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 الربنامج وامليزانية

 إضافــة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني الربنامج وامليزانية 

 مذكرة أعدهتا األمانة

 خالصــة

 دوالر من دوالرات    ٢٣ ٦٢٤ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تصل امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        -١
ويقصد هبا احلفاظ على املتطلبات الدنيا بغية ضمان الكفاءة يف أداء           )  يورو ١٨ ١٨٥ ٠٠٠(الواليـات املتحدة    

 ).م أ(طراف مع االمتثال ألحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف اخلدمات لأل

 يف املائة   ٢٠,٢٥ زيادة بنسبة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وميـثل بـرنامج وميزانية األمانة املقترحة لفترة السنتني           -٢
اهبا  املعاد حس  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة باليورو مقارنة مبيزانية فترة السنتني         ١٦,٧٩بدوالرات الواليات املتحدة و   

مع مراعاة آثار تقلبات أسعار الصرف      ). باألسعار الفعلية احلالية  (لكـي تعكس التكاليف التقديرية للفترة ذاهتا        
 يف املائة   ١٨,٠٣وتزيد االحتياجات من املوارد املتعلقة باآللية العاملية بنسبة         . والتضـخم وتسـويات األجـور     

 . املعاد حساهبا٢٠٠٥-٢٠٠٤رو مقارنة مبيزانية  يف املائة باليو١٤,٦٣بدوالرات الواليات املتحدة و

 اعتمادات ألي وظائف جديدة أو      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وال تتضـمن امليزانـية والـربنامج املقترحان لفترة السنتني            -٣
وتستند . لتحسـني الوظـائف املوجـودة بـالفعل لكن املفترض أن اهليكل احلايل سيموَّل كلياً على مدى فترة السنتني                  

 عندما كانت   ٢٠٠٤-٢٠٠٣إىل فترة السنتني    ) إعادة حساب التكاليف  (صـة مبتطلبات فترة السنتني      اإلسـقاطات اخلا  
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 يف  ٢٠٠١-٢٠٠٠وسُيحتفظ بنفس عدد الوظائف اليت متت املوافقة عليها لفترة السنتني           . األمانـة تعمل بكامل طاقتها    
 .مشروع امليزانية احلايل

ات املتاحة حلماية أموال األمانة من اخنفاض قيمة دوالر الواليات          وتعرض هذه الوثيقة على األطراف بعض اخليار       -٤
وبالتايل، فإن  .  يف املائة من نفقات األمانة مقوم باليورو       ٩٠والواقع أن ما يزيد على      . املـتحدة يف املستقبل مقابل اليورو     

 ما انفكت تضعف القدرة ٢٠٠٣التقلـبات الـيت يتعرض هلا سعر صرف اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة منذ عام          
 . عن العمل بكامل طاقتها٢٠٠٥-٢٠٠٤ونتيجة لذلك عجزت األمانة يف الفترة . الشرائية مليزانية األمانة

ونـربط صـيغة امليزانية املقترحة بني املوارد البشرية واملالية املطلوبة لكل برنامج وبني األنشطة والنتائج            -٥
وينبغي قراءة هذه الوثيقة باالقتران مع الوثائق  . ايف لتحسني الصيغة احلالية   وسريحب بأي توجيه إض   . املتوقعة منها 

األخـرى املتعلقة بامليزانية واملقدمة إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر للنظر فيها أثناء                 
 .دورته السابعة
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  معلومات أساسية-أوالً 

 الواليــة -ألف 

 مـن الـنظام الداخـلي ملؤمتـر األطـراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر               ) د(١٠تـنص املـادة      -١
)ICCD/COP(1)/11/Add.1    األعمال املؤقت لكل دورة عادية يعقدها مؤمتر       على أن يشمل جدول     ) ١-م أ /١، املقـرر

ومبقتضى القواعد  . األطـراف حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة إىل جانب املسائل املتعلقة باحلسابات وبالترتيبات املالية            
ة أن يعد تقديرات ، طلب مؤمتر األطراف من رئيس أمانة االتفاقي )٣، املرفق، الفقرة    ١-م أ /٢املقرر  (املالية ملؤمتر األطراف    

امليزانية لفترة السنتني التالية بدوالرات الواليات املتحدة تبني اإليرادات والنفقات املسقطة لكل سنة من فترة السنتني وأن                 
 .يعرضها على األطراف

 نطاق املذكرة -باء 

 يدرج يف الربنامج    ، يف دورته السادسة من األمني التنفيذي أن       ٦-م أ /٢٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -٢
 جداول وبيانات مفصلة بأوجه اإلنفاق املقترحة واالحتياجات من         ٢٠٠٧-٢٠٠٦وامليزانـية املقـترحني لفترة السنتني       

املـوارد لكل هيئة فرعية يف ذلك البند من امليزانية املخصص للدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني، واحملددة وفقاً                   
 .فعالً، وأن يقدم مشروع جدول إرشادي لألنصبةلألموال املستخدمة 

ومبوجـب نفس املقرر، طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة كذلك من األمني التنفيذي أن يدرج يف عرض              -٣
امليزانـية، حسـب كـل بـرنامج ووجه من أوجه اإلنفاق، بيانات تظهر النفقات املقررة والفعلية لفترة السنتني املنتهية          

ملقـترحة لفـترة السنتني املقبلة قبل إعادة حساب التكاليف والنفقات املقترحة بعد إعادة حساب التكاليف                والـنفقات ا  
 .والتغريات يف التكاليف بدوالرات الواليات املتحدة وبالنسبة املئوية بني هذه الفئات

قديرات واالفتراضات  ومبوجـب نفس املقرر، طلب مؤمتر األطراف أيضاً من األمني التنفيذي إدراج شروح للت              -٤
 .املستعملة يف حساب الزيادات يف التكاليف املطبقة على مجيع أوجه اإلنفاق

وحيتوي الفصالن الثاين والثالث . ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتتضمن هذه الوثيقة الربنامج وامليزانية املقترحني لفترة السنتني     -٥
بعة يف إعداد امليزانية مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بإعادة         عـلى معلومات عامة عن امليزانية املقترحة ويشرحان املنهجية املت         

حسـاب تكالـيف أوجه اإلنفاق املقترحة وشروحاً للتقديرات واالفتراضات اليت اسُتخدمت يف إعادة حساب تكاليف                
 اخلامس  بينما يعرض الفصل  . ويعـرض الفصل الرابع حتليالً مفصالً لالحتياجات من املوارد يف شكل جداول           . امليزانـية 

ويقدم الفصل . معلومـات عـن األنشطة املزمع تنفيذها والنتائج املرتقبة واملوارد الضرورية لكل برنامج من برامج األمانة       
السـادس ميزانـية الطوارئ لتغطية تكاليف خدمات املؤمترات يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف واالحتياجات من املوارد                 

 السابع االستنتاجات والتوصيات كي يتخذ مؤمتر األطراف إجراًء بشأهنا يف دورته            ويعرض الفصل . لصـندوق املشاركة  
 .وترد جداول ورسوم بيانية إضافية مدعومة مبعلومات عن امليزانية املقترحة يف املرفقات من األول إىل الرابع. السابعة

 وهي غري مدرجة يف مشروع      ICCD/COP(7)/7وتـرد التكاليف املتعلقة بوحدات التنسيق اإلقليمية يف الوثيقة           -٦
 .امليزانية هذا
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ولعـل األطراف تالحظ أنه قد يلزم توفري اعتمادات يف امليزانية املقترحة حتسباً ألي مقررات تصدر عن الدورة                   -٧
 . السابعة ملؤمتر األطراف وتترتب عليها آثار مالية

  نظـرة عامـة-ثانياً 

 توجه السياسات -ألف 

وقد . حتفل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بالذكرى العاشرة لدخوهلا حيز النفاذ          ، سـت  ٢٠٠٦يف عـام     -٨
شـهدت هذه السنوات املاضية تقدماً مشجعاً يف خلق ظروف مواتية لتعاون أقوى بني العناصر الفاعلة املشاِركة يف تنفيذ                   

 .اتفاقية مكافحة التصحر على مجيع األصعدة

 بلداً من البلدان األطراف قد وضعت اللمسات النهائية على برامج           ٧٩، كان   ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ٣٠ويف   -٩
، وفق ما يقتضيه    ٢٠٠٥عمـلها الوطنية لتنفيذ االتفاقية بينما جتتهد البلدان األطراف الباقية إلمتام براجمها حبلول هناية عام                

 .٤-م أ/٨املقرر 

يا وآسيا عن طريق تشجيع شبكات الربامج املواضيعية وبدأت         وقد شرع يف تنفيذ برامج العمل اإلقليمية يف أفريق         -١٠
بيد أن اإلبقاء على زخم هذه املبادرات يتطلب        . بالفعل تطورات مماثلة مبوجب مرفقات التنفيذ اإلقليمي الثالث األخرى        

 .قدراً من الدعم املتواصل

بالدور اخلاص الذي تؤديه االتفاقية يف      أمـا على الصعيد العاملي، فقد اعترف اجملتمع الدويل على أرفع مستوى              -١١
وإن تعيني مرفق البيئة العاملية مليدان عمل       . اجلهـد الرامي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ال سيما تلك املتعلقة بالفقر            

 جديدة رئيسـي جديد بشأن تردي األراضي ووضع برنامج تنفيذي يعىن باإلدارة املستدامة لألراضي بعد ذلك يفتح آفاقاً            
 سنة دولية للصحارى ٢٠٠٦، الذي أعلن عام ٥٨/٢١١وإن قرار اجلمعية العامة   . أمـام تعبـئة املوارد ملكافحة التصحر      

. والتصـحر، دليل على اإلرادة السياسية القوية لدى اجملتمع الدويل وعلى االعتراف بأمهية االتفاقية يف القضاء على الفقر                 
 .ء الوعي مبكافحة التصحر ولدعمهاوتتيح هذه السنة فرصاً أكرب إلذكا

وتتمـثل الـتحديات الرئيسـية اليت تواجهها عملية تنفيذ االتفاقية خالل فترة السنتني القادمة يف ضمان حتقيق                   -١٢
الشروط الضرورية إلنفاذ برامج العمل على حنو يتميز بسرعة االستجابة والتنسيق عن طريق احلفاظ على الزخم السياسي                 

 أن يتضمن توافق اآلراء بشأن هنج استراتيجي لتنفيذ االتفاقية حتسني اتساق الربامج والتعاون املؤسسي               وجيب. الضروري
وسيستلزم التغلب على   . وتوافر الدعم املايل والتقين وضرورة تعزيز إدارة املعرفة وتوافر املعلومات         . عـلى مجيع املستويات   

ف يف االتفاقية على الصعيد احلكومي الدويل إىل جانب االلتزام بإجناز           هـذه التحديات تعاوناً وتنسيقاً فعالني بني األطرا       
وُينتظر أن تؤدي األمانة دورها يف هذا       . أنشـطة ملموسة ودعمها على الصعيد احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي          

 .الصدد وفقاً ألحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ميكن تلخيص جماالت تركيز امليزانية الربناجمية لألمانة لفترة السنتني           ويف ضـوء مـا تقـدم،       -١٣
 :فيما يلي
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 تنظيم دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني؛ )أ( 

ضـمان إمتـام عملية استعراض اتفاقية مكافحة التصحر عن طريق دعم إعداد التقارير املتعلقة بتنفيذ                 )ب( 
 أفريقيا واختاذ الترتيبات الستعراضها؛االتفاقية يف مناطق غري 

إسداء النصح وتقدمي الدعم لتعزيز اجلوانب العلمية واملواضيعية والتآزرية يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة               )ج( 
 التصحر يف ضوء إرشادات مؤمتر األطراف؛

 .٢٠٠٦تنسيق ومتابعة األنشطة املتعلقة بالسنة الدولية للصحارى والتصحر يف عام  )د( 

 ملخص االحتياجات من املوارد -باء 

 مبا فيها   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بالصفحة التالية تقدير إمجايل االحتياجات من املوارد لفترة السنتني           ١يـرد يف اجلدول      -١٤
 .تكاليف دعم الربامج واحتياطي رأس املال املتداول لكن مع استثناء تكاليف خدمات املؤمترات احملتملة



 

 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لالحتياجات من املوارد لفترة السنتني  حتليل موجز-١اجلدول 
 )اليورو/بآالف دوالرات املتحدة(

  للزيــادة٪
 ) لالخنفاض٪(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 ب ة ـــمقارن
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

  للزيــادة٪
 ) لالخنفاض٪(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 ب ة ـــمقارن
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

  للزيــادة٪
 ) لالخنفاض٪(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 ب ة ـــمقارن
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 زيــادة لل٪
 ) لالخنفاض٪(

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
 ب ة ـــمقارن
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 
جمموع االحتياجات من 

 املوارد
 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
معاد حساهبا بالتكاليف 

 احلقيقية
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 
 

 املبلغ املعتمد

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 

 املبلغ املعتمد

 

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

 سعر الصرف املستخَدم ١,٠٠٠٠ ٠,٨٥٦٩ ١,٠٠٠٠ ١,٠٨٥٠ ١,٠٠٠٠ ١,٢٦٢٠ ١,٠٠٠٠ ١,٢٩٩٤ ٪ ٪ ٪ ٪

 األمانــة ١٠ ٧٤٢ ١٢ ٥٣٧ ١١ ٢٨١ ١٠ ٣٩٩ ١٤ ١٤٩ ١١ ٢١٣ ١٧ ٠١٥ ١٣ ٠٩٦ ٪٢٠,٢٥ ٪١٦,٧٩ ٪٥٨,٤٠ ٪٤,٤٦

 اآللية العاملية ٣ ٥٢٥ ٤ ١٣٣ ٣ ٧٠١ ٣ ٤١١ ٤ ٠٥٤ ٣ ٢١٢ ٤ ٧٨٥ ٣ ٦٨٢ ٪١٨,٠٣ ٪١٤,٦٣ ٪٣٥,٧٦ ٪)١٠,٤٨(

 جمموع الربامج ١٤ ٢٦٧ ١٦ ٦٥٠ ١٤ ٩٨٢ ١٣ ٨١٠ ١٨ ٢٠٣ ١٤ ٤٢٥ ٢١ ٨٠٠ ١٦ ٧٧٨ ٪١٩,٧٦ ٪١٦,٣١ ٪٥٢,٨٠ ٪٠,٧٧

 النفقات العامة ١ ٨٥٥ ٢ ١٦٥ ١ ٩٤٨ ١ ٧٩٤ ٢ ٣٦٦ ١ ٨٧٥ ٢ ٨٣٣ ٢ ١٨٠ ٪١٩,٧٤ ٪١٦,٢٧ ٪٥٢,٧٢ ٪٠,٩٦

 احتياطي رأس املال املتداول ١١٢ ١٣١ ١١٩ ١١٠ ١٣٩ ١١٠ ٣٢٥ ٢٥٠ ٪١٣٤,١٣ ٪١٢٧,٢٧ ٪١٩٠,٥٧ ٪٩٠,٨٤

مســامهة: مطــروحاً مــنه ٩٠٩ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ١ ٣٣٤ ١ ٠٢٣ ٪٢٠,١٨ - ٪٤٦,٧٥ ٪      -
    البلد املضيف

ـ  ١٥ ٣٢٥ ١٧ ٩٢٣ ١٥ ٩٣٩ ١٤ ٦٩١ ١٩ ٥٩٨ ١٥ ٣٨٧ ٢٣ ٦٢٤ ١٨ ١٨٥ ٪٢٠,٥٤ ٪١٨,١٨ ٪٥٤,١٦ ٪١,٤٦ أمانة (-وع األموال   جمم
 ) اآللية العاملية+   االتفاقية

 النسبة املئوية ٪١٠٠,٠٠ ٪١٠٠,٠٠ ٪١٠٤,٠١ ٪٨١,٩٦ ٪١٢٧,٨٩ ٪٨٥,٨٥ ٪١٥٤,١٦ ٪١٠١,٤٦    
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والعوامـل الرئيسـية الـيت أثرت على امليزانية املقترحة هي ارتفاع قيمة اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة                   -١٥
 .ويات األجور على صعيد منظومة األمم املتحدة كلهاباإلضافة إىل تس

ويـبقي هذا املقترح على املستويات املعتمدة من مالك املوظفني ودرجات املوظفني ويقدم بعض الدعم لألنشطة                 -١٦
 .وال يقترح إنشاء وظائف جديدة أو رفع درجات الوظائف. الرئيسية الضرورية

 يف املائة بدوالرت الواليات     ٢٠,٥٤ زيادة بنسبة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦قترحان للفترة   وميثل برنامج وميزانية األمانة امل     -١٧
 املعاد حساهبا لكي تعكس التكاليف املقدَّرة لفترة        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائة باليورو، ومقارنةً مبيزانية       ١٨,١٨املـتحدة و  
ر الصرف والتضخم وتسويات    ، مع مراعاة آثار التقلبات يف أسعا      )باألسـعار الفعلية احلالية    (٢٠٠٥-٢٠٠٤السـنتني   
 ٥٤,١٦، متثل ميزانية االتفاقية املقترحة زيادة امسية بنسبة ٢٠٠٣-٢٠٠٢ومقارنةً بامليزانية املعتمدة لفترة السنتني . األجور

 . يف املائة باليورو١,٤٦يف املائة بدوالرات الواليات املتحدة و

تحدة وتسويات معايري األجور على صعيد منظومة األمم        ويسـاهم ارتفاع قيمة اليورو مقابل دوالر الواليات امل         -١٨
 . يف املائة من الزيادة يف الربنامج وامليزانية املقترحني٩٥املتحدة بنسبة تفوق 

 تأثري ارتفاع قيمة اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة على مشروع امليزانية -جيم 

، متوسط أسعار الصرف الرمسية لألمم املتحدة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦  اسُتخدم، يف إعداد برنامج وميزانية فترة السنتني       -١٩
 دوالر من دوالرات    ١,٢٩٩٤=  يورو   ١,٠٠ وهو   ٢٠٠٥يونيه  /يناير وحزيران /للفـترة مـا بـني شهر كانون الثاين        

 .الواليات املتحدة

ر األطراف وملقرراته ذات    وحتصل األمانة على دخلها بدوالر الواليات املتحدة األمريكية وفقاً للقواعد املالية ملؤمت            -٢٠
وبالتايل فإن التقلبات يف سعر الصرف بني هاتني العملتني تؤثر تأثرياً مباشراً على             . الصلة، بينما تقّوم معظم نفقاهتا باليورو     

 .توفر املوارد الفعلية لعمل األمانة واآللية العاملية

ة نتيجة تقلب سعر العمالت، أن امليزانية املخصصة        وقـد تالحظ األطراف أثناء نظرها يف زيادة امليزانية املقترح          -٢١
ومل ختصص .  يف املائة٥ زائد ٢٠٠٣-٢٠٠٢ قد اعُتمدت على أساس ميزانية فترة السنتني         ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   

 / متوز -يونيه  /اعـتمادات إضـافية للتكـيف مـع ارتفـاع قـيمة اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة منذ حزيران                  
، كما مل ختصص اعتمادات لتوفري مبالغ       ٢٠٠٣-٢٠٠٢ وهي الفترة اليت أعدت فيها ميزانية فترة السنتني          ٢٠٠١يولـيه   

وحىت مع ختفيض عدد املوظفني     . ٢٠٠١تغطي الزيادات الفعلية اليت شهدهتا أجور موظفي منظومة األمم املتحدة منذ عام             
ة، يظل هناك جتاوز ملستويات امليزانية املعتمدة بسبب ارتفاع         وبذل أقصى اجلهود لتخفيض التكاليف يف كافة بنود امليزاني        

) سعر الصرف الشهري الرمسي لألمم املتحدة( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١,٠٨٥ = ١,٠٠سـعر اليورو من     
متوسط أسعار الصرف الشهرية الرمسية      (١,٢٩٩٤=  يورو   ١,٠٠ إىل سعره احلايل     ٢٠٠٣أكـتوبر   /يف تشـرين األول   

 يف املائة بسبب    ١٩,٧٦، وهي زيادة ناهزت     )٢٠٠٥يونيه  /يناير وحزيران /لألمم املتحدة للفترة ما بني شهر كانون الثاين       
 .وحدها) بأسعار الصرف الشهرية الرمسية لألمم املتحدة(تقلبات أسعار العمالت 
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 : ر الصرفوتعكس أسعار الصرف ومضاِعفات تسوية املقر امللخصة أدناه، آثار تقلبات سع -٢٢

  سعر الصرف مضاعفات تسوية املقر

  دوالر الواليات املتحدة=  يورو ١,٠٠ 

 ٢٠٠١يوليه / متوز-يونيه /ُوضعت يف حزيران: ٢٠٠٣-٢٠٠٢ميزانية  ٠,٨٤٩٥ ٠,٠١

 ٢٠٠٣ُوضعت يف ربيع عام : ٢٠٠٥-٢٠٠٤ميزانية  ٪١,١٣٥ ٪٣٤,٦٠

 

  يف املائة٥ زائد ٢٠٠٣-٢٠٠٢ على أساس ميزانية ٢٠٠٥-٢٠٠٤اعُتمدت ميزانية 

 ٢٠٠٣سبتمرب /اعُتمدت يف أيلول: ٢٠٠٤ميزانية  ١,٠٨٥ ٣٣,٦٠

 ٢٠٠٥يونيه /ُوضعت يف حزيران: ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية  ١,٢٩٩٤ ٤٨,٤٠

 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مقارنة مبيزانية ٢٠٠٧-٢٠٠٦النسبة املئوية للزيادة يف ميزانية  ٪٥٣,٤٨ ٪٤٧,٩٠

د يف املرفق األول العالقة بني دوالر الواليات املتحدة واليورو اعتماداً على أسعار             ويـبني الرسـم البـياين الوار       -٢٣
أما الرسم  . ٢٠٠٥يونيه  / وهناية حزيران  ٢٠٠١يناير  /الصـرف الرمسية الشهرية لألمم املتحدة للفترة ما بني كانون الثاين          
 املعتمدة بكل من دوالر الواليات املتحدة واليورو منذ         البياين الوارد يف املرفق الثالث فيعرض مقارنة بني مستويات امليزانية         

 .٢٠٠٢عام 

 التدابري املمكن اختاذها للحد من خماطر تقلبات أسعار العمالت -دال 

، وهي اليورو، خطوة هامة باجتاه      )١(سيمثل اعتماد نظام للميزانية يأخذ يف احلسبان العملة اليت تتعامل هبا األمانة            -٢٤
وهناك عامل هام آخر يف هذا الصدد هو وضع آلية ملعاجلة املشاكل املالية اليت تنشأ . بات أسعار الصرفاحلد من خماطر تقل 

 .بني دورات مؤمتر األطراف

ولـتحديد الـتدابري املالئمـة اليت من شأهنا أن تقلل من خماطر تقلب أسعار العمالت، أُجريت مشاورات مع                    -٢٥
ومن هذا املنطلق، ُتعرض أدناه ثالث خيارات على األطراف         . يف منطقة اليورو  منظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة توجد       

ترد يف املرفق الثاين معلومات عن العمالت اليت تستخدمها خمتلف املنظمات التابعة لألمم املتحدة الكائن مقرها   (للنظر فيها   
 ):يف أوروبا

تحدة مع السماح بأن تكون مدفوعات األطراف   اعتماد اليورو كعملة تقييم بدالً من دوالر الواليات امل         )أ( 
وحسب هذا اخليار، يعود تأثري حركات العمالت على األطراف بينما حتافظ           . باملبلغ املقابل بأية عملة قابلة للتحويل حبرية      

الواليات املتحدة  ومن الناحية العملية، سيحوَّل املبلغ املعتمد للميزانية بدوالرات         . امليزانـية املعتمدة على مستواها احلقيقي     

                                                      

بأهنا العملة اليت تؤثر أساساً على تكاليف " العملة الوظيفية"، تعرف ٢١وفـق املعـيار الدويل للمحاسبة رقم      )١(
 ).لعملة اليت تقوَّم وتسدَّد هبا تلك التكاليفكثرياً ما تكون ا(العمالة واملواد وغريها من تكاليف توفري السلع أو اخلدمات 
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إىل اليورو باستخدام أسعار الصرف الرمسية لألمم املتحدة وستخطر األطراف مببالغ مسامهاهتا الفردية باليورو على أساس                
 ولن يتطلب تغيري عملة التقييم تغيريات مكِْلفة يف أنظمة احملاسبة القائمة؛. جدول األنصبة املعتمد

) مثل جلنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر      (عات بني الدورات    السماح هليئة فرعية تعقد اجتما     )ب( 
باسـتعراض التغيريات اليت تطرأ على امليزانية بفعل تقلبات يف أسعار العمالت مل تكن منتظرة أو بفعل غريها من العوامل                    

