني - - - - - -

 نفقات التشغيل العامة  ٨٦٠ ٤٠٠ ٥٧١ ٤٠٠ ٦٦,٤ ٣٠٢ ٥٠٠ ٨٧٣ ٩٠٠ ١٠١,٥

 اخلدمات التعاقدية ٥٠ ٥٠٠ ٣٠ ٢٠٠ ٥٩,٨ ٢٠ ٠٠٠ ٥٠ ٢٠٠ ٩٩,٤

 لوازم ومعدات  ١٠٠ ٠٠٠ ٦٧ ٤٠٠ ٦٧,٤ ٤٣ ١٠٠ ١١٠ ٥٠٠ ١١٠,٥

 جتهيزات وأثاث ٣٧ ٠٠٠ - - ٣٧ ٩٠٠ ٣٧ ٩٠٠ ١٠٠,٠

 مسامهات يف اخلدمات املشتركة ٦٣٤ ٠٠٠ ٦٠٣ ٨٠٠ ٩٥,٢ ٨٠ ٠٠٠ ٦٨٣ ٨٠٠ ٩٩,٩

 اجملموع  ٢ ٥٣٣ ٠٠٠ ٢ ١٧٥ ٨٠٠ ٨٥,٩ ٧٨٠ ٨٠٠ ٢ ٩٥٦ ٦٠٠ ١١٦,٧

يسـاعد برنامج اخلدمات اإلدارية واملالية األمني التنفيذي يف ختطيط موارد األمانة، وتنميتها وتنسيقها               -٤٨
 . ومراقبتها وإدارهتا

ووضع . ، توىل برنامج اخلدمات اإلدارية واملالية إدارة موارد األمانة        ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل فترة السنتني     -٤٩
ة وغريها من الرقابات هبدف حتسني تسجيل ومراقبة استخدام املوارد، وأشرف على إدارة املوارد           رقابـات مالـي   

وقام بتيسري عملية مراجعة احلسابات . البشـرية، مبـا يف ذلك صياغة سياسة عامة تتعلق باملوارد البشرية لألمانة           
 . وبإدارة تقدمي التقارير عن التربعات
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رية واملالية الوثائق املتعلقة بربنامج وميزانية االتفاقية كيما ينظر فيها مؤمتر           وأعـد برنامج اخلدمات اإلدا     -٥٠
 . األطراف ومكتبه

وأعـد الـربنامج الترتيـبات الالزمـة لسـفر املوظفني وكذلك الترتيبات اللوجستية واملتعلقة بالسفر بالنسبة                 -٥١
ا يتوىل الربنامج مسؤولية اختاذ اإلجراءات يف إطار عمل         كم. لالجتماعات واملؤمترات وحلقات العمل اليت ترعاها االتفاقية      

، وإجيار وصيانة مباين املكاتب، )اهلاتف والفاكس وطوابع الربيد واحلقيبة الدبلوماسية     (األمانـة، مبـا يف ذلـك االتصال         
 .واللوازم واملواد، واستبدال معدات املكاتب

املسائل اإلدارية املتعلقة مبراجعة احلسابات الداخلية، وتشغيل       وواصـلت األمانة تعاوهنا مع أمانة االتفاقية بشأن          -٥٢
كما واصلت األمانة استكشافها إلمكانات التعاون      . وشراء السلع واخلدمات  ) IMIS(نظـام املعلومات اإلدارية املتكامل      

مانة تسعى إىل   وال تزال األ  . مـع منظمات األمم املتحدة األخرى يف بون، وذلك هبدف تقدمي خدمات أفضل بكلفة أقل              
إجيـاد السـبل للـتعاون مع سائر منظمات األمم املتحدة يف بون بشأن املسائل املتعلقة باقتراح إنشاء جممع جديد لألمم                

