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

 الربنامج وامليزانية

 إضافة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦رة السنتني الربنامج وامليزانية لفت

 )١(مذكرة مقدمة من اآللية العاملية

 موجز

 أحكام اتفاقية مكافحة    ٢٠٠٧-٢٠٠٦تعكـس امليزانية األساسية املقترحة لآللية العاملية لفترة السنتني           -١
 .التصحر ومقررات مؤمتر األطراف

تنمية الزراعية بشأن طرائق عمل     ووفقـاً ملذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل لل           -٢
اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية، قام املدير العام لآللية العاملية بإعداد اقتراح امليزانية األساسية هذا بالتشاور التام                

ووافق عليه رئيس الصندوق الدويل للتنمية      . مـع مكتـب املراقب املايل لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية          
 .ية، ويتم عرضه من مث على مؤمتر األطراف للموافقة عليهالزراع

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويقدر أن إمجايل متطلبات امليزانية األساسية لآللية العاملية من املوارد خالل فترة السنتني  -٣
رة مبـا يف ذلـك الوظائف اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، والنفقات املباش                  

جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية الدولية ملكافحة التصحر       /للمكتب والسفر اإللزامي حلضور دورات مؤمتر األطراف      

                                                      

 .استنسخت هذه الوثيقة كما تلقتها األمانة من اآللية العاملية، بدون تنقيح رمسي )١(
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 ٢ ٧٩٤ ٧٦٧ و ٢٠٠٦ دوالراً لعام    ٢ ٦١١ ٨٨٢( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة       ٥ ٤٠٦ ٦٤٩يبلغ  
 .، مبا يف ذلك النفقات اإلدارية العامة)٢٠٠٧دوالراً لعام 

مثل ( يشـمل هـذا املبلغ نفقات تشغيلية أخرى ذات صلة بربنامج عمل اآللية العاملية لفترة السنتني        وال -٤
نفقات املوظفني املؤقتني، واخلدمات االستشارية، ونفقات السفرات الرمسية األخرى، واالتصاالت، واملنشورات           

 ).وغري ذلك من نفقات التشغيل العامة

ساس سيناريو عدم حدوث أية زيادة يف عدد املوظفني خالل فترة السنتني         وقـد أعد هذا االقتراح على أ       -٥
وبافتراض أن متويل نفقات التشغيل املتبقية سيظل يتم بفضل التربعات اليت تقوم اآللية العاملية بتعبئتها من الشركاء 

ات حلساب املوارد اخلاصة    وباإلضافة إىل ذلك، ستواصل اآللية العاملية تعبئة التربع       . الثنائـيني ومتعددي األطراف   
أو /لـتمويل اتفاقـية مكافحة التصحر الستخدامها يف توفري موارد مالية تفيد البلدان األطراف النامية املتأثرة و                

شـركائها يف اجملـتمع املدين فضالً عن املنظمات والكيانات املعنية بنقل العلم والتكنولوجيا، مبا يتمشى وأحكام        
 .٩٩/١٠يس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية رقم  ونشرة رئ١-م أ/٢٤املقرر 

 بالنسبة  ٢٠٠٦ يف املائة يف     ١٢ زيادة نسبتها    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتشـمل املـوارد الالزمة لفترة السنتني         -٦
وتعكس هذه  . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يف املائة بني     ٧، وزيادة نسبتها    ٢٠٠٥للميزانية األساسية اليت أعيد وضعها لعام       

امسية ناجتة عن توقع ارتفاع جدول املرتبات، وزيادة النفقات والتكاليف بسبب التضخم، وأثر الزيادة أساساً زيادة 
 . تقلب أسعار الصرف بني اليورو ودوالر الواليات املتحدة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٥ - ١ .........................................................معلومات أساسية -أوالً 
 ٤ ٦    .........اسية لآللية العامليةاملنهجية املستخدمة إلعداد اقتراح امليزانية األس -ثانياً 
 ٥ ١٣ - ٧ ..................٢٠٠٧-٢٠٠٦برنامج عمل اآللية العاملية لفترة السنتني  -ثالثاً 
 ٧ ٢١-١٤ ..........إيضاحات بشأن املوارد الالزمة للميزانية األساسية لآللية العاملية -رابعاً 

 ٩ ٢٦-٢٢ ............................................................. االستنتاجات -خامساً 
 املرفق

 ١٠ ....................................................................موجز اجلداول والرسوم البيانية
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  معلومات أساسية-والً أ

أنشأت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر اآللية العاملية للتشجيع على اختاذ إجراءات تفضي إىل تعبئة             -١
وخالل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر     . ونقـل مـوارد مالية كبرية والتكنولوجيا إىل البلدان األطراف النامية املتأثرة           