اض إعادة حساب تكاليف امليزانية     غري املتوقعة اليت حتدث يف الفترات بني دورات مؤمتر األطراف واملوافقة عليها أو استعر             
 بالنسبة للسنة الثانية من فترة السنتني واملوافقة عليها؛

وضـع ميزانـية للطوارئ ال جيوز استعماهلا إال يف حال حدوث تقلبات غري مواتية يف أسعار صرف                   )ج( 
 فترة السنتني بغية ضمان توفر      ووفقاً هلذا اخليار، سيطلب من األطراف املسامهة يف صندوق الطوارئ يف بداية           . العمـالت 

 .املوارد على الفور يف حاالت اخلطر

  املنهجيــة-ثالثاً 

 إعادة تقدير تكاليف امليزانية -ألف 

، إىل األمني التنفيذي اقتراح ميزانية تبني أوجه اإلنفاق املقترحة          ٦-م أ /٢٣طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -٢٦
 . وتعليل التقديرات واالفتراضات اليت اسُتخدمت حلساب الزيادات يف التكاليفقبل إعادة تقدير التكاليف وبعدها،

ويف مشـروع الربنامج وامليزانية هذا، ُتعرَّف إعادة تقدير التكاليف بأهنا عملية تقدير التكاليف الفعلية للحفاظ                 -٢٧
وتعكس إعادة  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦نتني  ، يف فترة الس   ٢٠٠٣-٢٠٠٢على هيكل املنظمة احلايل بشكله املعتمد لفترة السنتني         

وكانت . تقدير التكاليف آثار العوامل اخلارجية املستقلة عن أنشطة األمانة على االحتياجات من املوارد املدرجة يف امليزانية      
 ٥ مع إضافة    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مستقاة من ميزانية فترة السنتني       ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانـية السـابقة املعتمدة لفترة السنتني        

 .ةيف املائ

وتـبني عملـية إعـادة تقدير التكاليف آثار التضخم والزيادات يف جداول املرتبات االعتيادية يف األمم املتحدة         -٢٨
 :وتطبيقها على بون وتقلبات أسعار الصرف على كل وجه من أوجه اإلنفاق على النحو التايل

الصرف الرمسية الشهرية السارية    ُحسبت التغيريات النامجة عن تقلب سعر الصرف اعتماداً على أسعار            )أ( 
وينعكس هذا التغيري على أجور فئة الفنيني وعلى تسوية مقر العمل كما يظهر من الرسم البياين الوارد    . يف األمـم املتحدة   
 يف املرفق الرابع؛

 تستند تقديرات التضخم إىل فئة النفقات املعنية؛ )ب( 

على جداول  ) تسويات الدرجة (ات يف مستويات املرتبات     ترتكز التسويات اليت أجريت من أجل التغيري       )ج( 
وتقدر الزيادة السنوية بنسبة    ). املرفق الرابع  (٢٠٠٥-٢٠٠١املرتـبات الرمسية السارية يف األمم املتحدة يف الفترة ما بني            

 .عامة يف املائة بالنسبة للموظفني من فئة اخلدمات ال٥ يف املائة بالنسبة للموظفني من فئة الفنيني و١,٨
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 إىل  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ التحليل الذي يبني إعادة تقدير التكاليف من تكاليف فترة السنتني            ٥ويـرد يف اجلـدول       -٢٩
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية املقترحة لفترة السنتني 

 تكاليف املوظفني -باء 

كس أسعار الصرف   تسـتند تكالـيف املرتبات املعيارية إىل جداول مرتبات األمم املتحدة املعدَّلة لبون كي تع               -٣٠
واشتركت يف وضع جداول املرتبات املعيارية املستخدمة يف مشروع الربنامج وامليزانية     . وتسوية مقر العمل يف مركز العمل     

 كـل من اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاِجرة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفـترة السـنتني     
تحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ ومت حتديثها حىت تعكس املعدالت احلالية على مدى فترة الشهور               التصحر واتفاقية األمم امل   

 يف املائة من تكاليف املوظفني املوحدة بناء على ما تنفقه أمانة            ٤١,١٨وهي تشمل كذلك    . ٢٠٠٥الستة األوىل من عام     
ويوضح الرسم البياين   .  وعلى املوظفني من فئة اخلدمات العامة      اتفاقية مكافحة التصحر فعلياً على املوظفني من الفئة الفنية        

  إىل منتصف٢٠٠١املـدرج يف املـرفق الـرابع تطور جدول رواتب املوظفني من الفئة الفنية يف الفترة من منتصف عام       
 .٢٠٠٥عام 

 ٢٠٠٧-٢٠٠١ جداول املرتبات املعيارية -٢اجلدول 

٢٠٠١ `١`٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  
  )اليورو/الواليات املتحدةبآالف دوالرات (

  دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو دوالر يورو

 أمني عام مساعد ١٤٦ ١٧٠ ١٨٨ ١٧٣ ٢٥٠ ١٩٢ ٢٥٤ ١٩٦
 ٢-مد ١٣٢ ١٥٤ ١٥٠ ١٣٨ ٢٢٧ ١٧٤ ٢٣٠ ١٧٧
 ١-مد ١١٨ ١٣٨ ١٣٦ ١٢٥ ٢٠٧ ١٥٩ ٢١١ ١٦٢
 ٥-ف ١٠٦ ١٢٤ ١٢٦ ١١٦ ١٧٥ ١٣٤ ١٧٦ ١٣٧
 ٤-ف ٩٠ ١٠٥ ١١٠ ١٠١ ١٤٧ ١١٣ ١٥٠ ١١٦
 ٣-ف ٧٦ ٨٩ ٩٤ ٨٧ ١٢٤ ٩٥ ١٢٦ ٩٧
 ٢-ف ٦٤ ٧٥ ٧٧ ٧١ ١٠٤ ٨٠ ١٠٥ ٨١

 خدمات عامة ٥٢ ٦١ ٥٥ ٥٠ ٨٧ ٦٧ ٩١ ٧٠

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤مل تؤخذ جداول املرتبات وأسعار الصرف الفعلية يف احلسبان لدى اعتماد ميزانية السنتني  `١` 
 . يف املائة من إمجايل تكاليف املرتبات١ثل ُحسبت املساعدة املؤقتة العامة على أهنا مت )أ( 
 . يف املائة من املرتب الشهري املعياري لكل وظيفة من فئة اخلدمات العامة يف السنة٢٠ُحسب العمل اإلضايف على أنه ميثل  )ب( 

ــوارد -رابعاً  ــياجات مــن امل ــيالت مفصــلة لالحت  حتل
 جداول ورسوم بيانية 

 دوالر من دوالرات    ١ ٠٣٩ ٠٠٠ياطي رأس املال املتداول الضروري مبلغ       ، يقدر احت  ٢٠٠٦بالنسـبة لعـام      -٣١
 ينبغي ترحيله من فترة   )  يورو ٥٤٩ ٠٠٠( دوالر   ٧١٤ ٠٠٠مـنه مـبلغ     )  يـورو  ٨٠٠ ٠٠٠(الواليـات املـتحدة     

 .السنتني السابقة
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب الربامج-٣اجلدول 

 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 اجملموع 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 يورو

 اجملموع 
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 دوالر

٢٠٠٧ 
 دوالر

٢٠٠٦  
 دوالر

 اجملموع 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 يورو

 اجملموع 
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

 دوالر

 اجملموع 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 يورو

 اجملموع 
٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 وصف النشاط دوالر

 الصرف املستخدمسعر  ١,٠٠٠٠ ٠,٨٥٦٩ ١,٠٠٠٠ ١,٠٨٥ ١,٠٠٠٠ ١,٠٠٠٠ ١,٠٠٠٠ ١,٢٩٩٤

 : برامج األمانة        
 اإلدارة والسياسات التنفيذية ١ ٥٥٠ ١ ٨٠٩ ١ ٥٥٠ ١ ٤٢٩ ١ ١٩٤ ١ ٢٤٦ ٢ ٤٤٠ ١ ٨٧٨
 مؤمتر األطراف وهيئتاه الفرعيتان واملشورة القانونية ١ ٣٦٠ ١ ٥٨٨ ١ ٢٦٦ ١ ١٦٧ ٩٥٣ ٨٧٥ ١ ٨٢٨ ١ ٤٠٧
  والتكنولوجياالعلم ٩٢٩ ١ ٠٨٤ ١ ٠٢٣  ٩٤٣ ٤٨٢ ٤٩٦ ٩٧٨ ٧٥٣
 تيسري التنفيذ ٣ ٤٨٧ ٤ ٠٦٩ ٤ ٠٠٩ ٣ ٦٩٥ ٣ ١٦٥ ٣ ٢٤٧ ٦ ٤١٢ ٤ ٩٣٥
 العالقات اخلارجية واإلعالم ١ ٠٣٠ ١ ٢٠٢ ٩٠٠ ٨٢٩ ٨٠١ ٨٢٢ ١ ٦٢٣ ١ ٢٤٩
 اخلدمات اإلدارية واملالية ٢ ٣٨٦ ٢ ٧٨٥ ٢ ٥٣٣ ٢ ٣٣٦ ١ ٨١٥ ١ ٩١٩ ٣ ٧٣٤ ٢ ٨٧٤
 اجملموع الفرعي لربامج أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ١٠ ٧٤٢ ١٢ ٥٣٧ ١١ ٢٨١ ١٠ ٣٩٩ ٨ ٤١٠ ٨ ٦٠٥ ١٧ ٠١٥ ١٣ ٠٩٦
 اآللية العاملية ٣ ٥٢٥ ٤ ١١٣ ٣ ٧٠١ ٣ ٤١١ ٢ ٣١١ ٢ ٤٧٤ ٤ ٧٨٥ ٣ ٦٨٢
 جمموع الربامج ١٤ ٢٦٧ ١٦ ٦٥٠ ١٤ ٩٨٢ ١٣ ٨١٠ ١٠ ٧٢١ ١١ ٠٧٩ ٢١ ٨٠٠ ١٦ ٧٧٨
 نفقات العامةال ١ ٨٥٥ ٢ ١٦٥ ١ ٩٤٨ ١ ٧٩٤ ١ ٣٩٤ ١ ٤٣٩ ٢ ٨٣٣ ٢ ١٨٠
 احتياطي رأس املال املتداول ١١٢ ١٣١ ١١٩ ١١٠ ٢٩٢ ٣٣ ٣٢٥ ٢٥٠
 جمموع تقديرات االحتياجات من املوارد ١٦ ٢٣٤ ١٨ ٩٤٦ ١٧ ٠٤٩ ١٥ ٧١٤ ١٢ ٤٠٧ ١٢ ٥٥١ ٢٤ ٩٥٨ ١٩ ٢٠٨
 مسامهة حكومة البلد املضيف: مطروحاً منه ٩٠٩ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ٦٦٧ ٦٦٧ ١ ٣٣٤ ١ ٠٢٣
 صايف املبلغ املطلوب ١٥ ٣٢٥ ١٧ ٩٢٣ ١٥ ٩٣٩ ١٤ ٦٩١ ١١ ٧٤٠ ١١ ٨٨٤ ٢٣ ٦٢٤ ١٨ ١٨٥
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق-٤اجلدول 
 معاد حساهبا بتكاليف

 ٪الزيادة  ٢٠٠٥-٢٠٠٤

 )٪االخنفاض (

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢مقارنة ب  

 ٪الزيادة 

 )٪االخنفاض (

بالنسبة إىل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
التقديرات املعاد حساهبا 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بتكاليف

 اجملموع 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

 اجملموع 

٢٠٠٦-
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ 

 اجملموع 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

 اجملموع 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

 اجملموع 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

 اجملموع 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

 اجملموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

 اجملموع 

٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

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

 سعر الصرف املستخدم ١,٠٠٠٠ ٠,٨٥٦٩ ١,٠٠٠٠ ١,٠٨٥٠ ١,٠٠٠٠ ١,٢٦٢٠ ١,٠٠٠٠ ١,٠٠٠٠ ١,٠٠٠٠ ١,٢٩٩٤ ٪ ٪ ٪ ٪

 تكاليف املوظفني ٦ ٨٩٠ ٨ ٠٤٠ ٨ ٦٢٣ ٧ ٩٤٩ ٩ ٥٦٣ ٧ ٥٧٨ ٥ ٨٢١ ٥ ٩٦٤ ١١ ٧٨٥ ٩ ٠٧١ ٪١٩,٧٠ ٪٢٣,٢٤ ٪١٢,٨٢ ٪٧١,٠٥

 تأمني املوظفني - - - - ٧٥ ٥٩ ٤٠ ٤٥ ٨٥ ٦٥ ٪١٠,١٧ ٪١٣,٣٣ ٪- ٪-

 املستشارون واخلرباء ٤١٠ ٤٧٨ ٢٨٢ ٢٦٠ ١ ١٥٢ ٩١٣ ٦١٥ ٦٤٢ ١ ٢٥٧ ٩٦٧ ٪ ٥,٩١ ٪٩,١١ ٪١٠٢,٣٠ ٪٢٠٦,٥٩

 التدريب ٧٠ ٨٢ ٦٨ ٦٣ ١٨٤ ١٤٦ ١٠٠ ١٠٤ ٢٠٤ ١٥٧ ٪ ٧,٥٣ ٪١٠,٨٧ ٪٩١,٤٦ ٪١٩١,٤٣

 الترتيبات اللوجستية لالجتماعات ٥٣٩ ٦٢٩ ١٦٧ ١٥٤ ١٥٨ ١٢٥ ١٤٨ ٥٢ ٢٠٠ ١٥٤ ٪٢٣,٢٠ ٪٢٦,٥٨ )٪٧٥,٥٢( )٪٦٢,٨٩(

 سفر املوظفني الرمسي ١ ٣٨٧ ١ ٦١٩ ٥٣٠ ٤٨٨ ١ ٣٦٥ ١ ٠٨٢ ٧٣١ ٧٥٧ ١ ٤٨٨ ١ ١٤٥ ٪ ٥,٨٢ ٪٩,٠٣ )٪٢٩,٢٨( ٪٧,٢٥

 اقديةاخلدمات التع ١٤٠ ١٦٣ ٦٢ ٥٧ ١٣٧ ١٠٩ ٧٠ ٨٧ ١٥٧ ١٢١ ٪١١,٠١ ٪١٤,٦٠ )٪٢٥,٧٧( ٪١٢,١٤

 نفقات التشغيل العامة ٦٤٦ ٧٥٤ ٧٣٩ ٦٨٠ ٧٥٤ ٥٩٧ ٤٤٥ ٤٦٠ ٩٠٥ ٦٩٦ ٪١٦,٥٨ ٪٢٠,٠٣ )٪٧,٦٩( ٪٤٠,٠٩

 الضيافة ٤٠ ٤٧ ٢٧ ٢٥ ٣٠ ٢٤ ١٠ ٢٥ ٣٥ ٢٧ ٪١٢,٥٠ ٪١٦,٦٧ )٪٤٢,٥٥( )٪١٢,٥٠(

 تاللوازم واملعدا ٢٨٠ ٣٢٧ ١٢١ ١١٣ ١٩٩ ١٥٨ ١٠٠ ١٢٤ ٢٢٤ ١٧٣ ٪ ٩,٤٩ ٪١٢,٠٦ )٪٤٧,٠٩( )٪٢٠,٠٠(

 نفقات إدارة املرافق املشتركة ٣٤٠ ٣٩٨ ٦٦٢ ٦١٠ ٥٣٢ ٤٢٢ ٣٣٠ ٣٤٥ ٦٧٥ ٥٢٠ ٪٢٣,٢٢ ٪٢٦,٨٨ ٪٣٠,٦٥ ٪٩٨,٥٣

اجملمـوع الفـرعي لـنفقات برامج أمانة اتفاقية مكافحة           ١٠ ٧٤٢ ١٢ ٥٣٧ ١١ ٢٨١ ١٠ ٣٩٩ ١٤ ١٤٩ ١١ ٢١٣ ٨ ٤١٠ ٨ ٦٠٥ ١٧ ٠١٥ ١٣ ٠٩٦ ٪١٦,٧٩ ٢٠,٢٥ ٪٤,٤٦ ٥٨,٤٠
 التصحر

 خمصصات اآللية العاملية ٣ ٥٢٥ ٤ ١١٣ ٣ ٧٠١ ٣ ٤١١ ٤ ٠٥٤ ٣ ٢١٢ ٢ ٣١١ ٢ ٤٧٤ ٤ ٧٨٥ ٣ ٦٨٢ ٪١٤,٦٣ ٪١٨,٠٣ )٪١٠,٤٨( ٪٣٥,٧٦

 جمموع الربامج ١٤ ٢٦٧ ١٦ ٦٥٠ ١٤ ٩٨٢ ١٣ ٨١٠ ١٨ ٢٠٣ ١٤ ٤٢٥ ١٠ ٧٢١ ١١ ٠٧٩ ٢١ ٨٠٠ ١٦ ٧٧٨ ٪١٦,٣١ ٪١٩,٧٦ ٪٠,٧٧ ٪٥٢,٨٠

 النفقات العامة ١ ٨٥٥ ٢ ١٦٥ ١ ٩٤٨ ١ ٧٩٤ ٢ ٣٦٦ ١ ٨٧٥ ١ ٣٩٤ ١ ٤٣٩ ٢ ٨٣٣ ٢ ١٨٠ ٪١٦,٢٧ ٪١٩,٧٤ ٪٠,٦٩ ٪٥٢,٧٢

 احتياطي رأس املال املتداول ١١٢ ١٣١ ١١٩ ١١٠ ١٣٩ ١١٠ ٢٩٢ ٣٣ ٣٢٥ ٢٥٠ ٪١٢٧,٢٧ ٪١٣٣,٨١ ٪٩٠,٨٤ ٪١٩٠,٥٧

 جمموع تقديرات االحتياجات من املوارد ١٦ ٢٣٤ ١٨ ٩٤٦ ١٧ ٠٤٩ ١٥ ٧١٤ ٢٠ ٧٠٨ ١٦ ٤١٠ ١٢ ٤٠٧ ١٢ ٥٥١ ٢٤ ٩٥٨ ١٩ ٢٠٨ ٪١٧,٠٥ ٪٢٠,٥٢ ٪١,٣٨ ٪٥٣,٥٤

 مسامهة حكومة البلد املضيف: مطروحاً منه ٩٠٩ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ٦٦٧ ٦٦٧ ١ ٣٣٤ ١ ٠٢٣ ٪- ٪٢٠,١٨ ٪- ٪٤٦,٧٥

 ايف املبلغ املطلوبص ١٥ ٣٢٥ ١٧ ٩٢٣ ١٥ ٩٣٩ ١٤ ٦٩١ ١٩ ٥٩٨ ١٥ ٣٨٧ ١١ ٧٤٠ ١١ ٨٨٤ ٢٣ ٦٢٤ ١٨ ١٨٥ ٪١٨,١٨ ٪٢٠,٥٤ ٪١,٤٦ ٪٥٤,١٦

    ١٠٠,٠٠ ٪١٠٠,٠٠ ٪١٠٤,٠١ ٪٨١,٩٧ ٪١٢٧,٨٩ ٪٨٥,٨٥   ٪١٥٤,١٦ ٪١٠١,٤٦٪  
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  تقديرات االحتياجات من املوارد حسب أوجه اإلنفاق بعد إعادة حساب التكاليف-٥اجلدول 

 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 بعد إعادة حساب التكاليف

 إىل التكاليف ٢٠٠٣-٢٠٠٢إعادة حساب التكاليف من أسعار 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦املتوقعة ل  

 التعديالت بناء على إعادة حساب التكاليف

جمموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

جمموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ 

جمموع 
٢٠٠٤-
عاد  امل٢٠٠٥

تقديره بأسعار 
٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

جمموع 
التعديالت بناء 

على إعادة 
 اب التكاليفحس

معايري 
 التضخم الرواتب

سعر 
 الصرف

جمموع 
٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 
بأسعار 
٢٠٠٢-
 وجه اإلنفاق ٢٠٠٣-٢٠٠٢جمموع  ٢٠٠٥-٢٠٠٤جمموع  ٢٠٠٣

  دوالر يورو دوالر يورو     دوالر     يورو

 سعر الصرف املستخدم  ٠,٨٥٦٩  ١ ٠٨٥          ١,٢٩٩٤

 تكاليف املوظفني ٦ ٨٩٠ ٨ ٠٤٠ ٨ ٦٢٣ ٧ ٩٤٩ ٦ ٨٩٠ ٣ ٥٥٧ ٣٣٠ ٩٨٣ ٤ ٨٧١ ٩ ٥٦٣ ٥ ٨٢١ ٥ ٩٦٥ ١١ ٧٨٦ ٩ ٠٧١
 تأمني املوظفني - - - - ٥٣ ٢٧ ٥ - ٣٢ ٧٥ ٤٠ ٤٥ ٨٥ ٦٥
 املستشارون واخلرباء ٤١٠ ٤٧٨ ٢٨٢ ٢٦٠ ٨٣٢ ٣٢٤ ١٠١ - ٤٢٥ ١ ١٥٢ ٦١٥ ٦٤٢ ١ ٢٥٧ ٩٦٧
 التدريب ٧٠ ٨٢ ٦٨ ٦٣ ١٣٢ ٦٧ ٥ - ٧٢ ١٨٤ ١٠٠ ١٠٤ ٢٠٤ ١٥٧
 الترتيبات اللوجستية لالجتماعات ٥٣٩ ٦٢٩ ١٦٧ ١٥٤ ١٠٧ ٥٥ ٣٨ - ٩٣ ١٥٨ ١٤٨ ٥٢ ٢٠٠ ١٥٤
 سفر املوظفني الرمسي ١ ٣٨٧ ١ ٦١٩ ٥٣٠ ٤٨٨ ٩٨٦ ٣٩٥ ١٠٧ - ٥٠٢ ١ ٣٦٥ ٧٣١ ٧٥٧ ١ ٤٨٨ ١ ١٤٥
 اخلدمات التعاقدية ١٤٠ ١٦٣ ٦٢ ٥٧ ٩٧ ٤٩ ١١ - ٦٠ ١٣٧ ٧٠ ٨٧ ١٥٧ ١٢١
  التشغيل العامةنفقات ٦٤٦ ٧٥٤ ٧٣٩ ٦٨٠ ٥٢٤ ٢٦٧ ١١٤ - ٣٨١ ٧٥٤ ٤٤٥ ٤٦٠ ٩٠٥ ٦٩٦
 الضيافة  ٤٠ ٤٧ ٢٧ ٢٥ ٢١ ١١ ٣ - ١٤ ٣٠ ١٠ ٢٥ ٣٥ ٢٧
 اللوازم واملعدات ٢٨٠ ٣٢٧ ١٢١ ١١٣ ١٤٢ ٧٢ ٩ - ٨١ ١٩٩ ١٠٠ ١٢٣ ٢٢٣ ١٧٣
 نفقات إدارة املرافق املشتركة ٣٤٠ ٣٩٨ ٦٦٢ ٦١٠ ٣٦٠ ١٨٤ ١٣١ - ٣١٥ ٥٣٢ ٣٣٠ ٣٤٥ ٦٧٥ ٥٢٠
 اجملموع الفرعي لنفقات برامج أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ١٠ ٧٤٢ ١٢ ٥٣٧ ١١ ٢٨١ ١٠ ٣٩٩ ١٠ ١٤٤ ٥ ٠٠٨ ٨٥٤ ٩٨٣ ٦ ٨٤٦ ١٤ ١٤٩ ٨ ٤١٠ ٨ ٦٠٥ ١٧ ٠١٥ ١٣ ٠٩٦

 املخصصات لآللية العاملية ٣ ٥٢٥ ٤ ١١٣ ٣ ٧٠١ ٣ ٤١١ ٣ ٥٢٥     ٤ ٠٥٤ ٢ ٣١١ ٢ ٤٧٤ ٤ ٧٨٥ ٣ ٦٨٢
 جمموع الربامج ١٤ ٢٦٧ ١٦ ٦٥٠ ١٤ ٩٨٢ ١٣ ٨١٠ ١٣ ٦٦٩     ١٨ ٢٠٣ ١٠ ٧٢١ ١١ ٠٧٩ ٢١ ٨٠٠ ١٦ ٧٧٨
 النفقات العامة ١ ٨٥٥ ٢ ١٦٥ ١ ٩٤٨ ١ ٧٩٤ ١ ٧٧٧     ٢ ٣٦٦ ١ ٣٩٤ ١ ٤٣٩ ٢ ٨٣٣ ٢ ١٨٠
 احتياطي رأس املال املتداول ١١٢ ١٣١ ١١٩ ١١٠ ٢٤     ١٣٩ ٢٩٢ ٣٣ ٣٢٥ ٢٥٠
 موع تقديرات االحتياجات من املواردجم ١٦ ٢٣٤ ١٨ ٩٤٦ ١٧ ٠٤٩ ١٥ ٧١٤ ١٥ ٤٧٠     ٢٠ ٧٠٨ ١٢ ٤٠٧ ١٢ ٥٥١ ٢٤ ٩٥٨ ١٩ ٢٠٨
 مسامهة حكومة البلد املضيف: مطروحاً منه ٩٠٩ ١ ٠٢٣ ١ ١١٠ ١ ٠٢٣ ٩٠٩     ١ ١١٠ ٦٦٧ ٦٦٧ ١ ٣٣٤ ١ ٠٢٣
 صايف املبلغ املطلوب ١٥ ٣٢٥ ١٧ ٩٢٣ ١٥ ٩٣٩ ١٤ ٦٩١ ١٤ ٥٦١     ١٩ ٥٩٨ ١١ ٧٤٠ ١١ ٨٨٤ ٢٣ ٦٢٤ ١٨ ١٨٥

١٠٠,٠٠ ٪١٠٠,٠٠ ٪١٠٤,٠١ ٪٨١,٩٧ ٪٩٥,٠٢ )١(٪٤٦,٦٢ )١(٪٧,٩٥ )١(٪٩,١٥ )١(٪٦٣,٧٣ ٪١١٨,٥٢ ٪٧٦,٦١ ٪٧٧,٥٥ ٪١٥٤,١٦ ٪١٠١,٤٦٪  

 .النسب املئوية املبينة يف هذا السطر تتعلق بأمانة اتفاقية مكافحة التصحر وحدها )١( 
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ـ        -٦اجلـدول     ة التصحر من املوظفني    احتـياجات أمانـة اتفاقـية مكافح
 )اليورو/تحدةبآالف دوالرات الواليات امل (

 
   ٢٠٠٧-٢٠٠٦متوسط تكاليف     

   دوالر يورو ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧
 الفئة الفنية وما فوقها -ألف      
 أمني عام مساعد  ٢٥٢ ١٩٤ ١ ١ ١ ١
 ١-مد  ٢٠٩ ١٦١ ٢ ٢ ٢ ٢
 ٥-ف  ١٧٧ ١٣٦ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠
 ٤-ف  ١٤٩ ١١٥ ٨ ٨ ٨ ٨
 ٣-ف  ١٢٥ ٩٦ ٥ ٥ ٥ ٥
 ٢-ف  ١٠٥ ٨١ ٤ ٤ ٤ ٤
 اجملموع الفرعي ألف   ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠
 فئة اخلدمات العامة -باء   ٨٩ ٦٩ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣
 )باء + ألف(اجملموع    ٤٣ ٤٣ ٤٣ ٤٣

 .ومل تطلب أية إعادة تصنيف للوظائف باألمانة جديدة إنشاء أية وظائفقترح ُي مل هينبغي مالحظة أنو -٣٢



ICCD/COP(7)/2/Add.1 (A) 
Page 17 
 

 التنفيذيةوالسياسات اإلدارة 
٤- ف١؛ ١- مد١مساعد أمني عام؛  ١

  خدمات عامة٣

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦قترح ألمانة اتفاقية مكافحة التصحر للفترة ملوا  احلايل املالك األساسي- خمطط بياين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يعمل بدون تفرغ خمتصاً ببلدان آسيا الوسطى األطراف، يف وحدة آسيا * 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤وظائف جممدة خالل فترة  ** 

 تيسري التنفيذ
**١-مد  ١

ــدة وحـ
 أفريقيا

 
 ٥-ف ١
 ٤-ف ٢
 ٣-ف ١
خدمات ١

 عامة   

 وحدة آسيا
 
 ٥-ف ١
 **٥-ف ١
 ٤-ف ١
 ٣-ف ١
ــات ١ خدم

 عامة   

وحدة أمريكا
الالتينـــية

 والكارييب
 
 ٥-ف  ١
 ٤-ف  ١
 ٣-ف ١
خدمــات ١

 عامة   

ــات العالق
ــية اخلارج

 واإلعالم
 
 ٥-ف ١
 ٢-ف ٣
خدمات ٢
  عامة  

وحدة أوروبا
 
  ٥-ف ١
  *٤-ف ١
ــات ١ خدم

 عامة   

مؤمتـر األطراف
وهيئتاه الفرعيتان
واملشورة القانونية

 
 ٥-ف ١
 **٥-ف ١
 ٣- ف١
 ٢- ف ١
ــات١  خدمـ

    عامة

العــــــلم
 والتكنولوجيا

 
 ٥-ف ١
 ٤-ف ١

اخلدمات اإلداريـة
  واملالية 
 
 ٥-ف ١
 ٤-ف ١
 ٣-ف ١
 عامة خدمات ٣
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -خامساً 

 التنفيذيةوالسياسات ارة اإلد -ألف

 باملسؤولية املؤسسية عن إدارة     التنفيذيةوالسياسات  اإلدارة   ينهض برنامج    :فكـرة عامـة عن الربنامج      -٣٣
 .األمانة وعن تفاعلها مع املهام اليت حتددها هلا االتفاقية ومؤمتر األطراف

 تلىب احتياجات األطراف يف الوقت       أن تعمل األمانة بشكل فعال وأن      :األهدف املتوخاة لفترة السنتني    -٣٤
 .املطلوب وفقا ألحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

 من اتفاقية مكافحة التصحر ومقررات مؤمتر األطراف        ٢٣ املادة   :األسـاس الذي تستند إليه األنشطة      -٣٥
 .ذات الصلة

  :األنشطة -٣٦

 ختطيط وتنسيق عمل األمانة -

والدعم للرئيس وملكتب مؤمتر األطراف ولرئيس جلنة استعراض تنفيذ اتفاقية          تقـدمي املشـورة      -
 مكافحة التصحر مكتب اللجنة

 تنظيم عمليات اإلدارة الداخلية وتنفيذها -

 اإلشراف على إدارة األمانة -

 حتليل املسائل الناشئة املتعلقة بالسياسة والتفاعل معها -

 تعبئة موارد إضافية -

 ألمانة يف احملافل الدولية وغريهاتنسيق متثيل ا -

 التعاون مع مرفق البيئة العاملية -

 التعاون مع اآللية العاملية ومع أعضاء جلنة التيسري التابعة هلا -

 تعزيز وصيانة الروابط مع املنظمات والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة -

 .القيام مبهام التسجيل والربيد -

أن يتسم عمل األمانة حبسن التخطيط والتنسيق وأن        . الدعم السياسي للعملية   ىم ين نأ :ةبتقرالنتائج امل  -٣٧
 .ُتضمن سرعة االستجابة للواليات احلكومية الدولية



ICCD/COP(7)/2/Add.1 (A) 
Page 19 
 

 :االحتياجات من املوارد -٣٨

ــاعد،   ١ :املالك األساسي ــني عــام مس  ٣، ٤- ف١، ١- مــد١ أم
 خدمات عامة 

 املوظفون

  دوالر يورو

 تكاليف املوظفني ١ ٧٧٨ ٠٠٠ ١ ٣٦٨ ٠٠٠
 اخلدمات االستشارية ٨٦ ٠٠٠ ٦٦ ٠٠٠
 السفر ٥٤١ ٠٠٠ ٤١٧ ٠٠٠
 الضيافة  ٣٥ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠
جممـــوع احتـــياجات اإلدارة التنفـــيذية ١ ٨٧٨ ٠٠٠ ٢ ٤٤٠ ٠٠٠

   والسياسات

 . خدمات عامة٢، ٣- ف١، ٥- ف٢: االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج الدعم -٣٩

 ين ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني واملشورة القانونية والقضايا العامليةالدعم الف -باء

 يقدم برنامج الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني واملشورة القانونية           :فكرة عامة عن الربنامج    -٤٠
وهو .  وأجهزة اختاذ القرار فيه    دعمـا تنظيميا وفنيا كما يقدم املشورة القانونية ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني           

أيضـا يسـاعد األطراف يف تنفيذ قرارات مؤمتر األطراف بتقدمي خدمات استشارية ودعم تعاون األطراف مع                 
 .املنظمات واملؤسسات ذات الصلة

توفر مرافق املؤمترات والوثائق واخلدمات ذات الصلة بصورة فعالة         أن  : األهداف املتوخاة لفترة السنتني    -٤١
وأن تقدَّم املشورة القانونية والدعم إىل األطراف يف املسائل املتعلقة . ميع دورات اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيةجل

 .بتنفيذ مقررات مؤمتر األطراف وتفسريه

 من اتفاقية مكافحة التصحر ومقررات مؤمتر      ٢٣ و ٨ املادتان   :األنشطةالـذي تسـتند إليه      سـاس   األ -٤٢
 .)ICCD/COP(6)/11/Add.1انظر الوثيقة  (٦-م أ/١٢ مبا فيها املقرر األطراف ذات الصلة،

 :األنشطة -٤٣

التخطـيط ملرافق املؤمترات والترتيبات الربوتوكولية وغريها من اخلدمات الالزمة لدورات مؤمتر          -
 األطراف وهيئتيه الفرعيتني وتوفريها واإلشراف عليها

 ختطيط وإدارة عملية التوثيق -

 ة مقررات مؤمتر األطرافرصد متابع -

تقـدمي املشورة والتحليل بشأن املسائل القانونية املتعلقة بالقضايا املطروحة على مؤمتر األطراف        -
 وعمل األمانة
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 .دعم تطوير الربجمة التآزرية بني اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقات املتعددة األطراف ذات الصلة -

وتقدمي .  مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني وتدعيمها بفعالية وكفاءة       تنظيم دورات  :النـتائج املرتقـبة    -٤٤
املشورة السديدة ملؤمتر األطراف وهليئتيه الفرعيتني واألطراف واملراقبني بشأن اجلوانب اإلجرائية والقانونية وكذلك 

 .وتوفري الوثائق يف الوقت احملدد. الفنية لعملية االتفاقية

 :داالحتياجات من املوار -٤٥

 املوظفون  خدمات عامة١، ٢- ف١، ٣- ف١، ٥- ف٢ :املالك األساسي
  دوالر يورو

 تكاليف املوظفني ١ ٣٥٧ ٠٠٠ ١ ٠٤٤ ٠٠٠
 اخلدمات االستشارية ٢٢٧ ٠٠٠ ١٧٥ ٠٠٠
 السفر ١٤٤ ٠٠٠ ١١١ ٠٠٠
الدعـم اللوجسـيت للدورة اخلامسة للجنة        ١٠٠ ٠٠٠ ٧٧ ٠٠٠

   استعراض تنفيذ االتفاقية اخلامس
الدعـم اللوجسـيت الجـتماع الفريق  انظر النص  انظر النص

   العامل
ــراف   ١ ٨٢٨ ٠٠٠ ١ ٤٠٧ ٠٠٠ ــر األط ــتعلق مبؤمت ــوع امل اجملم

 وهيئتيه الفرعيتني واملشورة القانونية  

ذ اتفاقية  وتقـدر التكاليف اإلمجالية لالحتياجات اللوجستية املتعلقة بتنظيم الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفي             -٤٦
 دوالر منها من امليزانية ١٠٠ ٠٠٠ويقدم مبلغ .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٠٠ ٠٠٠مكافحة التصحر بنحو 

 األساسـية لألمانـة وسـيكون عـلى األمانة أن تسعى للحصول على مسامهات إضافية من ماحنني آخرين لتوفري مبلغ                   
 .سية دوالر الستكمال مبلغ امليزانية األسا٤٥٠ ٠٠٠

وتقدر التكاليف اإلمجالية لالحتياجات اللوجستية املتعلقة بتنظيم اجتماع للفريق العامل املعين بإيصال املعلومات              -٤٧
وسيكون على األمانة أن تسعى للحصول      .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     ١٦٨ ٠٠٠على مدى مخسة أيام بنحو      

 .هل اجتماع الفريقعلى مسامهات إضافية من ماحنني آخرين كي تس

  من فئة اخلدمات العامة٢: واحتياجات الربنامج من موارد الدعم هي -٤٨

 العلم والتكنولوجيا -جيم

.  يقدم برنامج العلم والتكنولوجيا الدعم الفين للجنة العلم والتكنولوجيا وفريق خربائها           :فكرة عامة عن الربنامج    -٤٩
وهو يدعم تطوير   . يدانني العلمي والتقين وتوفري التدريب واملنح الدراسية      كمـا يديـر االتصاالت والربط الشبكي يف امل        