 .املتحدة هبدف تقليص املصروفات اإلدارية ذات الصلة إىل أدىن حد

ارية واملالية يف فترة السنتني     يرد فيما يلي موجز حلصيلة العمل املضطلع به يف إطار برنامج اخلدمات اإلد             -٥٣
٢٠٠٥-٢٠٠٤: 

 أمكن تعزيز مساءلة اإلدارة، مبا يف ذلك مراقبة أصول األمانة ومحايتها؛  )أ( 

 يتم إعداد وثائق امليزانية وتقارير اإلدارة إعداداً حمكماً، ويتم توزيعها يف الوقت املطلوب؛ )ب( 

  وتتلقى العمليات دعماً لوجستياً فعاالً؛ُتقدَّم املعلومات املالية يف الوقت املناسب )ج( 

 االمتثال لقواعد األمم املتحدة ولوائحها التنظيمية املنطبقة مضمون؛ )د( 

 يتميز املوظفون املستخدمون جبودة عالية؛ ويراعى لدى االستخدام التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف؛  )ه( 

 م املعلومات اإلدارية املتكاملة؛ترد البيانات املالية بشكل صحيح يف نظ )و( 

 جيري باستمرار استعراض مهارات املوظفني وتطويرها حسب مقتضيات عملهم من خالل التدريب؛ )ز( 

 .ُتفضي بيئة العمل، من حيث األدوات واألماكن، إىل إنتاج عمل ذي جودة عالية )ح( 

 ة املضيفةاملسامهة اإلضافية يف أنشطة االتفاقية املقدمة من احلكوم -باء 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف فترة السنتني ) صندوق بون(

 دوالراً من   ١ ٣٠٣ ٢٧٨( يورو   ١ ٠٢٢ ٥٨٤وردت مـن احلكومـة املضيفة مسامهة إضافية قدرها           -٥٤
وُيتوقع أن تستخدم هذه املسامهة لتنفيذ . لصاحل األنشطة واألحداث املتصلة باالتفاقية   ) دوالرات الواليات املتحدة  

 :األنشطة التالية
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 ٢٠٠٤ النفقات من صندوق بون يف عام -١١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة   (

  النشاط النفقات الفعلية
 -١ األعمال التحضريية والتنظيم للدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية ١٨١ ٧٤٥
 -٢ ٢٠٠٤يونيه / حزيراناألنشطة التحضريية للمؤمتر الدويل للطاقات املتجددة، بون، أملانيا، ٢٢ ٨٥٨
تنظـيم احملفـل األقالـيمي الرابع ألفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، تونس، تشرين               ٨٨ ٨١٣

 ٢٠٠٤نوفمرب /الثاين
٣- 

 -٤ ٢٠٠٤نوفمرب / ألفريقيا، تونس، تشرين الثاين٦بدء تنفيذ شبكة الربامج املواضيعية  ١٤ ٣١٦
 -٥ ٢٠٠٤يونيه / آلسيا، باكستان، حزيران٦ املواضيعية بدء تنفيذ شبكة الربامج ٤٧ ٣٦١
 ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، كانون       ٣بـدء تنفـيذ شـبكة الـربامج املواضيعية           ٩٤ ٧٢٧

 ٢٠٠٤ديسمرب /األول
٦- 

ال،  ملنطقة أمريكا الالتينية والبحري الكارييب، غواتيما      ٤بـدء تنفيذ شبكة الربامج املواضيعية        ٤٤ ٦٦٩
 ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين

٧- 

 -٨ ٢٠٠٤يوليه /تنظيم حلقة عمل بشأن برنامج العمل دون اإلقليمي يف جنوب آسيا، سري النكا، متوز ٤٠ ٥١٥
 -٩ ٢٠٠٤أكتوبر /تنظيم حلقة عمل تقنية بشأن ختفيف آثار اجلفاف يف البلقان، رومانيا، تشرين األول ٢٨ ٤١٤
٥٦٣ ٤١٨ 
٧٣ ٢٤٤ 

 فرعياجملموع ال
 ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج 

 

  اجملمــوع ٦٣٦ ٦٦٢

، ُيـزمع أن ختصص نفقات صندوق بون لتنظيم الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ              ٢٠٠٥ويف عـام     -٥٥
 .االتفاقية واإلعداد ملؤمتر األطراف السابع

 الصندوق اخلاص للمشاركة -جيم 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠اركة حىت  حالة الصندوق اخلاص للمش-١٢اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 
 وفورات الفائدة وتسويات السنوات السابقة ٣٨٥ ٢٨١
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤االشتراكات الواردة يف الفترة  ٦٥١ ٥٢٦
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفائدة املتحققة يف الفترة  ١٨ ٤٩١
 ٢٠٠٥جمموع إيرادات  ١ ٠٥٥ ٢٩٨

 دَّرةالنفقات املُقَ 
  مشاركاً يف الدورة الثالثة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية١٣٢سفر  ٥٨٧ ٨٩٢
  مشاركاً يف مؤمتر األطراف السابع١٩٠سفر  ١ ٢١٨ ٠٠٠
 نفقات عامة ٢٤٤ ٤٥٧
 جمموع النفقات املقدرة ٢ ١٢٤ ٨٩٩
 *العجز ١ ٢٦٩ ١٦٥

غية تغطية العجز، وسيتّم إبالغ مؤمتر األطراف حبالة ُتبذل اآلن جهود لتعبئة األموال من البلدان املاحنة ب * 
 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٧األموال اجملمَّعة حىت 
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  املوارد البشرية-ثالثاً 

 الصندوق العام -ألف 

 من فئة   ١٣ من فئة الوظائف الفنية و     ٣٠( وظيفة   ٤٣،  ٦-م أ /٢٣اعـتمد مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -٥٦
وباإلضافة إىل ذلك، ُمولّت خالل فترة السنتني       . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ار الصندوق العام لفترة السنتني      يف إط ) اخلدمات العامة 

من صندوق   املذكـورة وظائف تتعلق بالربامج والدعم من مصادر متويل أخرى، ومنها بعض الوظائف الفنية اليت ُمّولت               
 .امج اخلرباء املعاونني التابع لألمم املتحدةوجيري متويل وظيفتني إضافيتني من خالل برن. دعم الربامج ومن التربعات

وُتدفع املرتبات وما يتصل هبا من استحقاقات وفقاً ملعايري األمم املتحدة املعمول هبا على النطاق العاملي،                 -٥٧
أما أسعار الصرف والزيادات يف     . وجتـري كـل هـذه الدفوعـات من خالل مكتب األمم املتحدة يف جنيف              

 .در هبا تكليف فهي خارجة عن نطاق حتكم االتفاقيةاالستحقاقات اليت يص

ونتـيجة لنقص املوارد خالل فترة السنتني، أذن األمني التنفيذي بتجميد ثالث وظائف ُعليا كواحد من                 -٥٨
 أدناه مالك الوظائف يف األمانة، ١٣ويعرض اجلدول . التدابري املتخذة إلبقاء العمليات يف مستوى امليزانية املعتمدة

 . ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ر التمويل، وتوزيع املوظفني جغرافياً وحبسب اجلنس يف ومصد

تتوىل اتفاقية مكافحة التصحر بنجاح تنفيذ برنامج تدريب داخلي أتاح الفرصة لعدة أفراد إلجراء تدريب  -٥٩
 .داخلي يف إطار االتفاقية خالل فترة السنتني هذه

. وراً أهم يف دعم األنشطة املتعلقة بتنمية قدرات املوظفني مستقبالًومـع ذلك، ال بد لألمانة أن تؤدي د     -٦٠
ومن اخلطوات اهلامة املتخذة، وضع سياسة إجازة خاصة لتنمية قدرات املوظفني، وهي سياسة متكن املوظفني من                

 .القيام مبزيد من الدراسات وكسب خربة أوسع يف جمال عملهم

اص باالستخدام وبتنمية قدرات املوظفني داخل األمانة، أنشأ األمني         ويف سبيل تعزيز وترشيد الربنامج اخل      -٦١
 .التنفيذي هيئة استعراض مركزية تعمل وفقاً للمبادئ التوجيهية املرعية داخل منظمة األمم املتحدة بالنسبة ملثل هذه اهليئة

 وظيفة  ٣٧م املعتمد   ، بلغ عدد الوظائف املشغولة يف إطار الصندوق العا        ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠وحىت   -٦٢
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلجراءات جارية اآلن       ).  من فئة اخلدمات العامة    ١٢ من الفئة الفنية و    ٢٥ (٤٣من أصل   

 ووظيفة من فئة  ٢ -وظيفة من الفئة الفنية     (لتعـيني مـن يشـغل الوظيفتني الشاغرتني يف إطار الصندوق العام             
 ١ستصبح شاغرة ابتداء من     ) من فئة اخلدمات العامة   (ندوق العام   ووظيفة أخرى يف إطار الص    ) اخلدمـات العامة  

 .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

 أدناه معلومات بشأن التوزيع اجلغرايف للموظفني الذين يشغلون وظائف يف إطار            ١٣وتـرد يف اجلدول      -٦٣
 األمم املتحدة ملكافحة    ويف حني توىل األمهية القصوى يف تعيني موظفي اتفاقية        . الصـندوق العـام ودعم الربامج     

التصـحر لضرورة ضمان أعلى مستويات الكفاءة واألهلية والرتاهة، فإن اجلهود ُتبذل للتأكد من تعيني املوظفني                
 .على أساس أوسع توزيٍع جغرايف ممكن
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 أيضاً معلومات عن توزيع املوظفني حسب نوع اجلنس بالنسبة للموظفني الذين            ١٣ويتضـمن اجلدول     -٦٤
وما زالت األمانة تبذل قصارى جهدها جلذب . قتضى عقود تزيد عن ستة أشهر يف إطار مجيع الصناديقيعملون مب

 .النساء املؤهالت للعمل باألمانة بغية بلوغ هدف األمم املتحدة املتمثل يف حتقيق التوزيع املتساوي بني اجلنسني

 .٢٠٠٥ يونيه/ حزيران٣٠ أيضاً حالة االستخدام حىت ١٣ويعرض اجلدول  -٦٥

 تكاليف دعم الربامج -باء 

، صدرت وستصدر إشعارات بتخصيص مبالغ مالية لتغطية تكاليف خاصة          ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل الفترة    -٦٦
 ومثاين وظائف من فئة اخلدمات العامة، إىل جانب تكاليف          ٢- ووظيفة من الفئة ف    ٥-بوظيفـتني من الفئة ف    

ملتحدة يف جنيف، والتكاليف املتصلة بالدعم التقين لنظام        االتصـاالت، وتكالـيف الدعم اخلاصة مبكتب األمم ا        
والوظائف . ٦-م أ /٢٣وقد طُلب ختصيص املبلغ لتغطية هذه التكاليف طبقاً للمقرر          . املعلومات اإلدارية املتكامل  

مكاتب املمولـة يف إطار دعم الربامج هي تلك اليت تتعلق باملهام اإلدارية وما يتصل هبا من مهام، مبا فيها مهام                     
واملفاوضات جارية اآلن مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف لتخصيص حصة أكرب            . االتصال يف مقر األمم املتحدة    

. من إيرادات دعم الربامج املتأتية من الصناديق االستئمانية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ألمانة االتفاقية              
 تفاصيل الوظائف املنشأة    ١٣ويقدم اجلدول   . دة اإلدارة واملالية  وسـيتيح ذلك لألمانة زيادة القدرات داخل وح       

ويف الوقت الراهن، هناك مخس وظائف يف إطار برنامج اخلدمات اإلدارية واملالية، . واملمولة من موارد دعم الربامج
 .يتم تغطية تكاليفها بأموال من دعم الربامج
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 ، وتوزيع الوظائف حسب نوع مقارنة الوظائف املعتمدة وغري الشاغرة -١٣اجلدول 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠اجلنس، والتوزيع اجلغرايف، واملكان، حىت 

 )الصندوق العام، والصندوق التكميلي، واخلرباء املعاونون، ودعم الربامج(
 نوع اجلنس  املنطقة

دول وسـط 
 وشرق أوروبا

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 

 ل أخرىودو
أمريكا الالتينية 
 الفئة وظائف معتمدة وظائف ُشغلت إناث ذكور  أفريقيا آسيا والبحر الكارييب

 الصندوق العام
 أمني عام مساعد ١ ١ - ١ ١ - - - -
 ١-مد ٢ ١ - ١ - - - ١ -
 ٥-ف ١٠ ٨ ٢ ٦ ٢ ١ ١ ٤ -
 ٤-ف ٨ ٨ ٢ ٦ ٤ *١ ١ ١ ١
 ٣-ف ٥ ٥ ٣ ٢ ١ - ١ ٣ -
 ٢-ف ٤ ٣ - ٣ - ١ - ١ ١
 اجملموع الفرعي ٣٠ ٢٦ ٧ ١٩ ٨ ٣ ٣ ١٠ ٢
 خ ع ١٣ ١٢ ١٠ ٢ ٣ ٢ - ٦ ١
 جمموع الصندوق العام ٤٣ ٣٨ ١٧ ٢١ ١١ ٥ ٣ ١٦ ٣
 الصندوق التكميلي         
 ٥-ف ٢ ٢ - ٢ ٢ - - - -
 ٤-ف ٢ ٢ - ٢ - - ٢ - -
 ٣-ف ٣ ٣ ١ ٢ - ١ - ٢ -
 ٢ -املستشارون /٢-ف ٣ ٣ ٣ - ١ - - ١ ١
 اجملموع الفرعي ١٠ ١٠ ٤ ٦ ٣ ١ ٢ ٣ ١
 خ ع  - - - - - - - - -
 جمموع الصندوق التكميلي ١٠ ١٠ ٤ ٦ ٣ ١ ٢ ٣ ١
 اخلرباء املعاونون         
 ٢-املستشارون  ٢ ٢ - ٢ - - - ٢ -
 جمموع اخلرباء املعاونني ٢ ٢ - ٢ - - - ٢ -
 دعم الربامج         
 ٥-ف ٢ ٢ - ٢ ٢ - - - -
 ٤-ف - - - - - - - - -
 ٣-ف - - - - - - - - -
 ٢-ف ١ ١ - ١ - ١ - - -
 اجملموع الفرعي ٣ ٣ - ٣ ٢ ١ - - -
 خ ع ١٠ ١٠ ٦ ٤ ٢ ٢ ١ ٥ -
 جمموع دعم الربامج ١٣ ١٣ ٦ ٧ ٤ ٣ ١ ٥ -
 اجملموع العام         
 أمني عام مساعد ١ ١ - ١ ١ - - - -
 ١-مد ٢ ١ - ١ - - - ١ -
 ٥-ف ١٤ ١٢ ٢ ١٠ ٦ ١ ١ ٤ -
 ٤-ف ١٠ ١٠ ٢ ٨ ٤ ١ ٣ ١ ١
 ٣-ف ٨ ٨ ٤ ٤ ١ ١ ١ ٥ -
 ٢ -املستشارون /٢-ف ١٠ ٩ ٣ ٦ ١ ٢ - ٤ ٢
 اجملموع الفرعي ٤٥ ٤١ ١١ ٣٠ ١٣ ٥ ٥ ١٥ ٣
 خ ع ٢٣ ٢٢ ١٦ ٦ ٥ ٤ ١ ١١ ١
 اجملموع العام ٦٨ ٦٣ ٢٧ ٣٦ ١٨ ٩ ٦ ٢٦ ٤
 
٤ 

 
٢٢ 

 
٤ 

 
٨ 

 
١٥ 

 
٣٠ 

 
٢٣ 

 
٥٣ 

 
٥٨ 

 :حسب املكان
 بون

 :أماكن أخرى         
 مكتب االتصال يف نيويورك ٣ ٣ ١ ٢ ١ ١ ١ - -
 وحدة التنسيق اإلقليمي ألفريقيا ٢ ٢ - ٢ ١ - - ١ -
 وحدة التنسيق اإلقليمي آلسيا ١ ١ - ١ ١ - - - -
وحـدة التنسيق اإلقليمي ملنطقة أمريكا       ١ ١ - ١ - - ١ - -

 الالتينية والبحر الكارييب
 مكتب االتصال يف جنيف ٢ ٢ ٢ - - - - ٢ -
 مكتب االتصال يف روما ١ ١ ١ - - - - ١ -
 جمموع املوظفني العاملني خارج بون ١٠ ١٠ ٤ ٦ ٣ ١ ٢ ٤ -
 اجملموع العام ٦٨ ٦٣ ٢٧ ٣٦ ١٨ ٩ ٦ ٢٦ ٤

 .٣-يشغل هذه الوظيفة موظف من الفئة ف * 
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  احتياطي رأس املال-رابعاً 

 إطار الصندوق العام، احلفاظ على احتياطي       يتّم يف : " من القواعد املالية لالتفاقية على أن      ٩تنص الفقرة    -٦٧
والغرض من احتياطي   . رأس املال املتداول عند مستوى ُيقرِّر مؤمتر األطراف بتوافق اآلراء حجمه من حني آلخر             

وتسدَّد املسحوبات  . رأس املال املتداول هو كفالة استمرار العمليات يف حالة حدوث أي نقص مؤقت يف النقدية              
ويف فترة السنتني املشمولة بالتقرير، مل ُتجِر ".  املال املتداول من االشتراكات بأسرع وقت ممكنمن احتياطي رأس

ومن املتوقع أن يصل احتياطي رأس . األمانة أي سحب من االحتياطي اخلاص بأي من الصناديق االستئمانية القائمة
 .رات الواليات املتحدة تقريباً دوالر من دوال٨٦٨ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥املال املتداول الضروري يف هناية 

  االستنتاجات والتوصيات-خامساً 

طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل الدورة السابعة تقريراً عن األداء  -٦٨
وقد . ندوق العام وتقدم هذه الوثيقة معلومات تفصيلية عن استخدام األموال يف إطار الص          . املايل مليزانية االتفاقية  

 . يرغب األطراف يف استعراض الوثائق والتوصية مبا جيب أن يتخذه األمني التنفيذي من إجراءات

. وواصـل األمني التنفيذي بانتظام توجيه رسائل تذكري إىل مجيع األطراف الذين مل يسددوا اشتراكاهتم               -٦٩
بكة ميكن لألطراف من خالله التأكد من حالة        وباإلضـافة إىل ذلـك، أقامـت األمانة ربطاً مع املوقع على الش            

، هناك مبلغ   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣٠ومع ذلك، فحىت    . وجيري حتديث التقرير شهرياً   . االشتراكات غري املسددة  
وقد يرغب . ما زال مستحقاً) ٢٠٠٣-١٩٩٩من الفترة ( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ٧٢٦ ١٧١قدره 

 . صية باإلجراء الذي ينبغي أن تتخذه األمانة فيما يتعلق هبذه االشتراكات املستحقةمؤمتر األطراف يف التو

ونظراً الخنفاض قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو، تشري إسقاطات النفقات احلالية إىل احتمال               -٧٠
، قد يرغب مؤمتر األطراف يف ومراعاة لذلك . جتـاوز النفقات لالعتمادات إذا ما احتفظت األمانة ببنيتها الراهنة         

 .تفويض األمانة الستخدام أية وفورات متاحة مرحلة من الفترات السابقة

- - - - - 

 


