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  املصادقة على صحة البيانات املالية-أوالً 

 واملدرجة يف تذييل هذه     أشـهد بصـحة البيانات املالية اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،            
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ املنتهية يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤الوثيقة لفترة األشهر االثين عشر من فترة السنتني 

 

 

 

 

 

   هاما آربا ديالو
   األمني التنفيذي

  أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  مقدمة-ثانياً 

 الوالية -ألف 

، تعرض بيانات مالية مؤقتة للسنة األوىل من فترة         )١-م أ /٢املقرر  (الية ملؤمتر األطراف    وفقاً للقواعد امل   -١
 . على مؤمتر األطراف للنظر فيها أثناء دورته السابعة٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

 نطاق املذكرة -باء 

أربعة ، وهي تشمل    ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١تقـدم هـذه املذكرة تقريراً عن األداء املايل حىت            -٢
 .بيانات، مشفوعة مبالحظات تفسريية موجزة

 اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مؤمتر األطراف -جيم 

قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن حييط علماً باملعلومات املقدمة وأن يوصي بإجراءات قد يتعني إدراجها يف  -٣
 .املقررات اليت سيعتمدها يف دورته السابعة
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ية عن فترة السنتني  البيانات املال-ثالثاً 
 البيان األول -ألف 

 املنتهية يف٢٠٠٥-٢٠٠٤ االثين عشر من فترة السنتني بيان اإليـرادات والنفقـات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة األشهر
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

ص بالتربعات الصنـدوق االستئماين اخلا
 املقدمة لتمويل األنشطة يف إطار االتفاقية

(UWA) 

الصندوق االستئماين اخلاص مبشاركة ممثلي 
الـدول األطراف يف دورة مؤمتر االتفاقية      

  (UVA) 

الصندوق االستئماين اخلاص بامليزانية 
 األساسية لالتفاقية

(UXA) 

 
اإلحالة إىل 
 املالحظة

 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢   
 :اإليرادات       

 االشتراكات املقررة `١`ز٢املالحظة  ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ ١٥ ٣٢٥ ٢٠٠ - - - -
 التربعات `٢`ز٢املالحظة  ٦٣٨ ٣١٨ ٩٨٧ ٩٧٥ - ١ ٥٧٣ ٣١٢ ٥ ٤٨٩ ١٠٧ ٦ ٨٨٣ ٧٢٧

 اإليرادات احملصلة لتغطية تكاليف دعم الربامج  -  -  - 
 متنوعة/رادات أخرىإي       

 إيرادات الفوائد `٣`ز٢املالحظة  ٦٧ ٣٣٨ ٢٣٨ ١١٧ ١٠ ٣٧٠ ٥٠ ٠٣٩ ٣٥ ٩٨٣ ١٩٠ ٩٥٩
 إيرادات متنوعة `٤`ز٢املالحظة  ٣٣ ٨٩٣ ٩٧ ٦٤٣ ٦٢٠ ١٩ ١٨٩ ٩ ٢٨٥ ٤٢ ١٦٠
 جمموع اإليرادات  ٨ ٧٨٧ ٥٤٩ ١٦ ٦٤٨ ٩٣٥ ١٠ ٩٩٠ ١ ٦٤٢ ٥٤٠ ٥ ٥٣٤ ٣٧٥ ٧ ١١٦ ٨٤٦

 :النفقات -      
 تكاليف املوظفني وغريهم من العاملني  ٤ ٨٥٥ ٩١٩ ٧ ٧٤٩ ٨٧١ ١ ٦٥٤ ٧ ٦٧٨ ١ ٥١٢ ٢١٨ ٢ ٢١٤ ٧١١
 السفر  ٣٣٨ ٢٠٦ ١ ٥٥١ ٢٧٠ ١٣٤ ٣١٣ ١ ٦٢٨ ١٠١ ٦٢٨ ٩٧٧ ٣ ٧٤٩ ٩٥٥
 اخلدمات التعاقدية  ٨٣ ٧٤٠ ٤٤٣ ٥٩٥ - - ١٨٤ ٩٦٥ ٢٨٤ ٣٣٩
 مصروفات التشغيل  ٣٩٤ ١٧٦ ٤٦٦ ٣٩٨ - ٢ ٤٦٤  ٨٤ ٢٣٩
 املشتريات  ٢٥ ١٧٣ ١٢٣ ٤٤٨ - - ٤ ١١٥ ٣ ٩٧٣
 الزماالت واملنح وغري ذلك  ١ ٦٢١ ٦٦٣ ٣ ٩١٦ ٦٧٥ - - ٢ ١١٣ ١٥٨ ٢ ٩٠٩ ٨٩٥
 جمموع النفقات املباشرة  ٧ ٣١٨ ٨٧٧ ١٤ ٢٥١ ٢٥٧ ١٣٥ ٩٦٧ ١ ٦٣٨ ٢٤٣ ٤ ٤٤٣ ٤٣٣ ٩ ٢٤٧ ١١٢
 يف دعم الربامجتكال  ٩٢٥ ٩٦٢ ١ ٦٠٨ ٦٦٣ ١٧ ٦٧٦ ٢١٢ ٩٧٢ ٥٥٩ ٩٨٠ ١ ٢٠٢ ١٤٦
 جمموع النفقات  ٨ ٢٤٤ ٨٣٩ ١٥ ٨٥٩ ٩٢٠ ١٥٣ ٦٤٣ ١ ٨٥١ ٢١٥ ٥ ٠٠٣ ٤١٣ ١٠ ٤٤٩ ٢٥٨