 .طرائق ومنهجيات للتنفيذ التآزري ويتوىل شؤون االتصال باجملتمع العلمي الدويل

 أن يعزَّز التعاون العلمي والتكنولوجي املرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذ اتفاقية           :األهـداف املـتوخاة لفترة السنتني      -٥٠
 .كافحة التصحر وأن تبلَّغ عملية تنفيذ االتفاقية باملعلومات ذات الصلةم
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 من اتفاقية مكافحة التصحر ومقررات مؤمتر األطراف ذات         ٢٣ املادة   :األسـاس الـذي تستند إليه األنشطة       -٥١
 ٦-م أ /١٦ و ٦-م أ /١٥و ٦-م أ /١٤ و ٦-م أ /١٣ و ٦-م أ /١٢ و ٦-م أ /٣ و ٦-م أ /١الصـلة، مبـا فـيها املقررات        

 .)ICCD/COP(6)/11/Add.1انظر الوثيقة  (٦-م أ/٢٠ و٦-م أ/١٩و
 :األنشطة -٥٢

 تقدمي اخلدمات وتوفري املشورة يف أواهنا للجنة العلم والتكنولوجيا وملكتبها إىل جانب فريق اخلرباء -
 إعداد الوثائق للجنة العلم والتكنولوجيا مبا يف ذلك حفظ واستكمال قائمة اخلرباء املستقلني -
تيسـري مجع ونشر املعلومات املتعلقة باملواضيع ذات األولوية بالنسبة للجنة العلم والتكنولوجيا، وهي               -

املعـارف التقليدية وأنظمة اإلنذار املبكر واستراتيجيات تبليغ املعلومات واستخدامها الستنباط أفضل            
وتطبيق هنج متكامل ملعاجلة  املمارسـات ملكافحـة التصحر وختفيف آثار اجلفاف، واملعامل واملؤشرات           

 تردي األراضي وسرعة التأثر واإلصالح، إىل جانب اجملاالت اليت يركز عليها فريق اخلرباء
 تقدمي اخلدمات لربنامج زماالت اتفاقية مكافحة التصحر 

الـتعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى خاصة ضمن نطاق فريق االتصال املشترك بني اتفاقيات ريو                -
ث وبرنامج العمل املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر واخلاص بالتنوع             الثال

البيولوجي يف األراضي اجلافة وشبه الرطبة وعمل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف جمال استخدام               
 األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 وتقييم  تقييم النظم اإليكولوجية يف األلفية    مليات ذات الصلة، مبا فيها      ربـط االتصال باملؤسسات والع     -
 .تردي األراضي يف املناطق اجلافة

 تقدمي وثائق من نوعية جيدة يف الوقت املطلوب إىل جلنة العلم والتكنولوجيا ومؤمتر األطراف               :النـتائج املرتقبة   -٥٣
تقوية الروابط بني تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر       . مكافحة التصحر الشروع يف تنفيذ برنامج زماالت اتفاقية       . لدراسـتها 

 .والعمل املنَجز يف إطار اتفاقيات ومؤسسات وعمليات أخرى ذات صلة

 :االحتياجات من املوارد -٥٤

 املوظفون ٤- ف١، ٥- ف١ :املالك األساسي
  دوالر  يورو

 تكاليف املوظفني ٦٥٦ ٠٠٠  ٥٠٥ ٠٠٠
 دمات االستشاريةاخل ١١٠ ٠٠٠  ٨٥ ٠٠٠
 السفر ١١٢ ٠٠٠ ٨٦ ٠٠٠
 *الدعم اللوجسيت لالجتماعات  ١٠٠ ٠٠٠  ٧٧ ٠٠٠
 جمموع برنامج العلم والتكنولوجيا ٩٧٨ ٠٠٠ ٧٥٣ ٠٠٠

 دوالر من   ٤٨١ ٠٠٠يقدَّر الدعم اللوجسيت الجتماعات فريق اخلرباء والرسوم املتصلة بذلك بنحو            * 
 .لسنتنيدوالرات الواليات املتحدة لفترة ا
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وسُيسـعى إىل احلصـول على مسامهات إضافية لتمويل تبليغ املعلومات واملبادرات الرائدة يف جماالت املعارف                 -٥٥
التقلـيدية واملعامل واملؤشرات وأنظمة اإلنذار املبكر ونقل الدراية الفنية والتكنولوجيا؛ وتيسري عمل فريق اخلرباء؛ وبرنامج                

ر؛ وتشجيع عمليات التآزر من خالل برنامج العمل املشترك بني اتفاقية مكافحة التصحر             زماالت اتفاقية مكافحة التصح   
 .واتفاقية التنوع البيولوجي؛ وإجراء مسح وتقييم للشبكات واملؤسسات والوكاالت واهليئات القائمة

 تيسري التنفيذ -دال

ج فرعية وهي برامج أفريقيا، وآسيا،  يتألف برنامج تسهيل التنفيذ من أربعة برام:فكرة عامة عن الربنامج -٥٦
). بلدان واقعة مشايل البحر األبيض املتوسط وبلدان وسط وشرق أوروبا         (وأمـريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا      

 .ويساعد الربنامج البلدان األطراف على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية وفقاً ألحكام مرفقات التنفيذ اإلقليمي

 تقدمي املشورة بشأن السياسات والربجمة والتنفيذ واإلبالغ وتيسري         :ملـتوخى لفـترة السنتني    اهلـدف ا   -٥٧
 .املبادرات ذات األولوية ملساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماهتم بتنفيذ االتفاقية

 األول،  من املرفق١٨ من اتفاقية مكافحة التصحر، واملادة ٢٣املادة  :األساس الذي تستند إليه األنشطة -٥٨
 من املرفق اخلامس، ومقررات مؤمتر األطراف       ٨ من املرفق الثالث، واملادة      ٧ من املرفق الثاين، واملادة      ٨واملـادة   

انظـر الوثيقة   (٦-م أ/١٢ و٦-م أ/٩ و٦-م أ/٨ و٦-م أ /٣ و ٦-م أ /١ذات الصـلة، مبـا فـيها املقـررات          
ICCD/COP(6)/11/Add.1(. 

 :األنشطة -٥٩

ية لألطراف ولغريها من العناصر الفاعلة ذات الصلة للوفاء بالتزاماهتا مبقتضى           تقدمي مساعدة فعل   -
 االتفاقية ال سيما يف ما يتعلق بإجناز التقارير الوطنية

تقدمي املعلومات والتحليالت املتسقة من أجل استعراض التقدم الذي أحرزه مؤمتر األطراف وجلنة  -
 تنفيذ االتفاقية استنادا إىل املعلومات اليت توفرها اسـتعراض تنفـيذ اتفاقية مكافحة التصحر يف      
 األطراف وغريها من العناصر الفاعلة ذات الصلة

تقدمي املشورة فيما يتعلق بالسياسات على مجيع املستويات عن طريق توفري املعلومات واملشورة ملراكز               -
 ألطراف ذات الصلةالتنسيق بشأن جوانب حمددة من عملية تنفيذ االتفاقية ومقررات مؤمتر ا

تعزيـز التنسيق والتعاون على خمتلف املستويات مبا يف ذلك تعزيز الربط الشبكي على املستوى                -
 اإلقليمي وبني املناطق وتقدمي مدخالت حتليلية بشأن مسائل مواضيعية خمتارة

 رسات يف تشـجيع التنفـيذ الـتآزري على مجيع املستويات مبا يف ذلك توفري الدعم لنشر أفضل املما                 -
 هذا اجملال 
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تسهيل بناء الشراكات بني البلدان املتضررة من جهة، وبني هذه البلدان وبرامج الدعم الثنائية واملتعددة                -
األطراف والوكاالت واملؤسسات ذات الصلة من جهة ثانية، مبا يف ذلك إدماج برامج العمل الوطنية يف    

 .كة بالتعاون الوثيق مع اآللية العامليةبرامج التنمية وتقوية النهج القائم على املشار

 طلوبتقارير وطنية دقيقة وشاملة يف الوقت امل       من مناطق غري أفريقيا ل     رافط األ بلدان إعداد ال  :النـتائج املرتقبة   -٦٠
عملية اإلسهام يف التقدم يف تنفيذ االتفاقية مبا يف ذلك صياغة برامج العمل الوطنية وتكييفها مع          . والتحلـيل املتصل بذلك   

 .إعداد برامج العمل وتسهيل التنفيذ والتنسيق والتعاون على الصعيد دون اإلقليمي واإلقليمي واألقاليمي

 :االحتياجات من املوارد -٦١

 املوظفون خدمات عامة ٤؛ ٣- ف٣؛ ٤- ف٥؛ ٥- ف٥؛ ١- مد١ :املالك األساسي
  دوالر يورو

 تكاليف املوظفني ٥ ١٨٨ ٠٠٠ ٣ ٩٩٢ ٠٠٠
 اخلدمات االستشارية ٧١٤ ٠٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠

 السفر  ٥١٠ ٠٠٠  ٣٩٣ ٠٠٠
 اجملموع املتعلق بتيسري التنفيذ ٦ ٤١٢ ٠٠٠ ٤ ٩٣٥ ٠٠٠

 . خدمات عامة١ :االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج -٦٢

ستعراض  واالجتماعات اإلقليمية ال؛إعداد التقارير الوطنيةمن أجل  حلصول على مسامهات إضافية      ا ىلى إ سعوسُي -٦٣
؛ وحلقات العمل واملبادرات الرائدة املتعلقة باملسائل املواضيعية ذات       راف الثامن طالـتقارير الوطنـية واإلعـداد ملؤمتر األ       

األولوية، ال سيما يف سياق برامج العمل دون اإلقليمية وشبكات الربامج املواضيعية اإلقليمية؛ وحلقات العمل واملبادرات                
 .نفيذ التآزري وتسهيل االجتماعات التشاوريةالرائدة املتعلقة بالت

 العالقات اخلارجية واإلعالم -هاء

ويدعم مشاركة   يسهل برنامج العالقات اخلارجية واإلعالم التنسيق بني الوكاالت       : فكـرة عامة عن الربنامج     -٦٤
ويف أثناء  . تحدة ملكافحة التصحر  املـنظمات غري احلكومية يف عملية تنفيذ االتفاقية ويقدم معلومات حول اتفاقية األمم امل             

، سيويل اهتمام خاص للسنة الدولية للصحارى والتصحر اليت عينت اجلمعيةُ العامة لألمم             ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـترة السنتني    
 .املتحدة األمني التنفيذي منسقا هلا

للصحارى والتصحر إىل   أن يقدَّم دعم فعلي لتنسيق ومتابعة أنشطة السنة الدولية          : اهلدف املتوخى لفترة السنتني    -٦٥
 .جانب اإلعالم بصورة عامة وتعزيز الوعي العاملي باالتفاقية وااللتزام هبا

 من اتفاقية مكافحة التصحر ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة ٢٣املادة   :األساس الذي تستند إليه األنشطة     -٦٦
 .٥٨/٢١١ ، وقرار اجلمعية العامة٦-م أ/٣ و املقرر ٦-م أ/١مبا فيها املقرر 

 : األنشطة -٦٧
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 دعم تنسيق وتنظيم األنشطة املتعلقة بالسنة الدولية للصحارى والتصحر -

عقـد املشـاورات والـتعاون مع الوكاالت األساسية يف املسائل املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر،                -
 كاألهداف اإلمنائية لأللفية

  األمم املتحدة يف جمال التنمية املستدامة ومتابعتهاالتحضري لالجتماعات واللقاءات اهلامة اليت تنظمها -

 دعم املشاركة الفعالة للمنظمات غري احلكومية واجملتمعية يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر -

 مواصلة تطوير االستراتيجية اإلعالمية التفاقية مكافحة التصحر وتنفيذها -

 تطوير وإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية -

 يانة موقع اتفاقية مكافحة التصحر على شبكة ويب واستكمال املعلومات الواردة فيهص -

 االتصال بوسائط اإلعالم -

 .تطوير وصيانة مكتبة اتفاقية مكافحة التصحر -

اضطالع الوكاالت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بدور أكرب يف عملية تنفيذ اتفاقية              :النتائج املرتقبة  -٦٨
مكافحـة التصـحر؛ ووصول أنشطة السنة الدولية للصحارى والتصحر إىل اجلماهري العريضة؛ وحصول املسائل املتعلقة                
بتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على املزيد من االهتمام يف أهم العمليات احلكومية الدولية؛ وتطوير مشاركة اجملتمع املدين                 

 املعلومات املتعلقة باتفاقية مكافحة التصحر بصورة فعالة على األطراف واملراقبني           يف عملية تنفيذ االتفاقية وحتقيقها؛ ونشر     
 .ووسائط اإلعالم وعامة اجلمهور

 :االحتياجات من املوارد -٦٩

 املوظفون  خدمات عامة٢؛ ٢- ف٣؛ ٥- ف١ :املالك األساسي
  دوالر يورو

 تكاليف املوظفني ١ ٣٥٣ ٠٠٠ ١ ٠٤١ ٠٠٠
 اخلدمات االستشارية ١٢٠ ٠٠٠ ٩٢ ٠٠٠
 السفر ١٠٠ ٠٠٠ ٧٧ ٠٠٠
 الطباعة والنشر  ٥٠ ٠٠٠  ٣٩ ٠٠٠

اجملمـوع املـتعلق بالعالقات اخلارجية ١ ٦٢٣ ٠٠٠ ١ ٢٤٩ ٠٠٠
   واإلعالم

وتـتعلق اخلدمات االستشارية باألنشطة األساسية مبا فيها تلك املتعلقة بتنسيق وتنظيم السنة الدولية للصحارى                -٧٠
 وسُتدعم مبوارد إضافية استجابة     ٢٠٠٦ وستتطلب تلك األنشطة اللجوء املتكرر إىل اخلربة اخلارجية يف عام            .والتصـحر 

 .ICCD/COP(7)/2/Add.2للمتطلبات الواردة يف الوثيقة 
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كورة الطباعة والنشر أساسا باإلعالم وبوالية التوعية املنوطة باألمانة مثلما جاء بالتفصيل يف األنشطة املذ             وتتعلق   -٧١
 . أعاله، مبا يف ذلك أنشطة السنة الدولية للصحارى والتصحر٦٧يف الفقرة 

وسُيسـعى إىل احلصـول على موارد إضافية لتمويل األنشطة واملواد اإلعالمية املتعلقة بالسنة الدولية للصحارى          -٧٢
 .فحة التصحر واالستعداد هلاوالتصحر إىل جانب مشاركة املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات وفعاليات اتفاقية مكا

 اخلدمات اإلدارية واملالية -واو

مساعدة األمني التنفيذي يف ختطيط وتطوير وتنسيق ومراقبة وإدارة موارد األمانة           : فكـرة عامـة عن الربنامج      -٧٣
 .وتوفري الدعم الكايف لعمل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني

دار أعمال األمانة بفعالية وكفاءة وفقا ألنظمة وقواعد األمم املتحدة          أن تُ : اهلـدف املـتوخى لفـترة السنتني       -٧٤
 .وللقواعد املالية مبوجب االتفاقية وللتوجيهات والسياسات اإلدارية ذات الصلة

انظر الوثيقة   (١-م أ /٢ من اتفاقية مكافحة التصحر واملقرر       ٢٣املادة   :األسـاس الـذي تستند إليه األنشطة       -٧٥
ICCD/COP(1)/11/Add.1(. 

 :ألنشطةا -٧٦

  ورفع تقارير هبذا الشأن٢٠٠٧-٢٠٠٦رصد استخدام امليزانية لفترة السنتني  -

 إعداد خمصصات امليزانية ومراقبة النفقات واعتمادها -

 توفري الوسائل اللوجستية الفعلية والفعالة لتسهيل املفاوضات احلكومية الدولية وعمليات الشراء -

  امليزانية األساسية وتوزيع املعلومات املالية والفنية بشأن تربعات املاحننيمتابعة املسامهات يف -

 حتديد االحتياجات واإلمكانيات املشتركة من أجل التعاون يف خمتلف املسائل مبا فيها جممَّع األمم املتحدة -

وظفني وترتيبات تدريب   إدارة املوارد البشرية مبا يف ذلك عملية التوظيف يف األمانة ونظام تقييم أداء امل              -
 املوظفني

 تقدمي املشورة الفنية والدعم خلدمات تكنولوجيا املعلومات -

 تنسيق عمل مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني وإعداد ردود على استنتاجاهتم -

ملصروفة توفري خدمات السفر للموظفني وللممثلني املموَّلني، مبا يف ذلك إصدار التذاكر وإدارة املبالغ ا              -
 مقدما ومعاجلة املطالبات بنفقات السفر وسدادها

إعـداد عملـيات املطابقة بني احلسابات الدائنة واملدينة على أساس شهري بغية تسهيل عملية احملاسبة                -
 .واالستعراض املنتظم لاللتزامات املستَحقة لضمان تصفيتها يف وقتها
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إعداد وثائق امليزانية والتقارير    .  ومراقبة أصول األمانة واحملافظة عليها     زيادة املساءلة اإلدارية   :النـتائج املرتقـبة    -٧٧
توفري املعلومات املالية يف الوقت احملدد وتقدمي الدعم اللوجسيت بشكل          . اإلدارية إعدادا دقيقا وتوزيعها يف الوقت املطلوب      

وجودة مستوى املوظفني املعينني ومراعاة     . يقوضمان التقيد بأنظمة وقواعد األمم املتحدة الواجبة التطب       . فعـال للعمليات  
وإدراج البيانات املالية بشكل سليم يف نظام املعلومات اإلدارية         . مسأليت التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف يف تعيينهم       

يئة عمل،  توافر ب . واستعراض مهارات املوظفني بشكل مستمر وتكييفها مع متطلبات عملهم عن طريق التدريب           . املتكامل
 .من حيث األدوات واملكان املتاح، تساعد على أداء عمل جيد

 :االحتياجات من املوارد -٧٨

 املوظفون  خدمات عامة٣؛ ٣- ف١؛ ٤- ف١؛ ٥- ف١ :املالك األساسي
  دوالر يورو

 تكاليف املوظفني ١ ٤٥٣ ٠٠٠ ١ ١٢٠ ٠٠٠
 اخلدمات االستشارية - -

 السفر ٨١ ٠٠٠ ٦٢ ٠٠٠
 التأمني على املوظفني ٨٥ ٠٠٠ ٦٥ ٠٠٠
 التدريب والتطوير ٢٠٤ ٠٠٠ ١٥٧ ٠٠٠
 اخلدمات التعاقدية ١٥٧ ٠٠٠ ١٢١ ٠٠٠
 مصروفات التشغيل العامة ٨٥٥ ٠٠٠ ٦٥٨ ٠٠٠
 اللوازم واملعدات ٢٢٤ ٠٠٠ ١٧٢ ٠٠٠
 تكاليف إدارة املرافق املشتركة  ٦٧٥ ٠٠٠  ٥١٩ ٠٠٠

 ارية واملالية جمموع اخلدمات اإلد ٣ ٧٣٤ ٠٠٠ ٢ ٨٧٤ ٠٠٠

 . خدمات عامة٦؛ ٢- ف١: االحتياجات من املوارد لدعم الربنامج -٧٩

ومـن املـتوقع أن ُيحـتفظ بالترتيـب القـائم الـذي يوفر مبوجبه مكتب األمم املتحدة يف جنيف خدمات                      -٨٠
األمم املتحدة يف غري أنه، إذا أهنى مكتب      . إدارة املـوارد البشـرية عـلى أسـاس حتصـيل قيمـتها طيلة فترة السنتني               

جنـيف العمـل هبـذا الترتيـب قـبل انتهاء فترة السنتني، فسيكون على األمانة أن تعني موظفني من مستوى مناسب         
 .مستعملة يف ذلك األموال املخصصة لدعم الربنامج

 وُيقصــد بالــتأمني عــلى املوظفــني التغطــية الشــاملة اإللزامــية يف مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى -٨١
 .وياهتامجيع مست

ـ و -٨٢ والتدريب على لغات األمم : من احلفاظ على كفاءاهتم احلالية     موظفي اتفاقية مكافحة التصحر      ن التدريبُ ميكِّ
 .املتحدة الرمسية خدمة متاحة جلميع املوظفني يف منظومة األمم املتحدة كلها

 .يف االتصاالت والبنود املشاهبةوتقّوم نفقات التشغيل العامة أساسا باليورو وهي تتعلق يف معظمها بتكال -٨٣

حنو ثلث جمموع  (اللوازم املكتبية العادية ومن برنامج الستبدال احلواسيب        تـتكون اللوازم واملعدات أساسا من       و -٨٤
مبا أن معظم الربامج    (وبرنامج لتطوير الربامج احلاسوبية     ) احلواسـيب اململوكـة التفاقـية مكافحة التصحر يف كل عام          

 ).٢٠٠٦تفاقية لن حتصل على دعم من صانعيها بعد عام احلواسوبية لال
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إدارة أماكن عمل اتفاقية مكافحة التصحر مبا يف        املتعلقة ب التكاليف  يقصد بتكاليف إدارة املرافق املشتركة تلك       و -٨٥
مقرها يف بون   ذلـك املرافق والتكاليف املتصلة باخلدمات املشتركة اليت تقتسمها مجيع منظمات األمم املتحدة اليت يوجد                

 .)٢(والواقعة يف هاوس كارستانني

 تكاليف دعم الربامج -زاي 

لرسم لدعم  حسابات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر       ختضع  ألمم املتحدة،   لوفقـاً للقواعد املالية      -٨٦
لقاء اخلدمات  هو رسم واجب السداد لألمم املتحدة       مجيع النفقات الفعلية، و   على   يف املائة    ١٣الـربامج بنسـبة     

اليت تتحملها يف   د نسبة من هذا املبلغ إىل األمانة لتغطية بعض نفقات التشغيل            اعتو. اإلداريـة املقدمة إىل األمانة    
 )ICCD/COP(4)/11/Add.1انظر الوثيقة  (٤-م أ/٤، وفقا للمقرر  اإلدارية اخلدماتبرنامجإطار 

يف )  يورو ٩ ٠٣٥ ٠٠٠( دوالر   ١١ ٧٤٠ ٠٠٠بلغ  وعلى أساس مستوى إنفاق يف امليزانية األساسية ي        -٨٧
 ، ُيقدر رسم دعم الربامج مببلغ    ٢٠٠٧يف عـام    )  يـورو  ٩ ١٤٦ ٠٠٠( دوالر   ١١ ٨٤٤ ٠٠٠ و ٢٠٠٦عـام   
 .على التوايل، ) يورو١ ١٠٧ ٠٠٠(دوالر  ١ ٤٣٩ ٠٠٠و)  يورو١ ٠٧٣ ٠٠٠( دوالر ١ ٣٩٤ ٠٠٠

  املتداَولاحتياطي رأس املال -حاء 

احتياطي رأس املال املتداَول احملتفظ به يف ، اإلبقاء على مستوى ٦-م أ/٢٣، يف مقرره األطرافقرر مؤمتر  -٨٨
نظر الوثيقة  أ( يف املائة من امليزانية األساسية املعتمدة، مبا يف ذلك النفقات العامة             ٨,٣عـند   الصـندوق العـام     

ICCD/COP(6)/2/Add.1( .        دوالر   ٧١٤ ٠٠٠داَول  ومـن املتوقع أن يبلغ احتياطي رأس املال املت )٥٤٩ ٠٠٠ 
 . ٢٠٠٥يف هناية عام ) يورو

 مسامهة البلد املضيف يف امليزانية األساسية -سني 

 يف ميزانية ا، ستساهم حكومة أملاني إىل األمانةحكومة أملانياالذي قدمته عرض الوفقاً للشروط الواردة يف  -٨٩
وينتج عن هذا اخنفاض    .  كطرف يف االتفاقية   كها املقدر عالوة على اشترا  سنوياً   يورو   ٥١١ ٢٩٢األمانـة مببلغ    

 دوالر لكل سنة من السنتني مبتوسط  ٦٦٧ ٠٠٠االشتراكات املقدرة اليت جيب أن تدفعها األطراف األخرى مببلغ          
 .٢٠٠٥يونيه /يناير وحزيران/سعر الصرف الرمسي املعتمد من قبل األمم املتحدة يف الفترة ما بني كانون الثاين

 نون - التكاليف املتصلة باالنتقال إىل جممع األمم املتحدة يف بون

عرضت حكومة أملانيا على املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت تتخذ من بون مقرا هلا أن توفر هلا  -٩٠
فته املمثل املعيَّن ونيابة عن األمني العام لألمم املتحدة وبص). بوندستاغ(أماكن عمل بديلة يف مباين الربملان السابقة 

لإلشراف على تنفيذ اتفاق املقر املربم بني األمم املتحدة وأملانيا، أعرب مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للسلطة 
املختصة يف حكومة أملانيا عن تقدير منظمات األمم املتحدة اليت يقع مقرها يف بون لقرار إنشاء جمّمع لألمم املتحدة 

 .نظمات بصورة دائمة دون أن يكلفها ذلك مبلغا إضافياتستخدمه تلك امل
                                                      

 .هاوس كارستانني هو اسم املقر احلايل ألمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )٢(



ICCD/COP(7)/2/Add.1 (A) 
Page 28 

 

 

واستعرضت فرقة عمل شكلتها األمم املتحدة من نظراء أملان خمتصني وممثلني عن منظمات األمم املتحدة                -٩١
وتعتقد منظمات األمم املتحدة يف بون أن نقل وشغل . تصميم وبناء املقار اجلديدة بناء على عملية ختطيط مشتركة

ـ  ب اجلديدة، خالل فترة السنتني هذه، لن يؤثرا على التكاليف املتكررة اليت تتحملها املنظمات يف مقارها                املكات
ومن املرتقب أن . احلالية ما مل تكن تلك التكاليف تتعلق بتخصيص مكان إضايف يسع الزيادة يف أعداد العاملني هبا

وينبغي أن يالحظ األطراف أن تكاليف الصيانة       . ٢٠٠٦تنتقل األمانة إىل جمّمع األمم املتحدة اجلديد خالل عام          
وما يزال توزيع التكاليف بني حكومة أملانيا       . واألمن مل تقدر بعد   ) التكييف واملصاعد والتدفئة  (املـتعلقة باملرافق    

 .ومنظمات األمم املتحدة املعنية قيد النظر بالتشاور مع مجيع األطراف املعنية

 والصندوق اخلاص للمشاركة الطوارئميزانيات  -سادساً 

 تقديرات نفقات الطوارئ املتعلقة خبدمات املؤمترات -٧اجلدول 
 )إذا قررت اجلمعية العامة عدم إدراج نفقات دورات مؤمتر األطراف يف ميزانيتها العادية(

 )اليورو/ةبآالف دوالرات الواليات املتحد(

٢٠٠٧-٢٠٠٦  ٢٠٠٣ ٢٠٠٥  
 أوجه اإلنفاق الردو يورو دوالر يورو دوالر يورو

 سعر الصرف املستخدم   ٠,٨٥٦٩   ١,٠٨٥   ١,٢٩٩٤
٢ ١٥٥  ٢ ٨٠٠  ٢ ١٤٩  ٢ ٣٣٢  ٢ ٦٤٢  ٢ ٢٦٤  خدمات اجتماعات األمم املتحدة 
 ) يف املائة١٣(النفقات العامة  ٢٩٤ ٣٤٣ ٣٠٣ ٢٧٩ ٣٦٤ ٢٨٠

٢ ٤٣٥  ٣ ١٦٤  ٢ ٤٢٨  ٢ ٦٣٥  ٢ ٩٨٥  ٢ ٥٥٨  جمموع االحتياجات من املوارد 

ذا قـررت اجلمعية العامة عدم إدراج نفقات دورات مؤمتر األطراف يف قائمة االجتماعات املمولة من                إو -٩٢
 .ميزانيتها العادية، سيتعني على األطراف حتمُّل التكاليف املتعلقة خبدمات املؤمترات

 لم والتكنولوجيا لجنة الع اليت تضم الدورة الثامنة ل    (األطراف  تـنعقد الدورة الثامنة ملؤمتر      فـترض أن    ُيو -٩٣
وسيلزم اختاذ الترتيبات   . ٢٠٠٧ ملدة أسبوعني متعاقبني يف عام       )والدورة السادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية     

أي (ألسبوعني  من ا يف أي وقت    مع السماع بعقد جلستني متزامنتني      خدمات االجتماعات ملدة أسبوعني،     وفري  لت
ما يقدر بألفي صفحة من     الترمجة وجتهيز وتوزيع    و) األسبوعني جلسة خالل فترة     ٤٠ جلسـة أسـبوعياً أو       ٢٠

التكلفة الكاملة هلذه املتطلبات    تقدَّر  و.  صفحة بعد الدورة   ١٠٠ صفحة أثناء الدورة و    ١٥٠الوثائق قبل الدورة و   
 .) يورو٢ ٤٣٥ ٠٠٠ ( دوالر ٣ ١٦٤ ٠٠٠مببلغ 

 ١ ٨٠٨ ٠٠٠مبلغ إضايف قدره توفري  سيلزم  بون، يفؤمتر األطراف   الدورة الثامنة مل  ويف حـال انعقـاد       -٩٤
مكان  تكاليف استئجار     ذلك لتغطية التكاليف املتعلقة بالترتيبات اللوجستية، مبا يف      )  يورو ١ ٣٩١ ٠٠٠(دوالر  
والتعاقد مع موظفني حمليني خلدمة املؤمترات، وتوفري أجهزة وموظفي األمن        املؤمتر وتركيب أجهزة االتصال     انعقاد  

 .لوازم والتجهيزاتواستئجار ال
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 املتعلقة بعقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف يف بون تكاليف التشغيل -٨اجلدول 
 )اليورو/ املتحدةبآالف دوالرات الواليات(

  تقديرات نفقات الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف 
٢٠٠٧  

 أوجه اإلنفاق  دوالر يورو
 سعر الصرف املستخدم   ١,٢٩٩٤
١ ١١٩  التكلفة اإلضافية  ١ ٤٥٤ 
 نفقات طارئة  ١٤٦ ١١٢
١ ٢٣١  اجملموع الفرعي  ١ ٦٠٠ 
 النفقات العامة  ٢٠٨ ١٦٠
١ ٣٩١  جمموع االحتياجات من املوارد  ١ ٨٠٨ 

 . تقديرات املوارد الالزمة للصندوق اخلاص للمشاركة يف فترة السنتني١٠ويبني اجلدول  -٩٥

 وارد للصندوق اخلاص االحتياجات التقديرية من امل-٩اجلدول 
 )اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

٢٠٠٧-٢٠٠٦    

 أوجه اإلنفاق   دوالر يورو
 سعر الصرف املستخدم      ١,٢٩٩٤

  االجتماعاتسفر املمثلني واملشاركني يف      
الدورة اخلامسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية      ١ ٢٥٠ ٩٦٢
 دورة الثامنة ملؤمتر األطراف ال    ١ ٣٤٢ ١ ٠٣٣
 النفقات العامة   ٣٣٧ ٢٥٩
 جمموع االحتياجات من املوارد     ٢ ٩٢٩ ٢ ٢٥٤

  االستنتاجات والتوصيات-سابعاً 

 االستنتاجات -ألف 

يعرض مشروع الربنامج وامليزانية هذا برنامج العمل واالحتياجات من املوارد يف إطار امليزانية األساسية               -٩٦
كما يعرض هذا املقترح التقديرات اخلاصة      . عادة قـدرة التشغيل الكاملة على مستوى املوظفني املعتمدين        السـت 

بالصـندوق اخلاص للمشاركة ويقدم فكرة عامة عن األنشطة املخطط هلا ضمن كل برنامج ميوَّل من الصندوق                 
 ).ICCD/COP(7)/2/Add.2(وترد معلومات أكثر تفصيال عن األنشطة التكميلية يف الوثيقة . التكميلي

 دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني وتوفري الدعم        ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومـن أهم أنشطة فترة السنتني        -٩٧
إلعـداد تقاريـر عن تنفيذ االتفاقية يف مناطق غري أفريقيا وترتيبات أخرى لعقد اجتماعات االستعراض املقبلة،                 
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رية يف عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر واألنشطة املتعلقة بالسنة          وتعزيـز اجلوانب العلمية واملواضيعية والتآز     
 .الدولية للصحارى والتصحر

وللعوامل اخلارجية واملستقلة عن أنشطة األمانة، ال سيما تقلب سعر الصرف بني دوالر الواليات املتحدة  -٩٨
. أثبتته إعادة حساب التكاليف يف امليزانية املقترحةوهو أمر . واليورو، آثار بالغة على توافر املوارد يف إطار امليزانية

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

 التوصيات -باء 

 : مبا يلي، يف القيامةلسابع يف دورته ا،طرافقد يرغب مؤمتر األ -٩٩

 دوالر من دوالرات الواليات     ٢٣ ٦٢٤ ٠٠٠أن يعتمد برنامج وميزانية تبلغ قيمتهما اإلمجالية         )أ( 
ما عدا ( أعاله ٣، لألغراض املبينة يف اجلدول   ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني   )  يـورو  ١٨ ١٨٥ ٠٠٠(املـتحدة   

 ؛)النفقات الطارئة

 األمني التنفيذي باستعمال األموال الفائضة عن فترات السنتني السابقة لتمويل حاالت            أن يأذن  )ب( 
العجز النامجة عن ارتفاع قيمة اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة أثناء فترة السنتني احلالية يف حدود مبلغ قدره 

  دوالر؛١ ٥٠٠ ٠٠٠

 التدابري اليت ينبغي اختاذها حلماية أموال االتفاقية      أن ينظر يف اخليارات اليت عرضتها األمانة بشأن        )ج( 
 من اآلثار السلبية لتقلب سعر الصرف؛

أن يـأذن لألمانـة بتطبيق جدول االشتراكات الذي سُيعتمد يف الدورة الستني للجمعية العامة               )د( 
 لألمم املتحدة؛

م املشورة إىل األمانة بشأن أن يستعرض حاالت األرصدة املستحقة من اشتراكات قدمية وأن يقد      )ه  ( 
 كيفية التعامل مع هذه املسألة؛

أن يوجـه األمانة بشأن كيفية التصرف يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة على متويل تكاليف                 )و( 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦خدمات املؤمتر املوصى هبا يف ميزانية 

 يف بون شريطة أال يتسبب يف حتميل أن يوافق على اقتراح االنتقال إىل مرافق جمّمع األمم املتحدة  )ز( 
 .امليزانية األساسية لألمانة
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Annex I 

2005JUNE -2001JANUARY - COPARED TO THE EUROTED STATES DOLLAR ASEVOLUTION OF THE UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  Note:  Table This graph reflects values of EUR/USDthe Euro and the US dollar at United Nations official exchange rates for each month of the period from 
starting January 2001 throughand ending June 2005. 
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 املرفق الثاين

 عمالت التقييم واإلبالغ اليت تستخدمها خمتلف املنظمات املوجودة يف أوروبا

ولية أخرى تقع مقارها يف أوروبا عن استعمال دوالر الواليات          مبـرور السنني، حتولت األمم املتحدة ومنظمات د        
 :وفيما يلي التعديالت اليت قامت هبا هذه املنظمات املوجودة يف أوروبا. املتحدة كعملة أساسية للتقييم واإلبالغ

 املنظمة التقييمعملة  اإلبالغعملة 

 احملكمة الدولية لقانون البحار اليورو اليورو
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اليورو اليورو

 منظمة العمل الدولية الفرنك السويسري دوالر الواليات املتحدة
 املنظمة البحرية الدولية اجلنيه اإلسترليين اجلنيه اإلسترليين
االحتاد الدويل لالتصاالت؛ االحتاد الربيدي العاملي؛       الفرنك السويسري الفرنك السويسري

ـ    ية للملكية الفكرية؛ املنظمة العاملية     املـنظمة العامل
 لألرصاد اجلوية

 اليونسكو الدوالر/اليورو الدوالر
يف طور التحول إىل (الدوالر 

 )اليورو
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليورو

 منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية الدوالر/اليورو الدوالر
 مم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األ الدوالر/اليورو الدوالر
 منظمة األغذية والزراعة الدوالر الدوالر
 منظمة حظر األسلحة الكيميائية اليورو اليورو
 منظمة الصحة العاملية )يف طور التحول إىل اليورو(الدوالر  الدوالر
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 املرفق الثالث

 ة واليورو بدوالرات الواليات املتحد-) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(تطور امليزانية 
)اليورو/بآالف دوالرات الواليات املتحدة (
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Annex IV 
UNITED NATIONS OFFICIAL SALARY SCALE CHANGES DURING 2001– 2005 

UN Official 
Salary Scale Changes During 2001 - 2005
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