، مت اختيار الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إليواء اآللية العاملية من           ١٩٩٧أكتوبر  /األطـراف يف تشرين األول    
وقام الصندوق الدويل للتنمية    .  بلداً صدقت على االتفاقية    ١١٣جانب مجعية على مستوى وزاري تضم أكثر من         

 لتوفري الدعم واملشورة لآللية     ١٩٩٧الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل بإنشاء جلنة تيسري يف            
ومهمـة جلـنة التيسـري هي االستجابة للحاجة إىل حتديد ترتيبات مؤسسة تعاونية بني اآللية العاملية                 . العاملـية 

 .واملؤسسات اليت لديها خربة ذات صلة ومزايا مقارنة يف جماالت هتم اتفاقية مكافحة التصحر

م املربمة بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وكما مت النص على ذلك يف مذكرة التفاه      -٢
بشأن طرائق عمل اآللية العاملية وعملياهتا اإلدارية، تشكل اآللية العاملية جزءاً عضوياً من هيكل الصندوق الدويل                

ة وظائفها حتت   وتدير اآللية العاملي  . للتنمـية الزراعية خيضع مباشرة لرئيس الصندوق، ولكن لـه هوية خاصة به           
 .سلطة مؤمتر األطراف وهي مسؤولة متاماً أمامه

واملدير العام مسؤول عن إعداد برنامج عمل اآللية العاملية وميزانيتها، مبا يف ذلك عدد املوظفني املقترح،                 -٣
ذه يف  ويـتم استعراضـه واملوافقة عليه من جانب رئيس الصندوق قبل إرساله إىل األمني التنفيذي لالتفاقية ألخ                

 .االعتبار عند إعداد تقديرات ميزانية االتفاقية، وفقاً للقواعد املالية للمؤمتر

وكمـا مت حتديد ذلك يف مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،                 -٤
قدمة إىل مؤمتر األطراف، وميكن أن      سـترد تقديرات امليزانية لآللية العاملية يف فرع منفصل من ميزانية االتفاقية امل            

تشمل النفقات اإلدارية والتشغيلية اليت سيتم متويلها من امليزانية األساسية لالتفاقية، وإن اقتضى األمر، من حساب 
 .التربعات لتغطية النفقات اإلدارية

 اآللية العاملية يف حساب امليزانية      وتتألف امليزانية اإلمجالية التشغيلية لآللية العاملية من املوارد اليت تتلقاها          -٥
األساسـية اخلاص بالنفقات اإلدارية وحساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية وحساب املوارد اخلاصة لتمويل              

ويقتصر االقتراح الراهن على املوارد الالزمة لآللية العاملية حلساب ميزانيتها األساسية           . اتفاقـية مكافحة التصحر   
 .٦-م أ/٢٩ اإلدارية لينظر فيه مؤمتر األطراف خالل انعقاد دورته السابعة وفقاً للمقرر اخلاص بالنفقات

  املنهجية املستخدمة إلعداد اقتراح امليزانية األساسية لآللية العاملية-ثانياً 

 املعتمدة، أعيد وضع ميزانية     ٢٠٠٥ وميزانية عام    ٢٠٠٦من أجل عقد مقارنة صحيحة بني ميزانية عام          -٦
 من جانب مكتب املراقب املايل لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بتطبيق الزيادات اجلديدة اليت               ٢٠٠٥ عام

 بتطبيق هيكل التكاليف    ٢٠٠٦وأعدت ميزانية عام    . طـرأت عـلى هيكل التكاليف املعيارية ومعدل التضخم        
وبوجه .  سوى معدالت التضخم   ٢٠٠٧وال تعكس ميزانية    .  ومعدالت التضخم املتوقعة   ٢٠٠٦املعـيارية لعام    

 :خاص، طبقت املنهجية التالية على خمتلف بنود اإلنفاق يف امليزانية األساسية
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طبقت التكاليف املعيارية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية على البيانات         : تكالـيف املوظفـني    �
 تستند إىل جدول    وتراعي التكاليف املعيارية مجيع املستحقات اليت     . ٢٠٠٦الـواردة يف ميزانية     

. األمم املتحدة للرواتب وكذلك ارتفاع تكاليف املعيشة الناتج عن التضخم وأثر سعر الصرف            
 دوالر ٠,٨١٩وسـعر الصرف املطبق على التكاليف املعيارية للموظفني هو يورو واحد مقابل             

عد االنفصال  وتشمل تكاليف املوظفني أيضاً التكاليف اإللزامية خلطة التأمني الصحي ب         . أمريكي
، بلغ متوسط   ٢٠٠٥ويف عام   . عن اخلدمة، اليت تديرها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة        

 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عن كل فرد٤ ٠٠٠كلفة اخلطة املشار إليها أعاله حنو 