 تسوياتة الفترة السابقة  ٤ ٩٦٥ ٢٣ ٨٨١ )٢ ٦١٠( ١٦ ٦٢٠ )١ ٥١١( )٨٥ ٧٩٠(
 املبالغ اليت ردت إىل املاحنني      - )٦٢ ٠٨٧(
 يف اإليرادات عن النفقات) النقص(صايف الزيادة   ٥٤٧ ٦٧٥ ٨١٢ ٨٩٦ )١٤٥ ٢٦٣( )١٩٢ ٠٥٥( ٥٢٩ ٤٥١ )٣ ٤٨٠ ٢٨٩(
 من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت   - - - ٥٠ ٠٠٠ - )٥٠ ٠٠٠(

 الوفورات املتحققة من التزامات الفترات السابقة  )ه(٢املالحظة  ٣٥٣ ٩٠٧ ١٨٣ ٦٨٧ ٨٣ ٠٠٩ ١٢٧ ٨٤٧ ٤٤٣ ٣١٧ ٤٨١ ٦٠٩
 يف بداية الفترة:االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٢ ٩٨٠ ١١٠ ١ ٩٨٣ ٥٢٧ ٥٤٨ ٤٧٢ ٥٦٢ ٦٨٠ ٦٤٩ ٣٥٧ ٣ ٦٩٨ ٠٣٧
 الفترة يف هناية: االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٣ ٨٨١ ٦٩٢ ٢ ٩٨٠ ١١٠ ٤٨٦ ٢١٨ ٥٤٨ ٤٧٢ ١ ٦٢٢ ١٢٥ ٦٤٩ ٣٥٧
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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ البيانات املالية عن فترة السنتني -ثالثاً 

 البيان األول -ألف 
 املنتهية يف٢٠٠٥-٢٠٠٤ االثين عشر من فترة السنتني ت والنفقـات والتغيريات يف االحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة األشهربيان اإليـرادا

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
 )تابع) (بدوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 اجملموع

احلساب اخلاص لتكلفة دعم برامج 
 االتفاقية
(ZQA) 

ص الصندوق االستئماين اخلا
باالجتماعات اليت تنظمها أمانة االتفاقية 

(BMA) 

 
اإلحالة إىل 
 املالحظة

 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢   
 :اإليرادات -      

 االشتراكات املقررة `١`٢املالحظة  - - - - ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ ١٥ ٣٢٥ ٢٠٠
 التربعات `٢`٢املالحظة  ٦٣٤ ٩٢٢ ١ ٠٠٢ ٧٤٦   ٦ ٧٦٢ ٣٤٧ ١٠ ٤٤٧ ٧٦٠
 اإليرادات احملصلة لتغطية تكاليف دعم الربامج  -  ١ ٥٧٣ ٩٥٤ ٣ ١٦٤ ٧٢٨ ١ ٥٧٣ ٩٥٤ ٣ ١٦٤ ٧٢٨
 متنوعة/إيرادات أخرى      - -
 إيرادات الفوائد `٣`٢املالحظة  ٧ ٩٧١ ٣٠ ٤١٧ ١٠ ٥٣٩ ٤٩ ٢٩٧ ١٣٢ ٢٠١ ٥٥٨ ٨٢٩
 إيرادات متنوعة `٤`٢املالحظة  ٩ ٤٤٥ ١ ٠٨٨ ١٣٥ ٨٢٧ - ١٨٩ ٠٧٠ ١٦٠ ٠٨٠
 جمموع اإليرادات  ٦٥٢ ٣٣٨ ١ ٠٣٤ ٢٥١ ١ ٧٢٠ ٣٢٠ ٣ ٢١٤ ٠٢٥ ١٦ ٧٠٥ ٥٧٢ ٢٩ ٦٥٦ ٥٩٧

 :النفقات       
 تكاليف املوظفني وغريهم من العاملني - ١٧١ ٧٤٦ ١٣٥ ٩٤٣ ١ ٤٧٧ ٢٦٩ ٣ ٤٣٤ ١٩٩ ٨ ٠١٨ ٨٠٦ ١٣ ٥٤٢ ٤٠٢
 السفر  ٢٩٩ ٠٠٧ ٥٨٧ ٢٨٧ - ١ ٩٦٥ ١ ٤٠٠ ٥٠٣ ٧ ٥١٨ ٥٧٨
 اخلدمات التعاقدية  ٧ ٤٩١ ٣٥ ١٣٣ - ٢ ٢٢٤ ٢٧٦ ١٩٦ ٧٦٥ ٢٩١
 مصروفات التشغيل  - ٢ ٣٦١ _ ٣٤ ٣٢٠ ٣٩٤ ١٧٦ ٥٨٩ ٧٨٢
 املشتريات  - - - - ٢٩ ٢٨٨ ١٢٧ ٤٢١
 الزماالت واملنح وغري ذلك  ٥٧ ٩٦٠ ١٩٩ ٥٢٢ ٢٦١ ١١٩ - ٤ ٠٥٣ ٩٠٠ ٧ ٠٢٦ ٠٩٢
 جمموع النفقات املباشرة  ٥٣٦ ٢٠٤ ٩٦٠ ٢٤٦ ١ ٧٣٨ ٣٨٨ ٣ ٤٧٢ ٧٠٨ ١٤ ١٧٢ ٨٦٩ ٢٩ ٥٦٩ ٥٦٦
 تكاليف دعم الربامج  ٦٩ ٨٨٧ ١٢٤ ٨٣٢ - - ١ ٥٧٣ ٥٠٥ ٣ ١٤٨ ٦١٣
 جمموع النفقات  ٦٠٦ ٠٩١ ١ ٠٨٥ ٠٧٨ ١ ٧٣٨ ٣٨٨ ٣ ٤٧٢ ٧٠٨ ١٥ ٧٤٦ ٣٧٤ ٣٢ ٧١٨ ١٧٩

 تسوياتة الفترة السابقة  - ٧ ٨٦٥ - )١١٠ ٩٧٣( ٨٤٤ )١٤٨ ٣٩٧(
)٦٢ ٠٨٧( -       
 يف اإليرادات عن النفقات) النقص(صايف الزيادة   ٤٦ ٢٤٧ )٤٢ ٩٦٢( )١٨ ٠٦٨( )٣٦٩ ٦٥٦( ٩٦٠ ٠٤٢ )٣ ٢٧٢ ٠٦٦(

 من الصناديق األخرى) إىل(التحويالت   - - - - - -
 ات الفترات السابقةالوفورات املتحققة من التزام  )ه(٢املالحظة  ١١٧ ٨٢٤ ٦٠ ٤٩٧ ١٦ ٨٣٥ ٧ ٧٨٢ ١ ٠١٤ ٨٩٢ ٨٦١ ٤٢٢
 يف بداية الفترة:االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ١٨ ٥٣٩ ١ ٠٠٤ ٤٣٧ ٧٩٩ ٧٩٩ ٦٧٣ ٤ ٦٣٤ ٢٧٧ ٧ ٠٤٤ ٩٢١
 الفترة يف هناية: االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ١٨٢ ٦١٠ ١٨ ٥٣٩ ٤٣٦ ٥٦٦ ٤٣٧ ٧٩٩ ٦ ٦٠٩ ٢١١ ٤ ٦٣٤ ٢٧٧
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 البيان الثاين -باء 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة السنتني بيان األصول واخلصوم وا

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

املقدمة الصندوق االستئماين اخلاص بالتربعات 
 )UWA(لتمويل األنشطة يف إطار االتفاقية 

االستئماين اخلاص مبشاركة ممثلي الصندوق 
 )UVA( دورة مؤمتر االتفاقية الدول األطراف من

الصندوق االستئماين اخلاص 
)UXA(بامليزانية األساسية لالتفاقية 

اإلحالة إىل 
 املالحظة 

 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢   
 األصول       

 النقدية والودائع ألجل   )ه(٢املالحظة  ٢ ٩٤٨ ٦٦٤ ٣ ٢٥٧ ٢٥٩ ٥١٧ ٠٠٧ ٦٩٦ ٦٧٣ ٢ ٠٣٥ ٨٦١ ١ ١٣٩ ٨٩٨
 :حسابات مدينة       
املسامهات املعلنة واالشتراكات املقررة الواجبة       ١ ٤٤٧ ٦٠٠ ١ ٢٥٤ ٠٧٣ ٢ ٨٠٠ ١ ٤٨٠ - -

 التحصيل 
 املبالغ املستحقة على صندوق األمم املتحدة العام  - - - - - -

 ت مدينة أخرىحسابا  ٤٥٢ ٠٥١ ٤٩١ ٣١٩ ٣ ٢٦٧ ٤ ٠٢٥ ١١٥ ٩٧٥ ١٠٧ ١٨٩
 أموال التشغيل املقدمة إىل الوكاالت املنفذة  - ١ ٦٣٢ - - ٢٩٨ ٧٨٤ ٧ ١٧٤
 جمموع األصول  ٤ ٨٤٨ ٣١٥ ٥ ٠٠٤ ٢٨٣ ٥٢٣ ٠٧٤ ٧٠٢ ١٧٨ ٢ ٤٥٠ ٦٢٠ ١ ٢٥٤ ٢٦١

 اخلصوم       
 املدفوعات احملصلة مقدماً/املسامهات  ٢٠٣ ٤١٢ ٦٢٢ ٩٢٩ - - - -

 االلتزامات غري املصفاة  ٤٥٥ ٣٠٦ ١ ١٧١ ٩٩٣ ٢٧ ٨١٦ ٩١ ٣٨٠ ٧٥٥ ٩٩١ ٥٨٦ ٩٥٩
 :حسابات دائنة       
 أرصدة مشتركة بني الصناديق مستحقة الدفع  ٢٠١ ٤٨٨ ٨٨ ٠٣٧ ٩ ٠٤٠ ٦٢ ٣٢٦ ٣٢ ٤٤٧ -

 حسابات دائنة أخرى  ١٠٦ ٤١٧ ١٤١ ٢١٤ - - ٤٠ ٠٥٧ ١٧ ٩٤٥
 وع اخلصومجمم  ٩٦٦ ٦٢٣ ٢ ٠٢٤ ١٧٣ ٣٦ ٨٥٦ ١٥٣ ٧٠٦ ٨٢٨ ٤٩٥ ٦٠٤ ٩٠٤

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق       
 احتياطي التشغيل  - - ٢٣ ٠٤٦ ١٦٣ ١٩١ ٧٥٠ ٥١٢ ٨٧٨ ٧٦٩

 احتياطي رأس املال املتداول  ٦٨٤ ٣٢٢ ٦٩٠ ٧٢١ - - - -
 )العجز(جمموع الفائض   ٣ ١٩٧ ٣٧٠ ٢ ٢٨٩ ٣٨٩ ٤٦٣ ١٧٢ ٣٨٥ ٢٨١ ٨٧١ ٦١٣ )٢٢٩ ٤١٢(

 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ٣ ٨٨١ ٦٩٢ ٢ ٩٨٠ ١١٠ ٤٨٦ ٢١٨ ٥٤٨ ٤٧٢ ١ ٦٢٢ ١٢٥ ٦٤٩ ٣٥٧
جممـوع اخلصـوم واالحتياطيات وأرصدة        ٤ ٨٤٨ ٣١٥ ٥ ٠٠٤ ٢٨٣ ٥٢٣ ٠٧٤ ٧٠٢ ١٧٨ ٢ ٤٥٠ ٦٢٠ ١ ٢٥٤ ٢٦١

 الصناديق
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 البيان الثاين -باء 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤بيان األصول واخلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديق لفترة السنتني 
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 )تابع() بدوالرات الواليات املتحدة( 

احلساب اخلاص لتكلفة دعم برامج  اجملموع
 )ZQA(االتفاقية 

الصندوق االستئماين اخلاص باالجتماعات 
 )BMA(اليت تنظمها أمانة االتفاقية 

اإلحالة إىل 
 املالحظة 

 

٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠٢   

 األصول       
 النقدية والودائع ألجل   )ز(٢املالحظة  ٣٩٨ ٣٥٦ ٢٢٢ ٤٨٣ ٣٧٣ ٩٨٣ ٤٣٠ ٠٨٩ ٦ ٢٧٣ ٨٧١ ٥ ٧٤٦ ٤٠٢

 :حسابات مدينة       

 املسامهات املعلنة واالشتراكات املقررة الواجبة التحصيل   - - - - ١ ٤٥٠ ٤٠٠ ١ ٢٥٥ ٥٥٣

 املبالغ املستحقة على صندوق األمم املتحدة العام  - - - - - -

 حسابات مدينة أخرى  ٢٧ ٩٧٧ ٣١ ٥٩٠ ٨٣ ٥٣٩ ٤٢ ٥٥١ ٦٨٢ ٨٠٩ ٦٧٦ ٦٧٤

 أموال التشغيل املقدمة إىل الوكاالت املنفذة  - - - - ٢٩٨ ٧٨٤ ٨ ٨٠٦

 جمموع األصول  ٤٢٦ ٣٣٣ ٢٥٤ ٠٧٣ ٤٥٧ ٥٢٢ ٤٧٢ ٦٤٠ ٨ ٧٠٥ ٨٦٤ ٧ ٦٨٧ ٤٣٥

 اخلصوم       
 املدفوعات احملصلة مقدماً/املسامهات  - - - - ٢٠٣ ٤١٢ ٦٢٢ ٩٢٩

 االلتزامات غري املصفاة  ١٩٧ ١٩٠ ٢٣٥ ٢١٦ ١٧ ٣٢٦ ١٣ ١٨٥ ١ ٤٥٣ ٦٢٩ ٢ ٠٩٨ ٧٣٣

 :حسابات دائنة       

 أرصدة مشتركة بني الصناديق مستحقة الدفع  - - ٣ ٦٣٠ ١٨ ٥٣٥ ٢٤٦ ٦٠٥ ١٦٨ ٨٩٨

 حسابات دائنة أخرى  ٤٦ ٥٣٣ ٣١٨ - ٣ ١٢١ ١٩٣ ٠٠٧ ١٦٢ ٥٩٨
 جمموع اخلصوم  ٢٤٣ ٧٢٣ ٢٣٥ ٥٣٤ ٢٠ ٩٥٦ ٣٤ ٨٤١ ٢ ٠٩٦ ٦٥٣ ٣ ٠٥٣ ١٥٨

 االحتياطيات وأرصدة الصناديق       
 احتياطي التشغيل  - - ٣٤٧ ٦٧٨ ٣٥٥ ٩٥٥ ١ ١٢١ ٢٣٦ ١ ٣٩٧ ٩١٥
 احتياطي رأس املال املتداول  - - - - ٦٨٤ ٣٢٢ ٦٩٠ ٧٢١
 )العجز(جمموع الفائض   ١٨٢ ٦١٠ ١٨ ٥٣٩ ٨٨ ٨٨٨ ٨١ ٨٤٤ ٤ ٨٠٣ ٦٥٣ ٢ ٥٤٥ ٦٤١
 جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق  ١٨٢ ٦١٠ ١٨ ٥٣٩ ٤٣٦ ٥٦٦ ٤٣٧ ٧٩٩ ٦ ٦٠٩ ٢١١ ٤ ٦٣٤ ٢٧٧
جمموع اخلصوم واالحتياطيات وأرصد الصناديق  ٤٢٦ ٣٣٣ ٢٥٤ ٠٧٣ ٤٥٧ ٥٢٢ ٤٧٢ ٦٤٠ ٨ ٧٠٥ ٨٦٤ ٧ ٦٨٧ ٤٣٥
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 البيان الثالث -جيم 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤بيان التدفق النقدي لفترة األشهر االثين عشر من فترة السنتني 

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

ZQA BMA UWA UVA UXA  

٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

 : أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من          
 )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص(صايف زيادة  ٥٤٧ ٦٧٥ ٨١٢ ٨٩٦ )١٤٥ ٢٦٣( )١٩٢ ٠٥٥( ٥٢٩ ٤٥١ )٣ ٤٨٠ ٢٨٩( ٤٦ ٢٤٧ )٤٢ ٩٦٢( )١٨ ٠٦٨( )٣٦٩ ٦٥٦(

 النقص يف املسامهات الواجبة التحصيل) الزيادة( )١٩٣ ٥٢٧( ١٤١ ٣٤٩ )١ ٣٢٠( ٢ ٦١٠ - - - - - -

 النقص يف احلسابات املدينة األخرى) الزيادة( ٣٩ ٢٦٨ )٢٢٦ ٤٣٦( ٧٥٨ )٨٠١( )٣٠٠ ٣٩٦( )٦٩ ٨١٩( ