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 ٭مانةمذكرة مقدمة من األ

 إضافة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج وميزانية اآللية العاملية لفترة السنتني 

 موجز
 على أساس زيادة عدد املوظفني بوظيفة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية األساسية املقترحة لآللية العاملية لفترة السنتني        لقـد أعـدت      

وسيتواصل متويل  . السفر اإللزامي حلضور دورات هيئات االتفاقية      لربنامج اآللية العاملية ألفريقيا الغربية والوسطى، و       ٣ -واحدة من فئة ف     
 .معظم النفقات التشغيلية بواسطة التربعات اليت تقوم اآللية العاملية بتعبئتها من الشركاء الثنائيني والشركاء املتعددي األطراف

 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة ٥ ٧٣٥ ٥٠٦وُيقـدر إمجايل متطلبات امليزانية األساسية لآللية العاملية من املوارد مببلغ             
وتغطي هذه امليزانية األساسية اإلمجالية واملُقدرة لآللية العاملية        ). ٢٠٠٩ دوالراً لعام    ٢ ٨٩٦ ٥٣٨ و ٢٠٠٨ دوالراً لعـام     ٢ ٨٣٨ ٩٦٨(

 ٢ ٥٦٣ ٣٠٨ و٢٠٠٨ دوالراً لعام ٢ ٥١٢ ٣٦١( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة    ٥ ٠٧٥ ٦٦٩امليزانـية األساسية لآللية البالغة      
 ٣٢٦ ٦٠٧( يف املائة من امليزانية األساسية       ١٣ دوالراً عند مستوى     ٦٥٩ ٨٣٧ونفقاهتـا اإلدارية العامة البالغة      ) ٢٠٠٩دوالرات لعـام    

ائة بدوالرات الواليات    يف امل  ٢٧وتشمل هذه املتطلبات من املوارد زيادة بنسبة        ). ٢٠٠٩ دوالراً لعام    ٣٣٣ ٢٣٠ و ٢٠٠٨دوالرات لعام   
، باملقارنة مع امليزانية   )باستثناء النفقات اإلدارية العامة    (٢٠٠٨ يف املائة باليورو يف امليزانية األساسية لآللية العاملية لعام           ١٠املـتحدة وبنسبة    

 إىل عام   ٢٠٠٨ يف املائة من عام      ٢ة بنسبة    لآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وزياد        ٢٠٠٧األساسـية املعتمدة يف عام      
ويعكس ذلك أيضاً زيادة قليلة ناجتة عن االرتفاع املُتوقع يف جدول الرواتب، والزيادات املقدرة يف               .  بـدوالرات الواليات املتحدة    ٢٠٠٩

 .تقلبات سعر صرف الدوالر األمريكي: تكاليف املوظفني النامجة عن التضخم، والتأثري الكبري لليورو

                                                      

تأخـر تقـدمي هذه الوثيقة لضيق الوقت الفاصل بني الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية                 ٭ 
 .ؤمتر األطرافوالدورة الثامنة مل
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  معلومات أساسية-أوالً

 ة كواحدة من هيئاهتا الفرعية للتشجيع على      أنشـأت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اآللية العاملي         -١
 ).٢١املادة (اختاذ إجراءات تفضي إىل تعبئة ونقل موارد مالية كبرية وتكنولوجيا إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة          

، مت اختيار الصندوق الدويل للتنمية      ١٩٩٧أكتوبر  /وخالل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف تشرين األول        
 بني ١٩٩٩نوفمرب /وتنظم مذكرة التفاهم املُنشأة يف تشرين الثاين). ١-م أ/٢٤املقرر (الزراعية إليواء اآللية العاملية 

، قام الصندوق   ١٩٩٧ويف عام   . ، ترتيبات إيواء اآللية يف إطار الصندوق      )٢-م أ /١٩املقرر  (املؤمتـر والصندوق    
ك الدويل بإنشاء جلنة تيسري لتقدمي الدعم وإسداء املشورة لآللية          املذكـور وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبن       

وتستجيب جلنة التيسري للحاجة إىل حتديد ترتيبات مؤسسة تعاونية بني اآللية العاملية واملؤسسات اليت لديها . العاملية
 .خربة ذات صلة ومزايا مقارنة يف جماالت هتم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

حـددت مذكـرة التفاهم طرائق عمل اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية، اليت تتمتع اآللية مبوجبها هبوية               و -٢
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية الذي خيضع مباشرة لسلطة        مستقلة، وتشكل مع ذلك جزء ال يتجزأ من هيكل          

ية، فإهنا تعمل حتت سلطة مؤمتر األطراف وهي        ومبا أن اآللية العاملية هيئة فرعية تابعة لالتفاق       . رئـيس الصندوق  
 .مسؤولة متاماً أمامه

واملدير العام لآللية العاملية مسؤول عن إعداد برنامج عمل اآللية العاملية وميزانيتها لفترة السنتني، مبا يف                 -٣
ه إىل مؤمتر   ذلـك عـدد املوظفني املقترح، ويتم استعراضه واملوافقة عليه من جانب رئيس الصندوق قبل إرسال               

 .األطراف للنظر فيه واعتماده وفقاً للقواعد املالية للمؤمتر

ومثلما هو منصوص عليه يف مذكرة التفاهم، يتعني بيان تقديرات امليزانية األساسية لآللية العاملية يف فرع           -٤
ن يشمل النفقات اإلدارية    مسـتقل من ميزانية االتفاقية حييله أمني االتفاقية التنفيذي إىل مؤمتر األطراف، وجيوز أ             

 .والتشغيلية املقرر متويلها من ميزانية االتفاقية ومن التربعات، عند االقتضاء

وهذا املقترح مقصور على تقديرات امليزانية األساسية ملتطلبات اآللية العاملية من املوارد فيما خيص حساب  -٥
وال يتضمن املقترح   . األطراف يف دورته الثامنة   ميزانيـتها األساسـية اإلداري، ومطـروح لكي ينظر فيه مؤمتر            

 .متطلبات املوارد التشغيلية املقرر تغطيتها بالتربعات كما جرت عليه العادة منذ زمن طويل

حتويل امليزانية األساسية وتكاليف دعم الربنامج إىل اآللية  -ثانياً 
 العاملية واملبالغ املستحقة

، يأذن مؤمتر األطراف لألمني التنفيذي      ) ألف - من الفرع ثالثاً     ٦الفقرة  (وفقـاً ملـا يرد يف مذكرة التفاهم          -٦
وطبقاً للتحليل الوارد . الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتغطية نفقات التشغيل املعتمدة لآللية العامليةبتحويل موارد إىل 

 ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ١٩٩٩م   أدناه، فقد وصلت املبالغ املستحقة يف الفترة الواقعة بني عا          ٣يف اجلدول   
 :وينبغي أخذ التفاصيل التالية يف االعتبار.  دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة١ ٥٤٨ ٧٠٣إىل 



ICCD/COP(8)/2/Add.2 
Page 4 

 

وصل مبلغ امليزانيات اإلمجالية املعتمدة      .الربامجتكاليف دعم   واملعتمدة  امليزانـية األساسـية      )أ( 
 إىل  ٢٠٠٥ديسمرب  /  كانون األول  ٣١ و ١٩٩٩ر يف الفترة الواقعة بني عام       التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصح    

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مبا فيها تكاليف دعم الربامج، يف حني وصل مبلغ امليزانية          ٥٢ ١٣٤ ٦٠٠
، بند  ٣دول  اجل( دوالر   ١٠ ٨٧٨ ٦٠٠األساسـية لآللية العاملية واليت اعتمدها مؤمتر األطراف لنفس الفترة إىل            

). ٦، بند امليزانية ٣اجلدول ( دوالراً ١ ٢٥٨ ٠٧٦ويصل مبلغ تكاليف دعم برامج اآللية العاملية إىل ). ٥امليزانية 
  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة؛١٢ ١٣٦ ٦٧٧ويصل إمجايل املبالغ املستحقة لآللية العاملية إىل 

، فقد وصل   ٩ بند امليزانية    ٣كما هو مبني يف اجلدول       .يةإمجـايل الـتحويالت إىل اآللية العامل       )ب( 
 دوالراً من   ١ ٥٨٧ ٩٧٤، إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  /  كانون األول  ٣١إمجـايل الـتحويالت إىل اآللية العاملية، لغاية         

راجع وفقاً ملا يرد يف البيانات املالية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية اليت راجعها م            (دوالرات الواليات املتحدة    
 ؛)احلسابات اخلارجي

تشمل امليزانية األساسية لالتفاقية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف لكل فترة           .تكاليف دعم الربامج   )ج( 
، ٣ومثلما هو مبني يف اجلدول . سنتني، على امليزانية األساسية لألمانة واآللية العاملية وتكاليف دعم برامج االتفاقية

 يف املائة من امليزانيات     ١٢,٢٠ و ١٠,٦٢سبة تكاليف دعم برامج االتفاقية سنوياً بني        ، تتراوح ن  ٧بـند امليزانية    
ويبدو أن اآللية العاملية خمولة احلصول على النسبة . األساسـية املعـتمدة من جانب مؤمتر األطراف لفترة السنتني   

 اإلدارية اليت يتكبدها الصندوق     املـئوية الكاملة لتكاليف دعم الربامج لتغطية نفقات إدارهتا وجزء من التكاليف           
 .الدويل للتنمية الزراعية إليواء اآللية العاملية

 ٣١املبالغ املستحقة لآللية العاملية مقارنة بامليزانيات األساسية وتكاليف دعم الربامج لغاية             )د( 
 كانون  ٣١ و ١٩٩٩وصل إمجايل املبالغ املستحقة يف الفترة الواقعة بني عام           .٢٠٠٥ديسـمرب   /كـانون األول  

، ٣كما هو مبني يف اجلدول      ( دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة       ١ ٥٤٨ ٧٠٣ إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
 .)١(١٩٩٩مقارنة بامليزانيات األساسية وتكاليف دعم الربامج منذ عام ) ١٠بند امليزانية 

                                                      

 دوالراً على ميزانية مؤمتر ١٢٢ ٥٧٤االشتراكات املستحقة مببلغ  ) أ: (يشـمل هـذا املـبلغ ما يلي        )١(
 دوالراً هو الرصيد املتبقي من ميزانية اآللية العاملية ١٦ ٠١٦ زائداً تكاليف دعم الربامج، منها مبلغ ١٩٩٩األطراف لعام 

 ؛ ١٩٩٩ دوالراً تكاليف دعم الربامج يف عام        ١٠٦ ٥٤٨ ومبلغ   ١٩٩٩الـيت وافـق علـيها مؤمتـر األطراف يف عام            
 دوالراً يف عام ٤٧ ٣١٢ و٢٠٠٠ دوالراً يف عام ٤٢ ٦٢٤والتكالـيف املستحقة لدعم الربامج مببلغ إمجايل قدره     ) ب(

 ؛ ٢٠٠٤ دوالراً يف عام ٦١ ٠١١ و ٢٠٠٣ دوالرات يف عـام      ٧٥ ٠٠٦ و ٢٠٠٢ دوالراً يف عـام      ٦٩ ٦٧٤ و ٢٠٠١
 دوالر من دوالرات ١ ١٣٠ ٥٠١ زائداً تكاليف دعم الربامج مبقدار ٢٠٠٥ وميزانية مؤمتر األطراف املستحقة لعام )ج(

 دوالراً للرصيد املتبقي من ميزانية اآللية العاملية اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف عام ٩١٤ ٤٨٨الواليات املتحدة، منها 
 .لربامج دوالراً لتكاليف دعم ا٢١٦ ٠١٣ و٢٠٠٥
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آللية العاملية أن تكون يف     تعذر على ا   .السـلف املقدمة من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية         )ه( 
موقف يؤهلها الوفاء بالتزاماهتا مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بسبب املبلغ املستحق املقرر حتصيله من األمني 

ويف الواقع، فقد قدم الصندوق مبالغ لدفع املرتبات على أساس          . التنفيذي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     
ي اعتمده املؤمتر والنفقات اإلدارية اليت مت اعتمادها يف كل ميزانية من امليزانيات األساسية مبا يف                جدول املالك الذ  

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن الصندوق غري مرخص بتسليف ما يزيد على نفقات              . ذلك تكاليف دعم الربامج   
وقد جتد اآللية العاملية نفسها يف موقف       . سنة واحدة، نظراً ألن هذا هو السقف الذي تأذن لـه به هيئته اإلدارية            

 .صعب إن مل ُتسّدد املبالغ املستحقة هلا يف أواهنا

حالة االشتراكات "مع مراعاة  :االشتراكات املستحقة السداد من البلدان األطراف يف االتفاقية )و( 
د وصل إمجايل مبلغ االشتراكات     ، فق ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١اليت مت حتديثها لغاية     " يف امليزانية األساسية  

 دوالراً من دوالرات الواليات     ١ ٠٠١ ١٨٤، إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  /املقدرة واملستحقة السداد لغاية كانون األول     
 سوى تكاليف ١٩٩٩ومل تشـمل ميزانيات اآللية العاملية اليت اعتمدها املؤمتر منذ عام  ). ١اجلـدول   (املـتحدة   

وال تتمتع اآللية العاملية باملرونة لتخفيض التكاليف النامجة . اً من التكاليف اإلداريةاملوظفني باستثناء مبلغ ضئيل جد
ووصل إمجايل النسبة املئوية للمبالغ املستحقة يف       . عـن عدم سداد البلدان األطراف لالشتراكات املستحقة عليها        

ئة مقارنة بإمجايل امليزانيات     يف املا  ١,٩٢، إىل   ٢٠٠٥ديسمرب  / وكانون األول  ١٩٩٩الفـترة الواقعـة بني عام       
وحىت يف حال ). ٢اجلدول  (١٩٩٩األساسـية الـيت اعـتمدها مؤمتر األطراف وتكاليف دعم الربامج منذ عام           

مشـاركة اآللية العاملية مشاركة كاملة يف ختفيض ميزانية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، فإنه ينبغي أخذ               
ومع ذلك، فإن نسبة املبالغ املستحقة لآللية العاملية مقارنة مبيزانيتها األساسية اليت            . نهذه النسبة املئوية يف احلسبا    

 ).١١، بند امليزانية ٣اجلدول ( يف املائة ١٢,٧٦اعتمدها مؤمتر األطراف زائداً تكاليف دعم الربامج، تصل إىل 

 االشتراكات املستحقة املقدرة: ١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ جملموعا

االشـــتراكات  ٣ ١٤٠ ٥ ٧٦٠ ١٥٧ ٥١٩ ١٦ ١٦٧ ١٢٩ ٧٦١ ٢٣٩ ٤١٢ ٤٤٩ ٤٢٥ ١ ٠٠١ ١٨٤
 املستحقة املقدرة

 ".حالة االشتراكات يف امليزانية األساسية التفاقية مكافحة التصحر: " أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر:املصدر



ICCD/COP(8)/2/Add.2 
Page 6 

 

النسـبة املـئوية لالشتراكات املستحقة املقدرة مقارنة بإمجايل          :٢ل اجلدو
 امليزانية األساسية التفاقية مكافحة التصحر 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ اجملموع

٦ ١٠٠ ٠٠٠ ٦ ٨٩٧ ٩٠٠ ٦ ٧٦٢ ٥٠٠ ٧ ٧٦٤ ٩٠٠ ٧ ٥٦٠ ٣٠٠ ٨ ٦٠٣ ٠٠٠ ٨ ٤٤٦ ٠٠٠ ٥٢ ١٣٤ ٦٠٠ 

امليزانية األساسية  
الــيت اعــتمدها 
مؤمتـر األطراف   
يف إطـار اتفاقية    
مكافحة التصحر  
وتكالـيف دعم   

 الربامج

٣ ١٤٠ ٥ ٧٦٠ ١٥٧ ٥١٩ ١٦ ١٦٧ ١٢٩ ٧٦١ ٢٣٩ ٤١٢ ٤٤٩ ٤٢٥ ١ ٠٠١ ١٨٤ 
ــتراكات  االشـ
 )أ(املستحقة املقدرة

٠,٠٥ ٠,٠٨ ٢,٣٣ ٠,٢١ ١,٧٢ ٢,٧٨ ٥,٣٢ ١,٩٢ 

ــئوية  النســبة امل
ــترا كات لالشـ
 املستحقة

 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر: املصدر
 . ٢٠٠٧مارس / آذار٣١احلالة لغاية  )أ( 

ينبغي لألمني التنفيذي أن يسحب من صندوق       "...  أنه   ٧-م أ /٢٣وقـرر مؤمتـر األطـراف، مبقرره         -٧
وتطلب اآللية ..." واعد املالية وتأذن به االحتياط لتمويل األمانة واآللية العاملية على السواء عندما تقضي بذلك الق

العاملية إىل مؤمتر األطراف أن يستعرض حالتها املالية الراهنة، وخصوصاً فيما يتعلق باملبالغ اليت قدمها الصندوق                
 .ملية، وأن يأذن لألمني التنفيذي بتحويل املبالغ املستحقة لآللية العاالدويل للتنمية الزراعية لتغطية تكاليف املوظفني

  املنهجية املستخدمة إلعداد امليزانية األساسية املقترحة لآللية العاملية-ثالثاً 

 :٤طبقت املنهجية التالية على خمتلف بنود اإلنفاق يف امليزانية األساسية كما يرد ذلك بالتفصيل يف اجلدول  -٨

تنمية الزراعية بإعادة حساب قام مكتب املراقب املايل لدى الصندوق الدويل لل :املوظفنيتكاليف  )أ( 
 ٢٠٠٨ يف املائة لعام ٣ باستخدام زيادة التضخم املتوقعة ونسبتها ٢٠٠٩-٢٠٠٨تكاليف املوظفني لفترة السنتني 

 فيما يتعلق بتكاليف    ٢٠٠٩ يف املائة لعام     ٢، ونسبة   ٢٠٠٧فيما يتعلق بتكاليف املوظفني املعيارية املعتمدة لعام        
وتشمل هذه الزيادة اهليكل املتوقع للتكاليف املعيارية للوظائف والعامل         . ٢٠٠٨درة لعام   املوظفـني املعيارية املق   
وتراعي التكاليف املعيارية مجيع املستحقات اليت تستند إىل جدول رواتب األمم املتحدة،   . املقـدر ملعدل التضخم   

الصرف املُطبق على تكاليف    وسعر  . كمـا تراعي ارتفاع تكاليف املعيشة الناتج عن التضخم وأثر سعر الصرف           
 . دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة٠,٧٨٦=  يورو ١املوظفني املعيارية هو 
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تشكل هذه التكاليف النفقات اإلدارية العامة إلدارة الصندوق الدويل          :دعم الربامج تكالـيف    )ب( 
وُيحسب بند التكاليف هذا على أساس . ذكورةللتنمية الزراعية إليواء اآللية العاملية، وبعض تكاليف إدارة اآللية امل

 يف املائة من إمجايل تقديرات امليزانية األساسية وهو متفق مع نسبة تكاليف دعم برامج االتفاقية مرتني                 ١٣نسبة  
 .سنوياً إىل ميزانيتها األساسية املعتمدة كل ستة أشهر

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ برنامج عمل اآللية العاملية لفترة السنتني -رابعاً 

تعـتزم اآللية العاملية القيام تدرجيياً خالل فترة السنتني املقبلة بإضفاء طابع التخصص على ما تقدمه من                  -٩
 من  - خمصصات امليزانية العامة واالستثمارات اخلاصة على حد سواء          -خدمـات استشارية بشأن املسائل املالية       

 فعالية املعونة وتطوير هيكل املعونة اإلمنائية اجملسدة أجل تعزيز دورها ككيان مبتكر استجابة إلعالن باريس بشأن
ويف هذا اإلطار، تسترشد عملية امليزانية      . يف السياسـات واإلجراءات اجلديدة والناشئة لتقدمي املساعدة اإلمنائية        

وهذه هي  . لوطنيةاحمللية يف البلدان النامية بالطرائق اجلديدة لتخصيص املوارد واألمهية املتزايدة ألولويات التنمية ا            
 لآللية العاملية اليت تدعو إىل تنفيذ أنشطة أطول أجالً يف           )٢(احلالة اليت حددت االستراتيجية املوحدة والنهج املعزز      

الـبلدان املهتمة باالستناد إىل مشاريع وأنشطة املساعدة التقنية املُنفذة على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي،               
لنهج املتبعة يف حشد املوارد الالزمة إلدارة األراضي بشكل مستدام سعياً إىل احلد من              وذلـك إلحداث تغيري يف ا     

وعـالوة على ذلك، تعكف اآللية العاملية على تنفيذ مبادرات خاصة من قبيل مبادرات التعاون وتبادل                . الفقـر 
 .التنميةاملعارف بني اجلنوب واجلنوب، كجزء من جهودها املبذولة لبناء القدرات بشأن متويل 

واألسـاس املـنطقي لتنفيذ هذه األنشطة هو أن تطبيق االتفاقية يستدعي اتباع هنج متكامل يشمل عدة                  -١٠
واآللية العاملية مزودة بفرقة رئيسية من املوظفني املعنيني بتنفيذ أنشطة على الصعيدين القطري             . شركاء وقطاعات 

 األطراف، يف حني تغطي املوارد املُتربع هبا ثالث وظائف من الفئة            اإلقليمي متوهلا امليزانية األساسية ملؤمتر    ) دون(و
الفنـية بشأن التعاون بني اجلنوب واجلنوب واقتصاديات التنمية والصكوك املالية فضالً عن إتاحة فرص التجارة                

مالن  ويوجد موظفان من فئة اخلدمات العامة يع      .للمجـتمعات الريفـية وسبل وصوهلا إىل األسواق على التوايل         
 .جملموعة االتصاالت وشبكة الويب ولفائدة املبادرات اخلاصة

 وخطط العمل ٢٠١٣-٢٠٠٨وتواصل اآللية العاملية تنفيذ واليتها على أساس خطة العمل اجلديدة للفترة  -١١
 . مبا يتفق وعملية اختاذ القرارات ودورة ميزنة االتفاقية٢٠٠٨وميزانيات فترة السنتني ابتداًء من عام 

 يف املائة من إمجايل موارد اآللية العاملية        ٦٨، أتيحت نسبة    ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٨وخالل الفترة املمتدة من      -١٢
 يف املائة   ٣٢للبلدان النامية املتأثرة وللمساعدة التقنية، وغطت نسبة        ) خمصصات امليزانية األساسية زائد التربعات    (

 يف املائة يف شكل ٤٩ للبلدان واملساعدة التقنية وزعت نسبة من املوارد اليت قدمتو.  املؤسسية واإلداريةالتكاليف

                                                      

، قدمـت اآللـية العاملية تقريراً إىل مؤمتر األطراف عرضت فيه مشروع      ٢٠٠٥أكـتوبر   /يف تشـرين األول    )٢(
 .٧-م أ/ ٥، أيد مؤمتر األطراف تنفيذمها مبوجب مقرره )ICCD/CRIC(4)/4الوثيقة (استراتيجية جديدة موحدة وهنجاً معززاً 
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كحبس الكربون ومنهجية رصد ( يف املائة للمبادرات االستراتيجية ٤منح صغرية للبلدان املتأثرة، وخصصت نسبة 
 .)٣(خلدمات املشورة التقنية)  يف املائة٤٧(وقدمت النسبة املتبقية ) التصحر

ملئوية املذكورة آنفاً بشأن تكاليف املشاركة القطرية والتكاليف املؤسسية واإلدارية وتتغري تدرجيياً النسب ا -١٣
واستناداً إىل التقدم املُحرز منذ انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف وإىل تعزيز            . ١:٩لآللـية العاملية لتصل إىل      

لذي يتضمن سلسلة   دارة القائمة على النتائج ا    االهتمامات التشغيلية اجلديدة لآللية العاملية، وضعت اآللية نظام اإل        
ويرتكز النظام إىل   .  القائمة على النتائج   )(www.global-mechanism.orgالنتائج اليت توضع على أساس امليزانية       

جها املعزز املذكورين آنفاً، ومثلما تذكر ذلك هنـج اآللـية العاملـية مثلما هو مبني يف استراتيجيتها املوحدة وهن     
 سنوات التفاقية األمم    ١٠املقترحات احلالية للفريق احلكومي الدويل العامل بني الدورات بشأن استراتيجية مدهتا            

قيق وتراعي امليزنة القائمة على حت    . املتحدة ملكافحة التصحر، من املقرر اعتمادها يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف          
 .النتائج قيمة األنشطة املوحدة حنو حتقيق النتائج واملدعومة بطائفة من بنود امليزانية، مبا فيها األنشطة املؤسسية

ولكـي تواصـل اآللـية العاملية تعزيز دورها وزيادة تأثريها، فإهنا تعكف على إنشاء شبكة معززة من                   -١٤
وغريها من املؤسسات الرئيسية، مستفيدة يف ذلك من        الشـركاء، تشـمل أعضاء جلنة التيسري ومنظمات ثنائية          

مزاياها املقارنة ومكامن قوهتا بوصفها جهة موردة للخدمات االستشارية املتخصصة بشأن التمويل، مبا يف ذلك               
املصادر االبتكارية اليت جتمع أصحاب املصلحة واملمولني غري التقليديني على طاولة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة               

وتعكـف اآللية العاملية يف هذا اخلصوص على اختاذ الترتيبات املتعلقة بإنشاء صندوق استئماين جلمع               . لتصـحر ا
وتتفق . التربعات الالزمة لتمويل عملياهتا التشغيلية على حنو ميكن التكهن به بشكل أكثر خالل فترة السنتني املقبلة

تفاقاً تاماً مع األحكام املبينة يف مذكرة التفاهم املوقعة بني          هـذه الترتيبات اخلاصة بإنشاء الصندوق االستئماين ا       
حساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة      "مؤمتـر األطـراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية فيما خيص           

 ).ICCD/COP(3)/10من الوثيقة ) ج(الفقرة الفرعية (الفرع ثانياً باء، " التصحر

ليل هنج اآللية العاملية بالنجاح يف فترة السنتني املقبلة وتعزيز عملياهتا على الصعيدين ومثة شرط أساسي لتك -١٥
الدويل ودون اإلقليمي والصعيد القطري، يتمثل يف لفت النظر إىل جودة وأمهية اخلدمات اليت تقدمها اآللية ورفع                 

 وامليزانية املرتكزة إىل نظام اإلدارة القائمة وتتيح خطة العمل وبرنامج العمل لفترة السنتني. مستوى التمويل املُتوقع
عـلى حتقـيق نتائج، فرصاً جديدة للزبائن والشركاء املمولني لالستفادة من املوارد املتنوعة لالشتراك يف متويل                 

لرصد وستوجه سياسة ضمان اجلودة اليت تتبعها اآللية العاملية، نظام ا. االلتزامات املشتركة باتباع هنج برناجمية معينة
والتقييم لطمأنة جمتمع املتربعني بشأن التنفيذ الذي يستهدف حتقيق نتائج من خالل ترتيبات الصندوق االستئماين               

 .املذكورة آنفاً

                                                      

التقرير اخلتامي  . ة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر     التقييم املستقل لآللية العاملية التابع    : املرجع )٣(
 .٢٣ و٢٢، الصفحتان ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦املقدم إىل مرفق املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل من فريق التقييم، 



ICCD/COP(8)/2/Add.2 
Page 9 

  إيضاحات بشأن املوارد الالزمة للميزانية األساسية لآللية العاملية-خامساً 

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ العاملية وميزانيتها لفترة السنتني      ستتوقف امليزانية التشغيلية الشاملة لربنامج عمل اآللية       -١٦
ومع أن تقديرات امليزانية األساسية لآللية العاملية ال . إىل حد كبري، على مقدار التربعات اليت ستقوم اآللية بتعبئتها

إن هذا تغطي سوى تكاليف الوظائف اليت يشغلها املوظفون، وبعض التكاليف اإلدارية الثانوية، والسفر اإللزامي، ف
وسُينظر يف هذا اخليار يف     . االقتراح ال يتضمن هيكل أداء الربامج أو يراعي االعتبارات القائمة على حتقيق نتائج            

 .العروض اليت ستقدم يف املستقبل

وبـناًء على ما تقدم، يقدر إمجايل متطلبات امليزانية األساسيـة لآللية العاملية من املوارد لفترة السنتني                 -١٧
 ٢٠٠٨ دوالراً لعام ٢ ٨٣٨ ٩٦٨( دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة ٥ ٧٣٥ ٥٠٦ مببلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 يف املائة اليت متثل تكاليف      ١٣، مبا يف ذلك النفقات اإلدارية العامة بنسبة         )٢٠٠٩ دوالراً لعـام     ٢ ٨٩٦ ٥٣٨و
 .٥دعم الربامج، كما هو مبني يف اجلدول 

، حمدداً املبالغ الالزمة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨اح امليزانية األساسية لفترة السنتني       بالتفصيل اقتر  ٥ويبني اجلدول    -١٨
ويبني اجلدول حتديداً أنه يلزم توفري موارد للوظائف اليت يشغلها املوظفون الدائمون واملوظفون . حبسب بند اإلنفاق

املكتب املباشرة، والسفر اإللزامي املعينون بعقود حمددة املدة من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، ولتغطية نفقات 
جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية، فضالً عن بعض نفقات سفر كبار املديرين بشأن /حلضـور دورات مؤمتر األطراف  

 ٥,٠٧٦ومع عدم حساب النفقات اإلدارية العامة، تطلب اآللية العاملية بالتايل مبلغاً قدره            . املسـائل املؤسسـية   
 .ت الواليات املتحدة لفترة السنتنيماليني دوالر من دوالرا

 :وتفصيالً لألمر، تبني اإليضاحات التالية التفاصيل الالزمة -١٩

زيادة وظيفة فنية واحدة من فئة  ٦ من اجلدول ١يتضمن اقتراح امليزانية األساسية الوارد يف البند  )أ( 
ومع مراعاة التربعات . فريقيا الغربية والوسطىوسُتنشأ هذه الوظيفة لربنامج اآللية العاملية أل). ٦اجلدول  (٣ -ف 

السخية املقدمة من اللجنة األوروبية والدامنرك وإسبانيا والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، إىل املنطقتني الفرعيتني، 
أن تتيح وعليه، ُيقترح   . ينبغي أن يوفر مؤمتر األطراف املوارد البشرية الالزمة لتقدمي خدمات التنسيق واالستشارة           

 اليت يوفرها مؤمتر األطراف متويل تسعة موظفني من الفئة الفنية         ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني   امليزانـية األساسية    
 .٦ومخسة موظفني من فئة اخلدمات العامة، كما يوضحه اجلدول 

 الصحي   التكاليف اإللزامية املترتبة على اخلدمة احلالية خلطة التأمني        ٥ من اجلدول    ٢البند  بني  ي )ب( 
وال تشمل التكاليف املذكورة ). فاو(بعد االنفصال عن اخلدمة اليت تديرها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

 واليت قد   ٢٠٠٨تكالـيف اخلدمات السابقة املقترنة بذلك، وهي التكاليف اليت سُتتاح تقديراهتا يف مستهل عام               
ويشمل أيضاً بند امليزانية هذا التكاليف املتوقع تكبدها        . لية العاملية تستدعي متويالً إضافياً للتكاليف األساسية لآل     

 .ألغراض نقل املوظفني والتوظيف مبا يتفق والزيادة املتوقعة يف معدل التضخم املُطبقة على تكاليف املوظفني

ت العامة  تقديرات امليزانية فيما خيص نفقات املكتب األساسية والنفقا٥ من اجلدول ٣البند بني ي )ج( 
 ).املراجعة اخلارجية للحسابات، تكاليف تكنولوجيات املعلومات، وما إىل ذلك(
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 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعام ٢٤٠ ٠٠٠ تقديرات مببلغ ٥من اجلدول  ٤البند بني ي )د( 
 اإللزامي   فيما خيص تكاليف السفر    ٢٠٠٩ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لعام        ٢٤٤ ٨٠٠ ومبلغ   ٢٠٠٨

ملوظفي اآللية العاملية حلضور دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية ومؤمتر األطراف فضالً عن تقديرات تكاليف               
سـفر كبار مدراء اآللية بشأن املسائل املؤسسية لالشتراك يف األحداث الرئيسية كاجتماعات جملس مرفق البيئة                

مؤمتر األطراف  /أن تكون دورات جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية      وهـذه التقديرات شاملة ألن املفترض       . العاملـية 
أحداثاً تستدعي تغطيتها من جانب موظفي اآللية العاملية الذين يعملون مباشرة مع البلدان األطراف النتهاز هذه                

 .الفرص إلجراء املناقشات وألغراض التعاون والتخطيط

 يف  ٢٧زيادة نسبتها   :  على ما يلي   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة السنتني   وتشتمل املتطلبات اإلمجالية من املوارد لفتر      -٢٠
 يف املائة باليورو مقارنة بامليزانية األساسية       ١٠ وزيادة بنسبة    ٢٠٠٨املائـة بدوالرات الواليات املتحدة يف عام        

وعالوة على . ٢٠٠٨ على ما كانت عليه يف عام      ٢٠٠٩ يف املائة لعام     ٢؛ وزيادة نسبتها    ٢٠٠٧املُعـتمدة لعام    
 وميزانية السفر اإللزامي، تعكس     ٣ -لزيادة الطارئة على عدد الوظائف واملتمثلة يف وظيفة واحدة من الفئة ف             ا

هذه الزيادة أيضاً ارتفاع جدول الرواتب وارتفاع األجور يف فترة السنتني، إىل جانب أثر تقلب أسعار الصرف                 
 .اقشة تكاليف املوظفني يف الفصل الثالثبني اليورو ودوالر الواليات املتحدة، مثلما هو موضح يف من

 جبمع وتلقي قيمة امسية     ٢٠٠٧مايو  / وحىت أيار  ١٩٩٨وقامـت اآللية العاملية يف الفترة املمتدة من عام           -٢١
 ماليني يورو من املوارد اليت تربعت هبا وكاالت ثنائية ٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة و٢١حبوايل 

ومجعت اآللية خالل فترة    ). ٨اجلدول   ()٤( ومصارف إمنائية إقليمية وغريها من اجلهات املاحنة       ومتعددة األطراف 
 وتلقت جزئياً ما مقداره مليوين دوالر ومليوين يورو من املوارد اليت مت التربع هبا لغاية              ٢٠٠٧-٢٠٠٦السـنتني   

 ).٧اجلدول  (٢٠٠٧مايو / أيار٣١

  االستنتاجات-سادساً 

ـ    -٢٢ ، بواليتها يف إطار خطة العمل املُحددة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ية العاملـية خالل فترة السنتني      اضـطلعت اآلل
ويبني . بالتشاور مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر وأعضاء جلنة التيسري اآلخرين

العمل، ويتضمن بياناً مفصالً عن اإلجنازات      تقرير املدير العام عن أنشطة اآللية العاملية التقدم احملرز يف تنفيذ خطة             
وعالوة على التقرير املقدم إىل مؤمتر األطراف، تعكف        . الـيت حتققت بفضل اآللية وشركائها خالل فترة السنتني        

 .اآللية العاملية على إعداد تقرير ُيقدم إىل كل واحدة من الوكاالت املاحنة على حدة عن كل تربع تلقته اآللية

                                                      

ة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعي: ، تربعات من اجلهات التالية١٩٩٨تلقـت اآللية العاملية منذ عام        )٤(
والبـنك الـدويل، وحكومات كل من الدامنرك وكندا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا؛                
والصندوق العريب للتنمية االجتماعية واالقتصادية، واملركز الكندي لبحوث التنمية الدولية، واجلماعة األوروبية، وصندوق 

اإلسالمي للتنمية، وتربعات عينية من مركز مكافحة اجلوع التابع للكونغرس          مـنظمة البلدان املصدرة للنفط، والبنك       
 .٨انظر اجلدول . األمريكي
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 اآللية العاملية فيما مضى من تعبئة ما يقرب من ثلثي ميزانيتها اإلمجالية من التربعات، ولكن حتتم ومتكنت -٢٣
على بعض األطراف تغطية التكاليف اإلدارية األساسية لآللية العاملية ألن الوكاالت املاحنة والبلدان املستفيدة تركز 

ية من خالل التمويل غري املخصص لألنشطة املؤسسية اليت ال على الدعم القطري ال على التربع مليزانية اآللية العامل       
 .تعود بالضرورة بفوائد مباشرة على البلدان

ومبا أنه سيتم االنتهاء من وضع اللمسات األخرية على عملية توحيد استراتيجية تعبئة موارد اآللية العاملية      -٢٤
راح احلايل للميزانية األساسية يشكل نسبة من       ووضـع ترتيبات معززة خبصوص الصندوق االستئماين، فإن االقت        

 . يف املائة تقريباً من إمجايل امليزانية التشغيلية لآللية العاملية٢٠ و١٥تربعات املؤمتر تتراوح بني 
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امليزانـيات الـيت اعتمدها مؤمتر األطراف، وتكاليف دعم الربامج،           -٣اجلدول 
اآللية العاملية لغاية   /تصحرومقارنة بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال      

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ اجملموع

الدورة السادسة   
 ملؤمتر األطراف

الدورة السادسة  
 ملؤمتر األطراف

الدورة اخلامسة  
 ملؤمتر األطراف

الدورة اخلامسة  
 ملؤمتر األطراف

ثالثة الدورة ال 
 ملؤمتر األطراف

الدورة الثالثة  
 ملؤمتر األطراف

الـدورة الثانية   
 ملؤمتر األطراف

 

ــيت  ١ )أ(٦ ١٠٠ ٠٠٠ ٦ ٨٩٧ ٩٠٠ ٦ ٧٦٢ ٥٠٠ ٧ ٧٦٤ ٩٠٠ ٧ ٥٦٠ ٣٠٠ ٨ ٦٠٣ ٠٠٠ ٨ ٤٤٦ ٠٠٠ ٥٢ ١٣٤ ٦٠٠ ــية ال ــية األساس امليزان
اعـتمدها مؤمتر األطراف يف     
إطـار ااتفاقية األمم املتحدة     

 تصحرملكافحة ال

ميزانية اتفاقية مكافحة التصحر     ٢ - )ب(١٣ ٦٦٠ ٤٠٠ )ج(١٥ ٣٢٥ ٢٠٠ )د(١٧ ٠٤٩ ٠٠٠ 
 املعتمدة لفترة سنتني

          
إمجـايل تكاليف دعم برامج      ٣ ٦٤٨ ٠٠٠ ٧٧٨ ٠٠٠ ٧٧٨ ٠٠٠ ٩٣٢ ٦٠٠ ٩٢٢ ١٠٠ ٩٧٦ ٠٠٠ ٩٧٢ ٠٠٠ ٦ ٠٠٦ ٧٠٠

االتفاقـية اليت اعتمدها مؤمتر     
 )١ البند الواردة يف(األطراف 

النسـبة املئوية لتكاليف دعم      ٤ ١٠,٦٢ ١١,٢٨ ١١,٥٠ ١٢,٠١ ١٢,٢٠ ١١,٣٤ ١١,٥١ 
 )٣/١(الربامج 

          
ــيت  ٥ ١ ٠٠٣ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٣٥٠ ٠٠٠ ١ ٧٣٧ ٣٠٠ ١ ٧٨٧ ٣٠٠ ١ ٨٢٤ ٠٠٠ ١ ٨٧٧ ٠٠٠ ١٠ ٨٧٨ ٦٠٠ ــية ال ــية األساس امليزان

اعـتمدها مؤمتـر األطراف     
 يةبشأن اآللية العامل

تكاليف دعم برامج اآللية     ٦ ١٠٦ ٥٤٨ ١٤٦ ٦٢٤ ١٥٥ ٣١٢ ٢٠٨ ٦٥٨ ٢١٧ ٩٩٠ ٢٠٦ ٩٣١ ٢١٦ ٠١٣ ١ ٢٥٨ ٠٧٦
كنسبة مئوية يف   (العاملية  

 )٤البند 
النسـبة املئوية لتكاليف دعم      ٧ ١٠,٦٢ ١١,٢٨ ١١,٥٠ ١٢,٠١ ١٢,٢٠ ١١,٣٤ ١١,٥١ 

 الربامج
جممـوع التحويالت الواجبة     ٨ ١ ١٠٩ ٥٤٨ ١ ٤٤٦ ٦٢٤ ١ ٥٠٥ ٣١٢ ١ ٩٤٥ ٩٥٨ ٢ ٠٠٥ ٢٩٠ ٢ ٠٣٠ ٩٣١ ٢ ٠٩٣ ٠١٣ ١٢ ١٣٦ ٦٧٧

 السداد إىل اآللية العاملية
          

التحويالت اليت تلقتها اآللية     ٩  ١٠ ٥٨٧ ٩٧٤
 كانون  ٣١العاملـية لغايـة     

ــمرب / األول  ٢٠٠٥ديسـ
 حبسب البيانات املالية

امليزانية املعتمدة القائمة لآللية     ١٠ ١٢٢ ٥٧٤ ٤٢ ٦٢٤ ٤٧ ٣١٢ ٦٩ ٦٧٤ ٧٥ ٠٠٦ ٦١ ٠١١ ١ ١٣٠ ٥٠٢ ١ ٥٤٨ ٧٠٣
تكالـيف دعم   + العاملـية   

 كانون  ٣١الـربامج لغايـة     
  ٢٠٠٥ديسمرب / األول

النسـبة املئوية للميزانية     ١١  ١٢,٧٦
املعـتمدة القائمة لآللية    

تكاليف دعم  + العاملـية   
 )١٠/٨(الربامج 

    

 .ICCD/COP(2)/14/Add.1 من الوثيقة ٩صفحة  )أ( 
 .ICCD/COP(3)/20/Add.1 من الوثيقة ١٤صفحة  )ب( 
 .، املبلغ هو إمجايل التربعات املقدمة من احلكومة املضيفةICCD/COP(5)/11/Add.1 من الوثيقة ١٧صفحة  )ج( 
 .، املبلغ هو إمجايل التربعات املقدمة من احلكومة املضيفةICCD/COP(6)/11/Add.1 من الوثيقة ٤٤صفحة  )د( 
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ موجز اجلداول واملتطلبات من املوارد لفترة السنتني - ٤اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 

النسبة املئوية للزيادة 
 ٢٠٠٨مقارنة بعام 

 

املتطلبات من املوارد 
 ٢٠٠٩لعام 

النسبة املئوية للزيادة 
مقارنة بامليزانية املعتمدة 

 ٢٠٠٧لعام 

 

املتطلبات من املوارد 
 ٢٠٠٨لعام 

 

املبلغ املعتمـد 
 ٢٠٠٧لعام 

 

 
 الوصف

 تكاليف املوظفني وتكاليف أخرى ١ ٩٧١ ٠٠٠ ٢ ٥١٢ ٣٦١ ٢٧ ٢ ٥٦٣ ٣٠٨ ٢

 ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربامج  ٢٥٦ ٢٣٠ ٣٢٦ ٦٠٧  ٣٣٣ ٢٣٠ 

 إمجايل النفقات اإلدارية ٢ ٢٢٧ ٢٣٠ ٢ ٨٣٨ ٩٦٨  ٢ ٨٩٦ ٥٣٨ 

 للميزانية األساسية لآللية العاملية املوارد الالزمة - ٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
املبلغ اإلمجايل 
لفترة السنتني 

٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

النسبة املئوية  
ــزيادة  للـ
مقارنـة بعام   

٢٠٠٨ 

 
املتطلبات من 
املوارد لعام 
٢٠٠٩ 

النسـبة املئوية 
للزيادة مقارنة 

بامليزانية املعتمدة 
 ٢٠٠٧لعام 

 
املتطلبات من 

رد لعام املوا
٢٠٠٨ 

 
 

املبلغ املعتمد 
 ٢٠٠٧لعام 

 
 
 
 البند

 
 
 

 بند اإلنفاق

املوظفـون الذين وافق عليهم      )١( ١ ٨٥١ ٦٦٨ ٢ ٠٥٤ ٧٨٢ ١١ ٢ ٠٩٥ ٨٧٨ ٢ ٤ ١٥٠ ٦٦٠
 مؤمتر األطراف

نفقـات خطة التأمني الصحي      )٢( ١١٩ ٣٣٢ ١٣٦ ٥٧٩ ١٤ ١٣٩ ٣١١ ٢ ٢٧٥ ٨٨٩
بعـد االنفصال عن اخلدمة اليت      

ـ    نظمة فـاو ونقل    تديـرها م
 املوظفني والتوظيف

 نفقات املكتب والنفقات العامة )٣( صفر ٨١ ٠٠٠  ٨٣ ٣٢٠ ٢,٨ ١٦٤ ٣٢٠

 السفر اإللزامي )٤( صفر ٢٤٠ ٠٠٠  ٢٤٤ ٨٠٠ ٢ ٤٨٤ ٨٠٠

 إمجايل النفقات اإلدارية )٥( ١ ٩٧١ ٠٠٠ ٢ ٥١٢ ٣٦١ ٢٧ ٢ ٥٦٣ ٣٠٨ ٢ ٥ ٠٧٥ ٦٦٩

 ) يف املائة١٣(التكاليف العامة  )٦( ٢٥٦ ٢٣٠ ٣٢٦ ٦٠٧  ٣٣٣ ٢٣٠  ٦٥٩ ٨٣٧

 إمجايل امليزانية األساسية )٧( ٢ ٢٢٧ ٢٣٠ ٢ ٨٣٨ ٩٦٨  ٢ ٨٩٦ ٥٣٨  ٥ ٧٣٥ ٥٠٦

  احتياجات اآللية العاملية من املوظفني- ٦اجلدول 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  

  الفئة الفنية وما فوقها-ألف    

 ٢-د ١ ١ ١

 ١-د ١ ١ ١

 ٥-ف ١ ١ ١

 ٤-ف ٣ ٣ ٣

 ٣-ف ٢ ٣ ٣

 اجملموع الفرعي ألف ٨ ٩ ٩

  فئة اخلدمات العامة-باء  ٤,٥ ٥ ٥

 )باء+ ألف (اجملموع  ١٢,٥ ١٤ ١٤
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦بيان التربعات حبسب االتفاقات املوقعة يف فترة السنتني :  التربعات- ٧اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 حنةاجلهة املا دوالرات الواليات املتحدة يورو

 الدامنرك  ١ ٣٢٠ ٠٠٠

 فنلندا ١٢٨ ٧٢٠ 

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ١ ٢٥٠ ٠٠٠ 

 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ٣٣٠ ٠٠٠ 

 السويد ٤٢١ ٩٨٠ 

 إسبانيا  ٧٠٠ ٠٠٠

٢ ١٣٠ ٧٠٠ ٢ ٠٢٠ ٠٠٠  

 حبسب االتفاقات   ١٩٩٩بـيان التربعات الواردة منذ عام       : التـربعات  -٨اجلدول 
 ٢٠٠٧مايو / أيار٣١وقعة لغاية امل

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اجلهة املاحنة دوالرات الواليات املتحدة يورو
 كندا ٥٩٥ ٧٩٢ 
 مركز مكافحة اجلوع ١٣٣ ٤٢٧ 

 الدامنرك ٣٥٠ ٠٠٠ ١ ٣٢٠ ٠٠٠
 اللجنة األوروبية  ١ ٠٧٢ ٥٧٠

 فنلندا ٩٦٣ ٤٨٩ 
 زراعيةالصندوق الدويل للتنمية ال ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ 
 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ٣ ٨٤٨ ٠٠٠ 
 املركز الدويل للبحوث اإلمنائية ١١ ٥٢٣ 
 البنك اإلسالمي للتنمية ٣٢ ٠٠٠ 
 إيطاليا ٩٣٩ ٤٦٩ 
 التربعات اجملمعة لالجتماعات الوزارية ٢٥٢ ٠٨٦ 
 هولندا ٢٤٢ ٩٣٨ 
 النرويج ١ ٨٥٥ ٤٦٧ 
 صدرة للنفطصندوق منظمة البلدان امل ٦٥٠ ٠٠٠ 
 )العامة(التربعات اجملمعة  ٥٦٠ ٧٠٠ 

 إسبانيا  ٧٠٠ ٠٠٠
 السويد ٢ ٥٠٧ ٤٥٥ 
 سويسرا ٢٧١ ٥١٧ 

 اجملموع    ٢٠ ٧١٣ ٨٦٣ ٣ ٠٩٢ ٥٧٠

- - - - - 