 احلسابات  يشمل بند امليزانية هذا رسوم وتكاليف مراجعي      : نفقـات املكتب والنفقات العامة     �
اخلارجـيني، وتكالـيف التليفون والفاكس، واملعدات املكتبية، والصيانة واستئجار اخلدمات،           

، طبقت زيادة معادلة ملعدل التضخم      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وبالنسبة لفترة السنتني    . ونفقات الضيافة 
فيما و.  يف املائة يف السنة    ٢,٢ومعدل التضخم املطبق هو     . على نفقات املكتب والنفقات العامة    

 يتعلق برسوم مراجعة احلسابات اخلارجية، فقد طبقت زيادة معدل التضخم السنوي على مبلغ             
 بني الصندوق الدويل    ٢٠٠٥أبريل  / يورو الذي كان قد متت املوافقة عليه يف نيسان         ٧ ٥٠٠ال    

 .٢٠٠٥للتنمية الزراعية ومراجع احلسابات اخلارجية للسنة املالية 

يتعلق بالسفر يف مهام رمسية، وخالفاً القتراح امليزانية السابقة لفترة السنتني فيما : السفر اإللزامي �
 الـذي قدم إىل الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، ال يشمل اقتراح امليزانية هذا              ٢٠٠٥-٢٠٠٤

سوى املوارد الالزمة للسفر اإللزامي ملوظفي اآللية العاملية حلضور الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف             
 .تماع للجنة استعراض تنفيذ االتفاقية يعقد فيما بني الدوراتواج

 يف املائة من املبلغ اإلمجايل املعتمد       ١٣حتسب النفقات العامة بنسبة     : الـنفقات اإلدارية العامة    �
وعمالً مبمارسة متفق عليها نشأت من اتفاق استضافة اآللية . للمكونات املختلفة مليزانية االتفاقية

ـ    تفظ أمانة اتفاقية مكافحة التصحر والصندوق الدويل للتنمية الزراعية هبذا املبلغ           العاملـية، حت
وبوجه خاص، حتتفظ أمانة اتفاقية . كـتعويض عن اخلدمات اإلدارية اليت يقدمنها لآللية العاملية     

 لرسوم اخلزانة وغري ذلك من تكاليف اإلدارة ومجع التربعات          ٥/١٣مكافحـة التصحر بنسبة     
 ٨/١٣توزيعها على مكونات امليزانية، وحيتفظ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بنسبة اإلمجالية و

لتغطـية الـنفقات ذات الصلة بتوفري اخلدمات اإلدارية املختلفة لآللية العاملية مثل إدارة املوارد           
ات الربط البشرية، وامليزانية واحملاسبة، واخلدمات القانونية، وتبليغ الرسائل عرب اإلنترنت، وخدم

 .الشبكي، وما إىل ذلك

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ برنامج عمل اآللية العاملية لفترة السنتني -ثالثاً 
واصلت اآللية العاملية تنفيذ واليتها على أساس االستراتيجية التشغيلية اليت قدمت إىل الدورة الرابعة ملؤمتر  -٧

 ٢٠٠٦-٢٠٠٣ية العاملية للفترة    ووضعت خطة عمل لآلل   . ICCD/COP(4)/Add.1(A)األطـراف يف الوثـيقة      
توفري : بالـتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر وجلنة التيسري بالتركيز على ثالثة أهداف متكاملة هي               
 . الدعم القطري إلدراج برامج العمل الوطنية يف برامج التنمية الوطنية، وتعبئة موارد إضافية وإدارة املعلومات واملعرفة



ICCD/COP(7)/2/Add.1(B) 
Page 6 

 

ردت اإلشارة إىل ذلك يف تقرير املدير العام إىل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف عن أنشطة اآللية                وكما و  -٨
 :العاملية، وضعت هذه االجتاهات االستراتيجية موضع التطبيق من خالل أنواع ثالثة من األنشطة هي

ودون توفـري مـوارد حتفـز على دعم وضع برامج عمل وأطر شراكة على املستويات الوطنية          �
 اإلقليمية واإلقليمية؛

 تعيني وتعبئة مصادر متويل جديدة ومبتكرة لتوسيع قاعدة متويل اتفاقية مكافحة التصحر؛ �

 .ووضع استراتيجية متكاملة للمعلومات واملعرفة واالتصاالت لتيسري عملية تعبئة املوارد �

 تنفيذ االتفاقية حيتاج إىل هنج متكامل       واملنطق الكامن وراء عرض جمموعة العمليات املترابطة هذه هو أن          -٩
" إدراج"وما حتتاج إليه االتفاقية بوجه خاص هو حتديد أو      . ومنسـق بـني الشركاء املتعددين والقنوات املتعددة       

وحيتاج األمر إىل تأسيس عمليات شراكة لتحقيق التنسيق بني مجيع األطراف الفاعلة املعنية . أولوية سياسية عليا هلا
ركاء املعنيني على األصعدة الوطنية واخلارجية، احلكومية وغري احلكومية، العامة واخلاصة، وينبغي القيام ومجيع الش

 .باستثمارات حتفز على توفري موارد مالية كبرية وغريها من املوارد

ملية  يف املائة من املوارد اإلمجالية لآللية العا٦٨، أتيحت ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨وخـالل الفـترة املمتدة من       -١٠
 يف املائة   ٣٢للبلدان النامية املتأثرة وللمساعدة التقنية، وغطت نسبة        ) خمصصات امليزانية األساسية زائد التربعات    (

 يف املائة يف شكل منح      ٤٩ومن املوارد اليت قدمت للبلدان واملساعدة التقنية، وزعت نسبة          . )٢(التكاليف اإلدارية 
مثالً حبس الكربون ووضع منهجية لرصد  (ائة للمبادرات االستراتيجية     يف امل  ٤صـغرية للـبلدان املتأثرة، ونسبة       

مثالً اخلدمات االستشارية لدعم وضع برامج عمل ( يف املائة املتبقية للمشورة التقنية ٤٧وقدمت نسبة ال  ) التصحر
ذجية لتمويل  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ملشاريع منو٢,١وبوجه خاص، خصص مبلغ . )٣()وطنية

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لدعم مشاركة اجملتمع املدين يف تنفيذ             ١,٥االسـتثمارات، ومـبلغ     
. ٢٠٠٣وإمجاالً، مل يطرأ أي تغري على توزيع املوارد املالية لآللية العاملية منذ عام              . )٤(اتفاقـية مكافحة التصحر   

زة واملنح الصغرية ومشورة اخلرباء توظيفاً استراتيجياً هو توفري إمكانية متويل واهلدف من توظيف املوارد املالية احلفا
ومن أمثلة تنفيذ هذا النهج بنجاح يف احلاالت األوىل تلك اليت شوهدت يف          . استثمارات ضخمة على أرض الواقع    

 .إثيوبيا والربازيل وتونس وجنوب أفريقيا والصني وغانا

 أحرزته اآللية العاملية منذ انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف وإىل إعادة توجيه             واسـتناداً إىل الـتقدم الذي      -١١
 تتضمن  ٢٠١٠-٢٠٠٦هنجهـا التشغيلي يف الوقت احلاضر، تقوم اآللية العاملية اآلن بوضع خطة عمل مستحدثة للفترة                

 :األنواع التالية من األنشطةوبوجه خاص، تشمل خطة العمل . جمموعة من األهداف واألنشطة والنواتج والروابط
                                                      

التقييم املستقل لآللية العاملية التابعة التفاقية مكافحة التصحر، التقرير اخلتامي املقدم إىل مرفق : املرجع )٢(
 . من النص اإلنكليزي٢٢. ، ص٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦ فريق التقييم، املنح اإلمنائية التابع للبنك الدويل من

 . من النص اإلنكليزي٢٣. املرجع ذاته، ص )٣(
 . من النص اإلنكليزي٢٥ و٢٤املرجع ذاته، الصفحتان  )٤(
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 سنوات يف البلدان اليت تلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ اتفاقية          ٤ و ٣أنشـطة طويلة األجل تتراوح بني        �
 مكافحة التصحر على أساس معايري ومؤشرات متفق عليها؛

قاً أنشطة على نطاق صغري يف عمليات ومبادرات استراتيجية على الصعيدين الوطين واإلقليمي وف �
 ملقاييس حمددة؛

واإلبـالغ بتحلـيل املشاكل السياسية الكبرية وحصيلة التجارب الوطنية لتوجيه عملية رسم              �
 .السياسة يف مؤمتر األطراف والعمليات الدولية األخرى

 ويف هذا . ويتمثل اهلدف الشامل من أنشطة اآللية العاملية يف تعبئة املوارد لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر              -١٢
اإلطـار، يتوقع أن تعزز فعالية اآللية العاملية يف اجملاالت ذات األولوية بدعم برامج العمل الوطنية باعتبارها أطراً                  
للسياسـة العامة، وبتكثيف جهود اإلدماج على الصعيدين الوطين والدويل، وبوضع استراتيجيات شاملة للتمويل            

ديدة مثل اإلمكانيات اليت تتيحها إصالحات االقتصاد الكلي        الوطين للمساعدة على مراعاة اخليارات والفرص اجل      
واإلصالحات الضريبية، وتنمية األسواق والتجارة، واشتراك القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، والروابط            

 .مع مشاريع أخرى لتنمية البيئة مثل تغري املناخ والطاقة والتعليم

ية بتأسيس شبكة كبرية من الشركاء، تضم أعضاء جلنة التيسري ومنظمات           وحتقـيقاً لذلـك، ستقوم اآللية العامل       -١٣
وبوجه خاص، ستسعى اآللية العاملية إىل توسيع نطاق تعاوهنا . ثنائية، واالستفادة من املزايا املقارنة ومن نقاط قوة كل منها

 .على الصعيدين الدويل والوطينمع املنظمات واحلكومات القادرة على التربع مبوارد لالشتراك يف متويل عملياهتا 

  إيضاحات بشأن املوارد الالزمة للميزانية األساسية لآللية العاملية-رابعاً 

 ستتوقف ٢٠٠٧-٢٠٠٦إذا كانـت امليزانية التشغيلية الشاملة لربنامج عمل اآللية العاملية لفترة السنتني      -١٤
 لتجديد موارد حساب التربعات لتغطية التكاليف اإلدارية        على مقدار التربعات اليت ستقوم اآللية العاملية بتعبئتها       

وحسـاب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر، فإن هذا االقتراح يقتصر على املوارد الالزمة حلساب                
ومبا أن . ٦-م أ/٢٩امليزانية األساسية اخلاص بالنفقات اإلدارية لآللية العاملية لينظر فيه مؤمتر األطراف وفقاً للمقرر 

امليزانـية األساسـية لآللية العاملية تغطي أساساً التكاليف اإلدارية ذات الصلة بالوظائف اليت وافق عليها مؤمتر                 
 .األطراف، فإن هذا االقتراح ال يتضمن أداء الربامج أو االعتبارات القائمة على النتائج

ورة السادسة ملؤمتر األطراف، فقد تلقت اآللية       وكمـا مت بيان ذلك يف تقارير التقييم اليت قدمت إىل الد            -١٥
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من وكاالت ثنائية ومتعددة األطراف ومن مصارف              ١١,٨العاملـية   

، استطاعت اآللية العاملية تعبئة     ٢٠٠٤-٢٠٠٣وخالل فترة السنتني    . )٥(إمنائـية إقليمية ومن جهات أخرى ماحنة      
                                                      

، تلقت اآللية العاملية تربعات من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والبنك الدويل، ١٩٩٨مـنذ عام    )٥(
ك وكندا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا؛ والصندوق العريب للتنمية االجتماعية            وحكومات الدامنر 

واالقتصادية، واملركز الكندي لبحوث التنمية الدولية، وصندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط، والبنك اإلسالمي للتنمية، 
 .٥و) ب(٤، )أ(٤اجلداول : املرجع.  األمريكيوتربعات عينية من مركز مكافحة اجلوع التابع للكونغرس
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 ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حلساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية            ٥,٦ مـبلغ إضايف قدره   
 بيان مستوىف بالتربعات اليت     ٥ و ٤ويرد يف اجلدولني    . )٦(وحساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر      

ة من امليزانية التشغيلية الشاملة لآللية       يف املائ  ٣٢ومثلت امليزانية األساسية، يف املتوسط، حنو       . قدمـت للحسابني  
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤العاملية يف فترة السنتني 

وتقلـيدياً، تغطـي امليزانـية األساسية لآللية العاملية اليت يوافق عليها مؤمتر األطراف التكاليف اإلدارية                 -١٦
ات امليزانية األساسية لآللية العاملية     وعلى أساس ما تقدم، يقدر أن إمجايل متطلب       . والتشغيلية املباشرة لآللية العاملية   

 ٢ ٦١١ ٨٨٢( دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة       ٥ ٤٠٦ ٦٤٩ يبلغ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦مـن املـوارد لفترة السنتني       
، مبا يف ذلك النفقات اإلدارية العامة، كما هو مبني يف           )٢٠٠٧ دوالراً لعام    ٢ ٧٩٤ ٧٦٧ و ٢٠٠٦دوالراً لعام   

 .١اجلدول 

 بتحديد املبالغ املطلوبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بالتفصيل اقتراح امليزانية األساسية لفترة السنتني ٢جلدول  ويبني ا  -١٧
وبوجه خاص، يبني هذا اجلدول أنه يلزم توفري موارد لوظائف املوظفني الدائمني واملوظفني          . حبسـب بند اإلنفاق   

ولتغطية تكاليف املكتب املباشرة، والسفر اإللزامي املعينني بعقود حمددة املدة من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، 
ومع عدم حساب النفقات اإلدارية العامة، تطلب       . جلنة استعراض تنفيذ االتفاقية   /حلضور دورات مؤمتر األطراف   
 . ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لفترة السنتني٤,٧اآللية العامة من مث مبلغاً قدره 

املبلغ النفقات التشغيلية األخرى املتعلقة بربنامج عمل اآللية العاملية، مثل املوظفني املؤقتني، وال يشمل هذا  -١٨
واخلدمـات االستشارية، والسفرات الرمسية األخرى، واالتصاالت، واملنشورات وغري ذلك من نفقات التشغيل             

وهلذا الغرض، وعلى أساس املوارد اليت      . العامة اليت سيتعني متويلها من حساب التربعات لتغطية التكاليف اإلدارية         
 ماليني دوالر من دوالرات ٧، تتوقع اآللية العاملية تعبئة ما ال يقل عن ٢٠٠٥-٢٠٠٤وردت خالل فترة السنتني 

وسيتيح ذلك لآللية العاملية إدارة أعماهلا    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الواليـات املـتحدة من التربعات خالل فترة السنتني          
نفقاهتا اإلدارية والتشغيلية ويتمشى مع التقديرات األولية للميزانية اليت وضعها الصندوق           مبسـتوى موارد يغطي     

 الـدويل للتنمـية الزراعـية يف عرضـه الستضـافة اآللية العاملية الذي قدمه إىل الدورة األوىل ملؤمتر األطراف                   
)ICCD/COP(1)/5()٧(. 

بئة التربعات حلساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية       وباإلضـافة إىل ذلـك، ستستمر اآللية العاملية يف تع          -١٩
مكافحة التصحر الستخدامها يف توفري موارد مالية حتفز على متويل االستثمارات يف البلدان األطراف النامية املتأثرة 

حكام أو شـركائها يف اجملتمع الدويل، وكذلك املنظمات والكيانات املعنية بنقل العلم والتكنولوجيا، وفقاً أل              /و
 .٩٩/١٠ ونشرة رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية رقم ١-م أ/٢٤املقرر 

                                                      

تقرير مرحلي مقدم من اآللية العاملية التابعة التفاقية مكافحة التصحر إىل االجتماع الثامن             : املـرجع  )٦(
 .٢٠٠٥فرباير /والعشرين جمللس إدارة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، شباط

.  للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      جتميع عروض منقحة للصندوق الدويل    : اآللية العاملية  )٧(
 .١٩٩٧مايو / أيار١٢عرض منقح مقدم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، : التذييل الثاين
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. والسـيناريو الذي وضع عليه اقتراح امليزانية األساسية هذا هو عدم حدوث أية زيادة يف عدد املوظفني                 -٢٠
اليت وافق عليها    متويل الوظائف    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وعلـيه، يقترح أن تواصل امليزانية األساسية خالل فترة السنتني           

 موظفني من فئة اخلدمات العامة      ٥ موظفني من فئة اخلدمات الفنية ووظائف        ٩مؤمتر األطراف، أال وهي وظائف      
وسيتعني متويل أي عدد إضايف من املوظفني الالزمني لتنفيذ برنامج عمل اآللية            . ٣كمـا هـو مبني يف اجلدول        

 واخلرباء االستشاريون من التربعات حىت ال يقل الدعم املقدم إىل           العاملـية، مبـن فيهم املوظفون الفنيون املؤقتون       
ومن املتوقع أن تقوم اآللية العاملية خالل فترة السنتني مبضاعفة كفاءهتا التشغيلية تدرجيياً             . الـبلدان النامية املتأثرة   

مل املتغرية، كما ورد ذكر     وذلك بتشذيب استراتيجيتها لتعبئة املوارد وتعديل منوذج أعماهلا ليتكيف مع بيئة الع           
 .ذلك يف التقرير عن أنشطة اآللية العاملية الذي قدم إىل الدورة الرابعة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر

 ٢٠٠٦ يف املائة يف ١٢ زيادة نسبتها ٢٠٠٧-٢٠٠٦وتشمل املتطلبات اإلمجالية من املوارد لفترة السنتني  -٢١
، وهو ما ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ يف املائة بني ٧، وزيادة نسبتها ٢٠٠٥ساسية اليت أعيد وضعها لعام مقارنة بامليزانية األ

يعكس ارتفاع جدول الرواتب توقعاً للترقيات وارتفاع األجور يف فترة السنتني، فضالً عن ارتفاع تكاليف املكتب 
الر الواليات املتحدة، كما    ورسوم مراجعة احلسابات بسبب التضخم، وأثر تقلب أسعار الصرف بني اليورو ودو           

 .هو مبني يف الفصل الثاين

  االستنتاجات-خامساً 
خالل فترة السنتني املاضية، اضطلعت اآللية العاملية بواليتها يف إطار خطة عمل مت حتديدها بالتشاور مع                 -٢٢

ويبني تقرير  . نة التيسري الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وأمانة اتفاقية مكافحة التصحر واألعضاء اآلخرين يف جل           
املديـر العام عن أنشطة اآللية العاملية التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل، ويتضمن بياناً مفصالً عن اإلجنازات اليت   

 .حتققت بفضل اآللية العاملية وشركائها خالل فترة السنتني

ية أيضاً باالستجابة لتوصيات عمليات     ومنذ انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، تعهدت اآللية العامل         -٢٣
التقييم املستقلة والتكيف مع تغري بيئة السياسة العامة وبيئة العمل وذلك بانتهاج هنج موحد ومعزز لتعبئة املوارد،                

