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  مقدمة-أوالً

 الوالية -ألف

على أن يتضمن جدول ) ICCD/COP(1)/11/Add.1(من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ) د(١٠تنص املادة  -١
 االقتضاء، امليزانية املقترحة وكذلك مجيع     األعمـال املؤقـت لكـل دورة عاديـة مـن دورات مؤمتـر األطراف، حسب               

 .املسائل املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية

، رجـا مؤمتـر األطراف من       ٢٠٠١-٢٠٠٠ بشـأن الـربنامج وامليـزانية لفـترة السـنتني            ٤-م أ /٤ويف املقـرر     -٢
ء املايل مليزانية االتفاقية، فضالً عن  األمـني التـنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة تقريراً عن األدا              

ويف املقرر نفسه، طلب إىل  . مركـز الصـندوقني االسـتئمانيني املنشـأين مبقتضـى أحكـام النظام املايل ملؤمتر األطراف               
األمني التنفيذي أن يقدم إىل املؤمتر يف دورته اخلامسة تقريراً عن املشاورات مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

 .تغري املناخ حول إنشاء خدمات إدارية مشتركة مع االتفاقية يف بون

ــترة الســنتني حــىت       -٣ ــلية يف ف ــنفقات الفع ــرادات وال ــة اإلي ــران٣٠وتعــرض هــذه الوثيق ــه / حزي ، ٢٠٠١يوني
وتستند إسقطاعات  النفقات إىل افتراض أن يكون . ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول ٣١واإليرادات والنفقات حىت    

وإضـافة إىل مسـتوى األداء، يقـدم هذا    . ، اشـتراكام املتـبقية  ٢٠٠١طـراف قـد دفعـوا، حبـلول ايـة عـام        مجيـع األ  
 الــذي يـأذن لألمــني  ٤-م أ/٤وتــراعي هـذه الوثيقــة املقـرر   . الـتقرير معــلومات عـن تــنفيذ الـربامج والنــتائج احملـرزة    

-٢٠٠٠ مــن امليزانية املعتمدة لفترة السنتني ٦  إىل١التنفيذي بإجراء حتويالت بني بنود االعتمادات الرئيسية من 
 يف املائة من جمموع النفقات املقدرة بالنسبة لبنود االعتمادات تلك، شريطة أال ١٥، حبد إمجايل أقصى يبلغ ٢٠٠١

 يف املائة، وعلى وجه اخلصوص لتمويل اجتماعي ٢٥خيفـض أي بـند اعـتماد أثـناء هـذه العمـلية بنسـبة تـزيد عـلى               
 .ر األطراف واجتماعات مكتب جلنة العلم والتكنولوجيامكتب مؤمت

 نطاق التقرير -باء 

 :تنظم هذه الوثيقة على النحو التايل -٤

حيتوي الفرع الثاين على معلومات تتعلق باألداء املايل لفترة السنتني للصناديق االستئمانية األربعة  -
، )الصــندوق العــام(لميزانية األساســية الــيت تديــرها األمانــة، وهــي الصــندوق االســتئماين العــام لــ  

الصندوق (والصـندوق االسـتئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحر            
، والصـندوق االسـتئماين اخلـاص للمشـاركة يف عمـلية اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحة                   )التكميـلي 
للمسامهة التكميلية للبلد املضيف يف أنشطة ، والصندوق االستئماين    )صندوق املشاركة (التصحر  
 ).صندوق بون(االتفاقية 

 .ويقدم الفرع الثالث معلومات عن إدارة املوارد البشرية -
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 .ويقدم الفرع الرابع معلومات عن حالة احتياطي رأس املال املتداول - 

 .ويقدم الفرع اخلامس معلومات عن إنشاء اخلدمات اإلدارية املشتركة يف بون -

وينـبغي أن تقـرأ هـذه الوثيقـة جنباً إىل جنب مع التقرير عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية                 -٥
وتتبع هذه الوثيقة اهلياكل األساسية وتستكمل معلومات مقدمة يف      . ICCD/COP(5)/2/Add.4الواردة يف الوثيقة    

فقات الفعـلية للصـناديق االستئمانية لالتفاقية       ، موضـوعها اإليـرادات والـن      ICCD/COP(4)/2/Add.6وثيقـة سـابقة     
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١ والنفقات املقدرة حىت ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠لغاية 

  تقرير عن أداء امليزانية-ثانياً 
 الصندوق االستئماين للميزانية األساسية واألنشطة التكميلية -ألف

 تقرير عن اإليرادات -١

 موجز عن حالة املسامهات يف الصندوق العام والصندوق التكميلي التفاقية األمم     ١دول  يـرد أدناه يف اجل     -٦
 :املتحدة ملكافحة التصحر

 ٢٠٠١يونيه / حزيرا،٣٠ موجز اإليرادات يف فترة السنتني حىت -١اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

املســـامهات يف الصـــندوق 
 ٣٠التكميــــــــلي حــــــــىت 

 ٢٠٠١يونيه /حزيـران

 
 
 
 يف املائة

ــواردة إىل   ــاهـمـات الــــ املســــ
 ٣٠امليـزانيــة األساسـية حىت    

 ٢٠٠١يونيه /حزيـران

ــتمـدة   ــزانية املعـــ امليـــ
 لفتــرة السنتيـــــن

 
 
 
 املصدر

 )١(١٩٩٩رصيد الصندوق العام املرحل من عـام   ٥٦١ ٦٤١      

 االشتراكات املقررة لألطراف ١٢ ٨٥٩ ٣٠٠ ٧ ٤٦٨ ٧٢١     ٥٨,١ 
 ٩٧٦ ٤٦٥     ٨٥,٩ فر    ص

 )مليونا مارك أملاين(
١ ١٣٦ ٤٠٠ 

)مليونا مارك أملاين(
 مسامهات خاصة مقدمة من أملانيا

رصيد الصندوق  التكميلي املرحل من الفترات     ٢ ٥٤٤ ٤٥٧    
 )٢(السابقة

 التربعات للصندوق التكميلي    ٣ ٣٠٣ ٨٥٩    
 اموع الفرعي ١٣ ٩٩٥ ٧٠٠ ٩ ٠٠٦ ٨٢٧     ٦٤,٤ ٥ ٨٤٨ ٣١٦    
 مدخرات السنة السابقة من االلتزامات  ١٤٦ ٢٣٧      ١٨٥ ٢٧٨    
 إيرادات الفائدة  ١٣٠ ٦٢٨      ٢٣٥ ٣٩٦    
 اموع ١٣ ٩٩٥ ٧٠٠ ٩ ٢٨٣ ٦٩٢     ٦٦,٣ ٦ ٢٦٨ ٩٩٠    

اطي رأس  دوالراً مـن دوالرات الواليات املتحدة من احتي        ٤١٧ ٠١١يشـمل هـذا الرصـيد مبـلغ          )١( 
 .املال املتداول

يشـمل هـذا املبـلغ احـتياطيات رأس املـال املـتداول الالزمـة، واألموال التكميلية املخصصة اليت مل                 )٢( 
 .تنفذ األنشطة املتعلقة ا بنهاية العام أو اليت تنتظر موافقة املاحنني على استخدامها



ICCD/COP(5)/2/Add.3 
Page 5

 

، ومل يدفع   ٢٠٠٠راف اشتراكام لسنة     طـرفاً من األط    ٧٨، مل يسـدد     ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٣٠وحـىت    -٧
 ٧٢١( يف املائة ٥٨,١ومتثل االشتراكــات الـواردة .  طرفا٣٧ًاالشـتراكــات كامـلة عـن فترة السنتني كلها سوى     

 ٥٧٩( يف املائة ٤١,٩، بيـنمــا متـثل االشـتراكات غـري املدفوعـة         ) دوالراً مـن دوالرات الواليـات املـتحدة        ٧ ٤٦٨
ويواصـل األمـني التـنفيذي إرسال رسائل     . مـن امليـزانية املعـتمدة     ) والرات الواليـات املـتحدة     دوالراً مـن د    ٥ ٣٩٠

. تذكـري يطـلب فيهـا إىل مجيـع األطـراف اليت مل تسدد بعد اشتراكاا كاملة أن تفعل ذلك بدون مزيد من التأخري                
 .ICCD/COP(5)/2/Add.6ثيقة ويرد التقرير عن حالة االشتراكات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية يف الو

 دوالراً مـن دوالرات الواليـات املـتحدة مـن احلكومة     ٩٧٦ ٤٦٥وإضـافة إىل مـا سـبق، ورد تـربع قـدره            -٨
وال بد من اإلشارة إىل أن املبلغ املقدر     .  هذه االشتراكات  ١ويشمل اجلدول   . املضـيفة وفقـاً التفـاق البلد املضيف       

، بينما تستند االشتراكات ١٩٩٩نوفمـرب  /تحدة السـائد يف تشـرين الـثاين    املعـتمد اسـتند إىل سـعر صـرف األمـم املـ            
 .٢٠٠١ و٢٠٠٠الفعلية إىل سعر صرف األمم املتحدة السائد وقف الدفع يف عامي 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ امليزانية األساسية املعتمدة للفترة -٢اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
  ٢٠٠٠ ٢٠٠١ اموع

  ١٢ ٢٤١ ٢٠٠ 
  ١ ٥٩١ ٤٠٠ 
  ١٦٣ ١٠٠ 

  ٦ ٢٥٦ ٧٠٠ 
  ٨١٣ ٤٠٠ 
  ٢٧ ٧٠٠ 

    ٥ ٩٨٤ ٥٠٠ 
    ٧٧٨ ٠٠٠ 
    ١٣٥ ٤٠٠ 

 نفقات الربنامج
 أعباء إضافية لألمم املتحدة

 )١(زيادة يف احتياطيات رأس املال املتداول

  ١٣ ٩٩٥ ٧٠٠ 
  ١ ١٣٦ ٤٠٠ 

  ٧ ٠٩٧ ٨٠٠ 
  ٥٦٨ ٢٠٠ 

    ٦ ٨٩٧ ٩٠٠ 
    ٥٦٨ ٢٠٠ 

 انية املعتمدةجمموع امليز
 ناقصاً املسامهة من احلكومة املضيفة

املطـــبق عـــلى جـــدول (امـــوع الصـــايف  ٦ ٣٢٩ ٧٠٠     ٦ ٥٢٩ ٦٠٠   ١٢ ٨٥٩ ٣٠٠  
 )االشتراكات التقرييب

أكـد مؤمتـر األطـراف يف دورتـه الـثانية مـن جديد أن احتياطي رأس املال املتداول سيكون بنسبة                      )١( 
 .امليزانية األساسية يف املائة من نفقات ٨,٣

 

 

 اإلبالغ عن النفقات -٢
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 موجـزاً للـنفقات الفعلية يف إطار الصندوق االستئماين العام والصندوق االستئماين   ٤ و ٣يقـدم اجلـدوالن      -٩
 وجممـوع النفقات املقدرة لفترة السنتني، مصنفة حسب الربامج وأوجه  ٢٠٠١يونيـه  / حزيـران  ٣٠التكميـلي حـىت     

 .اإلنفاق

  حسب الربامج٢٠٠١-٢٠٠٠ النفقات يف الفترة -٣اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصنــدوق 
التكميلي حىت 

/  حزيران٣٠
يف املائة ٢٠٠١يونيه 

جمموع النفقات 
 ٣١املقـدرة حىت 
كانـون 

ديسمرب /األول
٢٠٠١ 

النفقات املقدرة 
 ١للفتـرة مـن 

يوليه /متـوز
 ٣١ إىل ٢٠٠١

/ كانون األول
٢٠٠١ديسمرب 

النفقات الفعليـة 
/  حزيران٣٠حىت 

 ٢٠٠١يونيـه 

امليزانية املعتمدة 
-٢٠٠٠للفترة 

 الربنامج ٢٠٠١

١٠٠,٠ صفر  أجهزة تقرير السياسة ١١٥ ٠٠٠ ٤٨ ٤٧٨ ٦٦ ٥٢٢ ١١٥ ٠٠٠

 التوجيه التنفيذي واإلدارة ١ ٥٤٨ ٨٠٠ ١ ٠٤٠ ٧٣٠ ٤٤٧ ٠٠٠ ١ ٤٨٧ ٧٣٠ ٩٦,١ صفر

تقدمي الدعم الفين ملؤمتر األطراف   ١ ٠٦٥ ٨٠٠ ٨٢٥ ٥٨١ ٢٣٢ ٥٨٠ ١ ٠٥٨ ١٦١ ٩٩،٣ ٨٣٧ ٥٢٤
 وهيئاته الفرعية

 تيسري التنفيذ والتنسيق ٣ ٨٨٢ ١٠٠ ٢ ٣٣٦ ٣٨٥ ١ ٣٦٦ ٥٠٠ ٣ ٧٠٢ ٨٨٥ ٩٥,٤ ٣ ٢٦٩ ٠١٤

ــالم    ٩٤٦ ٢٠٠ ٦٦٥ ٥١٧ ٢٧٩ ٠٠٠ ٩٤٤ ٥١٧ ٩٩,٨ ٤٧٩ ٣٠٧ ــة واإلعــ ــات اخلارجيــ العالقــ
 واملنظمات غري احلكومية

 اإلدارة واملالية ٢ ٠٣٣ ٣٠٠ ١ ١٩٣ ٨٠٩ ٧٩٤ ٠٠٠ ١ ٩٨٧ ٨٠٩ ٩٧,٨ صفر

١٠٠,٠ صفر  اآللية العاملية ٢ ٦٥٠ ٠٠٠ ١ ٥٩٧ ٤٠٠ ١ ٠٥٢ ٦٠٠ ٢ ٦٥٠ ٠٠٠

١١ ٩٤٦ ١٠٢ ٩٧,٦ ٤ ٥٨٥ ٨٤٥ ١٢ ٢٤١ ٢٠٠ ٧ ٧٠٧ ٩٠٠ ٤ ٢٣٨ ٢٠٢  اموع الفرعي

 )١(الربامجتكاليف دعم  ١ ٥٩١ ٤٠٠ ١ ٠٠٢ ٠٢٧ ٥٥٠ ٩٦٦ ١ ٥٥٢ ٩٩٣ ٩٧,٦ ٥٩٦ ١٦٠

١٣ ٤٩٩ ٠٩٥ ٩٧,٦ ٥ ١٨٢ ٠٠٥ ١٣ ٨٣٢ ٦٠٠ ٨ ٧٠٩ ٩٢٧ ٤ ٧٨٩ ١٦٨  )٢(اموع

، طبق عامل لدعم الربامج بنسبة ٤٧، الفقرة ST/SGB/188وفقاً للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة  )١(
 .راقب املايل بإعفاءات هلا يف املائة على النفقات يف كل الصناديق االستئمانية فيمـا عـدا احلاالت اليت أذن امل١٣

 . يف املائة٨,٣ال يشمل هذا اموع نسبة احتياطي رأس املال املتداول البالغة  )٢(

 

  حسب وجه اإلنفاق٢٠٠١-٢٠٠٠ جمموع النفقات يف الفترة -٤اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(
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الصنــدوق 
التكميلي حىت 

/  حزيران٣٠
يف املائة ٢٠٠١يونيه 

النفقات جمموع 
 ٣١املقـدرة حىت 
كانـون 

ديسمرب /األول
٢٠٠١ 

النفقات املقدرة 
 ١للفتـرة مـن 

يوليه /متـوز
 ٣١ إىل ٢٠٠١

/ كانون األول
٢٠٠١ديسمرب 

النفقات الفعليـة 
/  حزيران٣٠حىت 

 ٢٠٠١يونيـه 
ميزانيـة الفترة 

٢٠٠١-٢٠٠٠  وجه اإلنفاق

 تكاليف املوظفني ٥ ٧٢٣ ٥٠٠ ٣ ٩٥١ ٠٤٦ ١ ٦٢٩ ٢٠٠ ٥ ٥٨٠ ٢٤٦ ٩٧,٥ ٦٠٧ ٣٠٠

 اخلرباء االستشاريون واخلرباء ١ ٠٦١ ٦٠٠ ٥٧٢ ٠٢٦ ٤٧٧ ٣٠٠ ١ ٠٤٩ ٣٢٦ ٩٨,٨ ٢٧٠ ٢٩٥

 سفر املشاركني واملمثلني ٣٧ ٦٠٠ ٣٠ ٩٩٧ ٦ ٠٠٠ ٣٦ ٩٩٧ ٩٨,٤ ١ ٣٦٢ ٩٤٧

 سفر املوظفني ١ ٢٦٧ ٤٠٠ ٨٢٩ ٠٤٢ ٤٣٤ ٧٩٢ ١ ٢٦٣ ٨٣٤ ٩٩,٧ ٣٨٢ ٥٧٢

 اخلدمات التعاقدية ٦٣٣ ٤٠٠ ٢٨٧ ٥٩١ ٢٥٧ ٥٠٠ ٥٤٥ ٠٩١ ٨٦,١ ٢٩٤ ٦٤٤

 مصروفات التشغيل العامة ٦٦٩ ٧٠٠ ٣٦٥ ٤١٣ ٢٦٠ ٠٠٠ ٦٢٥ ٤١٣ ٩٣,٤ صفر

 الضيافة ٤٨ ٠٠٠ ٢٠ ٠٨٦ ٢٧ ٨١٠ ٤٧ ٨٩٦ ٩٩,٨ صفر

 اللوازم واملواد ١٥٠ ٠٠٠ ٥٤ ٢٩٩ ٩٣ ٠٠٠ ١٤٧ ٢٩٩ ٩٨,٢ صفر

١٠٠,٠ ١ ٦٦٨ ٠٨٧  )اآللية العاملية(املنح واملسامهات  ٢ ٦٥٠ ٠٠٠ ١ ٥٩٧ ٤٠٠ ١ ٠٥٢ ٦٠٠ ٢ ٦٥٠ ٠٠٠

١١ ٩٤٦ ١٠٢ ٩٧,٦ ٤ ٥٨٥ ٨٤٥ ١٢ ٢٤١ ٢٠٠ ٧ ٧٠٧ ٩٠٠ ٤ ٢٣٨ ٢٠٢  اموع الفرعي

 تكاليف دعم الربامج ١ ٥٩١ ٤٠٠ ١ ٠٠٢ ٠٢٧ ٥٥٠ ٩٦٦ ١ ٥٥٢ ٩٩٣ ٩٧,٦ ٥٩٦ ١٦٠

١٣ ٤٩٩ ٠٩٥ ٩٧,٦ ٥ ١٨٢ ٠٠٥ ١٣ ٨٣٢ ٦٠٠ ٨ ٧٠٩ ٩٢٧ ٤ ٧٨٩ ١٦٨  اموع

 يف املائة من  ٩٧,٦ أن مسـتوى الـنفقات اإلمجـايل يف إطـار امليـزانية األساسـية يبـلغ                  ٤ و ٣يـبني اجلـدوالن      -١٠
وسجلت املدخرات الرئيسية يف بند اخلدمات التعاقدية ألن األمم املتحدة هي اليت قدمت خدمات . امليزانية املعتمدة

 .انت تدرج يف السابق حتت هذا البند من امليزانيةالترمجة الفورية الجتماع الفريق العامل املخصص، اليت ك
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 إجناز الربنامج -٣

 أجهزة تقرير السياسة ١-٣

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ نفقات أجهزة تقرير السياسة يف الفترة -٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 يف املائة

جممـوع النفقـات 
 ٣١املقـدرة حىت 

/ كانــون األول
 ٢٠٠١ديسمرب 

ـدرة النفقـات املق
/  متـوز١للفترة من 

 ٣١ إىل ٢٠٠١يوليه 
ديسمرب /كانون األول
٢٠٠١ 

النفقـات الفعلية 
/  حزيران٣٠حىت 

 ٢٠٠١يونيه 
ميزانيـة الفتـرة 

 وجه اإلنفاق ٢٠٠١-٢٠٠٠

 سفر املوظفني ٧٥ ٠٠٠     ٣٠ ٧٨٨      ٤٤ ٢١٢        ٧٥ ٠٠٠     ٠�١٠٠

 الضيافة ٤٠ ٠٠٠     ١٧ ٦٩٠      ٢٢ ٣١٠        ٤٠ ٠٠٠     ١٠٠,٠

 اموع ١١٥ ٠٠٠     ٤٨ ٤٧٨      ٦٦ ٥٢٢        ١١٥ ٠٠٠     ١٠٠,٠

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول ١١٥ ٠٠٠من املتوقع أن تبلغ النفقات يف إطار هذا الربنامج  -١١
فقات سفر املوظفني الفنيني من مقر األمم وتـنفق هـذه األموال يف إطار هذا الربنامج لتمويل ن    . ايـة فـترة السـنتني     

كمـا ستنفق األموال املخصصة هلذا الربنامج لتغطية  . املـتحدة يف نيويـورك الالزمـني لدعـم دورات مؤمتـر األطـراف         
 .تكاليف حفالت االستقبال الرمسية اليت ستنظمها األمانة أثناء انعقاد دورات مؤمتر األطراف

 التوجيه التنفيذي واإلدارة ٢-٣

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ نفقات التوجيه التنفيذي واإلدارة يف الفترة -٦اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصندوق 
 يف املائة التكميلي

جممـوع النفقات 
 ٣١املقـدرة حىت 

/ كانــون األول
 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقـات املقـدرة 
 ١للفتــرة مـن 

يوليــه /متــوز
 ٣١ إلـى ٢٠٠١

/ كانــون األول
 ٢٠٠١ ديسمرب

النفقـات الفعلية 
/  حزيران٣٠حىت 

 ٢٠٠١يونيه 

ميزانيـة الفتـرة 
٢٠٠٠-
 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

وظيفة أمني عام   (تكاليف املوظفني    ١ ٠٦٥ ٨٠٠ ٧٠٥ ٦٤٨    ٣٠٠ ٢٠٠    ١ ٠٠٥ ٨٤٨ ٩٤,٤ صفر
، ووظيفة  ١-مسـاعد، ووظيفـة مـد     

 ) ووظيفتا خ ع٣-ف

 اخلرباء االستشاريون واخلرباء ٢٠ ٠٠٠ ١٢ ١٢٠    ٧ ٨٠٠    ١٩ ٩٢٠ ٩٩,٦ صفر

 سفر املوظفني ٤٥٠ ٠٠٠ ٣١٩ ١٥٦    ١٣٠ ٠٠٠    ٤٤٩ ١٥٦ ٩٩,٨ صفر

 اخلدمات التعاقدية ٥ ٠٠٠ ١ ٤١٠    ٣ ٥٠٠    ٤ ٩١٠ ٩٨,٢ صفر

 الضيافة ٨ ٠٠٠ ٢ ٣٩٦    ٥ ٥٠٠    ٧ ٨٩٦ ٩٨,٧ صفر

 موعا ١ ٥٤٨ ٨٠٠ ١ ٠٤٠ ٧٣٠    ٤٤٧ ٠٠٠    ١ ٤٨٧ ٧٣٠ ٩٦,١ صفر
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( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة ١ ٤٨٧ ٧٣٠بلغت النفقات حتت هـذا الربنامج يف فترة السنتني  -١٢
وتغطــي الــنفقات مرتــبات موظفــي الــتوجيه التــنفيذي واإلدارة وتكــاليفهم ).  يف املائــة مــن امليــزانية املعــتمدة٩٦,١

 .األخرى، والسفر الرمسي، والضيافة

لـتوجيه التـنفيذي واإلدارة توجيهـات للسياسـة العامـة تسـتند إىل مقـررات مؤمتر األطراف                وقـدم موظفـو ا     -١٣
وأولوا عناية خاصة إلدماج برامج العمل الوطنية يف الربامج اإلمنائية للبلدان النامية      . وقـاموا بتنسـيق أنشطة األمانة     

مني التنفيذي يف عالقاته اخلارجية أولوية وأوىل األ. املتضـررة وشـركائها عـلى الصـعيدين الثنائي واملتعدد األطراف         
عاليــة إلقامــة تعــاون أوثــق مــع أنشــطة االتفاقيــات األخــرى وهيــئات األمــم املــتحدة واملــنظمات احلكوميــة الدوليــة  

وأعطى األمني التنفيذي أولوية كذلك للتوعية والدعوة لقضايا التصحر منذ بداية فترة           . واملـنظمات غـري احلكومية    
 ٣٠ يف ١٧٥ طــرفاً وــذا وصــل العــدد اإلمجــايل ألطــرافها إىل  ١٥إىل االتفاقيــة أو صــدق عــليها الســنتني، انضــم 

 .ويتوقع أن تنضم إىل االتفاقية أطراف أخرى حبلول اية العام. ٢٠٠١يونيه /حزيران

 الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية ٣-٣

 ٢٠٠١-٢٠٠٠اته الفرعية يف الفترة  نفقات الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئ-٧اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

الصنـدوق 
التكميلـي 

 ٣٠حـتـى 
/ حزيــران

٢٠٠١يونيه  يف املائة
جمموع النفقات 

 املقـدرة

النفقـات املقدرة 
/  متوز١للفترة من 

 إىل ٢٠٠١يوليـه 
/  كانون األول٣١

 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقــات 
الفعليـة حىت 

/  حزيران٣٠
٢٠٠١ونيه ي

ميزانيـة الفتـرة 
٢٠٠٠-
 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

، ٥- ف٢(تكــاليف املوظفــني   ٧٤٢ ٢٠٠ ٥٤٩ ١٥٨ ١٨٦ ٠٠٠     ٧٣٥ ١٥٨ ٩٩,١ ١١٦,٨١
- ف ١،  ٣- ف ١،  ٤- ف ١
 ) خ ع١، ٢

١٠٠,٠ ٩ ٢٦٩  اخلرباء االستشاريون واخلرباء ١٦٢ ٠٠٠ ١٥٩ ٠٠١ ٣ ٠٠٠     ١٦٢ ٠٠١

 سفر املشاركني واملمثلني ٣٧ ٦٠٠ ٣٠ ٩٩٧ ٦ ٠٠٠     ٣٦ ٩٩٧ ٩٨,٤ ١٠٣ ٧٩٠

١٠٠,٠ ١٦ ٢٨٣  سفر املوظفني ٨٠ ٠٠٠ ٦٦ ٤٢٥ ١٣ ٥٨٠     ٨٠ ٠٠٥

١٠٠,٠ ١٩٠ ٩١٥  اخلدمات التعاقدية ٤٤ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠     ٤٤ ٠٠٠

 املنح واملسامهات صفر صفر     صفر صفر ٠,٠ ٣٤٨ ٨٤٤

١ ٠٦٥ ٨٠٠ ٨٢٥ ٥٨١ ٢٣٢ ٥٨٠     ١ ٠٥٨ ١٦١ ٩٩,٣ ٧٥٠ ٢١٧  اموع
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 دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة، ينفق مبلغ ١ ٠٥٨ ١٦١يف إطـار جممـوع الـنفقات املقـدرة مببـلغ          -١٤
 من الدوالرات   ١٦٢ ٠٠١وأنفق مبلغ   .  دوالرا لـتغطية نفقـات مرتـبات املوظفني وتكاليفهم األخرى          ٧٣٥ ١٥٨

 دوالرا لتغطية نفقات سفر املمثلني ٣٦ ٩٩٧ويـنفق مبلغ  . طـراف لـتغطية نفقـات إعـداد الوثـائق الـرمسية ملؤمتـر األ         
 دوالرات لتغطية نفقات سفر املوظفني للمشاركة يف ٨٠ ٠٠٥حلضور اجتماع مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، و

 . دوالر على خدمات الترمجة الفورية٤٤ ٠٠٠حلقات عمل علمية ويف اجتماعات أفرقة خمصصة، و

 .ني، عقدت أربعة اجتماعات ملكتب املؤمتر واجتماعان ملكتب جلنة العلم والتكنولوجيا ويف فترة السنت -١٥

. ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٢٢ إىل ١١عقــدت الــدورة الــرابعة ملؤمتــر األطــراف يف بــون بأملانيــا مــن   -١٦
ارير عن تنفيذ ، لبدء استعراض التق٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٥واجتمع الفريق العامل املخصص من 

واختذ املؤمتر إجراء ملواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية واعتمد مقررات       . االتفاقيـة إىل مؤمتـري األطـراف الـثالث والـرابع          
بشـأن مـرفق تنفيذي إقليمي إضايف لالتفاقية حول أوروبا الوسطى والشرقية، فضالً عن مقرران بشأن التعاون مع                  

ومثلما ورد بيانه يف .  كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا وذلك يف مجلة أمورمرفق البيئة العاملية، وبشأن حتسني
 دوالر، مبا فيها ٨٣٥ ٠٠٠، غطيـت التكلفة اإلضافية البالغة   ICCD/COP(5)/2/Add.1 مـن الوثيقـة  ٢١اجلـدول  

ة املقدمـة مـن أملانيا   ، واملسـامهة اإلضـافي  "صـندوق بـون  "التكـلفة العامـة لعقـد مؤمتـر األطـراف الـرابع يف بـون، مـن          
 .واملدخرات من امليزانية األساسية وفقا ملا أذن به مؤمتر األطراف

 ٦٠وألغراض الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، مبا فيها الفريق العامل املخصص أعدت حنو    -١٧
 وثيقة ٤٠ىل مؤمتر األطراف اخلامس حنو ، ستقدم إ٢٠٠١ويف عام . وثيقة تقريباً للفترة السابقة هلا ولفترة انعقادها

 .سابقة للدورة

، اجتماع ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ و١١ومبوازاة اجللسات الرمسية ملؤمتر األطراف الرابع، عقد يف  -١٨
أما إعالن .  بلدا من مجيع أحناء العامل٢٠ بـرملانيا مـن      ٣٤املـائدة املسـتديرة الـثالث ألعضـاء الـربملانات شـارك فيـه               

وسـينظم اجتماع املائدة املستديرة الرابع      . أعضـاء الـربملانات فقـد أدرج يف الـتقرير الـنهائي ملؤمتـر األطـراف الـرابع                 
 .للربملانيني خالل انعقاد مؤمتر األطراف اخلامس

، ٢٠٠١أبريل / نيسان٦مـارس إىل  / آذار١٩ودعـي الفـريق العـامل املخصـص لالجـتماع مـن جديـد مـن              -١٩
.  بلدا طرفا ومنظمات دولية ٩٣وشاركت يف الدورة وفود من      .  التقارير عن تنفيذ االتفاقية    السـتكمال استعراض  

. ، شـارك أيضـا ممثـلو جلـنة العـلم والتكنولوجيا وآلية البيئة العاملية يف الدورة املستأنفة             ١-م أ /١١ومبقتضـى املقـرر     
متر األطراف، ترد يف التقرير النهائي وقـدم الفـريق العـامل املخصـص، مبقتضـى واليـته، عـددا مـن التوصيات إىل مؤ         

 .وترد التكاليف احمللية املتصلة بالدورة حتت بند الربنامج اإلداري. الصادر عن مؤمتر األطراف اخلامس
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. ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١وستعقد الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف يف جنيف بسويسرا من  -٢٠
وقد .  طرفا ومراقبا، فضال عن ممثلني عن عدة منظمات دولية١٧٥ وفـود مـن      ومـن املـتوقع أن تشـارك يف الـدورة         

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢يــرغب مؤمتــر األطــراف اخلــامس يف أن يــنظر يف إمكانيــة اعــتماد بــرنامج وميــزانية فــترة الســنتني  
االتفاقية، والـتقرير الـنهائي لـلفريق العـامل املخصص، واإلجراءات أو اآلليات املؤسسية اإلضافية الستعراض تنفيذ         

وحتسني كفاءة وفعالية جلنة العلم والتكنولوجيا، وذلك يف مجلة أمور وسيجتمع فريق عامل مفتوح العضوية لتحليل 
وأدرج بند سفر املوظفني يف تقديرات كل برنامج، وأدرج بند . إجراءات بشأن تسوية املسائل والتوفيق والتحكيم

 .اللوازم يف الربنامج اإلداري

وواصل .  الفريق املخصص للمعارف التقليدية والفريق املخصص لنظم اإلنذار املبكر٢٠٠٠ عام اجتمع يف -٢١
 لتطوير املزيد من املعايري املناسبة مبا يتمشى مع العمل يف املستقبل      ١٩٩٩الفـريق األول العمـل الـذي بـدأه يف عام            

فريق الثاين ألول مرة للنظر يف مسألة بشأن وضع مقاييس ومؤشرات تستخدمها مراكز التنسيق الوطنية، واجتمع ال
 ٢٠٠١، اجتمع من جديد يف عام ٤-م أ/١٤ومبوجب املقرر . نظـم اإلنـذار املبكر بشأن التصحر مبفهومه األوسع     

واسـتكملت املرحـلة األوىل مـن الدراسـة االستقصـائية والتقيـيم للشبكات         . الفـريق املخصـص لـنظم اإلنـذار املـبكر         
طراف على مهام املرحلة الثانية بناء على توصية مكتب جلنة العلم والتكنولوجيا، وطُلب       ووافـق مؤمتر األ   . القائمـة 

 .إىل األمانة أن تقيم ترتيبات تعاقدية مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لتنفيذ املرحلة الثانية

ت دعم األمانـة غالبـاً ما وعند النظر يف برنامج تيسري التنفيذ والتنسيق، تنبغي مالحظة أن األنشطة اليت لقي -٢٢
 .نفذت بتنسـيق دعمته جهات فاعلة أخرى على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف من أجل بلوغ النتائـج املثلى

ويف فـترة السـنتني، مشـل تيسـري التـنفيذ تصـميم وتقـدمي وتـنفيذ بـرامج عمـل عـلى األصـعدة الوطنية ودون               -٢٣
وحتــت بــند . ري الدعــم إلعــداد الــتقارير الوطــنية لــتقدميها إىل مؤمتــر األطــراف  اإلقلــيمية واإلقلــيمية فضــال عــن توفــ 

 اجتماعاً وحلقة عمل على   ٢٨ اجتماعاً على الصعيد دون اإلقليمي، و      ١٥الصـندوق التكميـلي قدم الدعم لتنظيم        
فة تنظيم عدة ويسرت مؤسسات دون إقليمية وإقليمية وغري حكومية خمتل.  اجتماعات أقاليمية٦الصعيد اإلقليمي و

ــيمية         ــة عــلى األصــعدة الوطــنية ودون اإلقل حــلقات دراســية وحــلقات عمــل واجــتماعات أخــرى تتصــل باالتفاقي
 .واإلقليمية

 

 

 

 تيسري التنفيذ والتنسيق ٤-٣
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 ٢٠٠١-٢٠٠٠ نفقات تيسري التنفيذ والتنسيق يف الفترة -٨اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
ــدوق  ـ ـ الصن
 ٣٠ التكميلي حىت

يونيه /حزيـران
 يف املائة ٢٠٠١

جمموع النفقات 
رة  ـ فـي الفتـ

٢٠٠١-٢٠٠١ 

 ١النفقات املقدرة من 
 إىل ٢٠٠١يوليه /متوز
/  كانون األول٣١

 ٢٠٠١ديسمرب 

جمموع النفقات 
 ٣٠الفعلية حىت
يونيه /حزيران

٢٠٠١ 

وحــدة مشال 
البحر األبيــض 

 املتوسط

ة  ـ ا الالتينيـ ـ أمريـكـ
ومنطقة البحر 

 وحـدة أفريقيا وحـدة آسيا الكارييب
ميزانية الفترة 

 وجه اإلنفاق ٢٠٠١-٢٠٠٠

٢ ٧٦٤ ١٠٠ ٤٨٧ ٢٨٣ ٦٧٨ ٧١٥ ٣٤٨ ٠٥٩ ٢٢٦ ٢٣٨ ١ ٧٤٠ ٢٩٥ ٨٧٩ ٠٠٠ ٢ ٦١٩ ٢٩٥ ٩٤,٨ ١٤٨ ٩٩٨ 
ة (تكــاليف املوظفـــني   فـــ وظي

ة مد  ـ ـ ب رت  وظائـف ٣و* ١-ب
ة ف ـ ـ ب ــ رت ائـف ٤ و٥-ب ــ وظ  
ة ف ـ ـ ب ــ رت ائـف ٣ و٤-ب ــ وظ  
ة ف ـ ـ ب ــ رت ائـف ٤ و٣-ب ــ وظ  

 )مـن فئة اخلدمات العامة

 املستشارون واخلرباء ٦٩٥ ٦٠٠ ١٣٧ ٥١٧ ٦٤ ٧٠٩ ١٢١ ١٠٠ صفر ٣٢٣ ٣٢٦ ٣٦٠ ٥٠٠ ٦٨٣ ٨٢٦ ٩٨,٣ ٢٣٩ ٥٥٤

 سفر املمثلني واملشاركني صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٠,٠ ١ ٠٣١ ٤٨٤

 سفر املوظفني ٤٠٢ ٤٠٠ ٧٥ ٢٢٨ ١٠٢ ٥٦٩ ٩٣ ١٥١ ١ ٨١٦ ٢٧٢ ٧٦٤ ١٢٧ ٠٠٠ ٣٩٩ ٧٦٤ ٩٩,٣ ٣٣٧ ٦٣٥

لتعاقدية ٢٠ ٠٠٠ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٠,٠ ٥٥ ١٨٨  اخلدمات ا

 املنح صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٠,٠ ١ ٤٥٦ ١٥٥

 اموع ٣ ٨٨٢ ١٠٠ ٧٠٠ ٠٢٨ ٨٤٥ ٩٩٣ ٥٦٢ ٣١٠ ٢٢٨ ٠٥٤ ٢ ٣٣٦ ٣٨٥ ١ ٣٦٦ ٥٠٠ ٣ ٧٠٢ ٨٨٥ ٩٥,٤ ٣ ٢٦٩ ٠١٤

 بلدا من البلدان املتضررة الواقعة يف مناطق خالف أفريقيا تقاريرها الوطنية إىل ٧٣، قدم ٢٠٠٠م ويف عا -٢٤
 بــلدا متضــررا ١١٤، أعــد ١٩٩٩وباإلضــافة إىل الــتقارير األفــريقية الــيت أُعــدت يف عــام  . مؤمتــر األطــراف الــرابع

 تقريراً ١٧٥ارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف وبلغ جمموع التق. تقاريرها الوطنية وقدمتها لينظر فيها مؤمتر األطراف
مـن البـلدان املـتقدمة واملـنظمات احلكوميـة الدوليـة واملـنظمات غـري احلكوميـة عـن أنشـطتها يف أفريقيا ويف مناطق                          

 .أخرى

ومن . ١٩٩٩ بـرامج منذ عام  ٨ بـرناجما مـن بـرامج العمـل الوطـين، مـنها       ٣١ووضـع يف الصـيغة الـنهائية         -٢٥
 برامج عمل ٧واستكملت . ٢٠٠١ بـرامج عمـل وطنية إضافية بنهاية عام   ٧سـتكمل مـا ال يقـل عـن         املـتوقع أن ي   
 شبكات برامج مواضيعية إقليمية يف أفريقيا وآسيا كليهما، دشنت اثنتان منها يف أفريقيا      ٦وأُعدت  . دون إقلـيمية  

وباشرت ثالث .  وشبكة يف آسيا شبكة إضافية يف أفريقيا   ٢٠٠١ومـن املـتوقع أن تدشن بنهاية عام         .  يف آسـيا   ٣و
وحــدات تنســيق إقلــيمية تقــدمي املســاعدة إىل البــلدان الواقعــة يف مــناطق أفــريقيا وآســيا وأمــريكا الالتيــنية والــبحر    

 .الكارييب، عمال باملقررات الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية ذات الصلة

 تعزز تنفيذ االتفاقية يف البلدان املتضررة يف      ومـن خـالل إعـداد برامج العمل ووضعها يف صيغتها النهائية،            -٢٦
وكان التأكيد الرئيسي يف فترة السنتني على دعم ترتيبات الشراكة لتعزيز عملية التنفيذ، فضالً عن  . مجيـع املـناطق   

إدمـاج بـرامج العمـل الوطـنية يف اسـتراتيجيات التـنمية املستدامة، وهذه االستراتيجيات اليت بدأت أيضاً من خالل          
 .تماعات تنسيق تشاوريةاج

 دوالرا ٧٧٦ ٥٦٣ دوالرات، ينفق مبلغ ١ ١٧٦ ٣٠٨ويف إطار جمموع امليزانية األساسية املقدرة البالغ        -٢٧
 يف بند نفقات وحدة التيسري ٤-وعلى الرغم من وجود وظيفة برتبة ف. على مرتبات املوظفني وتكاليفهم األخرى
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 يف املائة من طاقة املوظف استنفدت يف العمل على مسائل     ٧٠ يصل إىل    يف أفـريقيا، ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن ما            
 دوالراً ١١٢ ٢٢٨ويستخدم مبلغ . شـاملة، وتتعلق خصوصاً مبرفق البيئة العاملية والتعاون مع االتفاقيات األخرى        

 دوالراً ٢٨٧ ٥١٧لتغطية نفقات سفر املوظفني حلضور اجتماعات وطنية وإقليمية ودون إقليمية، ويستخدم مبلغ 
. لـتغطية نفقـات مشـاركة اخلـرباء االستشـاريني واخلـرباء يف األعمـال التحضـريية الجتماعات إقليمية ودون إقليمية            

 . دوالرا١ً ٨٨٦ ١٦٦وتقدر تكاليف دعم األنشطة التيسريية من الصندوق التكميلي مببلغ 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠فترة  نفقات تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة أفريقيا يف ال-٩اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

جمموع النفقات 
املقدرة للصندوق 
التكميلـي حىت 

 كانــون ٣١
ديسمرب /األول

٢٠٠١ 

النفقات التكميلية 
 ٣١املقدرة حىت 

/ كانـون األول
 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقات الفعلية 
التكميلية حىت 

/  حزيران٣٠
 ٢٠٠١يونيه 

جمموع النفقات 
املقـدرة فـي 

يـزانيــة امل
 األساسية

امليزانية األساسية 
 ١املقدرة مـن 

يوليـه إىل /متوز
 كانــون ٣١
ديسـمرب /األول

٢٠٠١ 

امليزانية األساسية 
 ٣٠الفعلية حىت 

يونيـه / حزيران
 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

١(تكاليف املوظفيـــن       ٤٨٧ ٢٨٣ ٢٨٩ ٢٨٠ ٧٧٦ ٥٦٣ ١٤٥ ٩٩٨ ٥٨ ٦٠٠ ٢٠٤ ٥٩٨
، ٤ -ف     ١،     ٥-ف
  )خ ع١، ٣-ف

ــاريون  ١٣٧ ٥١٧ ١٥٠ ٠٠٠ ٢٨٧ ٥١٧ ٤٩ ٧٨٧ ٣٥ ٠٠٠ ٨٤ ٧٨٧ اخلرباءاالستشــــــــــ
 واخلرباء

سفر املمثلني واملشاركني صفر صفر صفر ٤٣٨ ٦٥١ ٣٠٠ ٠٠٠ ٧٣٨ ٦٥١

 سفر املوظفني  ٧٥ ٢٢٨ ٣٧ ٠٠٠ ١١٢ ٢٢٨ ١٥٤ ٢٦٨ ٧٥ ٠٠٠ ٢٢٩ ٢٦٨

 اخلدمات التعاقدية صفر صفر صفر ٢١ ٢٨٩ ٣٠ ٠٠٠ ٥١ ٢٨٩

 املنح صفر صفر صفر ٤٤٧ ٥٧٣ ١٣٠ ٠٠٠ ٥٧٧ ٥٧٣

 اموع ٧٠٠ ٠٢٨ ٤٧٦ ٢٨٠ ١ ١٧٦ ٣٠٨ ١ ٢٥٧ ٥٦٦ ٦٢٨ ٦٠٠ ١ ٨٨٦ ١٦٦

ونظم هلذا . وتـلقت البـلدان األطراف األفريقية املتضررة املساعدة على إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية         -٢٨
فرباير /إىل ذلك، نظم يف كوتونو يف بنن يف شباط   وباإلضافة  .  نـدوة أو حـلقة دراسية وطنية       ٢٠الغـرض مـا يصـل       

وكان اهلدف من .  اجتماع تشاوري بني جمموعة منتقاة من البلدان األفريقية املتضررة وشركائها يف التنمية٢٠٠٠
هــذا االجــتماع تعزيــز إدمــاج بــرامج العمــل الوطــنية يف اســتراتيجيات وطــنية للتــنمية املســتدامة وانطــالق عمــليات  

وكمتابعة الجتماع كوتونو ودف مساعدة البلدان على مواصلة جعل عملية . إلبـرام اتفاقـات شـراكة    استشـارية   
تنفيذ برامج العمل الوطنية جزءاً من االجتاه العامل للعمل الوطين، نظمت األمانة باالشتراك مع أمانة جمموعة دول    

ألنشطة ذات األولوية املتصلة مبكافحة التصحر يف أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ حلقيت عمل بشأن إدماج ا
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اسـتراتيجيات الدعـم القطـرية يف إطـار اتفـاق الشـراكة بـني دول أفـريقيا والـبحر الكـارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد                        
حة واجلهـات املشـاركة يف احللقـتني هـي مراكز التنسيق الوطنية التابعة ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكاف             . األورويب

التصـحر واملوظفـون الوطـنيون الذيـن يـأذنون بالصـرف يف صناديق التنمية األوروبية، الذين قدموا من بلدان شرق         
، والذين ٢٠٠١أبريل /أفـريقيا واجلـنوب األفـريقي حلضـور حـلقة العمـل املعقـودة يف أديـس أبابا بأثيوبيا يف نيسان                

. ٢٠٠١مايو /لعمل املعقودة يف كوتونو يف بنن يف أيارقدمـوا مـن بـلدان أفـريقيا الغـربية والوسـطى حلضور حلقة ا             
وأعقـبت حلقة من هاتني احللقتني مشاورات دامت يوما واحدا دف استعراض مركز تنفيذ برامج العمل الوطنية            

 .احلالية اليت وضعت يف صيغتها النهائية
 ويف تعبئة املوارد الالزمة ونظـرت سـتة اجتماعات دون إقليمية يف مواصلة وضع برامج عمل دون إقليمية           -٢٩

أمـا عـلى الصـعيد اإلقلـيمي، فقـد استهدف املؤمتران اإلقليميان األفريقيان الرابع واخلامس إجراء مناقشة         . لتـنفيذها 
وقدمت رمسياً شبكتا برامج مواضيعية ألفريقيا؛ وستبدأ شبكة . معمقـة ومستفيضـة بشأن تنفيذ االتفاقية يف أفريقيا      

 .٢٠٠١ة عام ثالثة أنشطتها بنهاي
وإضـافة إىل األنشـطة املذكـورة أعـاله، يسرت مؤسسات دون إقليمية وإقليمية وغري حكومية خمتلفة عقد           -٣٠

ودعمـت األمانـة كذلـك هـذه األنشـطة التيسـريية من خالل وحدة التنسيق               . اجـتماعات وحـلقات دراسـية أخـرى       
 .اإلقليمي األفريقية

قية املساعدة يف جمال إعداد عروضها بشأن استعراض التنفيذ املقدمة   وتـلقت أيضـاً البلدان األطراف األفري       -٣١
إىل الفـريق العـامل املخصـص، الـذي اجـتمع يف أثـناء مؤمتر األطراف الرابع، ويف اجتماعه بني الدورات املعقود يف                   

 . يف بون٢٠٠١أبريل / نيسان-مارس /آذار
 :قية على النحو التايلوميكن تلخيص نتائج أنشطة التيسري يف املنطقة األفري -٣٢

، انتهت ستة بلدان أفريقية من وضع الصيغة النهائية لربامج عملها الوطنية، حبيث ١٩٩٩منذ عام  )أ( 
وختطط أربعة بلدان أفريقية أخرى الستكمال برامج .  برناجما١٩ًأصـبح جممـوع بـرامج العمـل الوطـنية املسـتكملة            

دة بلدان على اتصال وثيق بشركائها على الصعيدين الثنائي واملتعدد وتبقى ع. ٢٠٠١عملها الوطنية قبل اية عام 
األطـراف ـدف االشتراك يف تنظيم اجتماع تنسيق تشاوري لتيسري إبرام اتفاقات الشراكة، على النحو املتوقع يف                 

ية للبــلدان وحتســن كــثرياً إدمــاج بــرامج العمــل الوطــنية يف اســتراتيجيات التــنم . األحكــام ذات الصــلة يف االتفاقيــة
 املتضررة وذلك بواسطة عمليات استشارية بني البلدان املعنية وشركائها يف التعاون؛

وبدأ وضع  . وتوجـد على الصعيد دون اإلقليمي أربعة برامج عمل دون إقليمية يف مرحلة التنفيذ              )ب( 
 برنامج عمل دون إقليمي خامس؛

، بــدأ تــنفيذ شــبكات الــربامج املواضــيعية  ١٩٩٩ومــنذ تعيــني مراكــز التنســيق املؤسســية يف عــام   )ج( 
وسينظم . اإلقليمية الست املقررة ألفريقيا، علما أن اثنتني منها عقدتا اجتماعا رمسيا مع مجيع األعضاء لبدء تنفيذها
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واألنشطة الرامية إىل بدء تشغيل عمليات هذه الشبكات بلغت        .  اجتماع ثالث لبدء التنفيذ    ٢٠٠١قـبل ايـة عام      
 قدماً، بدعم من وحدة التنسيق اإلقليمية األفريقية؛طوراً مت

أتاح املؤمتر اإلقليمي األفريقي الرابع الفرصة ملراكز التنسيق الوطنية للنظر مفصال يف التقدم احملرز  )د( 
واملؤمتــر اإلقلـيمي األفــريقي اخلــامس، املقـرر عقــده قــبيل مؤمتــر   . عـلى األصــعدة الوطــين ودون اإلقلـيمي واإلقلــيمي  

طـراف اخلامس، سريكز على التوصيات الصادرة عن الفريق العامل املخصص وعلى املسائل الرئيسية الواردة يف    األ
 .جدول أعمال مؤمتر األطراف اخلامس

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ نفقات تيسري التنفيذ والتنسيق يف منطقة آسيا يف الفترة - ١٠اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

جمموع النفقات املقدرة 
لصندوق التكميلي ل

 كانــون ٣١حىت 
ديسمرب / األول

٢٠٠١ 

النفقات التكميلية 
 ٣١املقدرة حىت 

/ كانـون األول
 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقات التكميلية 
 ٣٠الفعلية حىت 

 ٢٠٠١يونيه /حزيران

جمموع النفقات املقدرة 
 يف امليزانية األساسية

امليزانية األساسية 
يوليه / متوز١املقدرة من 
 كانون ٣١ إىل ٢٠٠١
 ٢٠٠١ديسمرب / األول

امليزانية األساسية 
 ٣٠الفعلية حىت 

يونيه /حزيران
 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

تكــــاليف املوظفــــني  ٦٧٨ ٧١٥ ٣١٣ ٦٤٠ ٩٩٢ ٣٥٥ ٣ ٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٨٣ ٠٠٠
٥-ف١،  *١-مد١(

٣-ف١،  ٤-ف٢،  
 )خ ع١، 

اخلـرباء االستشاريون    ٦٤ ٧٠٩ ١١٠ ٠٠٠ ١٧٤ ٧٠٩ ٦٩ ٨٤٨ ٤٠ ٠٠٠ ١٠٩ ٨٤٨
 رباءواخل

ــلني   صفر صفر صفر ٤٦٢ ٠١٦ ١٣٥ ٠٠٠ ٥٩٧ ٠١٦ ــفر املمثـــــــ ســـــــ
 واملشاركني

 سفر املوظفني ١٠٢ ٥٦٩ ٤٣ ٠٠٠ ١٤٥ ٥٦٩ ١٤٢ ٧٩٠ ٦٥ ٠٠٠ ٢٠٧ ٧٩٠
 اخلدمات التعاقدية صفر صفر صفر ٣١ ٨٩٩ ٢٥ ٠٠٠ ٥٦ ٨٩٩
 املنح صفر صفر صفر ٦٨٤ ٠٤٥ ١٣٥ ٠٠٠ ٨١٩ ٠٤٥
٤٨٠ ٠٠٠ ١ ٨٧٣ ٥٩٨  امــوع ٨٤٥ ٩٩٣ ٤٦٦ ٦٤٠ ١ ٣١٢ ٦٣٣ ١ ٣٩٣ ٥٩٨

 ووظيفـة من فئة اخلدمات العامة يف إطار الربنامج الفرعي آلسيا وتنطوي   ١-حسـبت وظيفـة واحـدة برتـبة مـد          * 
 .هاتان الوظيفتان على مهام تنسيق السياسة الربناجمية

 دوالرا ٩٩٢ ٣٥٥بلغ  دوالرا، يـنفق م ١ ٣١٢ ٦٣٣يف إطـار جممـوع امليـزانية األساسـية املقـدرة الـبالغة          -٣٣
 دوالرا لتغطية نفقات سفر املوظفني حلضور       ١٤٥ ٥٦٩عـلى مرتـبات املوظفـني وتكـاليفهم األخرى، وينفق مبلغ            
 دوالرات لـتغطية نفقـات اخلرباء االستشاريني        ١٧٤ ٧٠٩اجـتماعات وطـنية ودون إقلـيمية وإقلـيمية ويـنفق مبـلغ              

وتقدر إمجايل تكاليف . حضريية الجتماعات إقليمية ودون إقليمية واخلـرباء مـن أجـل توفـري املشورة يف األعمال الت           
 . دوالرا١ً ٨٧٣ ٥٩٨دعم هذه األنشطة التيسريية من الصندوق التكميلي مببلغ 
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وعـند الـنظر يف الـربنامج الفـرعي بشـأن تيسـري التـنفيذ والتنسـيق يف مـنطقة آسـيا، ينـبغي مالحظة أن هذا                        -٣٤
ونظرا إىل . عض األنشطة الرامية لدعم البلدان يف منطقيت أوروبا الشرقية والوسطىالربنامج الفرعي يضطلع أيضا بب

الترتيـبات اإلداريـة القائمـة يف أمانـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، فإن تعيني املوظف الذي ينطوي عمله                
وبعد بدء نفاذ املرفق التنفيذي     . آلسياأساساً على تنفيذ األنشطة يف البلدان املعنية يدرج يف إطار الربنامج الفرعي             

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢اجلديــد ألوروبــا الشرقية والوسطـى، تدرج األنشطة يف برنامج فرعي جديــد لفتــرة السنتني 

وقدمـت املسـاعدة إىل بـلدان أطـراف متضـررة آسـيوية وبعـض بـلدان أوروبـا الوسطى والشرقية من أجل                        -٣٥
قدم إىل مؤمتر األطراف الرابع لكي ينظر فيها، وذلك عن طريق ثالث حلقات عمل إعداد تقاريرها الوطنية اليت ست

وإضـافة إىل ذلـك، وفّـر الدعـم لوضـع وتقـدمي برامج العمل       . دون إقلـيمية، وتوفـري بعـض املسـاعدة املاليـة والتقـنية         
كارييب واحمليط اهلادئ،  بالتعاون مع أمانة دول أفريقيا والبحر ال    ٢٠٠١مايو  /ونظمت حلقة عمل يف أيار    . الوطنية

. لـتعزيز إدمـاج األنشـطة ذات األولويـة يف بـرامج العمل الوطنية يف استراتيجية الدعم القطري ملنطقة احمليط اهلادئ         
وقُدمـت املسـاعدة أيضـا لـتعزيز دور مراكـز التنسـيق الوطـنية يف مخسـة مـن بلدان آسيا الوسطى وأربعة من بلدان                        

 لتنظيم اجتماع لتيسري اتفاقات الشراكة من أجل تنفيذ برنامج العمل القطري      وجـرت حتضريات  . أوروبـا الشـرقية   
 .الصيين

 اجتماعات حتضريية لوضع برنامج عمل دون إقليمي ٢٠٠١أبريل / ونيسان٢٠٠٠يوليه /ونظمت يف متوز -٣٦
سبتمرب /أيلولوسينظم يف ). برنامج العمل دون اإلقليمي ملكافحة التصحر  (ملكافحـة التصـحر يف حـوض حبـر آرال           

 يف أوزبكسـتان اجـتماع بشأن دور املنظمات غري احلكومية يف آسيا الوسطى يف إعداد برنامج العمل دون            ٢٠٠١
 يف طاجيكستان بشأن إعداد     ٢٠٠١يوليه  /وستشارك األمانة يف اجتماع يعقد يف متوز      . اإلقلـيمي ملكافحة التصحر   

 اإلقليمية آلسيا الوسطى وستساهم يف إدماج برامج العمل مشـاريع ملكافحـة التصـحر يف إطـار خطـة العمـل البيئية             
وعلى الصعيد اإلقليمي، من املقرر أن يعقد . دون اإلقليمية ملكافحة التصحر يف أنشطة خطة العمل البيئية اإلقليمية

 . يف براغ اجتماع للبلدان األطراف يف االتفاقية يف أوروبا الوسطى والشرقية٢٠٠١سبتمرب /يف أيلول

ويقوم بتنسيق . وشاركت األمانة مشاركة نشطة يف اجتماعات تتصل بالربنامج دون اإلقليمي لغريب آسيا -٣٧
الـربنامج املكـتب اإلقلـيمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف غريب آسيا، مبقتضى قرار اختذته البلدان األطراف خالل                   

 ٢ و١ء مواقع ريادية لشبكيت الربامج املواضيعية    ودف املبادرات إىل إنشا   . ٢٠٠٠اجـتماع عقـد يف ديب يف عـام          
واجــتمعت جلــنة توجيهيــة خــالل دورة الفــريق العــامل   . املتعلقــتني بــاملوارد املائيــة ومبســائل تتعــلق بالغطــاء النــبايت  

املخصــص واستعرضــت خمتــلف املشــاريع املقــترحة الــيت قدمهــا املركــز الــدويل للــبحوث الــزراعية يف املــناطق اجلافــة  
 العـريب لدراسـات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة، وقررت اللجنة بلورة اقتراحات إلنشاء قواعد بيانات        واملركـز 

 .بشأن األنشطة اجلارية واملاضية داخل املنطقة
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وعقـد املؤمتــر اإلقلــيمي الــثالث ملراكــز التنســيق اآلسـيوية ــدف إجــراء نقــاش معمــق ومســتفيض للــتقارير    -٣٨
 ٢٠٠١يونيه /وأما االجتماع الرابع ملراكز التنسيق اآلسيوية املعقود يف حزيران        . تفاقية يف آسيا  الوطـنية ولتـنفيذ اال    

. فقـد نـاقش أساسـاً عمـلية بـرامج العمـل الوطـنية واألنشطة املستقبلية يف إطار متويل حمتمل من مرفق البيئة العاملية                 
، وقدمت ١يق عامل لشبكة الربامج املواضيعية    وفـيما يتعـلق بشـبكات الـربامج املواضـيعية آلسـيا، عقد اجتماع فر              

 .٤، والعمل التحضريي جار حالياً بشأن شبكة الربامج املواضيعية ٣ و٢رمسيا شبكتا الربامج املواضيعية 

وإضافة إىل األنشطة املذكورة أعاله، يسرت مؤسسات دون إقليمية وإقليمية وغري حكومية خمتلفة انعقاد             -٣٩
وأتاحت األمانة أيضا خربا ودعمها هلذه األنشطة التيسريية، بواسطة         . دراسـية أخرى  عـدة اجـتماعات وحـلقات       

 .وحدة التنسيق اإلقليمية اآلسيوية

 :وميكن تلخيص األنشطة التيسريية على النحو التايل -٤٠

  بلدا طرفا من بلدان آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية تقاريرها الوطنية يف الوقت املناسب٣٧قدم  )أ( 
 إىل مؤمتر األطراف الرابع؛

 تسري قدماً األعمال التحضريية لوضع برناجمي عمل دون إقليميني لغريب آسيا وآسيا الوسطى؛ )ب( 

سـامهت عمـليات الدعـم املؤسسـي ملراكز التنسيق الوطنية يف مخسة من بلدان آسيا الوسطى ويف                 )ج( 
  املتصلة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر؛أربعة من بلدان أوروبا الشرقية يف توعية أكرب باملسائل

 وضـعت ثالثـة بـلدان آسـيوية إضـافية، وبـلدان مـن أوروبـا الوسطى والشرقية،                ١٩٩٩مـنذ عـام      )د( 
وبدأت عدة بلدان أخرى يف املنطقة . بـرامج عمـلها الوطنية يف شكلها النهائي، حبيث أصبح جمموعها تسعة برامج            

وعزز إدماج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات التنمية     . وطنية خالل فترة السنتني   عمـلية وضـع برامج عملها ال      
 بالتعاون مع الشركاء على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف؛

وأرسى فريق .  املتعلقة برصد وتقييم التصحر مرحلتها التنفيذية١دخلت شبكة الربامج املواضيعية  )ه ( 
وبدأت على  .  تقريراً عن منهجيات الرصد والتقييم املستخدمة يف بلدام        ٢٤قبلي بتقدمي   خـرباء أُسس العمل املست    

 املتعلقة بزراعة األحراج وحفظ التربة يف املناطق القاحلة وشبه       ٢ية  �أسـاس توافق إقليمي شبكة الربامج املواضي      
ونوقشت عناصر .  وتثبيت الكُثبان الرملية املتعلقة بإدارة املراعي٣القاحلة وشبه الرطبة، وشبكة الربامج املواضيعية 

 املتعلقة ٤وجتري األنشطة التحضريية حالياً لشبكة الربامج املواضيعية        . الـربامج وأسـاليبها التشـغيلية وأقرت الحقاً       
  املتعلقة٥بـإدارة مـوارد امليـاه لـلزراعة يف املـناطق القاحـلة وشـبه القاحـلة وشبه الرطبة، وشبكة الربامج املواضيعية                  

 .بتعزيز القدرات للتخفيف من آثار اجلفاف ومكافحة التصحر
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ــنية   -١١ اجلدول ــنفيذ والتنســيق يف أمــريكا الالتي ومــنطقة  نفقــات تيســري الت
 ٢٠٠١-٢٠٠٠يف الفترة البحر الكارييب 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
جمموع النفقات املقدرة 

للصندوق التكميلي 
 كانــون ٣١حىت 
 ٢٠٠١ديسمرب / األول

النفقات التكميلية املقدرة 
/  كانـون األول٣١حىت 

 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقات التكميلية 
 ٣٠الفعلية حىت 

يونيه /حزيران
٢٠٠١ 

جمموع النفقات 
املقدرة يف امليزانية 

 األساسية

امليزانية األساسية املقدرة 
 ٢٠٠١يوليه / متوز١من 

/  كانون األول٣١إىل 
 ٢٠٠١ديسمرب 

امليزانية األساسية 
 ٣٠لفعلية حىت ا

يونيه /حزيران
 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

تكــاليف املوظفــني  ٣٤٨ ٠٥٩ ١٨٥ ٢٠٠ ٥٣٣ ٢٥٩ صفر صفر صفر
-ف١، ٥-مــد١(
 )خ ع١، ٣

اخلــــــــــــــــــــــــــرباء  ١٢١ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠٠ ٢٢١ ٦٠٠ ١١٣ ٧٢٩ ٢٠ ٠٠٠ ١٣٣ ٧٢٩
ــاريون  االستشــــــــــ

 واخلرباء
ســـــــفر املمثـــــــلني  صفر صفر صفر ١١٠ ٩٦٣ ١٤١ ٠٠٠ ٢٥١ ٩٦٣

 واملشاركني
 سفر املوظفني ٩٣ ١٥١ ٣٨ ٠٠٠ ١٣١ ١٥١ ٣٢ ٩٣١ ٨٥ ٠٠٠ ١١٧ ٩٣١
اخلدمات التعاقدية صفر صفر صفر ٢ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠
 املنح صفر صفر صفر ٣٢٤ ٥٣٧ ١٠٨ ٠٠٠ ٤٣٢ ٥٣٧
 امــوع ٥٦٢ ٣١٠ ٣٢٣ ٧٠٠ ٨٨٦ ٠١٠ ٥٨٤ ١٦٠ ٣٧٤ ٠٠٠ ٩٥٨ ١٦٠

 دوالرا على ٥٣٣ ٢٥٩ دوالرات، ينفق مبلغ ٨٨٦ ٠١٠مببلغ ويف إطار جمموع امليزانية األساسية املقدر  -٤١
 دوالر لتغطية تكاليف اخلدمات االستشارية، وينفق ٢٢١ ٦٠٠مرتبات املوظفني وتكاليفهم األخرى، وينفق مبلغ 

أما الدعم املقدم ألنشطة التيسري من الصندوق التكميلي، .  دوالرا لتغطية تكاليف سفر املوظفني  ١٣١ ١٥١مبـلغ   
 . دوالرا٩٥٨ً ١٦٠در مببلغ فيق

وقدمت األمانة الدعم لتيسري تنظيم     . وأصبحت مجيع بلدان املنطقة أطرافاً يف االتفاقية خالل فترة السنتني          -٤٢
وتــلقت البــلدان األطــراف املتضــررة يف أمــريكا . حــلقات العمــل الوطــنية للــتوعية يف مخســة بــلدان أطــراف إضــافية 

 املساعدة يف جمال إعداد تقاريرها الوطنية لتقدميها إىل الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 .وذلك من خالل اجتماع تنسيقي وبعض املساعدة التقنية واملالية

وإضـافة إىل ذلـك، دعـم وضـع بـرامج العمـل الوطـنية يف بـلدين ودعم تقدمي برامج عمل إقليمية يف بلدان             -٤٣
ضـري يف بـلدين لتنظـيم اجتماعات تشاور بني البلدان األطراف املتضررة وشركائها يف التنمية                وجيـري التح  . أخـرى 

وبالتشاور مع بلدان يف املنطقة، تقوم األمانة أيضاً بوضع جدول لتصميم املزيد من             . لتـنفيذ بـرامج العمـل الوطـنية       
 .٤-م أ/٨برامج العمل الوطنية وفقاً للمقرر 
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ل أفــريقيا والــبحر الكــارييب واحمليــط اهلــادئ، عقــد يف مــنطقة الــبحر الكــارييب يف   وبالــتعاون مــع أمانــة دو -٤٤
 اجتماع بشأن إدماج األنشطة ذات األولوية املتصلة مبكافحة تدهور األرض يف استراتيجية الدعم ٢٠٠١مايو /أيار

 . واالحتاد األورويبالقطري، وذلك يف إطار اتفاق الشراكة بني دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

وتدعـم األمانـة يف الوقـت احلاضر أيضاً تنظيم ثالث حلقات عمل حول التآزر فيما بني معاهدات التنمية           -٤٥
وطورت عناصر أولية ملشروع تآزر    . البيـئية والتـنمية املسـتدامة عـلى الصعيد الوطين يف بوليفيا والسلفادور وكوبا             

 .بعةإقليمي بشأن بلدان أمريكا الوسطى الس

أمـا عـلى الصـعيد اإلقلـيمي، فقـد أتـاح االجـتماع اإلقلـيمي السـادس للبـلدان األطـراف من بلدان أمريكا                          -٤٦
الالتيـنية ومــنطقة الــبحر الكــارييب فرصـة إلجــراء مناقشــة معمقــة ومستفيضـة للــتقارير الوطــنية وتــنفيذ االتفاقيــة يف    

وسينظر االجتماع يف نتائج الفريق .  يف شيلي٢٠٠١أغسطس /وسيعقد االجتماع اإلقليمي السابع يف آب. املنطقة
 .العامل املخصص للمنطقة، وال سيما املسائل املتصلة بتنمية املعرفة التقليدية واستخدام املقاييس واملؤشرات

وقدمـت األمانـة، بواسـطة وحـدة التنسـيق اإلقلـيمية ألمـريكا الالتيـنية ومـنطقة البحر الكارييب، املزيد من                       -٤٧
ــة تقــدمي الدعــم لنشــر الرســائل اإلخــبارية عــن طــريق االتصــال املباشــر      . نشــطة التيســري الدعــم أل وواصــلت األمان

 ٣٥٠باحلاسـوب، وهـي رسـائل إخـبارية ترسـل بواسطة شبكة املعلومات اخلاصة بالتصحر واجلفاف إىل أكثر من             
 احلكومية، واجلامعيني   جهـة مشـتركة تـتألف مـن مراكـز التنسـيق الوطـنية، والسـلطات احلكوميـة، واملـنظمات غري                    

ودعمت األمانة أيضاً من خالل هذه الشبكة بعض البلدان يف حتسني اتصاالا       . وممثـلي اـتمعات احملـلية املتضـررة       
 .بالشبكة اإلقليمية ملعلومات التصحر

تمرب سب/وستيسـر األمانـة تنظـيم حـلقة عمـل إقلـيمية حـول إدارة مقـالب امليـاه ستعقد يف فرتويال يف أيلول             -٤٨
، وهي حلقة ستعاجل مسائل حمددة من قبيل تبادل املعلومات، وإدارة قواعد البيانات واستخدامها، والتعاون ٢٠٠١

 .اإلقليمي ودون اإلقليمي وحتديد املشاريع

ومـع مــراعاة خطــة الـتعاون األقالــيمية بــني البـلدان األطــراف يف أفــريقيا وأمـريكا الالتيــنية ومــنطقة الــبحر      -٤٩
 عقدت حلقة دراسية يف كوبا مبشاركة خرباء من فرتويال وكوبا ومايل لتبادل اآلراء بشأن مسائل تدهور الكارييب،

واقترحت البلدان اليت حضرت االجتماع مشاريع حمددة اتفقت على تقدميها إىل           . األرض، وال سيما ملوحة التربة    
 .مرفق البيئة العاملية لتمويلها

 :نحو التايلوميكن تلخيص النتائج على ال -٥٠
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قدم ثالثون بلداً تقاريرها الوطنية وأصبحت مجيع البلدان الثالثة والثالثني اليت تتألف منها املنطقة  )أ( 
 أطرافاً يف االتفاقية؛

 حلقات دراسية للتوعية أسفرت ٢٠٠١-٢٠٠٠عقدت ستة بلدان يف املنطقة خالل فترة السنتني  )ب( 
 لعلمية مشاركة أكرب، يف مكافحة تدهور األرض يف املنطقة؛عن مشاركة اجلمهور عموماً واألوساط ا

 يوجد بلدان آخران يف طور وضع الصبغة النهائية لربامج عملهما الوطنية؛ )ج( 

واصلت كوبا وبوليفيا حتضرياما إلجراء مشاورات من أجل وضع اتفاقات شراكة يف جمال تنفيذ  )د( 
وعزز . امج العمل الوطنية اليت وضعت يف صيغتها النهائية سبعة برامجويبلغ جمموع عدد بر. برامج عملهما الوطنية

إدمـاج بــرامج العمــل الوطـنية يف اســتراتيجيات التــنمية خـالل عمــليات التشــاور بـني البــلدان املعــنية وشــركائها يف     
 التعاون؛

وستوسع . ريعوجل فعالً يف ثالثة بلدان االهتمام الشديد بتطوير مشاريع تآزر على الصعيد القط             )ه ( 
وحددت . خطة التطوير هذه لتشمل بلداناً إضافية، بتعاون وثيق مع منظمات التنمية البيئية واملستدمية ذات الصلة              

 .طرق تنفيذ املشاريع دون اإلقليمية الثالثة فضالً عن برنامج العمل اإلقليمي

ــبحر  -١٢اجلــدول  ــنفيذ والتنســيق يف مــنطقة مشــال ال   نفقــات تيســري الت
 ٢٠٠١-٢٠٠٠ وبلدان أخرى يف الفترة املتوسط 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

جمموع النفقـات 
املقدرة للصندوق 
التكميلي حتـى 

 كانـــون ٣١
ديسمـرب /األول

٢٠٠١ 

النفقــــات 
التكميليـــة 

 ٣١املقدرة حىت 
/ كانـون األول

 ٢٠٠١ديسمرب 

النفقات التكميلية 
 ٣٠الفعلية حىت 

يونيـه /حزيـران
٢٠٠١ 

جمموع النفقات 
املقـدرة فـي 
امليـزانيــة 
 األساسية

امليزانية األساسية 
 ١املقـدرة مــن 

يوليه إىل / متوز
 كـانــون ٣١
ديسمـرب /األول

٢٠٠١ 

امليـزانيـــة 
األساسية الفعلية 

 ٣٠حتـــى 
يونيـه /حزيـران

 وجه اإلنفاق ٢٠٠١

١، ٤- ف١ (تكــاليـف املوظفــني ٢٢٦ ٢٣٨ ٩٠ ٨٨٠ ٣١٧ ١١٨ صفر صفر صفر
 )خ ع

 اخلرباء االستشاريون واخلرباء صفر صفر صفر ٦ ١٩٠ صفر ٦ ١٩٠

 سفر املمثلني واملشاركني صفر صفر صفر ١٩ ٨٥٤ صفر ١٩ ٨٥٤

 سفر املوظفني ١ ٨١٦ ٩ ٠٠٠ ١٠ ٨١٦ ٧ ٦٤٦  ٧ ٦٤٦

 اخلدمات التعاقدية صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 املنـح صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 اموع ٢٢٨ ٠٥٤ ٩٩ ٨٨٠ ٣٢٧ ٩٣٤ ٣٣ ٦٩٠ صفر ٣٣ ٦٩٠
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ــلغ     -٥١ ــزانية األساســية املقــدرة مبب ــبات املوظفــني  ٣٢٧ ٩٣٤أمــا جممــوع نفقــات املي  دوالراً فسيســتخدم ملرت
واستخدمت أيضاً خدمات السكرتارية للربنامج الفرعي ملنطقة مشال البحر األبيض املتوسط يف . وتكاليفهم األخرى

، تقدم خدمات السكرتارية إىل الربنامج الفرعي  ٢٠٠١ويف عـام    . الـتوجيه التـنفيذي واإلدارة     لصـاحل    ٢٠٠١عـام   
ويقدر الدعم ألنشطة . ملـنطقة مشـال الـبحر األبيـض املتوسـط مـن خدمـات السـكرتارية للـتوجيه التنفيذي واإلدارة                

 . دوالرا٣٣ً ٦٩٠التيسري املقدم من الصندوق التكميلي مببلغ 

تنفيذ والتنسيق يف منطقة مشال البحر األبيض املتوسط توفري الدعم التقين لعملية برامج العمل ومشل تيسري ال -٥٢
ونظمت . الوطنية يف بلدان مشال البحر األبيض املتوسط، فضالً عن توفري الدعم التقين لعملية برامج العمل االقليمية

وقُدم . ز التنسيق للبلدان املدرجة يف املرفق الرابعمبشاركة األمانة خالل الفترة اجتماعات وزارية واجتماعات ملراك
الدعـم الـتقين عـلى الصـعيد األقالـيمي لتنظـيم حـلقة عمـل منطقة البحر األبيض املتوسط بشأن الروابط بني اتفاقية                       
األمم املتحدة ملكافحة التصحر واالتفاقيات األخرى ذات الصلة ولتنظيم اجتماع بشأن تدهور األرض والتصحر يف 

 .قة البحر املتوسطمنط

 :وميكن تلخيص أنشطة التيسري على النحو التايل -٥٣

سـامهت عمـليات الدعـم الـتقين املقـدم ملراكـز التنسـيق الوطنية ولتنظيم االجتماعات اإلقليمية يف                  )أ( 
 ملهام برنامج وعلى الصعيد اإلقليمي، يسر وضع الصيغة النهائية. تـرويج االتفاقية وتعزيز تنفيذها يف البلدان املعنية   

 العمل اإلقليمي واعتماده وكذلك الشروع بشبكات الربامج املواضيعية؛

سـامهت املسـاعدة عـلى اإلعـداد ملؤمتـرات األطـراف والفـريق العـامل املخصص يف التقدمي السليم                     )ب( 
 .للتقارير الوطنية واإلقليمية من بلدان املنطقة

 دوالراً على ٧١٠ ٧٤٠ دوالراً، ينفق مبلغ  ٩٤٤ ٥١٧ر مببلغ   ويف إطـار جممـوع امليـزانية األساسـية املقد          -٥٤
 دوالراً لتغطية تكاليف اخلدمات االستشارية وينفق       ٨٣ ٧٨٠مرتـبات املوظفـني وتكـاليفهم األخرى، وينفق مبلغ          

ومشلت نفقات السفر حضور اجتماعات متصلة بعملية     .  دوالراً لـتغطية تكـاليف سـفر املوظفـني         ١٤٩ ٩٩٧مبـلغ   
األمـم املتحدة ملكافحة التصحر، وال سيما اجتماعات اهليئات اإلدارية التفاقيات ريو األخرى واملؤسسات   اتفاقيـة   

وقدم اخلرباء االستشاريون املساعدة على صياغة وثائق تقنية ومجع . الشـريكة فضـالً عن اجتماعات اجلمعية العامة       
ومن املتوقع أن يبلغ الدعم     . ملؤمتر األطراف املعـلومات عـن عمـليات الـتآزر مـع اتفاقيـات أخـرى، ووثـائق أخـرى                   

 . دوالرات من الصندوق التكميلي١ ٠٠٩ ٣٠٧املقدم إىل املنظمات غري احلكومية وتكاليف اخلدمات التعاقدية 
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 العالقات اخلارجية وشؤون اإلعالم واملنظمات غري احلكومية ٥-٣

 واملنظمات نفقات ألغراض العالقات اخلارجية وشؤون اإلعالم -١٣اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠غري احلكومية يف الفترة  

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

جمموع النفقات  
املـقــــــــــــــــــدرة 
ــنــدوق للصـــــــــ

 يف املائة    التكميلي

جممـوع 
النفقـات 
 املقـدرة

النفقات املقدرة 
 كانون ٣١حىت 
ديسمـرب /األول

٢٠٠١ 

النفقـــات 
الفعليـة حىت 

/  حزيـران٣٠
 ٢٠٠١يونيه 

ـة الفترة ميزاني
٢٠٠١-٢٠٠٠  وجه اإلنفاق

ــني   ٧١٢ ٢٠٠ ٥٢٨ ٧٤٠ ١٨٢ ٠٠٠ ٧١٠ ٧٤٠ ٩٩,٨ ١٣٥ ٧٤٨ ــاليف املوظفـ ــة (تكـ وظيفـ
 ٣- ووظيفـــــــــــــــة ف٤-ف

 ووظيفـة خ ٢-ووظيفتان ف
 )ع

اخلرباء االستشاريون واخلرباء ٨٤ ٠٠٠ ٤٣ ٧٨٠ ٤٠ ٠٠٠ ٨٣ ٧٨٠ ٩٩,٧ ٣٦ ٤٧٢

 ملشاركنيسفر املمثلني وا صفر صفر صفر صفر ٠,٠ ٤٧٦ ٢٣٦

١٠٠,٠ ١٣٥ ٨٢٩  سفر املوظفني ١٥٠ ٠٠٠ ٩٢ ٩٩٧ ٥٧ ٠٠٠ ١٤٩ ٩٩٧

 اخلدمات التعاقدية صفر صفر  صفر ٠,٠ ٤٨ ٤٩٢

 املنح صفر صفر صفر صفر ٠,٠ ١٧٦ ٥٣٠

٩٤٤ ٥١٧ ٩٩,٨ ١ ٠٠٩ ٣٠٧  اموع ٩٤٦ ٢٠٠ ٦٦٥ ٥١٧ ٢٧٩ ٠٠٠

ثة مواضيع هي التنسيق املشترك بني الوكاالت، وتركز أنشطة العالقات اخلارجية وشؤون اإلعالم على ثال -٥٥
 .والتعاون مع املنظمات غري احلكومية، وشؤون اإلعالم

وتشـمل أنشـطة التنسـيق بـني الوكاالت املشاركة النشطة يف االجتماعات، وإجراء مشاورات منتظمة مع                  -٥٦
يز التعاون مع هذه الوكاالت كمـا اسـتمر وضـع املذكـرات لـتعز       . وكـاالت شـريكة رئيسـية تدعـم تـنفيذ االتفاقيـة           

 .الشريكة

ويشـمل الـتعاون مـع املنظمات غري احلكومية تقدمي الدعم ملشاركة املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات              -٥٧
مؤمتـر األطـراف واالجـتماعات األخرى ذات الصلة وتعزيز قدراا يف جمال الوصول إىل اجلهات املستهدفة وزيادة               

وتتلقى املنظمات غري احلكومية أيضاً الدعم يف جمال تنسيق مدخالا يف املؤمترات . املؤسسيةالوعي، وتعزيز قدراا 
 .دون اإلقليمية واإلقليمية والعاملية ملكافحة التصحر
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وتشـمل أنشطة اإلعالم نشر الرسائل اإلخبارية الصادرة عن أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،     -٥٨
اد اإلعالمية والتذكارية اخلاصة باالتفاقية من أجل توزيعها يف مؤمتري األطراف الرابع واخلامس، وإعادة طباعة املو

. يونيه لإلعالم / حزيران ١٧يونيه، وخباصة جائزة      / حزيران ١٧والتحضـريات لالحـتفال باليوم العاملي للتصحر يف         
ملتوقع أن توفر خدمات مماثلة خالل مؤمتر وتيسرت مشاركة ممثلي وسائط اإلعالم يف مؤمتر األطراف الرابع، ومن ا

وإضافة إىل ذلك، تشمل أنشطة اإلعالم التعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة . األطراف اخلامس
واحلكومـة اإليطاليـة يف إنـتاج جمموعـة مـواد للمدرسـني بشـأن التصـحر، وإنشـاء قـاعدة بيانـات لوسـائط اإلعالم،                  

وجرى حتديث صفحة االستقبال اخلاصة باتفاقية .  ملنشورات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحروقاعدة بيانات
 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر على شبكة اإلنترنت، وتلقت تلك الصفحة ردود فعل إجيابية جداً من املستخدمني

 :وميكن تلخيص النتائج املوصوفة أعالها على النحو التايل -٥٩

عزيز العالقات مع أمانات االتفاقيات األخرى ذات الصلة، ومع املؤسسات املالية الدولية وغريها ت )أ( 
 من املنظمات احلكومية الدولية؛

يسـلم ويعـترف بـأن املسـامهة املقدمـة مـن املـنظمات غري احلكومية الفاعلة تشكل جانباً هاماً من                   )ب( 
واسترعت املنظمات غري احلكومية العناية يف     . ة لتنفيذ االتفاقية  جوانب صياغة املشاريع والربامج والسياسات العام     

وعلى الصعيد احمللي، تنهض    . اجتماعات خمتلفة إىل مشاكل اتمعات احمللية وجها إزاء التصحر وتدهور األرض          
ذ املـنظمات غـري احلكوميـة بـدور حاسـم يف تشـجيع مشـاركة القـاعدة الشـعبية وتطـبيق أفضـل املمارسـات يف تـنفي             

 االتفاقية؛

إجراء حوار معزز وميسر  فيما بني القطاعات وفيما بني املناطق، فضالً عن زيادة الوعي مبشكلة  )ج( 
التصـحر، عـن طـريق نشـر مـواد إعالميـة للتشـديد عـلى الطـابع العـاملي للتصـحر وعالقـته بقضـايا اجتماعية وبيئية                         

 .أخرى، وال سيما التنوع البيولوجي وتغري املناخ

 دوالرات مــن امليــزانية األساســية لــتقدمي  ١ ٩٨٧ ٨٠٩ إطــار هــذا الــربنامج، سيســتخدم مبــلغ قــدره  ويف -٦٠
املساعدة املؤقتة، وتغطية نفقات اإلدارة والسفر املتصل باملالية ومصروفات التشغيل العامة لالتفاقية، أي االتصاالت 

اين أمانة االتفاقية، واإلمدادات واملواد، ونفقات ، وتغطية استئجار وصيانة مب)اهلاتف، الفاكس، الربيد، واحلقائب(
استئجار وصيانة أجهزة التصوير والفاكس، وتغطية اخلدمات التعاقدية املتصلة باألعمال التحضريية ملؤمتر األطراف 

، متت تغطية ICCD/COP(5)/2/Add.1 من الوثيقة ٢١ومثلما ورد بيانه يف اجلدول . الرابع الذي سيعقد يف بون
 دوالر، مبا يف ذلك التكاليف العامة لعقد مؤمتر األطراف الرابع يف بون، من ٨٣٥ ٠٠٠ليف اإلضافية البالغة التكا

وترد يف بند . ، ومن متويل تكميلي إضايف من احلكومة األملانية ومن وفورات من امليزانية األساسية "صـندوق بـون   "
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مارس /جـتماع الفـريق العـامل املخصـص املعقود يف آذار         هـذا الـربنامج تكـلفة اخلدمـات الـتعاقدية املتصـلة بتنظـيم ا              
٢٠٠١. 

 اإلدارة واملالية  ٦-٣

 ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ نفقات اإلدارة واملالية يف الفترة -١٤اجلدول 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
النسبة املئوية لإلنفاق من 

-٢٠٠٠ميزانية الفترة 
٢٠٠١ 

جمموع النفقات 
 ٣١املقدرة حىت 
رب ديسم/كانون األول
٢٠٠١ 

النفقات املسقطة من 
 ٣١يوليه إىل / متوز١

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠١ 

النفقات الفعلية 
/  حزيران٣٠حىت 

 ٢٠٠١يونيه 

 
ميزانية الفترة 

٢٠٠١-٢٠٠٠ 

 
 

 وجه اإلنفاق

 تكاليف املوظفني  صفر صفر صفر صفر ٠,٠

ــل   ٤٩٩ ٢٠٠ ٤٢٧ ٢٠٥ ٨٢ ٠٠٠ ٥٠٩ ٢٠٥ ١٠٢,٠ ــرى تتصـــــ ــاليف أخـــــ تكـــــ
 باملوظفني

 اخلرباء االستشاريني واخلرباء ١٠٠ ٠٠٠ ٣٣ ٧٩٩ ٦٦ ٠٠٠ ٩٩ ٧٩٩ ٩٩,٨

 سفر املوظفني ١١٠ ٠٠٠ ٤٦ ٩١٢ ٦٣ ٠٠٠ ١٠٩ ٩١٢ ٩٩,٩

 اخلدمات التعاقدية ٥٠٤ ٤٠٠ ٢٦٦ ١٨١ ٢٣٠ ٠٠٠ ٤٩٦ ١٨١ ٩٨,٤

 نفقات التشغيل العامة ٣٦٩ ٧٠٠ ١٦٤ ٠٩٣ ١٦٠ ٠٠٠ ٣٢٤ ٠٩٣ ٨٧,٧

 لوازم ومعدات ١٠٠ ٠٠٠ ٤٣ ٥٤٢ ٥٥ ٠٠٠ ٩٨ ٥٤٢ ٩٨,٥

 أثاث وجتهيزات ٥٠ ٠٠٠ ١٠ ٧٥٧ ٣٨ ٠٠٠ ٤٨ ٧٥٧ ٩٧,٥

ــطة   ٣٠٠ ٠٠٠ ٢٠١ ٣٢٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٣٠١ ٣٢٠ ١٠٠,٤ ــامهات يف األنشــــــــ مســــــــ
 املشتركة

 اموع ٢ ٠٣٣ ٣٠٠ ١ ١٩٣ ٨٠٩ ٧٩٤ ٠٠٠ ١ ٩٨٧ ٨٠٩ ٩٧,٨

 :وتشمل نتائج برنامج اإلدارة واملالية ما يلي -٦١

 قارير وتقدميها يف املواعيد املطلوبة إىل اجلهات املاحنة بشأن استخدام تربعاا؛حتسني نوعية الت )أ( 

 وضع إجراءات توصيف وظيفي وحتديد عمليات التعيني يف مجيع الوظائف املوافق عليها؛ )ب( 

 تنفيذ نظام تقييم اآلداء؛ )ج( 

ــع ا      )د(  ــة ضــمان تســجيل مجي ــة داخــلية بغي ــة ومالي ــوارد وضــبطها  وضــع ضــوابط وسياســات إداري مل
 واستخدامها على النحو الصحيح؛
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 وضع نظام رصد مايل آيل داخلي؛ )ه ( 

 .تقدمي املساعدة يف أول عملية مراجعة حسابات خارجية لألمانة )و( 

ورحل مبلغ .  لآللية العاملية٢٠٠٠ دوالر لعـام  ١ ٣٠٠ ٠٠٠أقـر مؤمتـر األطـراف الـثالث ميـزانية قدرهـا           -٦٢
.  دوالرا للعام كله١ ٤٧٨ ٤١٩ ، مما أسفر عن توفر مبلغ جمموعه٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٩ عام   دوالراً مـن   ١٧٨ ٤١٩

 . دوالر١٠٤ ٠٠٠ دوالراً، مبا فيه نفقات عامة قدرها ١ ٥٨٢ ٤١٩وجمموع هذا املبلغ هو 

ويبني .  خمصصـات امليـزانية واملـبالغ الفعـلية الـيت أنفقـت على كل بند من بنود امليزانية            ١٥ويـبني اجلـدول      -٦٣
 دوالراً ٢٠٤ ٥٧٢ يف املائة من امليزانية استخدم يف اية العام، ولكن رحل من هذه امليزانية مبلغ ٩١اجلـدول أن   

 يف املائة من هذا املبلغ املرحل  ٤٣وتتصل نسبة   .  بفضـل الـتعديالت الـيت جـرت يف السـنة السابقة            ٢٠٠١إىل عـام    
ة العاملية، نظراً إىل أن التكلفة النهائية هلذه الفئة من امليزانية ال ميكن بتكاليف موظفني معينني لفترات حمددة يف اآللي

 يف املائة متصلة بفئات أخرى يف امليزانية تعكس تأخرا ٥٧والنسبة املتبقية البالغة . أن حتدد إال يف اية السنة املالية
 .طفيفا يف تنفيذ األنشطة ذات الصلة

 ٢٠٠٠، اليت تشمل املبلغ املرحل من عام ٢٠٠١ة للميزانية املنقحة لعام     احلالـة الراهن   ١٦ويـبني اجلـدول      -٦٤
ومن املتوقع حالياً أن يكون قد . يوليه/ يف املائة من امليزانية حىت اية شهر متوز٧٢وقـد التزم بنسبة    . املـبني أعـاله   

 توقع استخدام امليزانية بنسبة تقل وسبب.  يف املائة تقريباً من امليزانية ٩٨استخدم حبلول اية العام ما ال يقل عن         
 يف املائة هو أن التكاليف النهائية، وال سيما التكاليف املتصلة باملوظفني املعينني لفترات حمددة، قد تكون ١٠٠عن 

ومن العوامل . أدىن من خمصصات امليزانية نظراً إىل أن وظائف معينة منها ال ميكن أن حتدد بدقة إال بعد انتهاء العام
 تفسـر هـذه املسـألة تقـلب سـعر صـرف الـدوالر األمـريكي الـذي يـراعى لـتحديد تسـوية مقـر العمـل السارية                       الـيت 

وقد أسفر أثر ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي يف السنتني         (ولتسـجيل تكـاليف مرتـبات فـئة اخلدمات العامة           
 ).األخريتني عن وفورات بدالً من أن يسفر عن خسائر أو عن نفقات إضافية
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 اآللية العاملية  ٧ - ٣

 ٢٠٠٠ إيرادات ونفقات اآللية العاملية يف عام - ١٥اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠٠٠  
نسبة االستخدام  

 املئوية
ــلية يف   كـــانون ٣١فعـ

٢٠٠٠ديسمرب /األول
 كانون ٣١مسقطة حىت 

 ٢٠٠٠ديسمرب /األول
 

 اإليرادات    
 ١٩٩٩املرحل من عام الرصيد  ١٧٨ ٤١٩ ١٧٨ ٤١٩  

 تعديل على السنة السابقة  ٦٠ ٠٠٠  انظر أدناه
 االشتراكات    
 ميزانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٠٩٣ ٤٠٠  
 ٢٠٠١ستدفع يف عام    ٢٠٦ ٦٠٠  
 ٠٠٠   يف املائة من٨مسامهـة يف التكاليـف اإلدارية العامة بنسبة   ١٠٤ ٠٠٠ صفر  

  دوالر١ ٣٠٠
 ٢٠٠١ستدفع يف عام    ١٠٤ ٠٠٠  
 اموع   ١ ٥٨٢ ٤١٩ ١ ٦٤٢ ٤١٩  

 
 النفقات ٢٠٠٠جمموع ميزانية عام  فعلية حسب سجالت احملاسبة 
 تكاليف املوظفني -١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٧١٢ ٠٠٠ ٪٨٩ 
 السفر يف مهام رمسية -٢ ٢٠٥ ٠٠٠ ١٩٤ ٠٠٠ ٪٩٥ 
 دمات االستشارية والدعم قصري املدةاخل -٣ ١٥٩ ٠٠٠ ١٥٢ ٠٠٠ ٪٩٦ 
 مصروفات التشغيل العامة -٤ ٤ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ٪٥٠ 
 اللوازم واملعدات -٥ ٦٥ ٠٠٠ ٣١ ٠٠٠ ٪٤٨ 
 اخلدمات التعاقدية -٦ ٩٥ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٪٥٣ 
 احللقات الدراسية و االستشارات وحلقات العمل ٧ ١٥٠ ٠٠٠ ١١٤ ٠٠٠ ٪٧٦ 
 ١ ٤٧٨ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ٠٠٠ ٪٪٪٪٨٥   موع الفرعيا 

 تعديل على السنة السابقة  ٦٠ ٠٠٠  انظر أدناه
 )مبا يف ذلك تقريب األرقام(أموال ملتزم ا غري مستحقة   ١٨ ٨٩٢  
  الزراعيةأعباء خدمات الصندوق الدويل للتنمية -٨ ١٠٤ ٠٠٠ ١٠٤ ٠٠٠ ٪١٠٠ 
     
 اموع   ١ ٥٨٢ ٠٠٠ ١ ٤٣٧ ٨٩٢ ٪٪٪٪٩١ 
 ٢٠٠١رحل إىل عام الرصيد امل  ٢٠٤ ٥٢٧  

 
  ١ ٦٤٢ ٤١٩   
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 ٢٠٠١ إيرادات ونفقات اآللية العاملية يف عام - ١٦اجلدول 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
  ١(٢٠٠١(   

 ٣٠فعـــــــــــــــــــــلية يف   
 ٢٠٠١يونيه /حزيران

 كــــانون ٣١مســـقطة حــــىت  
 ٢٠٠١ديسمبــر /األول

 

 اإليرادات    
 ٢٠٠٠رحل من عام الرصيد امل ٢٠٤ ٥٢٧     ٢٠٤ ٥٢٧     
 االشتراكات    
   امليزانية من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ١ ٣٥٠ ٠٠٠        صفر  
   ستدفع  ١ ٣٥٠ ٠٠٠     
  يف املائــة٨مسـامهة يف الــتكاليف اإلداريــة العامـة بنســبة      ١٠٨ ٠٠٠        صفر  

 ١ ٣٥٠ ٠٠٠  من 
   ستدفع  ١٠٨ ٠٠٠     
 اموع    ١ ٦٦٢ ٥٢٧     ١ ٦٦٢ ٥٢٧     
     

جممـوع النفقات املقدرة   
ــىت  ــانون ٣١حـــــــ  كـــــــ

 ٢٠٠١ديسمرب /األول

أموال ملتزم ا حىت 
 يوليه/ تـموز٣١

٢٠٠١ 

 
ـــب   ــلية حســــــــ فعــــــــ

 سجالت احملاسبــة

 
 

 جمموع امليزانية

 
 النفقات

  تكاليف املوظفني-١ ٨٧٦ ٠٠٠      ٣٢١ ٢٧١    ٨٤٨ ٧٣٢    ٨٤٨ ٧٣٢   
  السفر يف مهام رمسية-٢ ٢١٣ ٠٠٠      ٦١ ٧٥١    ١٣٦ ٤٠٢    ٢١٣ ٠٠٠   
 اخلدمات االستشارية والدعم قصري املدة -٢ ٣٤٠ ٠٠٠      ٣٥ ٤٣٦    ٥٨ ٧٦٨    ٣٤٠ ٠٠٠   
  مصروفات التشغيل العامة-٤ ٣٥ ٢٥٧      ٧ ٣٨٦    ١٠ ٠٦٩    ٣٢ ٠٠٠   
  اللوازم واملعدات-٥ ٦٥ ٠٠٠      ٥ ٠٧٧    ٤٤ ٥٧٠    ٦٥ ٠٠٠   
  اخلدمات التعاقدية-٦ ٢٥ ٠٠٠      ١٨٢    ١٢ ٥٦٦    ٢٥ ٠٠٠   
 اموع الفرعي  ١ ٥٥٤ ٢٥٧      ٤٣١ ١٠٣    ١ ١١١ ١٠٧    ١ ٥٢٣ ٧٣٢   
ــنمية    -٧ ١٠٨ ٠٠٠         صفر ٢٧ ٣٥٤    ١٠٨ ٠٠٠    ــدويل للت أعــباء خدمــات الصــندوق ال

      الزراعية
  اموع   ١ ٦٦٢ ٢٥٧      ٤٣١ ١٠٣    ١ ١٣٨ ٤٦١    ١ ٦٣١ ٧٣٢   

 .٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠ ال تشمل هذه األرقام املستحقات حىت  )١(
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 )صندوق بون(املسامهة التكميلية املقدمة من احلكومة املضيفة ألنشطة االتفاقية  -باء  

يف فترة السنتني )  دوالرا٩٠٠ً ٥٧٧(وين مـارك أملـاين   وردت مـن احلكومـة املضـيفة مسـامهة تكميـلية مبـلي        -٦٥
 .١٧ لألنشطة واملناسبات املتصلة باالتفاقية على حنو ما يبني يف اجلدول ٢٠٠١-٢٠٠٠

املسامهة التكميلية املقدمة من احلكومة املضيفة لألنشطة  -١٧اجلدول 
 ٢٠٠١-٢٠٠٠للفترة ) صندوق بون(املتصلة باالتفاقية 

 )يات املتحدةبدوالرات الوال(
النفقات الفعلية  النشاط

 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات الفعلية حىت  
 

٢٩١ ٧٩٩ 
 الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

   املساعدة املؤقتة-
 تشمل مجلة أمور منها إعداد وإجيار مرافق املؤمترات وخدمات موظفني حمليني*   تكاليف أخرى-

كوتونـو، بنن،  (تنسـيق األفـريقية بشـأن العمـليات االستشـارية واتفاقـات الشـراكة         اجـتماع خنـبة مـن مراكـز ال         ٢٥ ٠٠٧
 )٢٠٠٠فرباير /شباط

 )٢٠٠٠مارس /باماكو، مايل، آذار(املنتدى الثاين لبلدان أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  ٥٠ ٨٠٠
 )٢٠٠٠مايو /بروكسل، بلجيكا، أيار(ى والشرقية حلقة عمل حول تدهور األراضي والتصحر يف أوروبا الوسط ٩ ٦٨٠
 )٢٠٠٠يونيه / حزيران-مايو /بون، أملانيا، أيار(اجتماع بشأن نظم اإلنذار املبكر  ٢١ ٩١٨
لومي، توغو، (الدعم الجتماع تقدمي برنامج الشبكة املواضيعية بشأن الزراعة احلرجية وحفظ التربة يف أفريقيا  ٣٧ ٨٢٥

 )٢٠٠١يونيه /حزيران
دمشق، (الدعـم الجـتماع تقـدمي برنامج الشبكة املواضيعية بشأن إدارة املوارد املائية ألغراض الزراعة يف آسيا               ٣٧ ٠٠٠

 )٢٠٠١مايو /سوريا، أيار
الدعـم لتنظـيم حـلقة عمـل مشـتركة بـني اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصحر ودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط                    ١٠٠ ٩٤٢

ي بشـأن إدماج برامج العمل الوطنية يف استراتيجيات الدعم القطري لبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي      اهلـاد 
 )٢٠٠١فرباير /كوتونو، بنن، شباط(

الدعم لتنظيم حلقة عمل بشأن تطوير برنامج عمل مشترك بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية  ٤٠ ٠٠٠
 )٢٠٠١أبريل /بون، أملانيا، نيسان(بيولوجي بشأن التنوع البيولوجي لألراضي اجلافة وشبه الرطبة التنوع ال

 )٢٠٠١يوليه /كاراكاس، فرتويال، متوز(دعم األعمال التحضريية حللقة عمل تقنية بشأن إدارة مقالب املياه  ٣٥ ٠٠٠
سيوية الثالثة بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة        دعم األعمال التحضريية املوضوعية للندوة األفريقية اآل       ٢٠ ٠٠٠

 )٢٠٠١يونيه /أوالن باتار، منغوليا، حزيران(التصحر 
 )٢٠٠١يونيه / يوشيدا، اليابان، حزيران-فوجي (دعـم تنظيم اجتماع الفريق املخصص بشأن نظم اإلنذار املبكر  ٢٧ ٠٠٠
 جمموع النفقات الفعلية ٦٩٦ ٩٧١

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١قدرة حىت النفقات امل 
الباز، بوليفيا، (دعم تنظيم حلقة عمل بشأن تطوير التآزر فيما بني اتفاقيات ريو الثالث على الصعيد القطري  ٤٠ ٠٠٠

 )٢٠٠١يوليه /متوز
 )٢٠٠١يوليه /زاهلند، متو(دعم أنشطة شبكة الربامج املواضيعية بشأن الزراعة احلرجية وحفظ التربة يف آسيا  ٣٠ ٠٠٠
 )٢٠٠١مايو /نريويب، كينيا، أيار(دعم تقدمي شبكة الربامج املواضيعية بشأن املراعي وتطوير حماصيل العلف  ٣٠ ٠٠٠
 جمموع النفقات املقدرة ١٠٠ ٠٠٠
 اموع الفرعي ٧٩٦ ٩٧١
  يف املائة لتكاليف دعم الربامج١٣ ١٠٣ ٦٠٦
 جمموع النفقات ٩٠٠ ٥٧٧

 . مشتركاً من خالل الصناديق التكميليةممولة متويالً * 
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 الصندوق االستئماين للمشاركة -جيم 

حالـــــة الصـــنــدوق االســـتئمــاين الـخـــاص للمشـــاركة تقديـــر   -١٨اجلدول 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٣٠النفقات حىت 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اإليرادات 
 ١٩٩٩الرصيد املرحل من  ٤٠٥ ٤٥٥
 ئدة وتسويات السنوات السابقةوفورات الفا صفر
 ٢٠٠١-٢٠٠٠املسامهات املدفوعة يف الفترة  ٨٤٠ ٣٢١
 املسامهات الواردة للفريق العامل املخصص ٥٠ ٨٦٩
 )٤-م أ/٤املقرر (التحويل من امليزانية األساسية  ٣٣٢ ٤٠٠
 ٢٠٠١-٢٠٠٠الفائدة املستحقة يف الفترة  ٥٠ ٠٦٧
 ٢٠٠١-٢٠٠٠جمموع اإليرادات يف  ١ ٦٧٩ ١١٢

  
 النفقات 

 اجتماعات املكتب واملشاورات غري الرمسية ١٢٠ ٤٣٢
  مشاركاً يف مؤمتر األطراف الرابع١٦٦سفر  ٦٢٢ ٥٤٩
  مشاركاً يف مؤمتر األطراف اخلامس٢١٧سفر  ١ ١٠٣ ٩٣٠
  مشاركاً يف دورة الفريق العامل املخصص٨٩سفر  ٢٧٨ ٩٨٣
 جمموع النفقات املباشرة ٢ ١٢٥ ٨٩٤
  يف املائة أعباء إضافية١٣ ٢٧٦ ٣٦٦
 جمموع النفقات املقدرة ٢ ٤٠٢ ٢٦٠

 النقص )٧٢٣ ١٤٨(

 دوالراً يف إطار الصندوق اخلاص للمشاركة بغية تيسري ٥٠ ٨٦٩ أعاله، ورد مبلغ ١٨كما يبني اجلدول  -٦٦
ومبوجب . ٢٠٠١مارس /ن يف آذارمشـاركة ممثلني لبلدان نامية يف اجتماع الفريق العامل املخصـص املعقـود يف بو  

، جيـب تعديـل األمـوال احملولـة مـن امليـزانية األساسـية إىل الصندوق اخلاص للمشاركة وفقاً لذلك                     ٤-م أ /٤املقـرر   
 .خالل إغالق احلسابات يف اية العام
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كل  دوالراً، يش٢ ٤٠٢ ٢٦٠ويقـدر جممـوع الـنفقات يف إطـار صـندوق املشـاركة يف فترة السنتني مببلغ              -٦٧
 . يف املائة منه تكاليف دعم الربامج١٣

  املوارد البشرية-ثالثاً 

 امليزانية األساسية -ألف 

 ٣٠ يضم ٢٠٠١-٢٠٠٠إن جـدول موظفـي األمانـة الـذي مت إقـراره يف إطـار امليـزانية األساسـية للفـترة                      -٦٨
ياً التعيني مللء بعض الوظائف  وظيفة من فئة اخلدمات العامة، وجيري حال      ١٣وظيفـة مـن الفـئة الفـنية وما فوقها و          

 ٦ وظيفة، مل تكن امليزانية املعتمدة هلا كافية لتغطية تكاليف   ٤٣غـري أنـه تنـبغي مالحظة أنه رغم إقرار           . الشـاغرة 
 ).، ووظيفة من فئة اخلدمات العامة٢-، ووظيفة ف٤- ف٤(وظائف 

 ٣٠ حىت   ٢٠٠١مقارنـة الوظـائف املقررة وغري الشاغرة لعام          -١٩اجلدول 
 ٢٠٠١يونيه /حزيران

 اجلنس املنطقــة

أمــــــــــــــريكا 
 الشماليــة

ــنية  أمــريكا الالتي
 والبحر الكارييب

 
 أوروبا

 
 آسيا

 
 أفريقيا

 
 إناث

 
 ذكور

 
 وظائف غري شاغرة

 
 وظائف مقررة

 
 الفئة

ــام   ١   ١      ١    صفر ١   صفر صفر صفر صفر ــني عــــ أمــــ
 مساعد

 ١-مد ٢   ١      ١    صفر صفر صفر ١   صفر صفر
 ٥-ف ٦   ٥      ٤    ١   ١   ١   ٢   ١   صفر

 ٤-ف ١٠   ٦      ٤    ٢   ٢   ١   ٢   صفر ١  
 ٣-ف ٧   ٦      ٥    ١   ٣   ١   صفر ٢   صفر
 ٢-ف ٤   ١         صفر ١   ١   صفر صفر صفر صفر

 اموع ٣٠   ٢٠      ١٥    ٥   ٨   ٣   ٥   ٣   ١  
ــات   ١٣   ١٣      ٣    ١٠   ٣   ٣   ٥   ١   ١   ــئة اخلدم ف

 العامة

 اموع ٤٣   ٣٣      ١٨    ١٥   ١١   ٦   ١٠   ٤   ٢  
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 تكاليف دعم الربامج -باء 

 إشــعاراً بتخصــيص مبــلغ ألمانــة اتفاقيــة األمــم  ٢٠٠١-٢٠٠٠أصــدرت األمــم املــتحدة يف فــترة الســنتني   -٦٩
 دوالر مـن دوالرات الواليات املتحدة، يغطي حالياً تكاليف مرتبات  ٧٧٠ ٠٠٠املـتحدة ملكافحـة التصـحر قـدره        

 وظيفة من فئة اخلدمات العامة وتكاليف ١١ و ٣- ووظيفة ف  ٥-املوظفـني وتكـاليفهم األخرى وذلك لوظيفة ف       
وطـلب ختصـيص هـذه املـبالغ لتغطية هذه التكاليف وفقاً للقرار     . اسـتئجار وصـيانة املعـدات وتكـاليف االتصـاالت        

وبعض هذه الوظائف، املمولة يف إطار إيرادات دعم الربامج، مسندة . لذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانيةا
وحيث تولت . إىل موظفـي اإلدارة واملاليـة يف وحـدة اإلدارة واملاليـة، فضـالً عـن التكاليف املتصلة مبرافق االتصال                   

 ومسـؤوليات إداريـة ومالية فاقت ما كانت األمم املتحدة قد            أمانـة اتفاقيـة األمـم املـتحدة ملكافحـة التصـحر مهـام             
أسـندته إليهـا يف السـابق، فإن أمانة االتفاقية تواصل التفاوض من أجل احلصول على حصة أكرب من إيرادات دعم             

خل وحدة الربامج املتأتية من الصناديق االستئمانية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وذلك لزيادة قدرا دا    
 .اإلدارة واملالية

  احتياطي رأس املال املتداول-رابعاً 

يتم يف إطار الصندوق العام احلفاظ على احتياطي       : " مـن القواعـد املالية لالتفاقية على أن        ٩تـنص الفقـرة      -٧٠
والغرض من احتياطي . رأس مـال مـتداول عـند مسـتوى يقـرر مؤمتـر األطراف بتوافق اآلراء حجمه من حني آلخر            

وتسدد املسحوبات . رأس املـال املتداول هو كفالة استمرار العمليات يف حالة حدوث أي نقص مؤقت يف النقدية            
يونيه / حزيران٣٠ومل توجـد حاجة حىت    ". مـن احـتياطي رأس املـال املـتداول مـن املسـامهات بأسـرع وقـت ممكـن                  

 . إىل استرداد املسحوبات من احتياطي رأس املال املتداول٢٠٠١

كـد مؤمتر األطراف جمدداً يف دورته الثانية أن احتياطي رأس املال املتداول احملتفظ به يف الصندوق العام       وأ -٧١
 . يف املائة من نفقات امليزانية األساسية٨,٣يقرر بنسبة 

  اخلدمات اإلدارية املشتركة يف بون-خامساً 

 إلمكانيات إنشاء خدمات إدارية  استعراضا٢٠٠١ًمارس /أجـرى مـراجعو احلسـابات اخلارجيون يف آذار         -٧٢
وأوصي بأن حتظى هذه املسألة باملزيد من النظر، باالستناد إىل حتليل مفصل لنسبة التكاليف إىل     . مشـتركة يف بون   

ويـرغب األمـني التـنفيذي يف مواصـلة املشـاورات مع اتفاقية األمم املتحدة              . املـنافع تقـوم بـه املنظمـتان املشـاركتان         
 .ري املناخ يف فترة السنتني القادمةاإلطارية بشأن تغ

- - - - -  


