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 مؤمتر األطراف
               الدورة الثامنة

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٤- ٣       مدريد، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٦      البند 
                               برنامج وميزانية أمانة االتفاقية

 ج وامليزانيةالربنام

 مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانية لفترة السنتني 

 موجز

       يورو   ١٧     ٠٥٩     ٠٠٠                   ما مقداره إىل         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                          تـبلغ امليزانـية الـربناجمية املقـترحة لفترة السنتني            - ١
                       ً        لضمان تقدمي اخلدمات عملياً إىل                                      ولإلبقاء على االحتياجات الدنيا       )                               من دوالرات الواليات املتحدة      ٢٣     ٠٢٧     ٠٠٠ (

                          ومتثل هذه امليزانية املقترحة    ).    م أ (                                                                وتأخذ هذه امليزانية يف االعتبار أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف   .       األطراف
                              وميثل ذلك باليورو زيادة بنسبة   ).                                 يف املائة بدوالرات الواليات املتحدة     ٣٧,٨٤ (                  يف املائة باليورو      ١٩,٤٣            زيادة بنسبة 

                                                                                        يف املائة فيما يتعلق باألمانة واآللية العاملية على التوايل، عدا النفقات العامة واحتياطي رأس      ١٣,١٣           يف املائة و     ١٦,٦٤
  .                                          املال املتداول واملسامهة املقدمة من البلد املضيف

ُ                                                ُووجهت األمانة بقيود قاسية يف امليزانية أدت           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                     وعقب اعتماد ميزانية فترة السنتني       - ٢             إىل جتميد    
          والصناديق   )                النفقات العامة  (                                                                                       وظـيفة مـن وظائف امليزانية العادية والوظائف املمولة من تكاليف دعم الربامج                 ١٤

                                                                                               ويف غضون ذلك، زادت املسؤوليات املسندة إىل األمانة، وهو ما يتضح من إطالق عمليتني حكوميتني                 .            التكميلـية 
                          ، واالحتفال بالسنة الدولية  )                                   مل بني الدورات و الفريق العامل املخصص                        الفريق احلكومي الدويل العا (              دوليتني جديدتني 

       الدورة  (                                                                      وتنظيم اجتماعني هليئيت إدارة رئيسيتني يف غضون فترة تقل عن شهرين              )     ٢٠٠٦   يف   (                    للصـحارى والتصحر    
   ).                                                               اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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                                                                            ي ما خيلص إليه الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات والفريق العامل املخصص من                  ومن املتوقع أن يؤد - ٣
                                                                                                       نـتائج، ال سـيما فيما يتعلق بوضع السياسات وحتديد االستراتيجيات، إىل حدوث زيادة إضافية يف املهام األساسية      

                                            دقيق للطبيعة احملددة هلذه املهام اجلديدة                                                               إال أنه من الصعب، يف هذه املرحلة املبكرة، وضع تقدير           .                   املسندة إىل األمانة  
                                                           ولذلك، فإن النهج املختار يعزز حتقيق املزيد من الترشيد           .                                                       ونطاقهـا ومداها من حيث احتياجات التوظيف اإلضافية       

عالَج الزيادة املتوقعة يف حجم العمل، يف اجلانب األكرب منها، بزيادة توسيع              .                                   والتبسيط للمسؤوليات داخل األمانة     ُ    َ                                                                            وُت
 .                                                                                                    ملهام املندرجة يف إطار مهام اإلشراف اإلشرافية الرئيسية، وليس عن طريق إجياد وظائف إضافية يف امليزانية األساسية ا

                                                                                                             ومن اجلدير بالذكر أن إبقاء التوظيف باألمانة على ذات املستوى الناتج عن الدورة السابعة ملؤمتر األطراف                 - ٤
                 ، وهو ما يعود إىل  )                                يف املائة بدوالرات الواليات املتحدة     ٢٨,٣٤ (            ائة باليورو       يف امل     ١٠,٥٦                   ً        سيمثل يف البداية منواً بنسبة 

                                                                                                                 عوامـل شـىت، مـن بيـنها تقلبات أسعار الصرف، والزيادات السنوية الكبرية يف مرتبات موظفي األمم املتحدة                   
                        مج وامليزانية احلاليان إىل                  وبينما يسعى الربنا  .               و املرفق األول  ٣٠-  ٢٧                                            واستحقاقاهتم، على النحو املشار إليه يف الفقرات 

                                                         يف املائة من تكاليف التوظيف اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف     ٨٦,٧                                             احتواء النمو من الناحية املالية، فهما ميثالن حنو 
   ). ٥                                                     وظيفة معتمدة على النحو املبني يف العمود األخري من اجلدول   ٤٣ (              دورته الثالثة 

ُ                  بأقل من قدرهتا الكاملة؛ حيث ُجمدت بعض            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦           السنتني                                     وقد كانت األمانة تعمل خالل فترة      - ٥                             
ُ ِ  َ                          الوظائف املموَّلة من امليزانية األساسية، بينما ُمِلئَت وظائف أخرى حسب احلاجة                                   ويتضمن الربنامج وامليزانية املقترحان   .             َّ                              

َ                                  وَملء وظيفتني جممدتني من وظائف اخلدمات ٢-                     وظيفة جديدة برتبة ف    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨             لفترة السنتني         وتستند   .         العامة  
         وسوف تظل   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                 إىل فترة السنتني     )                       إعادة تقدير التكاليف   (                                           الـتوقعات اخلاصة الحتياجات فترة السنتني       

              وتوضح اجلداول     ).   ٣٢    و   ٣١               يف الصفحتني     ٧    و  ٦              انظر اجلدولني    (                                                 بعـض الوظائف جممدة خالل فترة السنتني احلالية         
َ                           قاَرنة يف املبالغ والنسب املئوية             التغيريات امل  ٢٨-  ٢٤   و  ١٣                  الواردة يف الصفحات    .  
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
  ٥  ٦- ١ ........................................................              معلومات أساسية -   ً أوالً

  ٥  ١ .......................................................      الوالية -   ألف
  ٥  ٦- ٢ ................................................           نطاق املذكرة -   باء

  ٥   ٢٤- ٧ ...........................................................           استعراض عام -     ً ثانياً

  ٥   ١١- ٧ .............................................               التوجه السياسايت -   ألف
  ٦   ١٦-  ١٢ ..............................                        ملخص االحتياجات من املوارد -   باء
                                          يورو مقابل دوالر الواليات املتحدة من أثر                         ما الرتفاع قيمة ال    -   جيم

  ٨   ٢٢-  ١٧ ...........................................                يف مشروع امليزانية
                                                            الـتدابري املمكـن اختاذهـا للحد من خماطر تقلبات أسعار            -   دال

   ١٠   ٢٤-  ٢٣ .....................................................      العمالت

   ١١   ٢٩-  ٢٥ .................................................................       املنهجية -     ً ثالثاً

   ١١   ٢٨-  ٢٥ .................................                           إعادة تقدير تكاليف امليزانية -   ألف
   ١١   ٢٩ .........................                             تكاليف املوظفني والتكاليف األخرى -   باء

   ١١   ٣٣-  ٣٠ .................................                               حتليالت مفصلة لالحتياجات من املوارد -     ً رابعاً

   ١٩   ٩٨-  ٣٤ .........................    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -     ً خامساً

   ١٩   ٤١-  ٣٤ .................................                          اإلدارة والسياسات التنفيذية  -   ألف
   ٢٠   ٤٩-  ٤٢ .................                                       الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني -   باء
   ٢٢   ٥٧-  ٥٠ ...........................................                  العلم والتكنولوجيا -   جيم
   ٢٣   ٦٥-  ٥٨ .................................................            تيسري التنفيذ  -   دال
   ٢٦   ٧٣-  ٦٦ ..................................                      العالقات اخلارجية واإلعالم  -   هاء
   ٢٧   ٧٨-  ٧٤ ...................                                 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -   واو
   ٢٨   ٩٢-  ٧٩ .............................................              اخلدمات اإلدارية  -   زاي
   ٣٠   ٩٤-  ٩٣ .........................................                 تكاليف دعم الربامج  -   حاء
   ٣١   ٩٥ ..................................                        احتياطي رأس املال املتداول  -   طاء
   ٣١   ٩٦ ....................                        املضيف يف امليزانية األساسية            مسامهة البلد   -   ياء

   ٣١   ٩٨-  ٩٧ ....                                                 التكاليف املتصلة باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة يف بون  -   كاف

   ٣٢    ١٠٢-  ٩٩ ........................                                       ميزانيات الطوارئ والصندوق اخلاص للمشاركة -     ً سادساً
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
   ٣٣    ١٠٦-   ١٠٣ ......................................................                 النتائج والتوصيات -     ً سابعاً

   ٣٣    ١٠٥-  ٠٣ ١ .......................................................       النتائج -   ألف
   ٣٤    ١٠٦ ...................................................        التوصيات -   باء

 املرفقات

   ٣٦ ..........................                                                     االفتراضات املستخدمة يف حساب التكاليف الواردة يف امليزانية -    األول
      يونيه  /             إىل حزيران      ٢٠٠١                                                                 تطور قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو يف الفترة من            -     الثاين

   ٣٩ .................................     ً                                     وفقاً ألسعار الصرف الرمسية لدى األمم املتحدة    ٢٠٠٧
   ٤٠ ...................................                                               تطورات امليزانية بدوالرات الواليات املتحدة وباليورو -    ثالث  ال

                                                                                        تطور امليزانية بدوالرات الواليات املتحدة وباليورو، لعروض امليزانيات املعتمدة، والنمو           -      الرابع
   ٤١ .........................              وظيفة معتمدة  ٤٣                                    االمسي الصفري، والنمو احلقيقي الصفري، و

   ٤٢ ............    ٢٠٠٧-    ٢٠٠١                       األمم املتحدة يف الفترة                              التغيريات يف اجلدول الرمسي ملرتبات -     اخلامس
   ٤٣ .....    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                          جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة  -      السادس

 اجلداول

  ٧ ......................    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                           حتليل موجز لالحتياجات من املوارد لفترة السنتني  - ١
   ١٢ .........................................                                      تقديرات االحتياجات من املوارد حسب الربامج - ٢
   ١٣ ...................................                                   االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق        تقديرات  - ٣
   ١٤ .....                                                                   تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق بعد إعادة حساب التكاليف - ٤
                                                                              تقديـرات االحتـياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق، النمو االمسي الصفري، النمو        - ٥

   ١٥ ................... )     وظيفة    ٤٣ (                                                 الفعلي الصفري، التعيني يف مجيع الوظائف املوافق عليها 
   ١٧ .........                      الوظائف املوافق عليها-                                               احتياجات أمانة اتفاقية مكافحة التصحر من املوظفني  - ٦
   ١٧ ...............................             َّ    الوظائف املموَّلة-                                  احتياجات أمانة االتفاقية من املوظفني  - ٧
   ٣٢ .....................................                                           تقديرات نفقات الطوارئ املتعلقة خبدمات املؤمترات - ٨
   ٣٣ ....................                   ملؤمتر األطراف يف بون                                          تكاليف التشغيل املتعلقة بعقد الدورة التاسعة - ٩
   ٣٣ .......................................                                          االحتياجات التقديرية من املوارد للصندوق اخلاص -  ١٠

   ١٨  )                    الوظائف املوافق عليها   (    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                           املالك األساسي املقترح ألمانة االتفاقية للفترة -        خمطط بياين
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                      ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر                                 مـن الـنظام الداخلي مل       )  د (  ١٠                تـنص املـادة      - ١
                                                                                عـلى أن يشـمل جدول األعمال املؤقت، لكل دورة عادية يعقدها مؤمتر األطراف حسب            )  ١-    م أ  / ١         املقـرر    (

    ؤمتر                        ومبقتضى القواعد املالية مل  .                                                                              االقتضاء، امليزانية املقترحة، إىل جانب املسائل املتعلقة باحلسابات وبالترتيبات املالية
                                                           ، طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي أن يعد تقديرات امليزانية  ) ٣                ، املرفق، الفقرة  ١-   م أ / ٢      املقرر  (       األطراف 

  .                                          لفترة السنتني التالية وأن يعرضها على األطراف

  نطاق املذكرة-باء 

             برنامج ووجه                                                                                     طلب مؤمتر األطراف كذلك إىل األمني التنفيذي أن يدرج يف عرض امليزانية، حسب كل                - ٢
                           والنفقات املقررة والفعلية     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                 من أوجه اإلنفاق، بيانات تظهر النفقات املقررة واملتوقعة لفترة السنتني 

                                    ، قبل وبعد إعادة حساب التكاليف          ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                لفـترة السـنتني املنتهـية والنفقات املقترحة لفترة السنتني           
   ). ٤           انظر اجلدول  (                                             تحدة و باليورو وبالنسبة املئوية بني هذه الفئات                                        والتغيريات يف التكاليف بدوالرات الواليات امل

                                                                                                كمـا طلب مؤمتر األطراف إىل األمني التنفيذي أن يدرج تفسريات التقديرات واالفتراضات املستخدمة               - ٣
   ).               انظر املرفق األول (                          ُ                               حلساب زيادات التكاليف اليت طُبقت على كل وجه من أوجه اإلنفاق 

                                      ً                                              راف كذلك إىل األمني التنفيذي أن يقدم، فضالً عن امليزانية املقترحة لفترة السنتني                              وطلـب مؤمتر األط    - ٤
      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                   ُ                                          ، اثـنني من السيناريوهات البديلة اليت ُتبقي على امليزانية األساسية عند مستوى         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

                          الواليات املتحدة وباليورو                                                                          وبنسبة منو امسي تبلغ صفر يف املائة ونسبة منو حقيقي تبلغ كذلك صفر يف املائة بدوالر
   ). ٥           انظر اجلدول  (            على حد سواء 

     وهذه   . ICCD/COP(8)/13                                                   ً                          وتـرد التكالـيف املرتـبطة بوحدات التنسيق اإلقليمية مدرجةً يف الوثيقة              - ٥
  .                                      التكاليف غري مدرجة يف مقترح امليزانية هذا

                              امليزانية املقترحة من أجل                                                                             وعـلى األطراف مالحظة أنه رمبا تكون تدعو احلاجة إىل رصد اعتمادات يف             - ٦
  .                                                               مقررات الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف اليت قد تترتب عليها آثار مالية

  استعراض عام-     ً ثانيا  

  التوجه السياسايت-ألف 

                                                         َّ                                اجملتمع الدويل على أرفع مستوياته مبا تؤديه االتفاقية من دور حمدَّد يف اجلهد الرامي إىل حتقيق األهداف     أقر  - ٧
                                إن ما لتغري املناخ وتقلبه من تأثري   .                                                                    ية لأللفية، وخباصة ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر وحتقيق األمن الغذائي     اإلمنائ

                                                                                                              متزايد على البشر وعلى النظم اإليكولوجية يف األراضي اجلافة يدعو إىل ضرورة وضع استراتيجيات للتغلب على                
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ٍ        ً      ً               مرفق البيئة العاملية ميدانَ عمٍل رئيسياً جديداً بشأن                      كما أن حتديد    .                                         تلـك املشكلة ووضع برامج للتكيف معها          َ                          
َ                                                                  ً                    تردي األراضي، ووضَع الربنامج التنفيذي بشأن اإلدارة املستدامة لألراضي، أمران يفتحان آفاقاً جديدة أمام تعبئة                  

  .                           املوارد يف سبيل مكافحة التصحر

                           عت اللمسات النهائية على         ً                               بلداً من البلدان األطراف قد وض        ٩٦        ، كان       ٢٠٠٧         أبـريل    /          نيسـان    ٣٠  ويف - ٨
  ،     ٢٠٠٥                                                                                                                برامج عملها الوطنية لتنفيذ االتفاقية، بينما جتتهد البلدان األطراف املتبقية إلمتام براجمها حبلول هناية عام                

                                                                                        وقد أشار معظم تلك البلدان إىل أن إجراءات التصديق على برامج عملها الوطنية قد                .                           وفق ما يقتضيه إعالن بون    
  .  ية                   بلغت مراحلها النهائ

ُ                                                                                                    وقـد ُشـرع يف تنفيذ برامج العمل اإلقليمية يف أفريقيا وآسيا وبلدان البحر الكارييب عن طريق تشجيع                - ٩     
        بيد أن    .                                                                                                   شـبكات الـربامج املواضيعية، وبدأت بالفعل تطورات مماثلة مبوجب مرفقات التنفيذ اإلقليمي األخرى             

  . ل                                      ً                 اإلبقاء على زخم هذه املبادرات يتطلب قدراً من الدعم املتواص

                                                                                              وتتمثل التحديات الرئيسية اليت تواجهها عملية تنفيذ االتفاقية خالل فترة السنتني القادمة يف ضمان حتقيق  -  ١٠
                                                                                                              الشروط الضرورية إلنفاذ برامج العمل على حنو يتميز بسرعة االستجابة والتنسيق عن طريق احلفاظ على الزخم                

                                                   املتابعة لعمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات           وعلى سبيل   .                                     السياسي الضروري واملوارد املتعلقة بذلك
                                                                                                       والفريق العامل املخصص لوضع التقارير، فإن توافق اآلراء الذي برز بشأن مسار استراتيجي لتنفيذ االتفاقية يتوقع 

       تويات،                                                                                                     أن يتضـمن التوعـية بالسياسات العامة، وزيادة الترابط بني الربامج، والتعاون املؤسسايت على مجيع املس         
                            ويتوقع أن تؤدي األمانة دورها   .                                                                           وتوفـري الدعم املايل والفين، والتعزيز الضروري إلدارة املعرفة وجودة املعلومات     

  .    ً              كامالً يف هذا السياق

     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                                      ويف ضـوء ما تقدم، ميكن تلخيص جماالت تركيز ميزانية وبرنامج األمانة لفترة السنتني              -  ١١
  :        فيما يلي

                                        الجتماعات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛           تقدمي اخلدمات  ) أ ( 

                                                                                             التعريف بالسياسات والتوعية هبا، ودعم عملية استعراض االتفاقية عن طريق دعم عملية رصد               ) ب ( 
                                                           تنفيذها يف مجيع األقاليم، ووضع الترتيبات االستشارية ذات الصلة؛

                      عملية تنفيذ االتفاقية؛                         ً                              تقدمي املشورة والدعم تعزيزاً للجوانب املواضيعية والعلمية ل  ) ج ( 

  .                                                             وضع استراتيجية إعالمية وتوعوية شاملة يف ضوء توجيهات مؤمتر األطراف  ) د ( 

  ملخص االحتياجات من املوارد-باء 

                    ، مبا فيها تكاليف        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                      تقدير جملموع االحتياجات من املوارد لفترة السنتني          ١               يرد يف اجلدول     -  ١٢
  .                                       ملتداول، عدا تكاليف خدمات املؤمترات احملتملة                              دعم الربامج واحتياطي رأس املال ا
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ حتليل موجز لالحتياجات من املوارد لفترة السنتني -١اجلدول 
 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

      )االخنفاض(الزيادة  ) لالخنفاض٪( للزيادة ٪

 يف الفترة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 بالفترة مقارنة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 ةيف الفتر

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 بالفترةمقارنة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 يف الفترة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 بالفترة مقارنة 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 يف الفترة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 بالفترة ةمقارن

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

جمموع االحتياجات من 
 املوارد للفترة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 املبلغ املعتمد للفترة

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 املبلغ املعتمد للفترة

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 رةاملبلغ املعتمد للفت

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 

           وصف النشاط دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

َ   سعر الصرف املستخَدم ١,٠٠٠٠ ٠,٨٥٦٩ ١,٠٠٠٠ ١,٠٨٥٠ ١,٠٠٠٠ ١,١٦٩٦ ١,٠٠٠٠ ١,٣٥٠٠                     

  )أ( )ب( )ج( )د(  )ه( )و( )ز( )ح(      ) ه / ز     ) = ( ط (  ) و / ح     ) = ( ي (
               أمانة االتفاقية   ١٠     ٧٤٢   ١٢     ٥٣٧   ١١     ٢٨١   ١٠     ٣٩٩   ١١     ٩٤٥   ١٠     ٢١٢   ١٦     ٠٨٣   ١١     ٩١٥ ٤ ١٣٨ ١ ٧٠٣ ٣٤,٦٤ ١٦,٦٤

              اآللية العاملية  ٣     ٥٢٥  ٤     ١١٣  ٣     ٧٠١  ٣     ٤١١  ٣     ٨٨٦  ٣     ٣٢٣  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩ ١ ١٨٩ ٤٣٦ ٣٠,٦٠ ١٣,١٣

  ج          جمموع الربام   ١٤     ٢٦٧   ١٦     ٦٥٠   ١٤     ٩٨٢   ١٣     ٨١٠   ١٥     ٨٣١   ١٣     ٥٣٥   ٢١     ١٥٨   ١٥     ٦٧٤ ٥ ٣٢٧ ٢ ١٣٩ ٣٣,٦٥ ١٥,٧٨

               النفقات العامة  ١     ٨٥٥  ٢     ١٦٥  ١     ٩٤٨  ١     ٧٩٤  ٢     ٠٥٨  ١     ٧٥٩  ٢     ٧٥١  ٢     ٠٣٨ ٦٩٣ ٢٧٩ ٣٣,٦٧ ١٥,٨٥

                         احتياطي رأس املال املتداول    ١١٢    ١٣١    ١١٩    ١١٠   ١٢   ١٠    ٥٠٠    ٣٧٠ ٤٨٨ ٣٦٠ ٤ ٠٦٦,٦٧ ٣ ٦٠٣,٧٠

ــنه      مطــرو  )   ٩٠٩ (  ) ١     ٠٢٣ (  ) ١     ١١٠ (  ) ١     ٠٢٣ (  ) ١     ١٩٦ (  ) ١     ٠٢٣ (  ) ١     ٣٨٢ (  ) ١     ٠٢٣ ( )١٨٦( -  ١٥,٥٥ -          مســامهة  :   ً       حاً م
                البلد املضيف

      أمانة    (-                  جممـوع األمـوال        ١٥     ٣٢٥   ١٧     ٩٢٣   ١٥     ٩٣٩   ١٤     ٦٩١   ١٦     ٧٠٥   ١٤     ٢٨١   ٢٣     ٠٢٧   ١٧     ٠٥٩ ٦ ٣٢٢ ٢ ٧٧٨ ٣٧,٨٤ ١٩,٤٣
  )               اآللية العاملية +         االتفاقية 

              النسبة املئوية      ٩١,٧٤       ١٢٥,٤٨      ٩٥,٤١       ١٠٢,٨٥       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠       ١٣٧,٨٤       ١١٩,٤٣    
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                                                                                               ئيسـية اليت أثرت على امليزانية املقترحة هي ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر، والوظيفة                             والعوامـل الر   -  ١٣
                                                                                اليت مت استحداثها يف وحدة جلنة العلم والتكنولوجيا، وملء وظيفتني من فئة              ٢-                                اجلديـدة مـن الفنية برتبة ف      

  .                     اق منظومة األمم املتحدة                                                                  اخلدمات العامة، باإلضافة إىل التسويات السنوية ملعايري األجور على كامل نط

 ُ                                                                                                 وُيـبقي هذا املقترح على املستويات املعتمدة من مالك املوظفني ودرجات املوظفني، ويقدم بعض الدعم                -  ١٤
                  يف وحدة العلم     ٢- ُ                                                          وُيقترح استحداث وظيفة جديدة من الفئة الفنية برتبة ف          .                                 لألنشـطة الرئيسـية الضـرورية     

   ُ                         وال ُيقترح إنشاء وظائف جديدة   .                              ات مجع املعلومات وحتليلها ونشرها                                     والتكنولوجيا لتمكني األمانة من توفري خدم
                                                  كما ورد اقتراح بتوفري التمويل الكامل لوظيفتني         .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                            أو رفع درجات الوظائف خالل فترة السنتني        

  ل                           ما برحت الوظيفتان جممدتني خال   (    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                     إضافيتني من فئة اخلدمات العامة وملئهما خالل فترة السنتني 
   ).                  فترة السنتني احلالية

                  يف املائة باليورو     ١٦,٦٤                    متثل زيادة بنسبة       ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                   إن امليزانـية الربناجمية املقترحة لألمانة للفترة         -  ١٥
                                                وباملقارنة مع امليزانية املعتمدة لفترة السنتني        .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦        ً                    ، مقارنةً مبيزانية الفترة      )                    يف املائة بالدوالر        ٣٤,٦٤ (

            يف املائة        ١٩,٤٣                 زيادة بنسبة        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                           زانـية االتفاقية املقترحة لفترة السنتني                   ، متـثل مي       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
   ).                 يف املائة بالدوالر     ٣٧,٨٤ (        باليورو 

َ  َّ                                  إن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر والتعديالت يف مستويات املَرتَّبات على نطاق منظومة األمم املتحدة  -  ١٦                                                          
                  أما العوامل األخرى   .          ً                                      دة، حمسوبةً بالدوالر، يف امليزانية الربناجمية املقترحة                  يف املائة من الزيا  ١٩                 تساهم بنسبة حوايل 

                                                                                                             فتشـمل التكالـيف اإلضافية املرتبطة مبقر األمم املتحدة والزيادة يف تكاليف التأمني الصحي والتكاليف املتزايدة           
  .                        ملعظم اخلدمات واملواد األخرى

 يات املتحدة من أثر يف مشروع امليزانية ما الرتفاع قيمة اليورو مقابل دوالر الوال-جيم 

                                     ، متوسط أسعار الصرف الرمسية لألمم          ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨  ُ                                                  اسُتخدم، يف إعداد برنامج وميزانية فترة السنتني         -  ١٧
                   دوالر، وقد بلغ         ١,٣٣٠  =          يورو       ١,٠٠        ، وهو       ٢٠٠٧       يونيه   /                 يناير إىل حزيران   /                                  املـتحدة للفترة من كانون الثاين     

     ً                          ووفقاً لذلك، ويف ضوء الزيادة       .       ١,٣٥٠٠                                      ر وقت إعداد وثيقة امليزانية حوايل                                       سـعر صرف اليورو مقابل الدوال     
     مايو  /                                                  ويف سعر الصرف الرمسي لألمم املتحدة لشهر أيار            ٢٠٠٧       أبريل   /                                        الكبرية يف قيمة اليورو خالل شهر نيسان      

       ١,٣٤٤  =          يورو       ١,٠٠        ، وهو       ٢٠٠٧       يونيه   /                       دوالر؛ ولشهر حزيران         ١,٣٦٦١  =          يورو       ١,٠٠          ، وهـو        ٢٠٠٧
  .      دوالر      ١,٣٥٠٠  =        يورو     ١,٠٠                                               ر، فقد استخدم يف مجيع حسابات امليزانية سعر صرف هو    دوال

ّ          وتتلقى األمانة دخلها بالدوالر وفقاً للقواعد املالية ملؤمتر األطراف وملقرراته ذات الصلة، بينما تقّوم معظم  -  ١٨                                                         ً                                
            ً       ً                        ني تؤثر تأثرياً مباشراً على توافر املوارد                                                                وبالتايل فإن التقلبات يف أسعار الصرف بني هاتني العملت          .                نفقاهتا باليورو 

  .                                                الفعلية الالزمة لعمل األمانة واآللية العاملية كليهما

                                               ، فقد درست األمانة بعناية املقررات املعتمدة           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                              وفيما يتعلق بربنامج وميزانية فترة السنتني        -  ١٩
                                                 مليزانية واحلسابات من دوالر الواليات املتحدة إىل                                                                        يف الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف واملتعلقة بالتغيري يف عملة ا          

                       ، حيث سيطرأ تغيري يف         ٢٠١٠                                                                                   الـيورو والتكاليف اإلضافية اليت ستتكبدها ما مل يؤجل تنفيذ هذه املقررات حىت              
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                                                             وعقب الدورة السابعة ملؤمتر األطراف بفترة قصرية جرى اتصال           .                                            نظام احلسابات يف كامل منظمة األمم املتحدة      
              ، الذي كان قد  ٧-   م أ /  ٢٣                       ُ              ً                               مم املتحدة يف جنيف، حيث أُحيط املكتب علماً بالصياغة النهائية للمقرر              مبكتـب األ  

                                   وأشار مكتب األمم املتحدة يف جنيف        .                                                                   عرض على املكتب يف شكل مسودة خالل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف          
                                    يتمكن نظام املعلومات اإلدارية املتكامل                                                                بأنه من غري املمكن تنفيذ التغيريات اليت نص عليها ذلك املقرر، حيث لن 

                                  ً                    وأشار مكتب األمم املتحدة يف جنيف أيضاً إىل أنه لن            .                                                      من معاجلة عمليات احملاسبة بغري دوالر الواليات املتحدة       
                 ُ    وكما أحاطت األمانةُ     .                                                                                     يستطيع االحتفاظ بأصول األمانة باليورو، حسب مقررات الدورة السابعة ملؤمتر األطراف          

َ      املكتَب علم   ً                                                                                                   اً بنتائج مشاوراهتا مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف حول إمكانية احلصول على تقرير نظام اإلدارة                    
  .                                                                                          كما تطرقت إىل املزيد من املشاورات بني ممثلي االحتاد األوريب ومكتب األمم املتحدة يف جنيف                .              احلايل باليورو 

                                           سابات والتقارير باليورو سيشكل خمالفة للوائح                                                        وكان رد مكتب األمم املتحدة يف جنيف أن اإلبقاء على دفاتر احل 
                                                                                                  األمم املتحدة السارية، ولذلك، وألسباب تتعلق بالسياسة العامة، سيكون من غري املمكن ملكتب األمم املتحدة يف    

     ً            ُ                            ووفقاً لذلك، فقد أُحيلت هذا املسألة إىل الدورة   .                                                           جنيف األخذ مبقرر مؤمتر األطراف بشأن النظام املايل واحملاسيب        
  .                   الثامنة ملؤمتر األطراف

                      ُ                              وجيوز، كما يف املاضي، أن ُتدفع املسامهات بأية عملة قابلة   .                  ُ   َّ                        وتوصي األمانة بأن ُتقيَّم املسامهات باليورو      -  ٢٠
                                            والسبب هو أنه، يف السابق، كانت مسامهات األطراف   .                                                    للتحويل حبرية، وذلك حسب املبلغ املقابل للتقييم باليورو

          يناير من   /                                           ً                              على الرغم من أن تلك املدفوعات مستحقة اعتباراً من أول كانون الثاين            (     سنة  ُ                           ُتدفع يف أي وقت طيلة ال     
                                                                                        ، وإذا ما استمر أسلوب الدفع هذا، فإن املبالغ املستلمة حسب ما يقابلها باليورو               )                             كـل سـنة من فترة السنتني      

                    باإلضافة إىل ذلك، فإن   .     يورو                                                                     ً               ستكون قريبة من التكاليف الفعلية لتصريف شؤون األمانة واليت تتكبدها أساساً بال           
                                                                                                                 مـبالغ امليزانية املعتمدة، واملسجلة بالدوالر يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل، سيصبح من الضروري تعديلها               
     ً     ً                                                                                             شهرياً وفقاً ألسعار الصرف الرمسية لألمم املتحدة لتعكس قيمتها املقابلة باليورو حينئذ، بينما تظل يف إمجايل مبالغ 

  ،  ٧-   م أ /  ٢٣                                  ً     ً                           وعلى الرغم من أن هذا ال يعترب تنفيذاً كامالً ملقرر مؤمتر األطراف            .                   اعتمدهتا األطراف               الـيورو اليت  
                        الذي تعول عليه األمانة -                                                                     فإن ضرورة االحتفاظ بصلة مع األمم املتحدة من خالل مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

                                     ام يف املوارد البشرية، وبعض أنشطة                                                                         يف خدمـات مؤمتـراهتا، ونظام احلسابات، وكشوف املرتبات، وبعض امله          
                                                     وعجز نظام املعلومات اإلدارية املتكامل عن معاجلة        -                                                       املشـتريات وبعض املهام األخرى اليت تقتضيها الضرورة         

َ   ًٍ                          احلسابات بغري دوالر الواليات املتحدة، جيعالن هذا احلل اجلزئي ضرورياً ومستصَوباًٍ يف هذا الوقت                  ً     وفضالً عن    .                                                           ً      
                               ، خاصة احلد من اخلطر الذي تواجهه  ٧-   م أ /  ٢٣                                   ض، وليس مجيع أهداف مقرر مؤمتر األطراف                 ذلك، فإنه حيقق بع

                                                                                                              األمانـة بسـبب تقلبات أسعار صرف اليورو مقابل الدوالر واملطابقة اجلزئية لالشتراكات باليورو مع تكاليف                
  .                        التشغيل باليورو يف األمانة

              ً                                         املفروضة عاملياً على امليزانية أن الزيادة يف امليزانية                                                          وقـد تالحظ األطراف أثناء نظرها يف القيود الصارمة         -  ٢١
ُ                               املقـترحة نتـيجة تقلـب أسـعار العمـالت قد ُعرضت كما يلي                 ُ                                      اعُتمدت امليزانية املخصصة لفترة السنتني      :                                    

             ُ                    يف املائة، واعُتمدت امليزانية      ٥      ً           مضافاً إليها        ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                         عـلى أسـاس ميزانية فترة السنتني             ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
  .          يف املائة ٥      ً         مضافاً إليها     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                               على أساس ميزانية فترة السنتني     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦         السنتني             املخصصة لفترة

      يوليه  /     متوز-      يونيه  /                                                                                  ومل ختصص اعتمادات إضافية للتكيف مع ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر منذ الفترة حزيران
          كما مل ختصص   .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢        السنتني                                                  ، وهي الفترة اليت أعدت فيها ميزانية فترة          )                    انظـر املرفق الثاين      (    ٢٠٠١
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      ٢٠٠١                                                                                                   اعـتمادات لتوفري مبالغ تغطي الزيادات الفعلية اليت شهدهتا أجور موظفي منظومة األمم املتحدة منذ عام        
     انظر  (                      يف املائة بالدوالر       ٥٩                                                                    وعليه، فإن اخلسارة يف ميزانية االتفاقية بالقيمة الفعلية تقارب             ).                    انظر املرفق الرابع   (

   ). ٥                       اخلاص بالدوالر يف اجلدول            العمود األخري

                                                                                                 ويـبني الرسـم البياين الوارد يف املرفق األول العالقة بني الدوالر واليورو حسب أسعار الصرف الرمسية           -  ٢٢
                              أما الرسم البياين الوارد يف       .     ٢٠٠٧      مايو   /           إىل أيار      ٢٠٠١       يناير   /                                                 الشـهرية لألمم املتحدة للفترة من كانون الثاين       

        ، واليت      ٢٠٠٢                                                                          ارنة بني مستويات امليزانية املعتمدة بكل من الدوالر واليورو منذ عام                                        املـرفق الثالـث فيعرض مق     
  .                           تؤيدها وحدة التفتيش املشتركة

  التدابري املمكن اختاذها للحد من خماطر تقلبات أسعار العمالت-دال 

                        ي اليورو، سيمثل خطوة         ، وه  )١ (                                                                             إن اعتماد نظام للميزانية يأخذ يف احلسبان العملة اليت تتعامل هبا األمانة            -  ٢٣
                                                            وهناك عامل هام آخر يف هذا الصدد، هو وضع آلية ملعاجلة             .                                                   هامـة باجتاه احلد من خماطر تقلبات أسعار الصرف        
  .                                           املشاكل املالية اليت تنشأ بني دورات مؤمتر األطراف

                يت مشاورات مع                                                                          ُ                ولتحديد التدابري املالئمة اليت من شأهنا أن تقلل من خماطر تقلب أسعار العمالت، أُجر              -  ٢٤
                                                   ومن هذا املنطلق، ترد أدناه ثالث خيارات معروضة          .                                                          منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة توجد يف منطقة اليورو        

  :                     على األطراف للنظر فيها

     ً                                         ووفقاً هلذا اخليار، يعود تأثري تقلبات العمالت على   .                              ً           اعتماد اليورو كعملة تقييم بدالً من الدوالر  ) أ ( 
 ُ   َ                                              وُتخطَر األطراف مببالغ مسامهاهتا الفردية باليورو        .                                           ظ امليزانية املعتمدة على مستواها احلقيقي                        األطراف، بينما حتاف  

                                      ِْ                             ولن يتطلب تغيري عملة التقييم تغيريات مكِْلفة يف أنظمة احملاسبة القائمة؛  .                            على أساس جدول األنصبة املعتمد

  )                       تعراض تنفيذ االتفاقية              مثل جلنة اس   (                                                          السـماح هليـئة فرعـية تعقـد اجتماعات بني الدورات              ) ب ( 
                                                                                                                   باسـتعراض التغيريات اليت تطرأ على امليزانية بفعل تقلبات يف أسعار العمالت مل تكن منتظرة أو بفعل غريها من                   
                                                                                                               العوامـل غري املتوقعة اليت حتدث يف الفترات الفاصلة بني دورات مؤمتر األطراف، واملوافقة عليها، أو استعراض                 

                                                       بالنسبة للسنة الثانية من فترة السنتني واملوافقة عليها؛                          إعادة حساب تكاليف امليزانية

                                                                              وضع ميزانية للطوارئ ال جيوز استعماهلا إال يف حال حدوث تقلبات غري مواتية يف أسعار صرف   ) ج ( 
َ                                                                  ووفقاً هلذا اخليار، يطلب إىل األطراف املساَهمة يف صندوق الطوارئ يف بداية فترة السنتني بغية ضمان                  .       العمالت                                ً     
                                   ُ                                                                      املوارد على الفور يف حاالت اخلطر، كما ُيستعرض استخدام تلك املوارد يف كل دورة تالية من دورات                         توافـر 

  .           مؤمتر األطراف

                                                      

                        ً            هنا العملة اليت تؤثر أساساً على تكاليف   بأ  "                العملة الوظيفية "       ، تعرف   ٢١                                    وفـق املعـيار الدويل للمحاسبة رقم       ) ١ (
   ).    ً                       َّ      َّ                 كثرياً ما تكون العملة اليت تقوَّم وتسدَّد هبا تلك التكاليف (                                                    العمالة واملواد وغريها من تكاليف توفري السلع أو اخلدمات 
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  املنهجية-     ً ثالثا  

  إعادة تقدير تكاليف امليزانية-ألف 

       ملقترحة                                                             ، إىل األمني التنفيذي اقتراح ميزانية تبني أوجه اإلنفاق ا          ٧-    م أ  /  ٢٣                           طلب مؤمتر األطراف، مبقرره      -  ٢٥
                                                                                                       قبل إعادة تقدير التكاليف وبعدها، وتوضيح النسبة املئوية للتغيري يف التكاليف بدوالرات الواليات املتحدة واليورو 

  .                                              ُ                                 هلذه الفئات، وتعليل التقديرات واالفتراضات اليت اسُتخدمت يف حساب الزيادات يف التكاليف

                                                       تقدير التكاليف بأهنا عملية تقدير التكاليف الفعلية                                       ُ   َّ                   ويف مشـروع الربنامج وامليزانية هذا، ُتعرَّف إعادة          -  ٢٦
  .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                ، يف فترة السنتني     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                      لإلبقاء على هيكل املنظمة احلايل بشكله املعتمد لفترة السنتني 

ِ                                                                                       وعملية إعادة تقدير التكاليف ُتظِهر ما للعوامل اخلارجية املستقلة عن أنشطة األمانة من آثار يف االحتياجات من                    ُ                            
    .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           ً                                                  وارد املدرجة يف امليزانية، فضالً عن املستويات الفعلية للقوى العاملة يف فترة السنتني   امل

                                                                 ُ  َّ                                        وعملـية إعـادة تقدير التكاليف تبني آثار التضخم، والزيادات يف جداول املُرتَّبات االعتيادية يف األمم                 -  ٢٧
  :                                   ن أوجه اإلنفاق، وذلك على النحو التايل                                                         املتحدة وتطبيقها على بون، وتقلبات أسعار الصرف على كل وجه م

                                            تستند تقديرات التضخم إىل فئة النفقات املعنية؛  ) أ ( 

                          التسويات الدورية وتسويات   (                                                                مـا جيـري من تسويات ملراعاة التغيريات يف مستويات املرتبات              ) ب ( 
      وتقدر   .                   تحدة خالل الفترات             ً                                                      يتم استناداً إىل جداول املرتبات الرمسية املعمول هبا يف األمم امل            )                    الدرجـة السـنوية   

  .                                             يف املائة لدى موظفي فئة اخلدمات العامة          ١,٩                                         يف املائة لدى موظفي الفئة الفنية و           ٢,٢١                         الزيادة السنوية بنسبة    
ُ                            قد ُعوضت بالكامل بتخفيض تسوية     ٢٠٠٧      يناير  /                                                             وينبغي مالحظة أن الزيادة السنوية اليت طبقت يف كانون الثاين            

           مقر العمل؛

ُ                                                        الـنامجة عن تقلب سعر الصرف ُحسبت باستخدام أسعار الصرف الرمسية الشهرية                       التغـيريات   ) ج (                            
َ  َّ                                                       ويتجلى هذا التغيري يف ُمَرتَّبات موظفي الفئة الفنية ويف تسوية مقر العمل على حنو ما   .                           السـارية يف األمم املتحدة      ُ                     

  .                                         يظهر يف املخطط البياين الوارد يف املرفق الرابع

      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                             الذي يبني إعادة تقدير التكاليف من تكاليف فترة السنتني                      التحليل    ٥                ويرد يف اجلدول     -  ٢٨
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                 إىل امليزانية املقترحة لفترة السنتني 

  تكاليف املوظفني والتكاليف األخرى-باء 

  .                                                                                  لالطالع على االفتراضات املستخدمة يف حساب تكاليف املوظفني والتكاليف األخرى، انظر املرفق األول -  ٢٩

  حتليالت مفصلة لالحتياجات من املوارد-     ً رابعا  

  .                                 حتليالت مفصلة لالحتياجات من املوارد ٥   و ٤   و ٣   و ٢             تتضمن اجلداول  -  ٣٠
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب الربامج-٢اجلدول 

 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٪الزيادة  
 )٪االخنفاض (

٢٠٠٩ -٢٠٠٨ 
 مقارنة بالفترة

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 الزيادة 
 )االخنفاض(

٢٠٠٩-٢٠٠٨  
 مقارنة بالفترة

٢٠٠٧ -٢٠٠٦ 

 اجملموع 
٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

اجملموع 
٢٠٠٨-
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ 

اجملموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

 اجملموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

اجملموع 
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

اجملموع 
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

اجملموع 
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

اجملموع 
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

           وصف النشاط دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر دوالر دوالر يورو يورو ردوال يورو دوالر

                  سعر الصرف املستخدم       ١,٠٠٠٠       ٠,٨٥٦٩       ١,٠٠٠٠       ١,٠٨٥٠       ١,٠٠٠٠     ١٦٩٦ , ١       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠     ٣٥٠٠ , ١    

             برامج األمانة              
                           اإلدارة والسياسات التنفيذية  ١     ٥٥٠  ١     ٨٠٩  ١     ٥٥٠  ١     ٤٢٩  ١     ٧٥٠  ١     ٤٩٦  ١     ١١٤  ١     ١٧٣  ٢     ٢٨٧  ١     ٦٩٣    ٥٣٧    ١٩٧      ٣٠,٦٩      ١٣,٢٤
                                       الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية  ١     ٣٦٠  ١     ٥٨٨  ١     ٢٦٦  ١     ١٦٧  ١     ١٠١    ٩٤١    ٧٢٦    ٦٤٨  ١     ٣٧٤  ١     ٠١٧    ٢٧٣   ٧٦      ٢٤,٨٠   ٢٠ , ٨

                   العلم والتكنولوجيا    ٩٢٩  ١     ٠٨٤  ١     ٠٢٣    ٩٤٣    ٧٣٥    ٦٢٨    ٥٨٧    ٦٢٦  ١     ٢١٣    ٨٩٩    ٤٧٨    ٢٧١      ٦٥,٠٣      ٤٣,١١
             تيسري التنفيذ  ٣     ٤٨٧  ٤     ٠٦٩  ٤     ٠٠٩  ٣     ٦٩٥  ٤     ٤٩٢  ٣     ٨٤١  ٢     ٧٩٩  ٢     ٩٣٤  ٥     ٧٣٣  ٤     ٢٤٧  ١     ٢٤١   ٠٦ ٤   ٦٣ ,  ٢٧   ٥٥ ,  ١٠

                        العالقات اخلارجية واإلعالم     ٩٠٠  ١     ٠٥٠    ٧٤١    ٦٨٣    ٩٦٣    ٨٢٣    ٥١٩    ٥٤٨  ١     ٠٦٧    ٧٩٠    ١٠٤  )  ٣٣ (   ٨٠ ,  ١٠  )  ٩٩ , ٣ (
             مات واالتصاالت               تكنولوجيا املعلو    ١٣٠    ١٥٢    ١٥٩    ١٤٧    ٣١١    ٢٦٦    ٣١٥    ٣٣٦    ٦٥١    ٤٨٢    ٣٤٠    ٢١٦   ٣٢ ,   ١٠٩      ٨٠,٩٨
                        اخلدمات املالية واإلدارية   ٢     ٣٨٦  ٢     ٧٨٥  ٢     ٥٣٣  ٢     ٣٣٥  ٢     ٥٩٣  ٢     ٢١٧  ١     ٨٤٠  ١     ٩١٨  ٣     ٧٥٨  ٢     ٧٨٧  ١     ١٦٥    ٥٧٠      ٤٤,٩٣      ٢٥,٤٩

                          اجملموع الفرعي لربامج األمانة   ١٠     ٧٤٢   ١٢     ٥٣٧   ١١     ٢٨١   ١٠     ٣٩٩   ١١     ٩٤٥   ١٠     ٢١٢  ٧     ٩٠٠  ٨     ١٨٣   ١٦     ٠٨٣   ١١     ٩١٥  ٤     ١٣٨  ١     ٧٠٣      ٣٤,٦٤      ١٦,٦٤
              اآللية العاملية  ٣     ٥٢٥  ٤     ١١٣  ٣     ٧٠١  ٣     ٤١١  ٣     ٨٨٦  ٣     ٣٢٣  ٢     ٥١٢  ٢     ٥٦٣  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩  ١     ١٨٩    ٤٣٦     ٠,٦٠ ٣      ١٣,١٣

             جمموع الربامج    ١٤     ٢٦٧   ١٦     ٦٥٠   ١٤     ٩٨٢   ١٣     ٨١٠   ١٥     ٨٣١   ١٣     ٥٣٥   ١٠     ٤١٢   ١٠     ٧٤٦   ٢١     ١٥٨   ١٥     ٦٧٤  ٥     ٣٢٧  ٢     ١٣٩   ٦٥ ,  ٣٣      ١٥,٧٨
               النفقات العامة  ١     ٨٥٥  ٢     ١٦٥  ١     ٩٤٨  ١     ٧٩٤  ٢     ٠٥٨  ١     ٧٥٩  ١     ٣٥٤  ١     ٣٩٧  ٢     ٧٥١  ٢     ٠٣٨    ٦٩٣    ٢٧٩   ٦٧ ,  ٣٣   ٨٥ ,  ١٥

٦٠٣,٧٠        
٣  

                         احتياطي رأس املال املتداول    ١١٢    ١٣١    ١١٩    ١١٠   ١٢   ١٠    ٢٤٦    ٢٥٤    ٥٠٠    ٣٧٠    ٤٨٨    ٣٦٠   ٦٧ ,    ٤٠٦٦

      ملوارد                           جمموع تقديرات االحتياجات من ا   ١٦     ٢٣٤   ١٨     ٩٤٦   ١٧     ٠٤٩   ١٥     ٧١٤   ١٧     ٩٠١   ١٥     ٣٠٤   ١٢     ٠١٢   ١٢     ٣٩٧   ٢٤     ٤٠٩   ١٨     ٠٨٢  ٦     ٥٠٨  ٢     ٧٧٨   ٣٦ ,  ٣٦   ١٣ ,  ١٨
                                   مطروحا منه مسامهة حكومة البلد املضيف    ٩٠٩  ١     ٠٢٣  ١     ١١٠  ١     ٠٢٣  ١     ١٩٦  ١     ٠٢٣    ٦٩١    ٦٩١  ١     ٣٨٢  ١     ٠٢٣    ١٨٦ -   ٥٥ ,  ١٥ -

                  صايف املبلغ املطلوب    ١٥     ٣٢٥   ١٧     ٩٢٣   ١٥     ٩٣٩   ١٤     ٦٩١   ١٦     ٧٠٥   ١٤     ٢٨١   ١١     ٣٢١   ١١     ٧٠٦   ٢٣     ٠٢٧   ١٧     ٠٥٩  ٦     ٣٢٢  ٢     ٧٧٨   ٨٤ ,  ٣٧   ٤٣ ,  ١٩
              النسب املئوية       ٩١,٧٤       ١٢٥,٤٨      ٩٥,٤١       ١٠٢,٨٥  ٠  ١٠    ١٠٠         ١٣٧,٨٤       ١١٩,٤٣    
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق-٣اجلدول 
 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 ٪الزيادة 

 )٪االخنفاض (

٢٠٠٩ -٢٠٠٨ 

 مقارنة بالفترة

٢٠٠٧ -٢٠٠٦ 

 الزيادة 

 )االخنفاض(

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 مقارنة بالفترة

٢٠٠٧ -٢٠٠٦ 

 اجملموع 

٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

 جملموع 

٢٠٠٨-
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ 

 اجملموع 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

اجملموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

اجملموع 
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

اجملموع 
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

اجملموع 
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

 اجملموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٣  

           وجه اإلنفاق دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر دوالر دوالر يورو يورو دوالر يورو دوالر
                  سعر الصرف املستخدم       ١,٠٠٠٠       ٠,٨٥٦٩       ١,٠٠٠٠       ١,٠٨٥٠       ١,٠٠٠٠       ١,٢٦٢٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠    

               تكاليف املوظفني   ٦     ٨٩٠  ٨     ٠٤٠  ٨     ٦٢٣  ٧     ٩٤٩  ٨     ٠١٦     ٦٨٥٦     ٥٥٦٣     ٥٨٤٠   ١١     ٤٠٣  ٨     ٤٤٧ ١ ٥٩١ ٣ ٣٨٧ ٢٣,٢٠ ٤٢,٢٥
                                     ساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف  امل - - - -    ٤٩٤    ٤٢٢   ٧٨   ٨١    ١٥٩    ١١٦ )٣٠٦( )٣٣٥( )٧٢,٣٧( )٦٧,٨١(

            تأمني املوظفني - - - -   ٣٦   ٣١   ٤٨   ٥٠   ٩٨   ٧٢   ٤١   ٦٢   ٥٥ ,   ١٣٣   ٢٢ ,   ١٧٢
  )              ما بعد التقاعد (                                 التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة  - - - - - -   ١٦   ٢٩   ٤٥   ٣٤   ٣٤   ٤٥ - -

             شارون واخلرباء    املست    ٤١٠    ٤٧٨    ٢٨٢    ٢٦٠    ٣٨٢    ٣٢٧    ٢٦٩    ٣٠٢    ٥٧١    ٤٢٥   ٩٨    ١٨٩   ٦٣ ,  ٢٩   ٤٨ ,  ٤٩
        التدريب   ٧٠   ٨٢   ٦٨   ٦٣    ٢٠٠    ١٧١    ١٢٠    ١٢٠    ٢٤٠    ١٧٨  ٧   ٤٠   ٩٨ , ٣   ٠٠ ,  ٢٠

                              الترتيبات اللوجستية لالجتماعات    ٥٣٩    ٦٢٩    ١٦٧    ١٥٤ - - - - - - - - - -
                 سفر املوظفني الرمسي  ١     ٣٨٧  ١     ٦١٩    ٥٣٠    ٤٨٨  ١     ٠٧٣    ٩١٧    ٥٧٥    ٥٩٨  ١     ١٧٣    ٨٦٩  )  ٤٨ (    ١٠٠  )  ٢٨ , ٥ (   ٣٢ , ٩

                 اخلدمات التعاقدية    ١٤٠    ١٦٣   ٦٢   ٥٧   ٢٠   ١٧    ١٦٥   ٦٠    ٢٢٥    ١٦٦    ١٤٩    ٢٠٥    ٨٨٠  ١        ٠٢٥,٠٠
                     نفقات التشغيل العامة    ٦٤٦    ٧٥٤    ٧٣٩    ٦٨٠    ٧٨٩    ٦٧١    ٤٨٤    ٤٩٧    ٩٨١    ٧٢٩   ٥٨    ١٩٢   ٩٤ , ٧   ٣٣ ,  ٢٤

        الضيافة   ٤٠   ٤٧   ٢٧   ٢٥   ١٥   ١٣  ٦   ١٢   ١٨   ١٣ -  ٣     ٢,٥٤   ٢٠
                اللوازم واملعدات    ٢٨٠    ٣٢٧    ١٢١    ١١٣    ٢٢٠    ١٨٩    ١٥٦    ١٧٤    ٣٣٠    ٢٤٤   ٥٥    ١١٠   ٩٥ ,  ٢٩   ٥٠
                           نفقات إدارة املرافق املشتركة    ٣٤٠    ٣٩٨    ٦٦٢    ٦١٠    ٧٠٠    ٥٩٨    ٤٢٠    ٤٢٠    ٨٤٠    ٦٢٢   ٢٤    ١٤٠   ٠٥ , ٤   ٢٠

                                          اجملموع الفرعي لنفقات برامج أمانة االتفاقية    ١٠     ٧٤٢   ١٢     ٥٣٧   ١١     ٢٨١   ١٠     ٣٩٩   ١١     ٩٤٥      ١٠٢١٢     ٧٩٠٠     ٨١٨٣   ١٦     ٠٨٣   ١١     ٩١٥  ١     ٧٠٣  ٤     ١٣٨   ٦٤ ,  ١٦      ٣٤,٦٤
                    خمصصات اآللية العاملية  ٣     ٥٢٥  ٤     ١١٣  ٣     ٧٠١  ٣     ٤١١  ٣     ٨٨٦     ٣٣٢٣     ٢٥١٢     ٢٥٦٣  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩    ٤٣٦  ١     ١٨٩      ١٣,١٣   ٦٠ ,  ٣٠
            جمموع الربامج   ١٤     ٢٦٧   ١٦     ٦٥٠   ١٤     ٩٨٢   ١٣     ٨١٠   ١٥     ٨٣١      ١٣٥٣٥      ١٠٤١٢      ١٠٧٤٦   ٢١     ١٥٨   ١٥     ٦٧٤  ٢     ١٣٩  ٥     ٣٢٧   ٧٨ ,  ١٥   ٦٥ ,  ٣٣
           قات العامة    النف  ١     ٨٥٥  ٢     ١٦٥  ١     ٩٤٨  ١     ٧٩٤  ٢     ٠٥٨     ١٧٥٩     ١٣٥٤     ١٣٩٧  ٢     ٧٥١  ٢     ٠٣٨    ٢٧٩    ٦٩٣   ٨٥ ,  ١٥   ٦٧ ,  ٣٣

                         احتياطي رأس املال املتداول    ١١٢    ١٣١    ١١٩    ١١٠   ١٢   ١٠    ٢٤٦    ٢٥٤    ٥٠٠    ٣٧٠    ٣٦٠    ٤٨٨  ٣    ٧٠ ,   ٦٠٣  ٤    ٦٧ ,   ٠٦٦
                                 جمموع تقديرات االحتياجات من املوارد   ١٦     ٢٣٤   ١٨     ٩٤٦   ١٧     ٠٤٩   ١٥     ٧١٤   ١٧     ٩٠١      ١٥٣٠٤      ١٢٠١٢      ١٢٣٩٧   ٢٤     ٤٠٩   ١٨     ٠٨٢  ٢     ٧٨٨  ٦     ٥٠٨   ١٣ ,  ١٨   ٣٦ ,  ٣٦
       ً                             مطروحاً منه مسامهة حكومة البلد املضيف    ٩٠٩  ١     ٠٢٣  ١     ١١٠  ١     ٠٢٣  ١     ١٩٦  ١     ٠٢٣    ٦٩١    ٦٩١  ١     ٣٨٢  ١     ٠٢٣ -    ١٨٦ -   ٥٥ ,  ١٥
                 صايف املبلغ املطلوب   ١٥     ٣٢٥   ١٧     ٩٢٣   ١٥     ٩٣٩   ١٤     ٦٩١   ١٦     ٧٠٥   ١٤     ٢٨١   ١١     ٣٢١   ١١     ٧٠٦   ٢٣     ٠٢٧   ١٧     ٠٥٩  ٢     ٧٨٨  ٦     ٣٢٢   ٤٣ ,  ١٩   ٨٤ ,  ٣٧

             النسب املئوية  ٤ ٧ ,  ٩١   ٤٨ ,   ١٢٥   ٤١ ,  ٩٥   ٨٥ ,   ١٠٢       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠     ٨٤ ,   ١٣٧   ٤٣ ,   ١١٩    
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق بعد إعادة حساب التكاليف- ٤اجلدول 
 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 بعد إعادة حساب التكاليف
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦إعادة حساب التكاليف من أسعار الفترة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨إىل التكاليف املتوقعة للفترة  
 التعديالت بناء على إعادة حساب التكاليف

جمموع 
٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 

جمموع 
٢٠٠٨-
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٩ 

جمموع التعديالت 
بناء على إعادة 
 حساب التكاليف

مستويات 
 التضخم املرتبات

سعر 
 الصرف

ع جممو
٢٠٠٨-
٢٠٠٩ 
بأسعار 
٢٠٠٦-
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢جمموع  ٢٠٠٥-٢٠٠٤جمموع  ٢٠٠٧ -٢٠٠٦جمموع  ٢٠٠٧

           وجه اإلنفاق دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو     دوالر    يورو
                  سعر الصرف املستخدم       ١,٠٠٠٠       ٠,٨٥٦٩       ١,٠٠٠٠      ١,٠٨٥       ١,٠٠٠٠       ١,١٦٩٦       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠

              تكاليف املوظفني  ٦     ٨٩٠  ٨     ٠٤٠  ٨     ٦٢٣  ٧     ٩٤٩  ٨     ٠١٦  ٦     ٨٥٦  ٩     ٦٨٠  ١     ٤٨٥   ٧٣    ١٦٦  ١     ٧٢٣  ٥     ٥٦٣  ٥     ٨٤٠   ١١     ٤٠٣  ٨     ٤٤٧
                                        املساعدة املؤقت العامة ة وبدل العمل اإلضايف - - - -    ٤٩٤    ٤٢٢    ١٣٧   ١٩  ١  ٢   ٢٢   ٧٨   ٨١    ١٥٩    ١١٦
            تأمني املوظفني - - - -   ٣٦   ٣١   ٨٨  ٩  ١ -   ١٠   ٤٨   ٥٠   ٩٨   ٧٢
  )         د التقاعد     ما بع (                                 التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة  - - - - - -   ٣٨  ٦  ١ -  ٧   ١٦   ٢٩   ٤٥   ٣٤

                 املستشارون واخلرباء    ٤١٠    ٤٧٨    ٢٨٢    ٢٦٠    ٣٨٢    ٣٢٧    ٥١٨   ٤٨  ٥ -   ٥٣    ٢٦٩    ٣٠٢    ٥٧١    ٤٢٥
        التدريب   ٧٠   ٨٢   ٦٨   ٦٣    ٢٠٠    ١٧١    ٢١٥   ٢٣  ٢ -   ٢٥    ١٢٠    ١٢٠    ٢٤٠    ١٧٨

                              الترتيبات اللوجستية لالجتماعات    ٥٣٩    ٦٢٩    ١٦٧    ١٥٤ - - - - - - - - - - -
                 سفر املوظفني الرمسي  ١     ٣٨٧  ١     ٦١٩    ٥٣٠    ٤٨٨  ١     ٠٧٣    ٩١٧  ١     ٠٥٤    ١١١  ٨ -    ١١٩    ٥٧٥    ٥٩٨  ١     ١٧٣    ٨٦٩
                 اخلدمات التعاقدية    ١٤٠    ١٦٣   ٦٢   ٥٧   ٢٠   ١٧    ٢٠٣   ٢٠  ٢ -   ٢٢    ١٦٥   ٦٠    ٢٢٥    ١٦٦
                     نفقات التشغيل العامة    ٦٤٦    ٧٥٤    ٧٣٩    ٦٨٠    ٧٨٩    ٦٧٤    ٨٧٧   ٩٧  ٧ -    ١٠٤    ٤٨٤    ٤٩٧    ٩٨١    ٧٢٩
         الضيافة    ٤٠   ٤٧   ٢٧   ٢٥   ١٥   ١٣   ١٧  ١ - -  ١  ٦   ١٢   ١٨   ١٣

                اللوازم واملعدات    ٢٨٠    ٣٢٧    ١٢١    ١١٣    ٢٢٠    ١٨٩    ٢٩٩   ٢٩  ٢ -   ٣٣  ٦  ١٥    ١٧٤    ٣٣٠    ٢٤٤
                           نفقات إدارة املرافق املشتركة    ٣٤٠    ٣٩٨    ٦٦٢    ٦١٠    ٧٠٠    ٥٩٥    ٧٥٣   ٨١  ٦ -   ٨٧    ٤٢٠    ٤٢٠    ٨٤٠    ٦٢٢
                        ات برامج أمانة االتفاقية                 اجملموع الفرعي لنفق   ١٠     ٧٤٢   ١٢     ٥٣٧   ١١     ٢٨١   ١٠     ٣٩٩   ١١     ٩٤٥   ١٠     ٢١٢   ١٣     ٨٧٩  ١     ٩٢٩    ١٠٨    ١٦٨  ٢     ٢٠٤  ٧     ٩٠٠  ٨     ١٨٣   ١٦     ٠٨٣   ١١     ٩١٥
                      املخصصات لآللية العاملية  ٣     ٥٢٥  ٤     ١١٣  ٣     ٧٠١  ٣     ٤١١  ٣     ٨٨٦  ٣     ٣٢٣  ٤     ٣٩٦    ٥٧١   ٣٣   ٧٥    ٦٧٩  ٢     ٥١٢  ٢     ٥٦٣  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩
            جمموع الربامج   ١٤     ٢٦٧   ١٦     ٦٥٠   ١٤     ٩٨٢   ١٣     ٨١٠   ١٥     ٨٣١   ١٣     ٥٣٥   ١٨     ٢٧٥  ٢     ٥٠٠    ١٤١    ٢٤٣  ٢     ٨٨٣   ١٠     ٤١٢   ١٠     ٧٤٦   ٢١     ١٥٨   ١٥     ٦٧٤
               النفقات العامة  ١     ٨٥٥  ٢     ١٦٥  ١     ٩٤٨  ١     ٧٩٤  ٢     ٠٥٨  ١     ٧٥٩  ٢     ٣٧٦    ٣٢٤   ١٩   ٣٢    ٣٧٥  ١     ٣٥٤  ١     ٣٩٧  ٢     ٧٥١  ٢     ٠٣٨
                         احتياطي رأس املال املتداول    ١١٢    ١٣١    ١١٩    ١١٠   ١٢   ١٠    ٢٣٠    ٢٣٣   ١٤   ٢٣    ٢٧٠    ٢٤٦    ٢٥٤    ٥٠٠    ٣٧٠
                         جمموع االحتياجات من املوارد   ١٦     ٢٣٤  ٨ ١     ٩٤٦   ١٧     ٠٤٩   ١٥     ٧١٤   ١٧     ٩٠١   ١٥     ٣٠٤   ٢٠     ٨٨١  ٣     ٠٥٧    ١٧٤    ٢٩٨  ٣     ٥٢٨   ١٢     ٠١٢   ١٢     ٣٩٧   ٢٤     ٤٠٩   ١٨     ٠٨٢
       ً                             مطروحاً منه مسامهة حكومة البلد املضيف    ٩٠٩  ١     ٠٢٣  ١     ١١٠  ١     ٠٢٣  ١     ١٩٦  ١     ٠٢٣  ١     ١٩٦    ١٨٦ - -    ١٨٦    ٦٩١    ٦٩١  ١     ٣٨٢  ١     ٠٢٣
         غ املطلوب        صايف املبل   ١٥     ٣٢٥   ١٧     ٩٢٣   ١٥     ٩٣٩   ١٤     ٦٩١   ١٦     ٧٠٥   ١٤     ٢٨١   ١٩     ٦٨٥  ٢     ٨٧١    ١٧٤    ٢٩٨  ٣     ٣٤٢   ١١     ٣٢١   ١١     ٧٠٦   ٢٣     ٠٢٧   ١٧     ٠٥٩

               املبالغ باليورو         ١٤     ٥٨١  ٢     ١٢٨    ١٢٩    ٢٢١  ٢     ٤٧٨    ٨     ٣٨٦  ٨     ٦٧٣   ١٧     ٠٥٩ 
             النسب املئوية      ٩١,٧٤       ١٢٥,٤٨      ٩٥,٤١       ١٠٢,٨٥       ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠       ١١٧,٨٤      ١٧,١٩     ١,٠٤     ١,٧٨      ٢٠,٠٠         ١٣٧,٨٤       ١١٩,٤٣
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق-٥اجلدول 
 ) وظيفة٤٣(لصفري، النمو الفعلي الصفري، التعيني يف مجيع الوظائف املوافق عليها النمو االمسي ا

 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
التعيني يف مجيع الوظائف 

 ٤٣(املوافق عليها 
 )ج()وظيفة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 امليزانية املقترحة

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 )ب(النمو الفعلي الصفري

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

صفري النمو االمسي ال
 )ب(باليورو
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

النمو االمسي الصفري 
بدوالرات الواليات 

 )أ(املتحدة
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

 املعتمد
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 املعتمد/الفعلي
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 املعتمد/الفعلي
٢٠٠٣-٢٠٠٢  

           وجه اإلنفاق دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

                  سعر الصرف املستخدم       ١,٠٠٠٠       ٠,٨٥٦٩       ١,٠٠٠٠      ١,٠٨٥       ١,٠٠٠٠       ١,١٦٩٦       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠       ١,٠٠٠٠       ١,٣٥٠٠

              تكاليف املوظفني  ٦     ٨٩٠  ٨     ٠٤٠  ٨     ٦٢٣  ٧     ٩٤٩  ٨     ٠١٦  ٦     ٨٥٦  ٧     ٩٧١  ٨     ٨٦٣  ٩     ٢٧٩  ٦     ٨٢٣   ١٠     ٥٤٠  ٧     ٨٠٦   ١١     ٤٠٣  ٨     ٤٤٧   ١٣     ٢٢٩  ٩     ٧٩٩
                                       املساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف - - - -    ٤٩٤    ٤٢٢    ٤٩٤    ٣٦٥    ٥٧٤    ٤٢٢    ٥٧٣    ٤٢٣    ١٥٩   ١٦ ١    ١٧٢    ١٢٧
            تأمني املوظفني - - - -   ٣٦   ٣١   ٣٦   ٢٨   ٤٢   ٣١   ٤٢   ٣٠   ٩٨   ٧٢    ١٢٣   ٩١
  )           بعد التقاعد (                                 التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة  - - - - - -   ٤٥   ٣٣   ٤٥   ٣٥   ٤٥   ٣٣   ٤٥   ٣٤   ٤٦   ٣٤

                 املستشارون واخلرباء    ٤١٠    ٤٧٨    ٢٨٢    ٢٦٠    ٣٨٢    ٣٢٧    ٣٨٢    ٢٨٣    ٤٤٥    ٣٢٧    ٤٤٣    ٣٢٧    ٥٧١    ٤٢٥    ٦٥١    ٤٨٢
        التدريب   ٧٠   ٨٢   ٦٨   ٦٣    ٢٠٠    ١٧١    ٢٠٠    ١٤٩    ٢٣٣    ١٧١    ٢٣٢    ١٧١    ٢٤٠    ١٧٨    ٣٥٠    ٢٥٩

                              الترتيبات اللوجستية لالجتماعات    ٥٣٩    ٦٢٩    ١٦٧    ١٥٤ - - - - - - - - - - - -
                 سفر املوظفني الرمسي  ١     ٣٨٧  ١     ٦١٩    ٥٣٠    ٤٨٨  ١     ٠٧٣    ٩١٧  ١     ٠٧٣    ٧٩١  ١     ٢٤٧    ٩١٧  ١     ٢٤٤    ٩٢٠  ١     ١٧٣    ٨٦٩  ١     ٤٧٢  ١     ٠٩٠
                 اخلدمات التعاقدية    ١٤٠    ١٦٣   ٦٢   ٥٧   ٢٠   ١٧   ٢٠   ١٧   ٢٣   ١٧   ٢٣   ١٧    ٢٢٥    ١٦٦    ٣٨٥    ٢٨٥
                     نفقات التشغيل العامة    ٦٤٦    ٧٥٤    ٧٣٩    ٦٨٠    ٧٨٩    ٦٧٤    ٧٨٩    ٥٨٢    ٩١٨    ٦٧٥  ١     ٠١٧    ٧٥٢    ٩٨١    ٧٢٩  ١     ١٦٢    ٨٦١
        الضيافة   ٤٠   ٤٧   ٢٧   ٢٥   ١٥  ٣ ١   ١٥   ١٣   ١٨   ١٣   ١٧   ١٢   ١٨   ١٣   ١٩   ١٤

                اللوازم واملعدات    ٢٨٠    ٣٢٧    ١٢١    ١١٣    ٢٢٠    ١٨٩    ٢٢٠    ١٦٤    ٢٥٦    ١٨٨    ٣٤٧    ٢٥٦    ٣٣٠    ٢٤٤    ٤٦٧    ٣٤٦
                           نفقات إدارة املرافق املشتركة    ٣٤٠    ٣٩٨    ٦٦٢    ٦١٠    ٧٠٠    ٥٩٥    ٧٠٠    ٥١٧    ٨١٣    ٥٩٥    ٨٤٥    ٦٤٧    ٨٤٠    ٦٢٢    ٩٤٥    ٧٠٠
                                   اجملموع الفرعي لنفقات أمانة االتفاقية   ١٠     ٧٤٢   ١٢     ٥٣٧   ١١     ٢٨١   ١٠     ٣٩٩   ١١     ٩٤٥   ١٠     ٢١٢   ١١     ٩٤٥  ٨     ٨١٣  ٣ ١     ٨٩٣   ١٠     ٢١٢   ١٥     ٣٩٨   ١١     ٣٩٤   ١٦     ٠٨٣   ١١     ٩١٥   ١٩     ٠٢١   ١٤     ٠٨٨

                      املخصصات لآللية العاملية  ٣     ٥٢٥  ٤     ١١٣  ٣     ٧٠١  ٣     ٤١١  ٣     ٨٨٦  ٣     ٣٢٣  ٣     ٨٨٦  ٢     ٨٥٩  ٤     ٥١٩  ٣     ٣٢٣  ٤     ٥٧٦  ٣     ٣٩٠  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩  ٥     ٠٧٥  ٣     ٧٥٩
            جمموع الربامج   ١٤     ٢٦٧   ١٦     ٦٥٠   ١٤     ٩٨٢   ١٣     ٨١٠   ١٥     ٨٣١   ١٣     ٥٣٥   ١٥     ٨٣١   ١١     ٦٧٢   ١٨     ٤١٢   ١٣     ٥٣٥   ١٩     ٨٦٨   ١٤     ٧٨٤   ٢١     ١٥٨   ١٥     ٦٧٤   ٢٤     ٠٩٦   ١٧     ٨٤٧
               النفقات العامة  ١     ٨٥٥  ٢     ١٦٥  ١     ٩٤٨  ١     ٧٩٤  ٢     ٠٥٨  ١     ٧٥٩  ٢     ٠٥٨  ١     ٥١٥  ٢     ٣٩٢  ١     ٧٥٩  ٢     ٥٨٣  ١     ٩٢٣  ٢     ٧٥١  ٢     ٠٣٨  ٣     ١٠٤  ٢     ٢٩٩
                        حتياطي رأس املال املتداول ا    ١١٢    ١٣١    ١١٩    ١١٠   ١٢   ١٠ - - - -    ٣٧٩    ١٠٨    ٥٠٠    ٣٧٠    ٧٥٥    ٥٥٩
                                 جمموع تقديرات االحتياجات من املوارد   ١٦     ٢٣٤   ١٨     ٩٤٦   ١٧     ٠٤٩   ١٥     ٧١٤   ١٧     ٩٠١   ١٥     ٣٠٤   ١٧     ٨٨٩   ١٣     ١٨٧   ٢٠     ٨٠٤   ١٥     ٢٩٤   ٢٢     ٨٣٠   ١٦     ٨١٤   ٢٤     ٤٠٩   ١٨     ٠٨٢   ٢٧     ٩٥٥   ٢٠     ٧٠٥
                                    مطروحا منها مسامهة حكومة البلد املضيف    ٩٠٩  ١     ٠٢٣  ١   ٠  ١١  ١     ٠٢٣  ١     ١٩٦  ١     ٠٢٣  ١     ٣٩١  ١     ٠٢٣  ١     ٣٩١  ١     ٠٢٣  ١     ٣٩١  ١     ٠٢٣  ١     ٣٨٢  ١     ٠٢٣  ١     ٣٩١  ١     ٠٢٣
                  صايف املبلغ املطلوب    ١٥     ٣٢٥   ١٧     ٩٢٣   ١٥     ٩٣٩   ١٤     ٦٩١   ١٦      ٧٠٨٥   ١٤     ٢٨١   ١٦     ٤٩٨   ١٢     ١٦٤   ١٩     ٤١٣   ١٤     ٢٧١   ٢١     ٤٣٩   ١٥     ٧٩٢   ٢٣     ٠٢٧   ١٧     ٠٥٩   ٢٦     ٥٦٣   ١٩     ٦٨٢

                                             النسبة املئوية جملموع تقدير االحتياجات من املوارد      ٩١,٧٤       ١٢٥,٤٨      ٩٥,٤١       ١٠٢,٨٥       ١٠٠,٠٠      ٠٠,٠٠ ١      ٩٩,٩٣      ٨٥,١٦       ١١٦,٢٩      ٩٩,٩١       ١٢٨,٣٤       ١١٠,٥٦       ١٣٧,٨٤       ١١٩,٤٣       ١٥٩,٠١       ١٣٧,٧٩



 

 

IC
C

D
/C

O
P(8)/2/A

dd.1 
P

age 16 
 

  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق-٥اجلدول 
 ) وظيفة٤٣(النمو االمسي الصفري، النمو الفعلي الصفري، التعيني يف مجيع الوظائف املوافق عليها 

  :      مالحظات

َ    دا عموَدي       فيما ع    .                                                                          ، ال تتضمن احلسابات أعاله أي اقتراح بإنشاء وظائف جديدة وال برفع لدرجات الوظائف "                امليزانية املقترحة "      

  .ُ                                                                                                      ُيبقي على ذات املبلغ بدوالرات الواليات املتحدة أو باليورو، باستثناء مسامهة حكومة البلد املضيف ومبالغ التعاقد  "                  النمو االمسي الصفري "  ) أ ( 

ُ   ِّ                                                                                         ً                         ُيقدِّر مستوى التوظيف احلايل لألمانة وفقا للتكاليف احلالية ويقترح توقعات لتكاليف التشغيل األخرى وفقاً للمبالغ                 "                   مو الفعلي الصفري     الن "  ) ب ( 
  .       املتوقعة  )       احلالية (        الفعلية 

         ، ويزيد      ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                      عليها يف ميزانية     ُ   ِّ                                                            ُيقدِّر باألسعار احلالية تكاليف مجيع الوظائف اليت متت املوافقة          "   ٤٣                                 التعـيني يف مجيع الوظائف ال          "  ) ج ( 
      هنالك   .                               ضرورية لالحتفاظ بتلك الوظائف     )                                                                 مثال، التأمني، السفر، اللوازم واملعدات، التدريب، وما إىل ذلك         (                                                التكاليف األخرى باحتياجات إضافية من املوارد       

           ، وبالتايل      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                  ت تكاليفها يف امليزانية املقترحة لفترة السنتني         ُ   قُدر  )     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                   متت املوافقة عليها لفترة السنتني       (                          وظيفة لآللية العاملية       ١٤     عدد  
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                           فإن املبالغ هي ذاهتا الواردة يف امليزانية املقترحة لفترة السنتني 
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       يورو ١     ٤٧٠     ٠٠٠                                                   ، مت حساب احتياطي رأس املال املتداول املطلوب على أساس      ٢٠٠٩                 بالنسـبة لعام     -  ٣١
  .ُ  ِّ                          ُرحِّل من فترة السنتني السابقة  )       دوالر ١     ٤٨٥     ٠٠٠ (       يورو  ١     ١٠٠     ٠٠٠       ه مبلغ     ، من )      دوالر ١     ٩٨٤     ٠٠٠ (

  .                           وظائف األمانة املوافق عليها ٦          يبني اجلدول  -  ٣٢

  الوظائف املوافق عليها- احتياجات أمانة اتفاقية مكافحة التصحر من املوظفني -٦اجلدول 
اليف السنوية متوسط التك

-٢٠٠٨  ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة 
٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

 ٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٢-
 ألف دوالر ألف يورو ٢٠٠٣

 

 
١  

    صفر
٢  
١٠   
٨  
٥  
٥  

 
١  

    صفر
٢  
١٠   
٨  
٥  
٤  

 
١  

    صفر
٢  
١٠   
٨  
٥  
٤  

 
١  

    صفر
٢  
١٠   
٨  
٥  
٤  

 
١٩١    
١٨٣    
١٦٦    
١٥٠    
١٢٧    
١١١    
٨٣   

 
٢٥٨    
٢٤٧    
٢٢٤    
٢٠٣    
١٧١    
١٥٠    
١١٢    

                         الفئة الفنية وما فوقها-   ألف
              أمني عام مساعد 
  ٢-  مد 
  ١-  مد 
  ٥- ف 
  ٤- ف 
  ٣- ف 
  ٢- ف 

      ألف-            اجملموع الفرعي     ٣٠   ٣٠   ٣٠   ٣١
                    فئة اخلدمات العامة-   باء    ١٠٠   ٧٤   ١٣   ١٣   ١٣   ١٣
  )   باء +   ألف (      اجملموع      ٤٣   ٤٣   ٤٣   ٤٤

                                             يف وحدة العلم والتكنولوجيا، لتمكني األمانة من  ٢-                                                   مثـة حاجة لوظيفة جديدة من الفئة الفنية برتبة ف       -  ٣٣
                                                         كما سيتم متويل وظيفتني جممدتني من فئة اخلدمات العامة،           .  ا                                             تقـدمي خدمـات مجع املعلومات وحتليلها ونشره       

                                                                                                                   إحدامها بوحدة اإلدارة والسياسات التنفيذية والثانية بوحدة تيسري التنفيذ، لتلبية متطلبات حجم العمل احلايل يف               
  .                                     مالك املوظفني الفعلي املقترح حسب الوحدة ٧           ويبني اجلدول   .             هاتني الوحدتني

              َّ   الوظائف املمو لة-مانة االتفاقية من املوظفني  احتياجات أ-٧اجلدول 

وحدة 
اخلدمات 

املالية 
 واإلدارية

وحدة 
خدمات 

تكنولوجيا 
املعلومات 
 واالتصاالت

وحدة 
العالقات 
اخلارجية 
 واإلعالم

وحدة 
تيسري 
 التنفيذ

وحدة العلم 
 والتكنولوجيا

وحدة الدعم 
الفين ملؤمتر 
األطراف 

وهليئاته الفرعية 
واملشورة 

 انونيةالق

وحدة 
اإلدارة 

والسياسات 
 اجملموع التنفيذية

 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٣ 
٠,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٧ 
٠,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
٤,٠ 
٥,٠ 
٣,٠ 
٠,٠ 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 

٠,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 

١,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
٠,٠ 
٠,٠ 

١,٠ 
٠,٠ 
١,٠ 
٨,٠ 
٨,٠ 
٤,٠ 
٣,٠ 

                    أمني عام مساعد
  ٢-        مد
  ١-        مد
  ٥  -       ف
  ٤  -       ف
  ٣-       ف
  ٢  -       ف

      ألف-            اجملموع الفرعي ٢٥,٠ ٣,٠ ٢,٠ ٣,٠ ١٢,٠ ١,٧ ١,٣ ٢,٠
                    فئة اخلدمات العامة-   باء ١٣,٠ ٣,٠ ١,٠ ٠,٠ ٤,٠ ٢,٠ ٠,٠ ٣,٠
  )   باء +   ألف (      اجملموع  ٣٨,٠ ٦,٠ ٣,٠ ٣,٠ ١٦,٠ ٣,٧ ١,٣ ٥,٠
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 )             َ       الوظائف املواف ق عليها (٢٠٠٩-٢٠٠٨تفاقية للفترة الملقترح ألمانة ا ا املالك األساسي-  بياينخمطط

 

  .                                          ً                           يعمل يف وحدة آسيا على أساس غري متفرغ، متخصصاً ببلدان آسيا الوسطى األطراف  * 
  .    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                      تظل جممدة خالل الفترة      وظائف   ** 
  

 اإلدارة والسياسات التنفيذية 

٤- ف١، ١- مد١ أمني عام مساعد، ١

  خدمات عامة٣

 

  

       

الدعم الفين 
ملؤمتر األطراف 
وهليئاته الفرعية

 ٥- ف١

 ع.  خ١

 

 

 

 
 

 فيذتيسري التن

 **١- مد١

 
 

 

      

            

اخلدمات املالية 
 واإلدارية

 
جلنة العلم 
 والتكنولوجيا

 

خدمات املؤمترات
واملشورة 
 القانونية

 

العالقات 
اخلارجية 
 واإلعالم

 
وحدة 
 أوروبا

 

وحدة 
أمريكا 
الالتينية 
 والكارييب

 
وحدة 
 أفريقيا

 وحدة آسيا 

 ٥- ف١

 ٤- ف١

 ع. خ٣

 ٥- ف١ 

 ٤- ف١

 ٢- ف١

 **٥- ف١ 

 ٣- ف١

 **٢- ف١

 ٥- ف١ 

**٣- ف١

 ٢- ف٣

**)٢- ف١(

 ع. خ٢

٥- ف١ 

*٤- ف١

 ع. خ١

٥- ف١ 

٤- ف١

٣- ف١

 ع. خ١

٥- ف١ 

٤- ف٢

٣- ف١

 ع. خ١

 ٥- ف٢ 

**)٥-ف١(

 ٤- ف١

 ٣- ف١

 ع. خ١
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -     ً خامسا  

 التنفيذيةوالسياسات اإلدارة  -ألف 

  )                           التوجيه التنفيذي واإلدارة   (                              التنفيذية والسياسات العامة            اإلدارة                   يتوىل برنامج     :                       فكرة عامة عن الربنامج    -  ٣٤
  .             َ                                                      ة األمانة وعن َتجاوهبا مع املهام املسندة إليها من االتفاقية ومؤمتر األطراف                          املسؤولية املؤسساتية عن إدار

                                                                      أن تعمل األمانة بشكل فعال وأن تليب احتياجات األطراف يف الوقت             :                              األهداف املتوخاة لفترة السنتني    -  ٣٥
  .                                                        املطلوب وفقا ألحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

  .                                           من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة  ٢٣        املادة  :             د إليه األنشطة               األساس الذي تستن -  ٣٦

  :      األنشطة -  ٣٧

                                                                           تعديل الربنامج واهليكل يف ضوء االستعراض والصياغة االستراتيجيني لربنامج عمل ذي صلة  �
                        ختطيط عمل األمانة وتنسيقه  �
                       تب جلنة استعراض تنفيذ                                                                    تقـدمي املشـورة والدعم لرئيس ومكتب مؤمتر األطراف ولرئيس ومك            �

         االتفاقية
                                               ختطيط عمليات اإلدارة الداخلية و تنظيمها وتنفيذها  �
                        اإلشراف على إدارة األمانة  �
                                                                                               حشـد الدعم بشأن القضايا الناشئة املتعلقة بالسياسات العامة، وحتليل مالبسات هذه القضايا               �

                          والتصدي ملا تطرحه من مشاكل
                   تعبئة موارد إضافية  �
                                                                       مع مرفق البيئة العاملية، ومع اآللية العاملية وأعضاء جلنة التيسري التابعة هلا        التعاون   �
                                                                                         تنسـيق متثيل األمانة يف احملافل الدولية وغريها، وتعزيز الروابط مع املنظمات والعمليات الدولية      �

                األخرى ذات الصلة
  .                          القيام مبهام التسجيل والربيد  �

َ           ُيحَشد الد   ن أ   : ة ب  تق ر           النتائج امل    -  ٣٨                                                  أن يتسم عمل األمانة حبسن التخطيط والتنسيق وأن        .                     عم السياسي للعملية   ُ  
  .ُ                                           ُتضمن سرعة االستجابة للواليات احلكومية الدولية
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  :                   االحتياجات من املوارد -  ٣٩

                          وظـيفة واحدة ألمني عام مساعد،  :                 املـالك األساسـي   
                              ، ووظيفة واحدة من الفئة الفنية ١-                    وواحدة ملدير برتبة مد

                             ث وظائف من فئة اخلدمات العامة     ، وثال ٤-       برتبة ف

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني  ١     ٩٠١     ٠٠٠  ١     ٤٠٨     ٠٠٠
 :املساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف   ٢٩     ٠٠٠   ٢١     ٠٠٠
 :اخلدمات االستشارية   ٢٢     ٠٠٠   ١٦     ٠٠٠
 :السفر    ٣١٧     ٠٠٠    ٢٣٥     ٠٠٠
 :الضيافة    ١٨     ٠٠٠    ١٣     ٠٠٠
                                                    جمموع احتياجات اإلدارة التنفيذية والسياسات       ٢     ٢٨٧     ٠٠٠   ١     ٦٩٣     ٠٠٠

  )                        التوجيه التنفيذي واإلدارة (                       العامة 

  ،  ٣-                   وواحدة برتبة ف    ٥-                                    وظيفتان من الفئة الفنية برتبة ف       :                                       االحتـياجات من املوارد لدعم الربنامج      -  ٤٠
  .                             ووظيفتان من فئة اخلدمات العامة

                                                             ض الربنامج وإعادة صياغته، وللتطورات املتوقعة يف السياسات         ُ                                        سـُيطلب الدعم لتلبية احتياجات استعرا      -  ٤١
                                                                                                                العامـة، كمـا يف إطـار الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة املخصصة ألفريقيا،                 

  .                                                         والزراعة، واجلفاف، والتصحر ولتنمية األراضي والتنمية الريفية

 ه الفرعيتني الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهليئتي-باء 

                                                            ً        ً              إن برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني يقدم دعماً تنظيمياً             :                         فكـرة عامة عن الربنامج     -  ٤٢
                           كما يساعد األطراف على تنفيذ   .      ً                                                                          وفنياً ومشورة قانونية ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني وأجهزة اختاذ القرار فيه       

  .                                                          استشارية ودعم تعاون األطراف مع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة                              مقررات مؤمتر األطراف بتقدمي خدمات

                                                                  توفري مرافق املؤمترات والوثائق واخلدمات ذات الصلة بصورة فعالة           :                                 األهـداف املتوخاة لفترة السنتني     -  ٤٣
             ائل املتعلقة                                                      وتقدمي املشورة القانونية والدعم إىل األطراف يف املس         .                                            جلميع دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية     

  .                                بتنفيذ مقررات مؤمتر األطراف وتفسريه

                                                     من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، مبا فيها   ٢٣        املادة  :      األنشطة                الذي تستند إليه     ساس   األ -  ٤٤
  . ٧-   م أ /  ٣١   ، و ٧-   م أ /  ٣٠   ، و ٧-   م أ /  ٢٢   ، و ٧-   م أ /  ٢١   ، و ٧-   م أ /  ١٢   ، و ٧-   م أ / ٨   ، و ٧-   م أ / ٧        املقررات 
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  :      األنشطة -  ٤٥

                                                                                     ط ملرافق املؤمترات والترتيبات الربوتوكولية واألمنية وغريها من اخلدمات الالزمة جلميع                 التخطي  �
                                           دورات هيئات االتفاقية وتوفريها واإلشراف عليها

                           ختطيط عملية التوثيق وإدارهتا  �
                                                         إشعار األطراف واملراقبني وإعالمهم بشأن دورات هيئات االتفاقية   �
     اقية                            رصد متابعة مقررات هيئات االتف  �
                                                                                           تقـدمي املشورة والتحليل بشأن املسائل القانونية املتعلقة بالقضايا املطروحة على مؤمتر األطراف         �

            وعمل األمانة
                                                           تقدمي الدعم لألطراف من أجل التنفيذ السليم ملقررات مؤمتر األطراف  �

                   مي املشورة السديدة       وتقد  .                                                         تنظيم دورات هيئات االتفاقية وتدعيمها بفعالية وكفاءة         :         املرتقـبة       واتج       الـن  -  ٤٦
  .                                                                                                               هليئات االتفاقية واألطراف واألمانة بشأن اجلوانب اإلجرائية والقانونية والفنية للعملية احلكومية الدولية لالتفاقية       

  .                          وتوفري الوثائق يف الوقت احملدد

  :                   االحتياجات من املوارد -  ٤٧

                                 وظيفة واحدة من الفئة الفنية برتبة  :               املـالك األساسي  
                     ، ووظيفة واحدة من فئة ٣-     بة ف               ، وواحدة برت   ٥- ف

              اخلدمات العامة

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني    ٩٠٤     ٠٠٠    ٦٧٠     ٠٠٠
 :املساعدة املؤقتة العامة   ١٢     ٠٠٠  ٨     ٠٠٠
 :اخلدمات االستشارية    ١٤٠     ٠٠٠    ١٠٤     ٠٠٠
 :السفر    ٢٠٧     ٠٠٠    ١٥٣     ٠٠٠
 :قيةالدعم اللوجسيت للجنة استعراض تنفيذ االتفا    ١١١     ٠٠٠   ٨٢     ٠٠٠

 :الدعم اللوجسيت الجتماع الفريق العامل           انظر النص           انظر النص
                                                   اجملموع املتعلق بربنامج تقدمي الدعم الفين واملشورة   ١     ٣٧٤     ٠٠٠   ١     ٠١٧     ٠٠٠

                                                       القانونية ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

                                        م دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية بنحو     َّ                                                ويقدَّر جمموع تكاليف االحتياجات اللوجستية املتعلقة بتنظي -  ٤٨
      َّ                                                                 ؛ ويقدَّر جمموع تكاليف االحتياجات اللوجستية املتعلقة بتنظيم اجتماع          )       دوالر    ٧٤٣     ٠٠٠ (           يـورو       ٥٥٠     ٠٠٠

   ).      دوالر      ٢٣٦٠٠٠ (       يورو    ١٧٥     ٠٠٠                                                      مدته مهسة أيام للفريق العامل املعين بإيصال املعلومات بنحو 

                                 وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة   :       لربنامج                          االحتياجات من املوارد لدعم ا -  ٤٩
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  العلم والتكنولوجيا-جيم 

                                                                                     يقدم برنامج العلم والتكنولوجيا الدعم الفين للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق            :                       فكرة عامة عن الربنامج    -  ٥٠
               اخلرباء املستقلني                                                                                      كمـا يدير االتصاالت والتواصل الشبكي يف امليدانني العلمي والتقين وإعداد قائمة ب              .         خـربائها 
  .                                                                                   ويدعم تطوير طرائق ومنهجيات للتنفيذ التآزري، ويتوىل التواصل مع األوساط العلمية الدولية  .        وحتديثها

    ُ                                                                     أن ُتسلم املعلومات والبيانات العلمية والتكنولوجية الوثيقة الصلة          :                                  األهـداف املـتوخاة لفترة السنتني      -  ٥١
                         َّ                                           ويف الوقت املناسب، وأن يعزَّز التعاون العلمي والتكنولوجي مع                                                          بعملـية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر بكفاءة      

  .                                  املنظمات واهليئات والوكاالت ذات الصلة

    ذات                                                من اتفاقية مكافحة التصحر ومقررات مؤمتر األطراف   ٢٤        املادة  :                            األساس الذي تستند إليه األنشطة -  ٥٢
  ٧-    م أ  /  ١٤    و  ٧-    م أ  /  ١٣    و  ٧-    م أ  /  ١٢    و  ٧-    م أ  / ٨    و  ٧-    م أ  / ٤    و  ٧-    م أ  / ٣    و  ٧-    م أ  / ١                               الصـلة، مبـا فيها املقررات       

  . ٧-   م أ /  ٢٠   و ٧-   م أ /  ١٩   و ٧-   م أ /  ١٨   و ٧-   م أ /  ١٧   و ٧-   م أ /  ١٦   و ٧-   م أ /  ١٥ و

  :      األنشطة -  ٥٣

                                                                                       تقدمي اخلدمات وإسداء املشورة يف أواهنا للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق اخلرباء ومكاتب كل منهما  �
                                   املخصصة وفريق اخلرباء، حسب االقتضاء،                                                    إعداد الوثائق للجنة العلم والتكنولوجيا وأفرقة اخلرباء  �

                                         مبا يف ذلك إعداد وحتديث قائمة اخلرباء املستقلني
                                                                                                 تيسري مجع ونشر املعلومات املتعلقة باملواضيع ذات األولوية بالنسبة للجنة العلم والتكنولوجيا،               �

       خدامها                                                                                         وهـي املعـارف التقلـيدية وأنظمة اإلنذار املبكر واستراتيجيات تبليغ املعلومات واست            
                                                                                      السـتنباط أفضل املمارسات ملكافحة التصحر وختفيف آثار اجلفاف واملناخ وتردي األراضي،            
                                                                                  ولتحديد املعامل واملؤشرات، واتباع هنج متكامل لرصد ومعاجلة ظاهرة تردي األراضي والتأثر هبا 

                                                                      وإصالح ما يتمخض عنها من أضرار، إىل جانب اجملاالت اليت يركز عليها فريق اخلرباء
                                                                                           الـتعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى ومتابعة عمل هيئاهتا الفرعية، خاصة ضمن نطاق فريق            �

                                                                                                 االتصال املشترك بني اتفاقيات ريو الثالث وبرنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي             
    عمل                                                                                          واتفاقـية مكافحة التصحر واخلاص بالتنوع البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة، و            

                                                                                   االتفاقـية اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي      
                                   واحلراجة، وبرامج عمل التكيف الوطنية

                                     تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية                                                                التواصـل مـع املؤسسات والعمليات ذات الصلة، مبا فيها             �
  .                                 وتقييم تردي األراضي يف املناطق اجلافة

ـ  -  ٥٤                                                                                         تقدمي وثائق ذات نوعية جيدة يف الوقت املطلوب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر               :             تائج املرتقبة      الن
                                  ومتتني الروابط بني تنفيذ اتفاقية       .                                                         الشروع يف تنفيذ برنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر         .                 األطراف لدراستها 

َ                                        مكافحة التصحر والعمل املنَجز يف إطار اتفاقيات ومؤسسات وعمل                             وتسهيل برنامج عمل     .                    يات أخرى ذات صلة                           
  .          فريق اخلرباء
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  :                   االحتياجات من املوارد -  ٥٥

                                ثالث وظائف من الفئة الفنية، واحدة  :             املالك األساسي 
 ٢-                ، وواحدة برتبة ف ٤-                ، وواحدة برتبة ف ٥-       برتبة ف

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني    ٩٧١     ٠٠٠    ٧١٩     ٠٠٠
 :قتة العامة وبدل العمل اإلضايفاملساعدة املؤ   ١٠     ٠٠٠  ٧     ٠٠٠
 :اخلدمات االستشارية    ١٣٤     ٠٠٠    ١٠٠     ٠٠٠
 :السفر   ٩٨     ٠٠٠   ٧٣     ٠٠٠

 *:الدعم اللوجسيت لالجتماعات           انظر النص           انظر النص
                                               جمموع برنامج دعم جلنة العلم والتكنولوجيا   ١     ٢١٣     ٠٠٠     ٨٩٩     ٠٠٠

     ١٢٠     ٠٠٠ (       يورو   ٨٩     ٠٠٠                    م والتكنولوجيا بنحو    َّ                                       يقدَّر الدعم اللوجسيت الجتماعات مكتب جلنة العل  *
     ٤٠٠     ٠٠٠ (         يورو      ٢٩٦     ٠٠٠                                                             ، ويقـدر الدعـم اللوجسـيت الجتماعات فريق اخلرباء بنحو             )    دوالر
  )        دوالر    ٢٤٠     ٠٠٠  (          يورو      ١٧٨     ٠٠٠                                                       ، كمـا تقدر تكاليف دعم أعضاء فريق اخلرباء بنحو            )    دوالر

  .            لفترة السنتني

                                                            مع البيانات واملعلومات املتعلقة بالتصحر واجلفاف وحتليلها ونشرها                                وهتدف األمانة إىل إنشاء مركز مميز جل -  ٥٦
ّ                                       ملصلحة األطراف، ويتطلب تشغيل املركز تعيني موظف متفّرغ من الفئة الفنية برتبة ف                                  ولتلبية هذه احلاجة،     .  ٢-                                              

                 ذه احلاجة منذ عام           ً   ويليب حالياً ه  .  ُ                          ُتمول من امليزانية األساسية ٢-ُ                                            ُيقترح استحداث وظيفة من الفئة الفنية برتبة ف
   ).                       متوله إحدى البلدان املاحنة (            خبري معاون     ٢٠٠٤

  ُ                                                                                                 وسُيسـعى إىل احلصـول على مسامهات إضافية لتمويل عمليات تبليغ املعلومات واملبادرات الرائدة يف                -  ٥٧
   لم                                                                                                               جمـاالت املعـامل واملؤشـرات وأنظمـة اإلنذار املبكر ونقل الدراية الفنية والتكنولوجيا؛ وأولويات جلنة الع                

                                                                                                          والتكنولوجيا؛ وتيسري عمل فريق اخلرباء؛ وبرنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر؛ وتشجيع عمليات التآزر من          
                                                                                                                 خالل برنامج العمل املشترك بني اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي؛ وعمليات التقييم والرصد؛              

   .                                           وأنشطة ختفيف آثار اجلفاف واملناخ وتردي األراضي

  تيسري التنفيذ-دال 

                                                                            يتألف برنامج تيسري التنفيذ من أربعة برامج فرعية، وهي برامج أفريقيا، وآسيا،  :                    فكرة عامة عن الربنامج -  ٥٨
   ).                                                                       البلدان الواقعة مشايل البحر األبيض املتوسط وبلدان وسط وشرق أوروبا          (                                       وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا     

                                                                              قية مكافحة التصحر يساعد البلدان األطراف، مباشرة أو باالشتراك مع أطراف                                             وهـو برنامج فين من برامج اتفا      
                                                               ويضطلع الربنامج ببعض املهام األساسية املوكلة إىل األمانة ككل           .                                               أخرى، على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية     

                     املساعدة يف إعداد                      ويشمل العمل تقدمي    .                                                                       واملـتعلقة بـأهداف االتفاقـية، حبيث يضمن التنفيذ الكامل والسليم          
                                                                            مؤمتر األطراف، جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، اآللية العاملية، وجلنة العلم           (                                     املدخـالت الفنـية هليئات االتفاقية       

             بوحدة تيسري  ١-              ُ                                   ومن املتوقع أن ُتمأل وظيفة املنسق الرئيسي يف الفئة مد  .                    ووحدات األمانة األخرى  )             والتكنولوجيا
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                                                            لتوفري التنسيق والتخطيط للسياسات العامة بصورة أفضل للوحدات     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                             التنفـيذ خالل فترة السنتني   
  .               الفرعية املختلفة

                                                                    إسداء املشورة بشأن السياسات والربجمة والتنفيذ واملساعدة الفنية والرصد  :                        اهلدف املتوخى لفترة السنتني -  ٥٩
  .                             اء بالتزاماهتم بتنفيذ االتفاقية                                                         واإلبالغ، وتيسري املبادرات ذات األولوية ملساعدة األطراف على الوف

                 من املرفق األول،   ١٨                                   من اتفاقية مكافحة التصحر، واملادة   ٢٣      املادة    :                            األساس الذي تستند إليه األنشطة -  ٦٠
                                            من املرفق اخلامس، ومقررات مؤمتر األطراف        ٨                               من املرفق الثالث، واملادة       ٧                              من املرفق الثاين، واملادة       ٨          واملـادة   

             من الوثيقة   ٦٩          ، والفقرة  ٧-   م أ /  ١٢   و ٧-   م أ / ٩   و ٧-   م أ / ٨   و ٧-    م أ  / ٣    و  ٧-    م أ  / ١             ها املقررات                      ذات الصلة، مبا في   
ICCD/CRIC(1)/5/Add.3            ومقـررات االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة، فضال عن الطلبات ،                                                                                 
  .                         املباشرة من البلدان األطراف

  :      األنشطة -  ٦١

                                                         وفقا للنتائج اليت خيلص إليها الفريق احلكومي الدويل                                                   تقدمي الدعم لعملية رصد وتنفيذ االتفاقية       �
                                                                                            العـامل بـني الدورات والفريق العامل املخصص، واالجتماعات اإلقليمية واملنتديات اإلقليمية            
               ً                                                                       لالتفاقـية، ووفقـاً ملقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة؛ ويف هذا اإلطار، تقدمي مساعدة فعلية       

                                     ارير الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية                             جلميع األطراف فيما خيص تقدمي التق
                                                         ُ                        تقدمي املعلومات والتحليالت املتسقة من أجل استعراض التقدم ما أُحرز يف مؤمتر األطراف وجلنة   �

                                                ً                                        استعراض تنفيذ االتفاقية من تقدم يف تنفيذها استناداً إىل املعلومات اليت توفرها األطراف وغريها   
                       من الفعاليات ذات الصلة

                                                                                         تقارير الفنية على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية لتنفيذ االتفاقية حسب                    صياغة ال   �
                                                                التكليف الوارد يف املقررات اإلقليمية واألقاليمية اليت اعتمدهتا األطراف

                                                                                             إسداء املشورة السياساتية على مجيع املستويات عن طريق تزويد مراكز التنسيق واملنظمات غري               �
                                                                     تمع العلمي باملعلومات واملشورة بشأن جوانب حمددة من عملية تنفيذ االتفاقية           احلكومية واجمل

                                                                                       تعزيز التنسيق وتيسري التنفيذ والتعاون على مجيع املستويات، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ برامج العمل   �
    اطق                                                                                 اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف ذلك زيادة التواصل الشبكي على املستوى اإلقليمي وبني املن

                                             وتقدمي مدخالت حتليلية بشأن مسائل مواضيعية خمتارة
                                                                                تشجيع التنفيذ التآزري على مجيع املستويات، مبا يف ذلك توفري الدعم لتحسني أفضل املمارسات   �

           يف هذا اجملال
                                                             تعزيز إدارة املعلومات بصورة فعالة فيما خيص تنفيذ أفضل املمارسات  �
                                                                 املتأثرة من جهة، وبني هذه البلدان وبرامج الدعم الثنائية                                               تسـهيل إقامة الشراكات بني البلدان       �

                                                            واملتعددة األطراف والوكاالت واملؤسسات ذات الصلة من اجلهة الثانية
                                                                                                       زيادة إدماج برامج العمل الوطنية يف برامج التنمية، وتعزيز النهج القائم على املشاركة بالتعاون                �

                        الوثيق مع اآللية العاملية
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                                                                                   العمل املشترك بني اآللية العاملية وأمانة االتفاقية واملؤسسات اإلقليمية األخرى؛                          تنفـيذ برنامج    �
                                                                                                     واالتصـال بلجـنة العلم والتكنولوجيا فيما يتعلق بالقضايا العلمية من أجل التطبيقات العملية              

                                  للحلول القائمة على املناهج العلمية
                              غري احلكومية واملنظمات األهلية                                                                تيسـري تطوير وتعزيز الشبكات والتواصل الشبكي للمنظمات           �

                                 على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي
                                                                                   تيسري إقامة مشاريع إرشادية وطنية يف إطار برامج العمل الوطنية بدعم مايل وفين من املؤسسات   �

          ذات الصلة

        البلدان                                                                   توفري أدوات الرصد واإلرشادات والدعم يف الوقت املطلوب من أجل إعداد        :                    النـتائج املرتقـبة    -  ٦٢
                                                        ً      ً       ً                                            املـتأثرة والبلدان املتقدمة النمو األطراف يف االتفاقية تقاريراً دقيقةً وشاملةً، وكذلك من أجل إعداد تقارير دون          

                              واإلسهام يف التقدم احملرز يف تنفيذ   .                                                            أو إقليمية يف مجيع املناطق، ومن أجل عمليات التحليل املتصلة بذلك /         إقليمية و
                                                                               رامج العمل الوطنية وتكييفها مع عملية إعداد برامج العمل وتسهيل التنفيذ والتنسيق                           االتفاقية، مبا يف ذلك صياغة ب

                                                 واملسامهة الفنية يف اإلدارة الفعالة لدورات جلنة         .                                                             والـتعاون عـلى األصعدة دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي        
                                 وكذلك باآللية العاملية عن طريق                                                                                    اسـتعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف، وحتقيق نتائج تتعلق هبذه اهليئات،            

                                                                           وتزويد اإلدارة، مبا يف ذلك وحدة العالقات اخلارجية واإلعالم بالدعم الفين فيما يتعلق   .                      خدمات املشورة اإلقليمية
  .                                                                        ببنود جدول األعمال املخصصة الناشئة عن مقررات مؤمتر األطراف واملقررات اإلقليمية

  :                   االحتياجات من املوارد -  ٦٣

 ، ٥-                                  أربع وظائف من الفئة الفنية برتبة ف  :     ساسي       املالك األ
             ؛ وأربع وظائف ٣-                  ، وثالثة برتبة ف    ٤-                ومخسـة برتبة ف   

                     من فئة اخلدمات العامة

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني  ٥     ٠٢٧     ٠٠٠  ٣     ٧٢٤     ٠٠٠
 :املساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف   ٦٤     ٠٠٠   ٤٧     ٠٠٠
 : االستشاريةاخلدمات    ١٩٢     ٠٠٠    ١٤٣     ٠٠٠
 :السفر     ٤٥٠     ٠٠٠     ٣٣٣     ٠٠٠
                                         اجملموع املتعلق بربنامج تيسري التنفيذ   ٥     ٧٣٣     ٠٠٠   ٤     ٢٤٧     ٠٠٠

  .                                وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة  :                                االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج -  ٦٤

                تماعات استعراض        ؛ واج                         إعداد التقارير الوطنية           من أجل                                حلصـول على مسامهات إضافية          ا  ىل    ى إ     سـع   ُ سُي -  ٦٥
                                                                                                                النظراء؛ واجتماعات اإلعداد للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف؛ وحلقات العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛             
                                                                                                                  وحلقـات العمـل واملبادرات الرائدة املتعلقة باملسائل املواضيعية ذات األولوية، ال سيما يف سياق برامج العمل                 

                                                                               سعى إىل توفري متويل إضايف حللقات العمل واملبادرات الرائدة املتعلقة بالتنفيذ                 ُ  كما سيُ   .                           اإلقليمـية ودون اإلقليمية   
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                                                                                                   التآزري على مجيع املستويات، ولتسهيل االجتماعات التشاورية لتنفيذ األولويات احملددة يف برامج العمل الوطنية، 
  .                     ة العاملية بصورة فعالة                ُ                              ويف هذا السياق، سُينفذ برنامج عمل مشترك مع اآللي  .                      ولربامج العمل اإلقليمية

  العالقات اخلارجية واإلعالم-هاء 

                                                                         يعمل برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم على تيسري التنسيق بني الوكاالت،            :                        فكرة عامة عن الربنامج    -  ٦٦
     ت غري                                                                                              مبا يف ذلك تقدمي التقارير إىل اجلمعية العامة عن املسائل التشريعية أو املخصصة، وعلى دعم مشاركة املنظما

                                                                                                 احلكومية ومجاعات اجملتمع املدين األخرى يف عملية تنفيذ االتفاقية وتقدمي معلومات عامة ومعلومات ذات أهداف     
                   ً        ً     ً                    ، سيويل الربنامج أيضاً اهتماماً خاصاً لوضع استراتيجية     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                     ويف أثناء فترة السنتني   .                 حمددة عن االتفاقية

                                                             ية ملؤمتر األطراف، مع أخذ اخلربة املكتسبة يف السنة الدولية                                                         اتصـاالت شـاملة يف ضوء التوجيهات االستراتيج       
                              ً                                                                            للصحارى والتصحر يف االعتبار، فضالً عن الفرص اجلديدة اليت أتاحتها االجتماعات الرئيسية لوضع السياسات،              

  .                                                             مثل الدورتني السادسة عشرة والسابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة

                           ً     ً                                    توجيه مدخالت االتفاقية توجيهاً فعاالً هبدف زيادة اإلشارة إىل االتفاقية          :                           اهلدف املتوخى لفترة السنتني    -  ٦٧
                                                                                                          يف احملـافل الدولـية؛ وتقـدمي الدعـم ملواجهة االحتياجات اإلعالمية لألطراف، وإلدارة اإلعالم، وتكنولوجيا                

                    وتقدمي الدعم لوحدة     .      هبا                                                                                          املعلومـات، واملكتبة والعالقات اخلارجية، بغية زيادة الوعي العاملي باالتفاقية وااللتزام          
                                                                                                             اإلدارة والسياسـات التنفـيذية ولوحدات األمانة األخرى بشأن القضايا املتعلقة بالعالقات اخلارجية واإلعالم،              

  .                                                                         باإلضافة إىل دعم اإلعالم بصورة عامة وزيادة الوعي العاملي باالتفاقية وااللتزام هبا

                                                   من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، مبا فيها     ٢٣      املادة    :                            األساس الذي تستند إليه األنشطة -  ٦٨
  .   ٢١١ /  ٥٨                                  ، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٧-   م أ / ٣         واملقرر  ٧-   م أ / ١      املقرر 

  :      األنشطة -  ٦٩

                                                                                          وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لالتصاالت خاصة باالتفاقية، يف ضوء التوجيهات االستراتيجية             �
            ملؤمتر األطراف

                                                          ات والتعاون مع الوكاالت األساسية يف املسائل املتعلقة باالتفاقية         عقد مشاور  �
                                            التحضري لالجتماعات والفعاليات اهلامة ومتابعتها  �
                                                                                       دعم املشاركة الفعالة للمنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات األخرى ذات              �

                              املصلحة يف عملية تنفيذ االتفاقية
                     ة وإنتاجها وتوزيعها                   تطوير املواد اإلعالمي  �
                                             إعداد مواد موقع االتفاقية على اإلنترنت وحتديثها  �
                    االتصال بوسائط اإلعالم  �
                                  تطوير مكتبة االتفاقية وتصريف شؤوهنا  �
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                                                                                         أن حتظى املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية مبزيد من االهتمام يف أهم العمليات احلكومية                :                النتائج املرتقبة  -  ٧٠
                                                                                        مشاركة اجملتمع املدين يف عملية تنفيذ االتفاقية؛ ونشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية بصورة فعالة                   الدولـية؛ وزيادة  

  .                                             على األطراف واملراقبني ووسائط اإلعالم وعامة اجلمهور

  :                   االحتياجات من املوارد -  ٧١

                                    وظيفتان من الفئة الفنية، واحدة برتبة  :            املالك األساسي
ــة  ٧٠   ( ٥- ف ــدة  )           يف املائ ــبة ف           ، وواح  ؛ ٢-         برت

                              ووظيفتان من فئة اخلدمات العامة

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني    ٩٠٥     ٠٠٠    ٦٧١     ٠٠٠
 :املساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف   ١٦     ٠٠٠   ١٢     ٠٠٠
 :اخلدمات االستشارية   ٣٨     ٠٠٠   ٢٨     ٠٠٠
 :السفر   ٧٧     ٠٠٠   ٥٧     ٠٠٠
 :الطابعة والنشر    ٣١     ٠٠٠    ٢٢     ٠٠٠
                                                  اجملموع املتعلق بربنامج العالقات اخلارجية واإلعالم   ١     ٠٦٧     ٠٠٠     ٧٩٠     ٠٠٠

                          ً                                                                                الطباعة والنشر يتصالن أساساً مبهام اإلعالم والتوعية املنوطة باألمانة على حنو ما يرد يف قائمة األنشطة                 -  ٧٢
  .           املدرجة أعاله

                       ملواد اإلعالمية يف سياق      ُ                                                                         وسُيسـعى إىل احلصـول عـلى موارد إضافية لتمويل األنشطة والفعاليات وا             -  ٧٣
                                                                                                            االستراتيجية اإلعالمية املوسعة، وعرض املسائل الرئيسية يف االتفاقية، إىل جانب مشاركة املنظمات غري احلكومية              

  .                                        يف اجتماعات االتفاقية وفعاليتها واإلعداد هلا

  خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت-واو 

                                                            خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدعم لألمانة يف جمال                    تقدم وحدة     :                        فكرة عامة عن الربنامج    -  ٧٤
         ً                         يتم سنوياً استبدال ثلث احلواسيب      (                                                وتشمل معدات احلاسوب برنامج استبدال احلواسيب         .                    تكنولوجيا املعلومات 

                وتشمل براجميات   )                           ً                                                               اخلاصـة باالتفاقـية، وذلك متشياً مع املمارسات اليت تتبعها منظمات األمم املتحدة األخرى             
                                                                                               احلاسوب تطوير براجميات األمانة، مبا يف ذلك استبدال الشبكة األساسية ونظم التشغيل اخلاصة بالعمالء، وحتديث 

                                            ، لن تواصل الشركات الصانعة تقدمي الدعم           ٢٠٠٧                 وبعد هناية عام      .                       ً                      براجمـيات التطبيقات وفقاً للمعايري السارية     
      وتشكل   .                                         مبا يف ذلك نظم تشغيل احلاسوب الشخصي واخلادوم                                          ً    لكثري من الرباجميات اليت تستخدمها األمانة حالياً،  

               ً                                                             ُ   َّ                                   هـذه الوحدة جزءاً من وحدة العالقات اخلارجية واإلعالم، إال أن احتياجاهتا من امليزانية ُتقدَّم بصورة مستقلة                  
   لى        ً                                                                                         استجابةً للتوصية الواردة يف تقرير مراجعة احلسابات الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية واليت نصت ع

  .                                                        عرض ومتويل أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة مستقلة
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                                                     من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، مبا فيها   ٢٣      املادة    :                            األساس الذي تستند إليه األنشطة -  ٧٥
  .   ٢١١ /  ٥٨                                  ، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٧-   م أ / ٣   و ٧-   م أ / ١        املقرران 

  .                                                           دمات تكنولوجيا املعلومات لألمانة والجتماعات االتفاقية ذات الصلة      تقدمي خ  :       األنشطة -  ٧٦

  :                   االحتياجات من املوارد -  ٧٧

                                    وظيفتان من الفئة الفنية، واحدة برتبة  :             املالك األساسي 
  ٢-                ، وواحدة برتبة ف )         يف املائة  ٣٠   ( ٥- ف

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني    ٣٤٥     ٠٠٠    ٢٥٥     ٠٠٠
 :عدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايفاملسا  ٤     ٠٠٠  ٣     ٠٠٠
 :معدات وبراجميات احلاسوب    ٣٠٠     ٠٠٠    ٢٢٢     ٠٠٠
 :النشر   ٢     ٠٠٠   ٢     ٠٠٠
                                                  اجملموع املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     ٦٥١     ٠٠٠     ٤٨٢     ٠٠٠

                 وظيفة واحدة من       ؛ و  ٢-                                         وظيفة واحدة من الفئة الفنية برتبة ف        :                                     االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج     -  ٧٨
  .                 فئة اخلدمات العامة

  اخلدمات اإلدارية-زاي 

                                                                        تساعد وحدة اخلدمات اإلدارية األمني التنفيذي على ختطيط وتطوير وتنسيق            :                        فكرة عامة عن الربنامج    -  ٧٩
  .                                                                               ومراقبة وإدارة موارد األمانة وتوفري الدعم الكايف لعمل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

   ُ                                                                أن ُتدار أعمال األمانة بفعالية وكفاءة وفقا ألنظمة وقواعد األمم املتحدة   :               ى لفترة السنتني          اهلدف املتوخ -  ٨٠
  .                                                                    وللقواعد املالية مبوجب االتفاقية وللتوجيهات والسياسات اإلدارية ذات الصلة

  . ٧-   م أ /  ٢٣   و ١-   م أ / ٢                        من االتفاقية، واملقرران   ٢٣      املادة    :                            األساس الذي تستند إليه األنشطة -  ٨١

  :     ألنشطة ا -  ٨٢

                      وتقدمي تقارير عن ذلك    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧                                   رصد االنتفاع بامليزانية لفترة السنتني   �
                                               إعداد خمصصات امليزانية ومراقبة النفقات واعتمادها  �
                                                                                       توفري الوسائل اللوجستية الناجعة والفعالة لتسهيل املفاوضات احلكومية الدولية وعمليات الشراء  �
                                                               ساسية وموافاة املاحنني باملعلومات املالية والفنية عن التربعات                                          مـتابعة املسامهات يف امليزانية األ       �

        الطوعية
                                                                           َّ             حتديد االحتياجات واإلمكانيات املشتركة من أجل التعاون يف خمتلف املسائل، مبا فيها جممَّع األمم املتحدة  �
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             ظفني وترتيبات                                                                                      إدارة املوارد البشرية، مبا يف ذلك عملية التوظيف يف األمانة ونظام تقييم أداء املو             �
             تدريب املوظفني

                                                        تقدمي املشورة الفنية والدعم الفين خلدمات تكنولوجيا املعلومات  �
                                                                      تنسيق عمل مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني وإعداد ردود على استنتاجاهتم  �
    لف،                                       َّ                                     ُ              تقدمي خدمات السفر للموظفني وللممثلني املموَّلني، مبا يف ذلك إصدار التذاكر وإدارة السُ              �

                                       وإجراءات املطالبات بنفقات السفر وسدادها
                                                                                               إعـداد عملـيات املطابقة بني احلسابات الدائنة واملدينة على أساس شهري بغية تسهيل عملية                 �

َ                          احملاسبة، واالستعراض املنتظم لاللتزامات املستَحقة لضمان تصفيتها يف وقتها                                        .  

                     وعرض وثائق امليزانية    .                                أصول األمانة واحملافظة عليها                                    زيادة املساءلة اإلدارية ومراقبة      :                   لنـتائج املرتقـبة    ا -  ٨٣
      وتوفري   .                                                                                                     والـتقارير اإلداريـة وفقـا للتوجيهات االستراتيجية من مؤمتر األطراف وتوزيعها يف الوقت املطلوب              

                                     وضمان التقيد بأنظمة األمم املتحدة      .                                                                          املعلومات املالية يف الوقت احملدد وتقدمي الدعم اللوجسيت الفعال للعمليات         
                                                                                 وضمان جودة مستوى املوظفني املعينني ومراعاة مسأليت التوازن بني اجلنسني والتوزيع             .                           وقواعدها الواجبة التطبيق  

                واستعراض مهارات   .                                                                 وإدراج البيانات املالية بشكل سليم يف نظام املعلومات اإلدارية املتكامل  .                 اجلغرايف يف تعيينهم
                                        والعمل على إجياد بيئة مؤاتية للعمل،        .                       لهم عن طريق التدريب                                                 املوظفني بشكل مستمر وتكييفها مع متطلبات عم      

  .                                                من حيث األدوات واملكان املتاح، وتساعد على حسن األداء

  :                   االحتياجات من املوارد -  ٨٤

                                    وظيفتان من الفئة الفنية، واحدة برتبة  :             املالك األساسي 
                   ؛ وثالث وظائف من فئة ٤-                   ، وواحدة برتبة ف    ٥- ف

              اخلدمات العامة

 املوظفون

      دوالر     يورو
 :تكاليف املوظفني  ١     ٣٥٠     ٠٠٠  ١     ٠٠٠     ٠٠٠
 :املساعدة املؤقتة العامة وبدل العمل اإلضايف   ٢٤     ٠٠٠   ١٨     ٠٠٠
التأمني الصحي(التأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة    ٤٥     ٠٠٠   ٣٤     ٠٠٠

 ):   بعد التقاعد
 :اخلدمات االستشارية   ٤٥     ٠٠٠   ٣٤     ٠٠٠
 :السفر   ٢٤     ٠٠٠   ١٨     ٠٠٠
 :التأمني على املوظفني   ٩٨     ٠٠٠   ٧٢     ٠٠٠
 :التدريب والتطوير    ٢٤٠     ٠٠٠    ١٧٨     ٠٠٠
 :اخلدمات التعاقدية    ١١٤     ٠٠٠   ٨٤     ٠٠٠
 :مصروفات التشغيل العامة    ٩٤٨     ٠٠٠    ٧٠٥     ٠٠٠
 اللوازم واملعدات   ٣٠     ٠٠٠   ٢٢     ٠٠٠
 تكاليف إدارة املرافق املشتركة     ٨٤٠     ٠٠٠     ٦٢٢     ٠٠٠
                 اخلدمات اإلدارية            جمموع   ٣     ٧٥٨     ٠٠٠   ٢     ٧٨٧     ٠٠٠
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؛ وست وظائف من ٢-وظيفة واحدة من الفئة الفنية برتبة ف: االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج -٨٥
 .فئة اخلدمات العامة

              ُ   َ                                                                                             ومن املتوقع أن ُيبقَى، طيلة فترة السنتني، على الترتيب القائم الذي يوفر مبوجبه مكتب األمم املتحدة يف                  -  ٨٦
   .                                  وارد البشرية على أساس حتصيل قيمتها                   جنيف خدمات إدارة امل

                         ، اليت تقدمها االتفاقية     )                   املسؤولية التعاقدية  (                                                               والتأمني الصحي يف فترة ما بعد اخلدمة هو املسامهة اإللزامية            -  ٨٧
                     وترد هذه املسامهة يف      .                                                                                     للـتأمني الصـحي يف فترة ما بعد التقاعد، وهو خمصص للموظفني املستحقني املتقاعدين             

ُ          اخلاصة باألمانة على أساس أهنا ُدفعت       )             ويف امليزانية  (     لية               السـجالت املا                                             وبلغت القيمة احلالية للفوائد املستقبلية       .                            
        يورو  ٢     ٩٧٢     ٠٠٠  )                     صايف مسامهات املتقاعد     (    ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                             واخلصوم املتراكمة حىت تاريخ     

                        وقد وردت هذه املبالغ يف               ، على التوايل،  )       دوالر  ١     ٧٢٧     ٠٠٠ (           يـورو     ١     ٢٧٩     ٠٠٠ و  )        دوالر  ٤     ٠١٢     ٠٠٠ (
  .                                        البيانات املالية وفقا لسياسات األمم املتحدة

  . ُ                                                                           وُيقصد بالتأمني على املوظفني التغطية الشاملة اإللزامية يف كامل منظومة األمم املتحدة -  ٨٨

  .                                 ً                                 ونفقات التشغيل العامة تتعلق أساساً بتكاليف االتصاالت والبنود املماثلة -  ٨٩

                                                           اللوازم املكتبية العادية واستبدال األثاث املكتيب حسب احلاجة خالل    من            ً  تتكون أساساً                 اللوازم واملعدات  و -  ٩٠
  .           فترة السنتني

                                                                                                         وتكاليف إدارة املرافق املشتركة هي التكاليف املتعلقة بتصريف شؤون مقر االتفاقية، مبا يف ذلك املنافع                -  ٩١
                                                منظمات األمم املتحدة اليت توجد مكاتبها يف جممع                                                                     والتكاليف املرتبطة باخلدمات املشتركة اليت تستفيد منها مجيع         

  .            املنظمة يف بون

  ُ                                                                                               وسُيسـعى إىل احلصول على مسامهات إضافية للتدريب بناء على اإلرشادات االستراتيجية الصادرة عن               -  ٩٢
                                                  لتكييف كفاءاهتم مع واجباهتم، وذلك يف جماالت غري               تفاقية   ال       وظفي ا             ضروريا مل         التدريب       ويعترب    .             مؤمتر األطراف 

  .                                                                                                   نظم املعلومات والتدريب على لغات األمم املتحدة الرمسية، واليت تعترب خدمة متاحة جلميع موظفي األمم املتحدة    
                                                                 ُ                                      وسوف يتابع املوظفون العديد من دورات التدريب خالل فترة السنتني، حيث أُقيم احلد األدىن من التدريب الفين         

   .                                            خالل فترة السنتني احلالية وفترة السنتني السابقة

  تكاليف دعم الربامج-حاء 

    على              يف املائة      ١٣                           لرسم لدعم الربامج بنسبة             تفاقية   ال         حسابات ا      ختضع                ألمم املتحدة،    ل    ً                   وفقاً للقواعد املالية     -  ٩٣
  د  ا ع ي و  .                                          لقاء اخلدمات اإلدارية املقدمة إىل األمانة                                          هو رسم واجب السداد لألمم املتحدة                                  مجـيع النفقات الفعلية، و    

      ً   ، وفقاً            اإلدارية          اخلدمات       برنامج                       اليت تتحملها يف إطار                                             ىل األمانة لتغطية بعض نفقات التشغيل                           من هذا املبلغ إ       جزء
  . ٤-   م أ / ٤       للمقرر 
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                                                قبل حساب النفقات العامة واحتياطي رأس املال          (                                                  وعـلى أسـاس مستوى إنفاق يف امليزانية األساسية         -  ٩٤
   ٧     ٩٦٠    ٠٠ ٠    و     ٢٠٠٨        يف عام     )     دوالر    ١٠     ٤١٢     ٠٠٠ (      يورو     ٧     ٧١٣    ٠٠ ٠      يبلغ    )                              املتداول ومسامهة البلد املضيف   

     مببلغُ       ُيقدر    )                النفقات العامة    (                      رسـم دعـم الـربامج            فـإن      ،   ٩   ٢٠٠          يف عـام      )        دوالر   ١٠     ٧٤٦     ٠٠٠ (        يـورو 
  )       دوالر ١     ٣٩٧     ٠٠٠ (         يورو    ١     ٠٣٥     ٠٠٠          ، ومببلغ       ٢٠٠٨        يف عام     )        دوالر  ١     ٣٥٤     ٠٠٠ (      يورو   ١     ٠٠٣    ٠٠ ٠

  .    ٢٠٠٩      يف عام 

َ   املتداو لاحتياطي رأس املال -طاء         

َ               احتياطي رأس املال املتداَول احملتفظ به يف                    ، اإلبقاء على مستوى  ٧-   م أ /  ٢٣          ، يف مقرره                قرر مؤمتر األطراف -  ٩٥                       
                      ومن املتوقع أن يبلغ      .                                                                          يف املائة من امليزانية األساسية املعتمدة، مبا يف ذلك النفقات العامة              ٨,٣     عند                  الصندوق العام   

َ    احتياطي رأس املال املتداَول    . ٧   ٢٠٠           يف هناية عام   )       دوالر ١     ٤٨٥     ٠٠٠ (        يورو ١     ١٠٠     ٠٠٠                      

  مسامهة البلد املضيف يف امليزانية األساسية-ياء 

            يف ميزانية  ا                    ، ستساهم حكومة أملاني           إىل األمانة            حكومة أملانيا           الذي قدمته     عرض   ال    ً                   وفقاً للشروط الواردة يف  -  ٩٦
  .                 كطرف يف االتفاقية   قدر                    عالوة على اشتراكها امل     ً  سنوياً   )       دوالر   ٦٩٠     ٢٤٤ (       يورو    ٥١١     ٢٩٢            األمانة مببلغ 

  التكاليف املتصلة باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة يف بون-كاف 

                                                                          ً                                 عرضـت حكومة أملانيا على املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت تتخذ بون مقراً هلا أن توفر هلا                   -  ٩٧
                                       عام لألمم املتحدة، أعرب مدير برنامج األمم                  ونيابة عن األمني ال   ).         بوندستاغ (                                أماكن عمل يف مباين الربملان السابقة 

                                َّ                                                                               املـتحدة اإلمنـائي، وبصفته املمثل املعيَّن لإلشراف على تنفيذ اتفاق املقر املربم بني األمم املتحدة وأملانيا، أعرب             
        إنشاء                                    ُ ُّ                                      ً                                للسلطة املختصة يف حكومة أملانيا عما تكُنُّه منظمات األمم املتحدة اليت تتخذ بون مقراً هلا من تقدير لقرار           

ّ                                                                      ً       ً   جمّمع لألمم املتحدة تستخدمه تلك املنظمات بصورة دائمة دون أن يكلفها ذلك مبلغاً إضافياً  .  

ّ                                             وقـد انتقلـت األمانـة إىل جمّمع األمم املتحدة اجلديد يف حزيران             -  ٩٨                  وما يزال توزيع     .     ٢٠٠٦            يونيه عام    /                      
    وقد   .                                  بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية                                                                              التكالـيف بني حكومة أملانيا ومنظمات األمم املتحدة املعنية قيد النظر            

     وبعد   .     ٢٠٠٩                                                                                               مجدت حكومة أملانيا حصة منظمات األمم املتحدة يف نفقات تشغيل معينة للمرافق حىت هناية عام                
                                                                                                                  ذلك ينبغي التفاوض مع حكومة أملانيا بشأن املبالغ اليت ستتحملها منظمات األمم املتحدة، ومن املتوقع أن تكون                 

                      وباإلضافة إىل ذلك، فثمة   .                                                           ً    تلك اليت تتحملها حاليا منظمات األمم املتحدة اليت تتخذ بون مقراً هلا              املبالغ أكرب من 
                                          ترتبط بصيانة وتشغيل املرافق املشتركة هي أكرب   )                                      ال تشملها املبالغ اليت مجدهتا حكومة أملانيا (                 نفقات تشغيل أخرى 

                                                   تشمل تكاليف مرتبطة مبرافق االجتماعات الواقعة يف                                                                  من نفقات تشغيل املرافق السابقة ملنظمات األمم املتحدة، و        
  .                                                          جممع األمم املتحدة واليت ميكن جلميع منظمات األمم املتحدة استخدامها
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  والصندوق اخلاص للمشاركةالطوارئميزانيات  -     ً سادسا  

       لة من                                                                                                إذا قـررت اجلمعية العامة عدم إدراج نفقات دورات مؤمتر األطراف يف قائمة االجتماعات املمو               -  ٩٩
                             وتشمل ميزانية ذلك بندا      .                                      ُّ                                              ميزانيـتها العاديـة، سيتعني على األطراف حتمُّل التكاليف املتعلقة خبدمات املؤمترات           

  .                           للطوارئ لتغطية هذه التكاليف

       ، وأن      ٢٠٠٨                                                                               تنعقد اجتماعات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ملدة مثانية أيام عمل يف عام                         فـترض أن     ُ ُي و -   ١٠٠
    وفري   لت        الالزمة                           وسيلزم اختاذ الترتيبات      .  ٩   ٢٠٠                              ملدة أسبوعني متعاقبني يف عام                 ر األطراف                         تـنعقد اجتماعات مؤمت   

    ٢٠   أي  (  ،       ألسبوعني    من ا         يف أي وقت                                   مع إتاحة اجملال لعقد جلستني متزامنتني                             خدمات االجتماعات ملدة أسبوعني، 
                          ما يقدر بألفي صفحة من         يع                            خلدمات الترمجة وجتهيز وتوز    و  )                            جلسة خالل فترة األسبوعني      ٤٠            ً       جلسة أسبوعياً أو    

                      التكلفة الكاملة هلذه      َّ    تقدَّر   و  .                     صفحة بعد الدورة      ١٠٠                           صـفحة أثناء الدورة و        ١٥٠                             الوثـائق قـبل الـدورة و      
  . ) ٨           انظر اجلدول    ) (      دوالر ٢     ٦٧٩     ٠٠٠ (       يورو  ١     ٩٨٥     ٠٠٠     مببلغ         حتياجات   اال

 تقديرات نفقات الطوارئ املتعلقة خبدمات املؤمترات -٨اجلدول 
 )معية العامة عدم إدراج نفقات دورات مؤمتر األطراف يف ميزانيتها العاديةإذا قررت اجل(

 )اليورو/ةبآالف دوالرات الواليات املتحد(

٢٠٠٩-٢٠٠٨  ٢٠٠٣ ٢٠٠٥  
            أوجه اإلنفاق دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو
                   سعر الصرف املستخدم         ٠,٨٥٦٩        ١,٠٨٥         ١,٣٥٠٠

                           خدمات اجتماعات األمم املتحدة  ٢    ٦٤ ٢  ٢     ٦٤٢  ٢     ٣٣٢  ٢     ١٤٩  ٢     ٣٧١  ١     ٧٥٧
  )         يف املائة  ١٣ (               النفقات العامة     ٢٩٤    ٣٤٣    ٣٠٣    ٢٧٩    ٣٠٨    ٢٢٨
                         جمموع االحتياجات من املوارد  ٢     ٥٥٨  ٢     ٩٨٥  ٢     ٦٣٥  ٢     ٤٢٨  ٢     ٦٧٩  ١     ٩٨٥

   ١     ٤٩٢     ٠٠٠                  مبلغ إضايف قدره          توفري                  بون، سيلزم     يف             ؤمتر األطراف                     الدورة التاسعة مل                     ويف حـال انعقاد      -   ١٠١
     مكان                     تكاليف استئجار          ذلك                                                         لتغطية التكاليف املتعلقة بالترتيبات اللوجستية، مبا يف        )        دوالر  ٢     ٠١٤     ٠٠٠ (      يورو  

                                                                   ، والتعاقد مع موظفني حمليني خلدمة املؤمترات، وتوفري أجهزة وموظفي                               وتركيب أجهزة االتصال     ،       املؤمتر          انعقـاد   
  .                                 األمن، واستئجار اللوازم والتجهيزات
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 املتعلقة بعقد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف يف بونيل  تكاليف التشغ-٩اجلدول 
 )اليورو/ املتحدةبآالف دوالرات الواليات(

تقديرات نفقات الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف 
٢٠٠٩ 

            أوجه اإلنفاق

   دوالر يورو
                  سعر الصرف املستخدم         ١,٣٥٠٠

                التكلفة اإلضافية   ١     ٦٢٠  ١     ٢٠٠
            نفقات طارئة     ١٦٢    ١٢٠
                     اجملموع الفرعي   ١     ٧٨٢  ١     ٣٢٠
               النفقات العامة     ٢٣٢    ١٧٢
                                 جمموع االحتياجات من املوارد   ٢     ٠١٤  ١     ٤٩٢

  .                                                           تقديرات املوارد الالزمة للصندوق اخلاص للمشاركة يف فترة السنتني  ١٠           ويبني اجلدول  -   ١٠٢

  االحتياجات التقديرية من املوارد للصندوق اخلاص-١٠اجلدول 
 )اليورو/ت الواليات املتحدةبآالف دوالرا(

   )أ(٢٠٠٩-٢٠٠٨
            أوجه اإلنفاق   دوالر يورو
                  سعر الصرف املستخدم          ١,٣٥٠٠

            االجتماعات                     سفر املمثلني واملشاركني يف    
                                                 الدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية --        ١     ٤٠٠  ١     ٠٣٧
     راف                            الدورة التاسعة ملؤمتر األط--        ١     ٥٠٠  ١     ١١١
               النفقات العامة      ٣٧٧    ٢٧٩
                         جمموع االحتياجات من املوارد    ٢     ٩٢٩  ٢     ٤٢٧

  .                                                                                                               تتعلق هذه التقديرات فقط بالدورة السابعة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية وبالدورة التاسعة ملؤمتر األطراف               ) أ ( 
  .                         ً      لنظر يف هذه التقديرات وفقاً لذلك                           أو كليهما، فسيتعني إعادة ا    ٢٠٠٩     أو     ٢٠٠٨                                 وإذا ما تقرر عقد أي اجتماع آخر يف 

  النتائج والتوصيات-     ً سابعا  

  النتائج-ألف 

                                                                                                         يعرض مشروع الربنامج وامليزانية هذا برنامج العمل واالحتياجات من املوارد يف إطار امليزانية األساسية،               -   ١٠٣
               كما يعرض هذا     .         املعتمدين                                                                                     ولكن بدون حتقيق استعادة الطاقة التشغيلية الكاملة على صعيد كامل مالك املوظفني             

                                                                                                         املقـترح التقديرات اخلاصة بالصندوق اخلاص للمشاركة ويقدم فكرة عامة عن األنشطة املخطط هلا ضمن كل                 
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                        ً                                        وتـرد معلومات أكثر تفصيالً عن األنشطة التكميلية يف الوثيقة           .          َّ                                    بـرنامج ميـوَّل مـن الصـندوق التكميـلي         
) ICCD/COP(8)/2/Add.3.(   

                                                         انعقاد دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني وتوفري            ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨           ة السنتني                         ومـن أهم أنشطة فتر     -   ١٠٤
                                                                                                     الدعم إلعداد تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف مناطق غري أفريقيا وترتيبات أخرى لعقد اجتماعات االستعراض املقبلة، 

  .                                                                 وتعزيز اجلوانب العلمية واملواضيعية والتآزرية يف عملية تنفيذ االتفاقية

                                                                                                   للعوامـل اخلارجـية واملستقلة عن أنشطة األمانة، ال سيما تقلب أسعار الصرف بني دوالر الواليات                 و -   ١٠٥
                                                     وهو أمر أثبتته إعادة حساب التكاليف يف امليزانية          .                                                                     املتحدة واليورو، آثار بالغة على توافر املوارد يف إطار امليزانية         

                                                           فيها املشاكل يف الفترات اليت تتخلل دورات مؤمتر األطراف،                                                     وملعاجلة املشاكل املالية املتعلقة بذلك، مبا         .        املقترحة
  .                                                                تقدم هذه الوثيقة حتليالت واقتراحات تتناول كيفية معاجلة عجز امليزانية

  التوصيات-باء 

  :        مبا يلي          ، يف القيام ة     لثامن           يف دورته ا ،                   قد يرغب مؤمتر األطراف -   ١٠٦

  )       دوالر  ٢٣     ٠٢٧     ٠٠٠ (       يورو   ١٧     ٠٥٩     ٠٠٠   ية                                            أن يعتمد برنامج وميزانية تبلغ قيمتهما اإلمجال  ) أ ( 
  ؛ )                      ما عدا النفقات الطارئة   ( ٣                        ، لألغراض املبينة يف اجلدول     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨             لفترة السنتني 

                                                                                                 أن ينظر يف اخليارات اليت طرحتها األمانة بشأن التدابري الواجب اختاذها حلماية أموال االتفاقية                ) ب ( 
                        قدم إرشاداته وفقا لذلك؛                                         من اآلثار السلبية لتقلب أسعار الصرف، وأن ي

                                                                                                أن يـأذن لألمانة بتطبيق جدول األنصبة الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا                 ) ج ( 
               احلادية والستني؛

                      هيكل األمانة وتوزيع      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                          أن يـأذن لألمني التنفيذي بأن يستعرض يف فترة السنتني             ) د ( 
        راتيجي؛                                 الوظائف يف ضوء نتيجة االستعراض االست

              ً                                                     أن يتخذ قراراً بأن يكون منصب األمني التنفيذي برتبة مساعد األمني العام؛  )   ه   ( 

        أعاله؛ ٦                                                             أن يأذن لألمني التنفيذي بأن يغري جدول مالك املوظفني الوارد يف اجلدول   ) و ( 

                                                                                       أن يستعرض حاالت أرصدة االشتراكات غري املسددة وأن يسدي املشورة لألمانة بشأن كيفية               ) ز ( 
                      لتعامل مع هذه املسألة؛ ا

                                                                                                أن يوجـه األمانة بشأن كيفية التصرف يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة على متويل تكاليف                  ) ح ( 
  ؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                               خدمات املؤمتر املوصى هبا يف ميزانية 
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                                                                                              أن يقدم إرشادات إىل األمانة حول كيفية التصرف فيما خيص التغيريات احملاسبية اليت سوف يتم                 ) ط ( 
                                                                                      عـلى نطاق منظومة األمم املتحدة والتغيريات اليت سيلزم إجراؤها يف ننظم احملاسبة                  ٢٠١٠              ها يف عـام            تطبـيق 

                                                                                                                  وسجالهتا األساسية، وذلك من أجل التطبيق الكامل لنظام استخدام اليورو يف احملاسبة وامليزانية وإعداد التقارير                
                         فيما يتصل هبذه التغيريات؛ 

                                                           للتكاليف املرتبطة بتكييف نظام احملاسبة اجلديد مع نظام احملاسبة                           أن يأذن بإنشاء صندوق مستقل  ) ي ( 
         باليورو؛

                                                                                              أن يأذن لألمني التنفيذي بأن يستخدم فائض األموال من فترات السنتني السابقة لتمويل حاالت                ) ك ( 
               سنتني احلالية حبد                                                                                          العجز الذي قد يطرأ جراء االرتفاع املفاجئ لقيمة اليورو مقابل الدوالر أثناء ما تبقى من فترة ال

  .                           أقصاه مبلغ االحتياطات املتاحة
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 املرفق األول

 االفتراضات املستخدمة يف حساب التكاليف الواردة يف امليزانية

  تكاليف املوظفني-   ً أوال  

             ، املستخدمة يف  )                      بدوالرات الواليات املتحدة (                     إن التكاليف املعيارية   :                             املرتبات وتكاليف املوظفني األخرى - ١
          املعدلة      ٢٠٠٧      مارس   /                                                                                   ليف املوظفني يف امليزانية املقترحة، تستند إىل تكاليف املرتبات الفعلية لشهر آذار                    حتديد تكا 

           ً     وهو تقريباً   -      ٢٠٠٧      مايو   /            أبريل وأيار  /                                                                      حبيـث يتجلى فيها سعر الصرف احلقيقي وقت إعداد امليزانية يف نيسان           
  ) ١-    ً  أوالً-          اجلدول ألف      انظر  (                                دوالر من دوالرات الواليات املتحدة       ١,٣٥٠٠  =        يورو     ١,٠٠

  تكاليف املرتبات املعيارية١-    ً أوال -اجلدول ألف 

  ) أ (      املرتبة  ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٠,٨٥٦٩ ٠,٨٥٦٩ ١,٠٨٥٠ ١,٠٨٥٠ ١,١٦٩٦ ١,١٦٩٦ ١,٣٥٠٠ ١,٣٥٠٠   

     دوالر ١٦٩,٨ ١٨٧,٦ ٢٤٢,٠ ٢٧٢,١ ٢٣٨,٠ ٢٤٢,٣ ٢٥٣,٠ ٢٦٦,٠

     يورو ١٩٨,٢ ٢١٨,٩ ٢٢٣,٠ ٢٥٠,٨ ٢٠٣,٥ ٢٠٧,٢ ١٨٧,٤ ١٩٧,٠

               أمني عام مساعد 

     دوالر ١٤٨,٣ ١٤٩,٨ ١٩٥,٥ ٢١٩,٨ ٢١٥,٦ ٢١٩,٤ ٢٤٢,٠ ٢٥٤,٠

     يورو ١٧٣,١ ١٧٤,٨ ١٨٠,٢ ٢٠٢,٦ ١٨٤,٣ ١٨٧,٦ ١٧٩,٣ ١٨٨,١

  ٢-  مد

     دوالر ١٣٤,٦ ١٣٥,٩ ٢٤٨,٠ ٢٧٨,٨ ١٩٧,١ ٢٠٠,٦ ٢٢٠,٠ ٢٣١,٠

     يورو ١٥٧,١ ١٥٨,٦ ٢٢٨,٦ ٢٥٧,٠ ١٦٨,٥ ١٧١,٥ ١٦٣,٠ ١٧١,١

  ١-  مد

     دوالر ١٢٤,٨ ١٢٦,٠ ١٦٠,٠ ١٧٩,٩ ١٦٦,٢ ١٦٩,١ ١٩٩,٠ ٢٠٩,٠

     يورو ١٤٥,٦ ١٤٧,٠ ١٤٧,٥ ١٦٥,٨ ١٤٢,١ ١٤٤,٦ ١٤٧,٤ ١٥٤,٨

  ٥- ف

     دوالر ١٠٩,٠ ١١٠,١ ١٤٠,٠ ١٥٧,٤ ١٤٠,٢ ١٤٢,٩ ١٦٨,٠ ١٧٦,٠

     يورو ١٢٧,٢ ١٢٨,٥ ١٢٩,٠ ١٤٥,١ ١١٩,٩ ١٢٢,٢ ١٢٤,٤ ١٣٠,٤

  ٤- ف

     دوالر ٩٣,١ ٩٤,٠ ١١٣,٠ ١٢٧,١ ١١٧,٩ ١٢٠,١ ١٤٧,٠ ١٥٤,٠

     يورو ١٠٨,٦ ١٠٩,٧ ١٠٤,١ ١١٧,١ ١٠٠,٨ ١٠٢,٧ ١٠٨,٩ ١١٤,١

  ٣- ف

     دوالر ٧٦,٣ ٧٧,١ ١٠١,٠ ١١٣,٦ ٩٨,٥ ١٠٠,٤ ١١٠,٠ ١١٦,٠

     يورو ٨٩,٠ ٩٠,٠ ٩٣,١ ١٠٤,٧ ٨٤,٢ ٨٥,٨ ٨١,٥ ٨٥,٩

  ٢- ف

   الر  دو ٥٤,٢ ٥٤,٧ ٦٣,٠ ٧٢,٧ ٨٦,٥ ٩٠,٩ ٩٨,٠ ١٠٣,٠

     يورو ٦٣,٣ ٦٣,٨ ٥٨,١ ٦٧,٠ ٧٤,٠ ٧٧,٧ ٧٢,٦ ٧٦,٣

  ع

   ). ع (                          ؛ موظفو فئة اخلدمات العامة  ) ف (                     ؛ موظفو الفئة الفنية  )  مد (     مدير   ) أ ( 

َ  َّ      يف املائة من جمموع تكاليف املَرتَّبات ١                على أساس نسبة                      املساعدة املؤقتة العامةُ      ُحسبت  - ٢                           .  

ُ     وُحسب  - ٣           ً                                    ائة، سنوياً، من مرتب شهري معياري لكل وظيفة من       يف امل  ٢٠           على أساس                بدل العمل اإلضايف 
  .                       وظائف فئة اخلدمات العامة
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  التكاليف غري املتعلقة باملوظفني-     ً ثانيا  

                                                                       تشمل العقود املؤسساتية والفردية للخدمات اليت تتطلب خربة متخصصة ال            :                      اخلدمـات االستشـارية    - ٤
  .                                         الفعلية والنفقات السابقة بشأن أنشطة مماثلة ُ                                  وُتقدر التكاليف على أساس االحتياجات   .              توفرها األمانة

                                                      َّ            تشمل تكاليف سفر اخلرباء ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املشكَّلة           :                             تكاليف اخلرباء وأفرقة اخلرباء    - ٥
  . ُ                                                          وُتقدر التكاليف على أساس االحتياجات الفعلية والنفقات السابقة  .                                  واألعمال املتعلقة بإجراء االستعراضات

                                                                           متثل تكاليف إجيار املباين وصيانتها، واملعدات، وأجهزة االتصاالت، والشحن           :          يل العامة               نفقـات التشغ   - ٦
                                      وتستند إسقاطات التكاليف إىل بيانات       .                                                                    وغري ذلك من اخلدمات التعاقدية الالزمة لالجتماعات وعمليات األمانة        

  .                                                               تكاليف مكتب االتصال يف نيويورك مقتسمة مع اتفاقية التنوع البيولوجي  .      سابقة

                                                        تغطي حيازة األثاث واملعدات، وتكاليف الطباعة، وتدريب         :                                         التكالـيف التشغيلية على نطاق األمانة      - ٧
                             وتستند اإلسقاطات إىل بيانات      .                                                                            املوظفني وتقدمي املسامهات للخدمات املشتركة اليت توفرها األمم املتحدة يف بون          

  .                                           سابقة ويتم تعديلها ملراعاة االحتياجات الفعلية

 واحتياطي رأس املال العامل) النفقات العامة(اليف دعم الربامج  تك-     ً ثالثا  

                       يف املائة من مصروفات     ١٣                                    ، جيب أن توفر ميزانية االتفاقية        ) ١-    م أ  /  ١٥       املقرر   (    ً                      وفقـاً لإلجراءات املالية      - ٨
      من           شهر واحد  (                          من ميزانية االتفاقية        ٨,٣                        ُ                                                الربامج كنفقات عامة، وأن ُتبقي على احتياطي رأس مال عامل بنسبة            

   ).                احتياجات التشغيل

  أسعار الصرف-     ً رابعا  

ُ                                                 ً                                                    ُحسـبت مجيع التكاليف على أساس املصروفات الفعلية مضافةً إليها تقديرات التكاليف اإلضافية لفترة               - ٩
                                                            وقد روعي يف حساب هذه التكاليف تقلب أسعار الصرف بني اليورو       .                ، عند االقتضاء      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨          السـنتني   

   ٢  -    ً    أوالً   -                   انظر اجلدولني ألف     (         دوالر         ١,٣٥٠٠    =     ١,٠٠                     استخدام سعر الصرف                              ودوالر الواليات املتحدة، ب   
  ُ                                                      ً                        وسُيعاد حساب اسقاطات امليزانية، إذا ما اقتضت الضرورة، وفقاً ألسعار الصرف السارية،    ).  ٣  -    ً   أوالً -     وألف 

  .  ُ                                                   وسُتوزع على األطراف يف بداية الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

 اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة: عار الصرف أس-٢ -    ً  أوال  -اجلدول ألف 

 املتوسط

كانون 

/ األول

 ديسمرب

تشرين 

/ الثاين

 نوفمرب 

تشرين 

/ األول

 أكتوبر

/ أيلول

 مايو/أيار يونيه/حزيران يوليه/متوز أغسطس/آب سبتمرب

/ نيسان

 مارس/آذار أبريل
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 حدة مقابل اليورو دوالر الواليات املت:  أسعار الصرف-٣ -    ً  أوال  -اجلدول ألف 
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 املرفق الثاين

      ً                                    وفقا  ألسعار الصرف الرمسية لدى األمم املتحدة٢٠٠٧يونيه / إىل حزيران٢٠٠١ترة من تطور قيمة دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو يف الف
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 املرفق الثالث

  وباليورواملتحدةتطورات امليزانية بدوالرات الواليات 
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 املرفق الرابع

 تطور امليزانية بدوالرات الواليات املتحدة وباليورو، لعروض امليزانيات املعتمدة، 
  وظيفة معتمدة٤٣والنمو االمسي الصفري، والنمو احلقيقي الصفري، و
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 املرفق اخلامس

 ٢٠٠٧-٢٠٠١التغيريات يف اجلدول الرمسي ملرتبات األمم املتحدة يف الفترة 

UN Official 
Salary scale changes during 2001-2007 
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 املرفق السادس

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

  ١          أفغانستان   ًوا أقل البلدان من      ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

  ٢        ألبانيا       ٠,٠٠٦      ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠

  ٣       اجلزائر       ٠,٠٨٥      ٠,٠٨٢  ٩     ٢٨٠  ٦     ٨٨٠  ٩     ٦٠٠  ٧     ١١٠   ١٨     ٨٨٠   ١٣     ٩٩٠

  ٤       أندورا       ٠,٠٠٨      ٠,٠٠٨    ٩١٠    ٦٧٠    ٩٤٠    ٦٩٠  ١     ٨٥٠  ١     ٣٦٠

  ٥      أنغوال                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠

  ٦                أنتيغوا وبربودا  ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠  ٠  ١٧    ٤٦٠    ٣٤٠

  ٧        األرجنتني       ٠,٣٢٥      ٠,٣١٥   ٣٥     ٦٦٠   ٢٦     ٤٢٠   ٣٦     ٨٧٠   ٢٧     ٣٢٠   ٧٢     ٥٣٠   ٥٣     ٧٤٠

  ٨        أرمينيا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠

  ٩         أستراليا       ١,٧٨٧      ١,٧٣١    ١٩٥     ٩٧٠    ١٤٥     ١٨٠    ٢٠٢     ٦٣٠    ١٥٠     ١١٠    ٣٩٨     ٦٠٠    ٢٩٥     ٢٩٠

   ١٠       النمسا       ٠,٨٨٧      ٠,٨٥٩   ٩٧     ٢٥٠   ٧٢     ٠٤٠    ١٠٠     ٥٥٠  ٤ ٧     ٤٩٠    ١٩٧     ٨٠٠    ١٤٦     ٥٣٠

   ١١         أذربيجان       ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥    ٥٧٠    ٤٢٠    ٥٩٠    ٤٣٠  ١     ١٦٠    ٨٥٠

   ١٢            جزر البهاما       ٠,٠١٦      ٠,٠١٥  ١     ٧٠٠  ١     ٢٦٠  ١     ٧٦٠  ١     ٣٠٠  ٣     ٤٦٠  ٢     ٥٦٠

   ١٣        البحرين       ٠,٠٣٣      ٠,٠٣٢  ٣     ٦٢٠  ٢     ٦٨٠  ٣     ٧٥٠  ٢     ٧٨٠  ٧     ٣٧٠  ٥     ٤٦٠

   ١٤        بنغالديش                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠١٠      ٠,٠١٠  ١     ١٣٠    ٨٤٠  ١     ١٧٠    ٨٧٠  ٢     ٣٠٠  ١     ٧١٠

   ١٥        بربادوس       ٠,٠٠٩      ٠,٠٠٩  ١     ٠٢٠    ٧٥٠  ١     ٠٥٠    ٧٨٠  ٢     ٠٧٠  ١     ٥٣٠

   ١٦       بيالروس       ٠,٠٢٠      ٠,٠١٩  ٢     ١٥٠  ١     ٥٩٠  ٢     ٢٢٠  ١     ٦٥٠  ٤     ٣٧٠  ٣     ٢٤٠

   ١٧       بلجيكا       ١,١٠٢      ١,٠٦٧    ١٢٠     ٨٠٠   ٨٩     ٤٩٠    ١٢٤     ٩٠٠   ٩٢     ٥٣٠    ٢٤٥     ٧٠٠    ١٨٢     ٠٢٠

   ١٨     بليز       ٠,٠٠١     ٠٠١, ٠    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ١٩    بنن                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٢٠      بوتان                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٢١        بوليفيا       ٠,٠٠٦      ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

   ٢٢               البوسنة واهلرسك       ٠,٠٠٦      ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠

   ٢٣         بوتسوانا       ٠,٠١٤      ٠,٠١٤  ١     ٥٨٠  ١     ١٧٠  ١     ٦٤٠  ١     ٢١٠  ٣     ٢٢٠  ٢     ٣٨٠

   ٢٤        الربازيل       ٠,٨٧٦      ٠,٨٤٨ ٩٦ ٠٠٠   ٧١     ١٢٠   ٩٩     ٢٧٠   ٧٣     ٥٤٠    ١٩٥     ٢٧٠    ١٤٤     ٦٦٠

   ٢٥               بروين دار السالم       ٠,٠٢٦      ٠,٠٢٥  ٢     ٨٣٠  ٢     ١٠٠  ٢     ٩٣٠  ٢     ١٧٠  ٥     ٧٦٠  ٤     ٢٧٠

   ٢٦    ريا    بلغا       ٠,٠٢٠      ٠,٠١٩  ٢     ١٥٠  ١     ٥٩٠  ٢     ٢٢٠  ١     ٦٥٠  ٤     ٣٧٠  ٣     ٢٤٠

   ٢٧             بوركينا فاسو                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠

   ٢٨        بوروندي                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٢٩        كمبوديا                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٣٠     مريون    الكا       ٠,٠٠٩      ٠,٠٠٩  ١     ٠٢٠    ٧٥٠  ١     ٠٥٠    ٧٨٠  ٢     ٠٧٠  ١     ٥٣٠

   ٣١     كندا       ٢,٩٧٧      ٢,٨٨٣    ٣٢٦     ٣٨٠    ٢٤١     ٨٠٠    ٣٣٧     ٤٨٠    ٢٥٠     ٠١٠    ٦٦٣     ٨٦٠    ٤٩١     ٨١٠

   ٣٢            الرأس األخضر                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٣٣                      مجهورية أفريقيا الوسطى                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٣٤     تشاد                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٣٥     شيلي       ٠,١٦١      ٠,١٥٦   ١٧     ٦٦٠   ١٣     ٠٨٠   ١٨     ٢٦٠   ١٣     ٥٣٠   ٣٥     ٩٢٠   ٢٦     ٦١٠

   ٣٦     الصني       ٢,٦٦٧      ٢,٥٨٣    ٢٩٢     ٤٢٠    ٢١٦     ٦٤٠    ٣٠٢     ٣٧٠    ٢٢٤     ٠٠٠    ٥٩٤     ٧٩٠    ٤٤٠     ٦٤٠

   ٣٧         كولومبيا       ٠,١٠٥      ٠,١٠٢   ١١     ٥٥٠  ٨     ٥٥٠   ١١     ٩٤٠  ٨     ٨٥٠   ٢٣     ٤٩٠   ١٧     ٤٠٠

   ٣٨          جزر القمر                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٣٩        جزر كوك       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٤٠        الكونغو       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٤١          كوستاريكا       ٠,٠٣٢      ٠,٠٣١  ٣     ٥١٠  ٢     ٦٠٠  ٣     ٦٣٠  ٢     ٦٩٠  ٧     ١٤٠  ٥     ٢٩٠

   ٤٢           كوت ديفوار       ٠,٠٠٩      ٠,٠٠٩  ١     ٠٢٠    ٧٥٠  ١     ٠٥٠    ٧٨٠  ٢     ٠٧٠  ١     ٥٣٠

   ٤٣        كرواتيا       ٠,٠٥٠      ٠,٠٤٨  ٥     ٤٣٠  ٤     ٠٣٠  ٥     ٦١٠  ٤     ١٦٠   ١١     ٠٥٠  ٨     ١٩٠

   ٤٤     كوبا       ٠,٠٥٤      ٠,٠٥٢  ٥     ٨٩٠  ٤     ٣٦٠  ٦     ٠٩٠  ٤     ٥١٠   ١١     ٩٨٠  ٨     ٨٧٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

   ٤٥    قربص       ٠,٠٤٤      ٠,٠٤٣  ٤     ٨٧٠  ٣     ٦١٠  ٥     ٠٣٠  ٣     ٧٣٠  ٩     ٩٠٠  ٧     ٣٤٠

   ٤٦  ة                اجلمهورية التشيكي       ٠,٢٨١      ٠,٢٧٢   ٣٠     ٧٩٠   ٢٢     ٨١٠   ٣١     ٨٤٠   ٢٣     ٥٩٠   ٦٢     ٦٣٠   ٤٦     ٤٠٠

                         مجهوريـة كوريا الشعبية           ٠,٠٠٧      ٠,٠٠٧    ٧٩٠    ٥٩٠    ٨٢٠    ٦١٠  ١     ٦١٠  ١     ٢٠٠
           الدميقراطية

٤٧   

   ٤٨                          مجهورية الكونغو الدميقراطية                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠

   ٤٩        الدامنرك       ٠,٧٣٩      ٠,٧١٦   ٨١     ٠٦٠   ٦٠     ٠٥٠   ٨٣     ٨١٠   ٦٢     ٠٩٠    ١٦٤     ٨٧٠    ١٢٢     ١٤٠

   ٥٠      جيبويت                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٥١         دومينيكا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٥٢                     اجلمهورية الدومينيكية       ٠,٠٢٤      ٠,٠٢٣  ٢     ٦٠٠  ١     ٩٣٠  ٢     ٦٩٠  ١     ٩٩٠  ٥     ٢٩٠  ٣     ٩٢٠

   ٥٣        إكوادور       ٠,٠٢١      ٠,٠٢٠  ٢     ٢٦٠  ١     ٦٨٠  ٢     ٣٤٠  ١     ٧٣٠  ٤     ٦٠٠  ٣     ٤١٠

   ٥٤    مصر       ٠,٠٨٨      ٠,٠٨٥  ٩     ٦٢٠  ٧     ١٣٠  ٩     ٩٥٠  ٧     ٣٧٠   ١٩     ٥٧٠   ١٤     ٥٠٠

   ٥٥          السلفادور       ٠,٠٢٠      ٠,٠١٩  ٢     ١٥٠  ١     ٥٩٠  ٢     ٢٢٠  ١     ٦٥٠  ٤     ٣٧٠  ٣     ٢٤٠

   ٥٦                غينيا االستوائية                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠

   ٥٧        إريتريا                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٥٨        إثيوبيا                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠

   ٥٩                اجلماعة األوروبية       ٢,٥٠٠      ٢,٥٠٠    ٢٨٣     ٠٣٠    ٢٠٩     ٦٨٠    ٢٩٢     ٦٥٠    ٢١٦     ٨٠٠    ٥٧٥     ٦٨٠    ٤٢٦     ٤٨٠

   ٦٠     فيجي       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠

   ٦١       فنلندا       ٠,٥٦٤      ٠,٥٤٦   ٦١     ٨١٠   ٤٥     ٧٩٠   ٦٣     ٩١٠   ٤٧     ٣٥٠    ١٢٥     ٧٢٠   ٩٣     ١٤٠

   ٦٢      فرنسا       ٦,٣٠١      ٣,١٠٣    ٦٩٠     ٩٢٠    ٥١١     ٨٦٠    ٧١٤     ٤٢٠    ٥٢٩     ٢٥٠  ١     ٤٠٥     ٣٤٠  ١     ٠٤١     ١١٠

   ٦٣      غابون       ٠,٠٠٨      ٠,٠٠٨    ٩١٠    ٦٧٠    ٩٤٠    ٦٩٠  ١     ٨٥٠  ١     ٣٦٠

   ٦٤       غامبيا                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٦٥       جورجيا       ٠,٠٠٣      ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠

   ٦٦       أملانيا       ٨,٥٧٧      ٨,٣٠٧    ٩٤٠     ٤٤٠    ٦٩٦     ٧١٠    ٩٧٢     ٤٢٠    ٧٢٠     ٣٨٠  ١     ٩١٢     ٨٦٠  ١     ٤١٧     ٠٩٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

   ٦٧     غانا       ٠,٠٠٤      ٠,٠٠٤    ٤٥٠    ٣٤٠    ٤٧٠    ٣٥٠    ٩٢٠    ٦٩٠

   ٦٨        اليونان       ٠,٥٩٦      ٠,٥٧٧   ٦٥     ٣٢٠   ٤٨     ٣٩٠   ٦٧     ٥٤٠   ٥٠     ٠٤٠    ١٣٢     ٨٦٠   ٩٨     ٤٣٠

   ٦٩        غرينادا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٧٠        واتيماال غ       ٠,٠٣٢      ٠,٠٣١  ٣     ٥١٠  ٢     ٦٠٠  ٣     ٦٣٠  ٢     ٦٩٠  ٧     ١٤٠  ٥     ٢٩٠

   ٧١      غينيا                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٧٢        بيساو-      غينيا                 ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٧٣      غيانا       ٠,٠٠١      ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٧٤     هاييت                ًأقل البلدان منوا       ٠,٠٠٢      ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠

   ٧٥        هندوراس  ٠,٠٠٥      ٠,٠٠٥    ٥٧٠    ٤٢٠    ٥٩٠    ٤٣٠  ١     ١٦٠  ٠  ٨٥

   ٧٦        هنغاريا  ٠,٢٤٤ ٠,٢٣٦   ٢٦     ٧٢٠   ١٩     ٧٩٠   ٢٧     ٦٣٠   ٢٠     ٤٧٠   ٥٤     ٣٥٠   ٤٠     ٢٦٠

   ٧٧        آيسلندا  ٠,٠٣٧ ٠,٠٣٦  ٤     ٠٨٠  ٣     ٠٢٠  ٤     ٢١٠  ٣     ١٢٠  ٨     ٢٩٠  ٦     ١٤٠

   ٧٨     اهلند  ٠,٤٥٠ ٠,٤٣٦   ٤٩     ٣٦٠   ٣٦     ٥٧٠   ٥١     ٠٤٠   ٣٧     ٨١٠    ١٠٠     ٤٠٠   ٧٤     ٣٨٠

   ٧٩          إندونيسيا  ٠,١٦١ ٠,١٥٦   ١٧     ٦٦٠   ١٣     ٠٨٠   ١٨     ٢٦٠   ١٣     ٥٣٠   ٣٥     ٩٢٠   ٢٦     ٦١٠

ــران   ٠,١٨٠ ٠,١٧٤   ١٩     ٧٠٠   ١٤     ٥٩٠   ٢٠     ٣٧٠   ١٥     ٠٩٠   ٤٠     ٠٧٠   ٢٩     ٦٨٠ ــة  (        إي   -         مجهوري
  )       اإلسالمية

٨٠   

   ٨١        آيرلندا  ٠,٤٤٥ ٠,٤٣١   ٤٨     ٧٩٠   ٣٦     ١٥٠   ٥٠     ٤٥٠   ٣٧     ٣٨٠   ٩٩     ٢٤٠   ٧٣     ٥٣٠

   ٨٢        إسرائيل  ٠,٤١٩ ٠,٤٠٦   ٤٥     ٩٦٠   ٣٤     ٠٥٠   ٤٧     ٥٣٠   ٣٥     ٢١٠   ٩٣     ٤٩٠   ٦٩     ٢٦٠

   ٨٣        إيطاليا  ٥,٠٧٩ ٤,٩١٩    ٥٥٦     ٨٨٠    ٤١٢     ٥٦٠    ٥٧٥     ٨٢٠    ٤٢٦     ٥٨٠  ١     ١٣٢     ٧٠٠    ٨٣٩     ١٤٠

   ٨٤        جامايكا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  ١     ١٣٠    ٨٤٠  ١     ١٧٠    ٨٧٠  ٢     ٣٠٠  ١     ٧١٠

   ٨٥        اليابان  ١٦,٦٢٤ ١٦,١٠١  ١     ٨٢٢     ٧٩٠  ١     ٣٥٠     ٣٩٠  ١     ٨٨٤     ٧٨٠  ١     ٣٩٦     ٢٨٠  ٣     ٧٠٧     ٥٧٠  ٢     ٧٤٦     ٦٧٠

   ٨٦      األردن  ٠,٠١٢ ٠,٠١٢  ١     ٣٦٠  ١     ٠١٠  ١     ٤٠٠  ١     ٠٤٠  ٢     ٧٦٠  ٢     ٠٥٠

   ٨٧          كازاخستان  ٠,٠٢٩ ٠,٠٢٨  ٣     ١٧٠  ٢     ٣٥٠  ٣     ٢٨٠  ٢     ٤٣٠  ٦     ٤٥٠  ٤     ٧٨٠

   ٨٨      كينيا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  ١     ١٣٠    ٨٤٠  ١     ١٧٠    ٨٧٠  ٢     ٣٠٠  ١     ٧١٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

   ٨٩       كرييباس                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

   ٩٠       الكويت  ٠,١٨٢ ٠,١٧٦   ١٩     ٩٢٠   ١٤   ٠  ٧٦   ٢٠     ٦٠٠   ١٥     ٢٦٠   ٤٠     ٥٢٠   ٣٠     ٠٢٠

   ٩١          قريغيزستان  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

                       مجهورية الو الدميقراطية                   ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
        الشعبية

٩٢   

   ٩٣      التفيا  ٠,٠١٨ ٠,٠١٧  ١     ٩٢٠  ١     ٤٣٠  ١     ٩٩٠  ١     ٤٧٠  ٣     ٩١٠  ٢     ٩٠٠

   ٩٤      لبنان  ٠,٠٣٤ ٠,٠٣٣  ٣     ٧٤٠  ٢     ٧٧٠  ٣     ٨٦٠  ٢     ٨٦٠  ٧     ٦٠٠  ٥     ٦٣٠
   ٩٥       ليسوتو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
   ٩٦       ليبرييا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
   ٩٧                         اجلماهرية العربية الليبية  ٠,٠٦٢ ٠,٠٦٠  ٦     ٧٩٠  ٥     ٠٣٠  ٧     ٠٢٠  ٥     ٢٠٠   ١٣     ٨١٠   ١٠     ٢٣٠
   ٩٨           ليختنشتاين  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  ١     ١٣٠    ٨٤٠  ١     ١٧٠    ٨٧٠  ٢     ٣٠٠  ١     ٧١٠
   ٩٩         ليتوانيا  ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠  ٣     ٤٠٠  ٢     ٥٢٠  ٣     ٥١٠  ٢     ٦٠٠  ٦     ٩١٠  ٥     ١٢٠
    ١٠٠       لكسمربغ  ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٢  ٩     ٢٨٠  ٦     ٨٨٠  ٩     ٦٠٠  ٧     ١١٠   ١٨     ٨٨٠   ١٣     ٩٩٠
    ١٠١       مدغشقر                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠
    ١٠٢     مالوي                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٠٣        ماليزيا  ٠,٠٩٠ ٠,١٨٤   ٢٠     ٨٣٠   ١٥     ٤٣٠   ٢١     ٥٤٠   ١٥     ٩٦٠   ٤٢     ٣٧٠   ٣١     ٣٩٠
    ١٠٤      ملديف                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٠٥    مايل                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٠٦      مالطة  ٠,٠١٧ ٠,٠١٦  ١     ٨١٠  ١     ٣٤٠  ١     ٨٧٠  ١     ٣٩٠  ٣     ٦٨٠  ٢     ٧٣٠
    ١٠٧       مارشال    جزر   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٠٨          موريتانيا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٠٩         موريشيوس  ٠,٠١١ ٠,٠١١  ١     ٢٥٠    ٩٢٠  ١     ٢٩٠    ٩٥٠  ٢     ٥٤٠  ١     ٨٧٠
    ١١٠        املكسيك   ٢,٢٥٧ ٢,١٨٦    ٢٤٧     ٤٨٠    ١٨٣   ٠  ٣٤    ٢٥٥     ٨٩٠    ١٨٩     ٥٧٠    ٥٠٣     ٣٧٠    ٣٧٢     ٩١٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

ــيزيا   ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠ ــات  (             ميكرون   -        والي
  )      املوحدة

١١١    

    ١١٢        مولدوفا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١١٣       موناكو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠
    ١١٤        منغوليا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١١٥      املغرب  ٠,٠٤٢ ٠,٠٤١  ٤     ٦٤٠  ٣     ٤٤٠  ٤     ٨٠٠  ٣     ٥٦٠  ٩     ٤٤٠  ٧     ٠٠٠
    ١١٦         موزامبيق                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١١٧       ميامنار                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥    ٥٧٠    ٤٢٠    ٥٩٠    ٤٣٠  ١     ١٦٠    ٨٥٠
    ١١٨        ناميبيا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠
    ١١٩      ناورو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠  ٠  ٢٣    ١٧٠
    ١٢٠      نيبال                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠
    ١٢١       هولندا  ١,٨٧٣ ١,٨١٤    ٢٠٥     ٣٦٠ ١٥٢ ١٤٠    ٢١٢     ٣٥٠    ١٥٧     ٣١٠    ٤١٧     ٧١٠    ٣٠٩     ٤٥٠
    ١٢٢          نيوزيلندا  ٠,٢٥٦ ٠,٢٤٨   ٢٨     ٠٨٠   ٢٠     ٨٠٠   ٢٩     ٠٣٠   ٢١     ٥١٠   ٥٧     ١١٠   ٤٢     ٣١٠
    ١٢٣          نيكاراغوا  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠
    ١٢٤       النيجر                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٢٥       نيجرييا  ٠,٠٤٨ ٠,٠٤٦  ٥     ٢١٠  ٣     ٨٦٠  ٥     ٣٨٠  ٣     ٩٩٠   ١٠     ٥٩٠  ٧     ٨٥٠
    ١٢٦     نيوي  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٢٧        النرويج  ٠,٧٨٢ ٠,٧٥٧   ٨٥     ٧٠٠   ٦٣     ٤٩٠   ٨٨     ٦١٠   ٦٥     ٦٥٠    ١٧٤     ٣١٠    ١٢٩     ١٤٠
    ١٢٨     عمان  ٠,٠٧٣ ٠,٠٧١  ٨     ٠٤٠  ٥     ٩٥٠  ٨     ٣١٠  ٦     ١٦٠   ١٦     ٣٥٠   ١٢     ١١٠
    ١٢٩        باكستان  ٠,٠٥٩ ٠,٠٥٧  ٦     ٤٥٠  ٤     ٧٨٠  ٦     ٦٧٠  ٤     ٩٤٠   ١٣     ١٢٠  ٩     ٧٢٠
    ١٣٠     باالو  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
  ١  ١٣     بنما  ٠,٠٢٣ ٠,٠٢٢  ٢     ٤٩٠  ١     ٨٥٠  ٢     ٥٨٠  ١     ٩١٠  ٥     ٠٧٠  ٣     ٧٦٠
    ١٣٢                   بابوا غينيا اجلديدة  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

    ١٣٣         باراغواي  ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥    ٥٧٠    ٤٢٠    ٥٩٠    ٤٣٠  ١     ١٦٠    ٨٥٠
    ١٣٤    بريو  ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦  ٨     ٦٠٠  ٦     ٣٧٠  ٨     ٩٠٠  ٦     ٥٩٠   ١٧     ٥٠٠   ١٢     ٩٦٠
    ١٣٥       الفلبني  ٠,٠٧٨ ٠,٠٧٦  ٨     ٦٠٠  ٦     ٣٧٠  ٨     ٩٠٠  ٦     ٥٩٠   ١٧     ٥٠٠   ١٢     ٩٦٠
    ١٣٦       بولندا  ٠,٥٠١ ٠,٤٨٥   ٥٤     ٩١٠   ٤٠     ٦٨٠   ٥٦     ٧٧٠   ٤٢     ٠٦٠  ١  ١١     ٦٨٠   ٨٢     ٧٤٠
    ١٣٧        الربتغال  ٠,٥٢٧ ٠,٥١٠   ٥٧     ٧٤٠   ٤٢     ٧٧٠   ٥٩     ٧٠٠   ٤٤     ٢٣٠    ١١٧     ٤٤٠   ٨٧     ٠٠٠
    ١٣٨    قطر  ٠,٠٨٥ ٠,٠٨٢  ٩     ٢٨٠  ٦     ٨٨٠  ٩     ٦٠٠  ٧     ١١٠   ١٨     ٨٨٠   ١٣     ٩٩٠
    ١٣٩    ريا         مجهورية كو  ٢,١٧٣ ٢,١٠٥    ٢٣٨     ٣١٠    ١٧٦     ٥٥٠    ٢٤٦     ٤١٠    ١٨٢     ٥٥٠    ٤٨٤     ٧٢٠    ٣٥٩     ١٠٠
    ١٤٠        رومانيا  ٠,٠٧٠ ٠,٠٦٨  ٧     ٧٠٠  ٥     ٧٠٠  ٧     ٩٦٠  ٥     ٩٠٠   ١٥     ٦٦٠   ١١     ٦٠٠
    ١٤١             االحتاد الروسي  ١,٢٠٠ ١,١٦٢    ١٣١     ٥٥٠   ٩٧     ٤٦٠    ١٣٦     ٠٢٠    ١٠٠     ٧٧٠    ٢٦٧     ٥٧٠    ١٩٨     ٢٣٠
    ١٤٢       رواندا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٤٣             كيتس ونيفس    سانت  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٤٤           سانت لوسيا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
                    سـانت فنسنت وجزر      ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠

         غرينادين
١٤٥    

    ١٤٦      ساموا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٤٧           سان مارينو  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠
    ١٤٨                  سان تومي وبرينسييب                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٤٩                       اململكة العربية السعودية  ٠,٧٤٨ ٠,٧٢٤   ٨١     ٩٦٠   ٦٠     ٧٢٠   ٨٤     ٧٥٠   ٦٢     ٧٩٠    ١٦٦     ٧١٠    ١٢٣     ٥١٠
    ١٥٠        السنغال  ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤    ٤٥٠    ٣٤٠    ٤٧٠    ٣٥٠    ٩٢٠    ٦٩٠
    ١٥١      سيشيل  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠
    ١٥٢        سرياليون                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠  ٠  ١٧
    ١٥٣         سنغافورة  ٠,٣٤٧ ٠,٣٣٦   ٣٨     ٠٤٠   ٢٨     ١٨٠   ٣٩     ٣٣٠   ٢٩     ١٤٠   ٧٧     ٣٧٠   ٥٧     ٣٢٠
    ١٥٤         سلوفاكيا  ٠,٠٦٣ ٠,٠٦١  ٦     ٩١٠  ٥     ١٢٠  ٧     ١٤٠  ٥     ٢٩٠   ١٤     ٠٥٠   ١٠     ٤١٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

    ١٥٥    نيا     سلوفي  ٠,٠٩٦ ٠,٠٩٣   ١٠     ٥٣٠  ٧     ٨٠٠   ١٠     ٨٩٠  ٨     ٠٦٠   ٢١     ٤٢٠   ١٥     ٨٦٠
    ١٥٦           جزر سليمان                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٥٧        الصومال                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٥٨             جنوب أفريقيا  ٠,٢٩٠ ٠,٢٨١   ٣١     ٨١٠   ٢٣     ٥٧٠   ٣٢     ٨٩٠   ٢٤     ٣٧٠   ٦٤     ٧٠٠   ٤٧     ٩٤٠
    ١٥٩        إسبانيا  ٢,٩٦٨ ٢,٨٧٥    ٣٢٥    ٨٠ ٤    ٢٤١     ١٣٠    ٣٣٦     ٥٥٠    ٢٤٩     ٣٢٠    ٦٦٢     ٠٣٠    ٤٩٠     ٤٥٠
    ١٦٠         سري النكا  ٠,٠١٦ ٠,٠١٥  ١     ٧٠٠  ١     ٢٦٠  ١     ٧٦٠  ١     ٣٠٠  ٣     ٤٦٠  ٢     ٥٦٠
    ١٦١        السودان                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠١٠ ٠,٠١٠  ١     ١٣٠    ٨٤٠  ١     ١٧٠    ٨٧٠  ٢     ٣٠٠  ١     ٧١٠
    ١٦٢        سورينام  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٦٣         سوازيلند  ٠,٠٠٢ ٠,٠٠٢    ٢٣٠    ١٧٠    ٢٣٠    ١٧٠    ٤٦٠    ٣٤٠
    ١٦٤       السويد  ١,٠٧١ ١,٠٣٧    ١١٧     ٤٠٠   ٨٦     ٩٧٠    ١٢١     ٣٩٠   ٨٩     ٩٣٠    ٢٣٨     ٧٩٠    ١٧٦     ٩٠٠
    ١٦٥       سويسرا  ١,٢١٦ ١,١٧٨    ١٣٣     ٣٦٠   ٩٨     ٨٠٠    ١٣٧     ٩٠٠    ١٠٢     ١٦٠    ٢٧١     ٢٦٠    ٢٠٠     ٩٦٠
    ١٦٦                         اجلمهورية العربية السورية  ٠,٠١٦ ٠,٠١٥  ١     ٧٠٠  ١     ٢٦٠  ١     ٧٦٠  ١     ٣٠٠  ٣     ٤٦٠  ٢     ٥٦٠
    ١٦٧          طاجيكستان  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٦٨       تايلند  ٠,١٨٦ ٠,١٨٠   ٢٠     ٣٨٠   ١٥     ١٠٠   ٢١     ٠٧٠   ١٥     ٦١٠   ٤١     ٤٥٠   ٣٠     ٧١٠
ــيا    ٠,٠٠٥ ٠,٠٠٥    ٥٧٠    ٤٢٠    ٥٩٠    ٤٣٠  ١     ١٦٠    ٨٥٠ ــة مقدون                     مجهوري

                    اليوغوسالفية السابقة
١٦٩    

    ١٧٠       ليشيت-      تيمور                 ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٧١     توغو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠   ٣٠ ٢    ١٧٠
    ١٧٢      تونغا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٧٣                 ترينيداد وتوباغو  ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦  ٢     ٩٤٠  ٢     ١٨٠  ٣     ٠٤٠  ٢     ٢٥٠  ٥     ٩٨٠  ٤     ٤٣٠
    ١٧٤     تونس  ٠,٠٣١ ٠,٠٣٠  ٣     ٤٠٠  ٢     ٥٢٠  ٣     ٥١٠  ٢     ٦٠٠  ٦     ٩١٠  ٥     ١٢٠
    ١٧٥      تركيا  ٠,٣٨١ ٠,٣٦٩   ٤١     ٧٧٠   ٣٠     ٩٥٠   ٤٣   ٠  ٢٠   ٣٢     ٠٠٠   ٨٤     ٩٧٠   ٦٢     ٩٥٠
    ١٧٦           تركمانستان  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨جدول االشتراكات اإلرشادي يف امليزانية األساسية لالتفاقية للفترة 

 ستحق يفاملبلغ اإلمجايل امل
 ٢٠٠٨االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩االشتراكات املقررة لعام  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

جدول األنصبة 
-٢٠٠٨اإلرشادي 
 )ب(٪) (٢٠٠٩

جدول األمم 
  )أ(األطراف يف االتفاقية )*( ٪)(املتحدة 

    ١٧٧       توفالو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٧٨       أوغندا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٣ ٠,٠٠٣    ٣٤٠    ٢٥٠    ٣٥٠    ٢٦٠    ٦٩٠    ٥١٠
    ١٧٩         أوكرانيا  ٠,٠٤٥ ٠,٠٤٤  ٤     ٩٨٠  ٣    ٩٠ ٦  ٥     ١٥٠  ٣     ٨٢٠   ١٠     ١٣٠  ٧     ٥١٠
    ١٨٠                      اإلمارات العربية املتحدة  ٠,٣٠٢ ٠,٢٩٣   ٣٣     ١٧٠   ٢٤     ٥٧٠   ٣٤     ٣٠٠   ٢٥     ٤١٠   ٦٧     ٤٧٠   ٤٩     ٩٨٠
                           اململكـة املتحدة لربيطانيا      ٦,٦٤٢ ٦,٤٣٣    ٧٢٨     ٢٨٠    ٥٣٩     ٥٤٠    ٧٥٣     ٠٥٠    ٥٥٧     ٨٧٠  ١     ٤٨١     ٣٣٠  ١     ٠٩٧     ٤١٠

                         العظمى وآيرلندا الشمالية
١٨١    

    ١٨٢                     مجهورية ترتانيا املتحدة                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٦ ٠,٠٠٦    ٦٨٠    ٥٠٠    ٧٠٠    ٥٢٠  ١     ٣٨٠  ١     ٠٢٠
    ١٨٣  ) ج (                       الواليات املتحدة األمريكية  ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ٢ ٤٩٠ ٧٦٠  ١     ٨٤٥     ٣٤٠  ٢     ٥٧٥     ٢٣٠  ١     ٩٠٧     ٦٨٠  ٥     ٠٦٥     ٩٩٠  ٣     ٧٥٣     ٠٢٠
    ١٨٤         أوروغواي  ٠,٠٢٧ ٠,٠٢٦  ٢     ٩٤٠  ٢     ١٨٠  ٣     ٠٤٠  ٢     ٢٥٠  ٥     ٩٨٠  ٤     ٤٣٠
    ١٨٥          أوزبكستان  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨    ٩١٠    ٦٧٠    ٩٤٠    ٦٩٠  ١   ٠  ٨٥  ١     ٣٦٠
    ١٨٦        فانواتو                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٨٧  )                مجهورية البوليفار (        فنـزويال   ٠,٢٠٠ ٠,١٩٤   ٢١     ٩٦٠   ١٦     ٢٧٠   ٢٢     ٧١٠   ١٦     ٨٢٠   ٤٤     ٦٧٠   ٣٣     ٠٩٠
    ١٨٨    نام     فييت   ٠,٠٢٤ ٠,٠٢٣  ٢     ٦٠٠  ١     ٩٣٠  ٢     ٦٩٠  ١     ٩٩٠  ٥     ٢٩٠  ٣     ٩٢٠
    ١٨٩      اليمن                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠٧ ٠,٠٠٧    ٧٩٠    ٥٩٠    ٨٢٠    ٦١٠  ١     ٦١٠  ١     ٢٠٠
    ١٩٠       زامبيا                ًأقل البلدان منوا  ٠,٠٠١ ٠,٠٠١    ١١٠   ٨٠    ١٢٠   ٩٠    ٢٣٠    ١٧٠
    ١٩١        زمبابوي  ٠,٠٠٨ ٠,٠٠٨    ٩١٠    ٦٧٠    ٩٤٠    ٦٩٠  ١     ٨٥٠  ١     ٣٦٠
                 اجملموع من األطراف  ١٠٢,٤٤٩ ١٠٠,٠٠٠   ١١     ٣٢١     ٠٠٠  ٨     ٣٨٧     ٠٠٠   ١١     ٧٠٦     ٠٠٠  ٨     ٦٧٢     ٠٠٠   ٢٣     ٠٢٧     ٠٠٠   ١٧     ٠٥٩     ٠٠٠

  :      احلواشي
  .               ً أقل البلدان منواً  * 
  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ٣١                       ً                                                  ً        ً       تشمل األطراف الفعلية دوالً ومنظمات للتكامل االقتصادي اإلقليمي اليت أصبحت أطرافاً اعتباراً من   ) أ ( 
  .    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٣        املؤرخ A/RES/61/237                                                            رشادي إىل جدول أنصبة األمم املتحدة الوارد يف قرار اجلمعية العامة                                        من القواعد املالية، يستند جدول األنصبة اإل  )  أ (  ١٢    ً         وفقاً للفقرة   ) ب ( 
  .                                                                   ً تعترب الواليات املتحدة األمريكية متويلها للميزانية األساسية لالتفاقية تربعاً  ) ج ( 

----- 