 .سيترتب عليه تغيري حمور عمليات التنفيذ على مجيع املستويات واستحداث صكوك جديدة

لعاملية فيما مضى من تعبئة ما يقرب من ثلثي ميزانيتها التشغيلية اإلمجالية            ويف هذا الصدد، متكنت اآللية ا      -٢٤
وهو ما مسح لآللية العاملية بإدارة أعماهلا مبستوى موارد أتاح هلا دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر . من التربعات

ه بزيادة فعالية التنفيذ  بشـكل متسـق ومستدام على الصعيدين القطري ودون اإلقليمي، مع القيام يف الوقت ذات              
 .لالستجابة لبيئة وطنية ودولية يف تطور مستمر

ومبا أنه سيتم االنتهاء من وضع اللمسات األخرية على عملية توحيد استراتيجية تعبئة املوارد لآللية العاملية  -٢٥
، القائم على سيناريو واسـتحداث منوذج عمل معزز خالل فترة السنتني، فإن االقتراح الراهن للميزانية األساسية       

 .عدم زيادة عدد املوظفني، ال يعكس حالة املوارد البشرية الفعلية لآللية العاملية وتطورها

واألمل معقود مع ذلك على أن يتم القيام، مع إثبات قدرة اآللية العاملية على الوفاء بالتزاماهتا خالل فترة  -٢٦
توظيف والنفقات اإلدارية والتشغيلية األخرى يف امليزانية       ، بإعـادة النظر يف مستوى ال      ٢٠٠٧-٢٠٠٦السـنتني   

األساسية لآللية العاملية خالل املفاوضات املقبلة للميزانية األساسية وذلك من أجل تأمني مستوى خدمة متواصلة               
 .ومعززة للبلدان األطراف مبا يتمشى والوالية واألهداف املؤسسية لآللية العاملية
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 املرفق

 والرسوم البيانيةموجز اجلداول 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ املوجز واالحتياجات من املوارد لفترة السنتني - ١اجلدول 

النسبة املئوية 
مقارنة بعام 
٢٠٠٦ 

االحتياجات من 
املوارد لعام 
٢٠٠٧ 

النسبة املئوية مقارنة 
بامليزانية اليت أعيد 

 ٢٠٠٥وضعها لعام 

االحتياجات من 
املوارد لعام 
٢٠٠٦ 

امليـزانية اليت 
د وضعها أعي

 ٢٠٠٥لعام 

 
املبلغ املعتمـد 

 ٢٠٠٥لعام 

 
 

 الوصف

 تكاليف املوظفني وتكاليف أخرى ١ ٨٧٧ ٠٠٠ ٢ ٠٦٧ ١٦٤ ٢ ٣١١ ٤٠٠ ٪١٢ ٢ ٤٧٣ ٢٤٥ ٪٧

 ) يف املائة١٣(النفقات العامة  ٢٤٤ ٠١٠ ٢٦٨ ٧٣١ ٣٠٠ ٤٨٢  ٣٢١ ٥٢٢ 
 داريةإمجايل النفقات اإل ٢ ١٢١ ١٠١ ٢ ٣٣٥ ٨٩٦ ٢ ٦١١ ٨٨٢  ٢ ٧٩٤ ٧٦٧ 

  املوارد الالزمة للميزانية األساسية لآللية العاملية- ٢اجلدول 

 
 املبلغ اإلمجايل
لفترة السنتني 

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 
النسبة املئوية 
مقارنة بعام 
٢٠٠٦ 

 
االحتياجات من 

املوارد لعام 
٢٠٠٧ 

النسـبة املئوية 
مقارنة بامليزانية 
اليت أعيد وضعها 

 ٢٠٠٥لعام 

 
االحتياجات 

رد لعام من املوا
٢٠٠٦ 

 
 امليـزانية اليت 
أعيد وضعها 

 ٢٠٠٥لعام 

 
 

املبلغ املعتمد لعام 
٢٠٠٥ 

 

املوظفـون الذين وافق عليهم      ١ ٧٦٣ ١٥٥ ١ ٩٤٩ ١٨٦ ٢ ٠٥٨ ٤٠٠ ٪٦ ٢ ٢٠٧ ٤٤٥ ٪٧ ٤ ٢٦٥ ٨٤٥
   مؤمتر األطراف

 نفقات املكتب والنفقات العامة ١٠٧ ٨٤٥ ١١١ ٨٤٧ ١١٣ ٠٠٠ ٪١ ١١٥ ٨٠٠ ٪٢ ٢٢٨ ٨٠٠

 السفر اإللزامي صفر صفر ١٤٠ ٠٠٠ ٪١٠٠ ١٥٠ ٠٠٠ ٪٦ ٢٩٠ ٠٠٠

 نفقات طارئة ٦ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ صفر  صفر  صفر

 إمجايل النفقات اإلدارية ١ ٨٧٧ ٠٠٠ ٢ ٠٦٧ ١٦٤ ٢ ٣١١ ٤٠٠ ٪١٢ ٢ ٤٧٣ ٢٤٥ ٪٧ ٤ ٧٨٤ ٦٤٥

 ) يف املائة١٣(التكاليف العامة  ٢٤٤ ٠١٠ ٢٦٨ ٧٣١ ٣٠٠ ٤٨٢  ٣٢١ ٥٢٢  ٦٢٢ ٠٠٤

 إمجايل امليزانية األساسية ٢ ١٢١ ٠١٠ ٢ ٣٣٥ ٨٩٦ ٢ ٦١١ ٨٨٢  ٢ ٧٩٤ ٧٦٧  ٥ ٤٠٦ ٦٤٩

  احتياجات اآللية العاملية من املوظفني- ٣اجلدول 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  
  الفئة الفنية وما فوقها-ألف    

 ٢-د ١ ١ ١
 ١-د ١ ١ ١
 ٥-ف ٤ ٤ ٥
 ٤-ف ١ ١ ١
 ٣-ف ٢ ٢ ١
 فاجملموع الفرعي أل ٩ ٩ ٩
  فئة اخلدمات العامة-باء  ٥ ٥ ٥
 )باء+ ألف (اجملموع  ١٤ ١٤ ١٤
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  حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية-) أ(٤اجلدول 

 ٢٠٠٤بيان التربعات الواردة حىت عام 
 اجلهة املاحنة العملة املبلغ الوارد

 كندا دوالر الواليات املتحدة ٥٧٥ ٠٩٩
 مركز مكافحة اجلوع التابع للكونغرس األمريكي دةدوالر الواليات املتح ١٣٣ ٤٢٨
 الدامنرك دوالر الواليات املتحدة ١٠٠ ٠٠٠
 فنلندا دوالر الواليات املتحدة ٥٧٧ ١٧٣
 قسم منح املساعدة التقنية التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية دوالر الواليات املتحدة ١ ٢٥٥ ٠٠٠
 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري ةدوالر الواليات املتحد ٢ ٠٢٥ ٠٠٠
 البنك اإلسالمي للتنمية دوالر الواليات املتحدة ٣٢ ٠٠٠
 إيطاليا دوالر الواليات املتحدة ٥٥٦ ١٤٢
 التربعات اجملمعة لالجتماعات الوزارية دوالر الواليات املتحدة ٢٥٢ ٠٨٦
 هولندا دوالر الواليات املتحدة ٢٤٢ ٩٣٨
 النرويج يات املتحدةدوالر الوال ١ ٢٨٩ ٣٧٤
 منظمة البلدان املصدرة للنفط دوالر الواليات املتحدة ٣٠٠ ٠٠٠
 )العامة(التربعات اجملمعة  دوالر الواليات املتحدة ٥٦٠ ٧٠٠
 السويد دوالر الواليات املتحدة ١ ٦٩٤ ٥٠٠
 سويسرا دوالر الواليات املتحدة ٢٧١ ٥١٦
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يد يف الرص دوالر الواليات املتحدة ٩ ٨٦٤ ٩٥٦

  حساب التربعات لتغطية النفقات اإلدارية-) ب(٤اجلدول 

 ٢٠٠٥بيان التربعات الواردة يف 
 اجلهة املاحنة العملة املبلغ الوارد

 إيطاليا دوالر الواليات املتحدة ٢٠٢ ٣٤٤
 السويد دوالر الواليات املتحدة ٣٩٠ ٩٧٥
 فنلندا ملتحدةدوالر الواليات ا ٢٥٧ ٥٩٦
 ٢٠٠٥يوليه / متوز٧الرصيد يف  دوالر الواليات املتحدة ٨٥٠ ٩١٥

  حساب املوارد اخلاصة لتمويل اتفاقية مكافحة التصحر- ٥اجلدول 

 ٢٠٠٤بيان التربعات الواردة حىت 
 اجلهة املاحنة العملة املبلغ الوارد

 قنية التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعيةقسم منح املساعدة الت دوالر الواليات املتحدة ٤ ٩٩٥ ٠٠٠
 الدامنرك دوالر الواليات املتحدة ٢٥٠ ٠٠٠
 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري دوالر الواليات املتحدة ١ ٧٥٠ ٠٠٠
 املركز الدويل للبحوث اإلمنائية  دوالر الواليات املتحدة ١١ ٥٢٣
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١الرصيد يف  دوالر الواليات املتحدة ٧ ٠٠٦ ٥٢٣

- - - - - 


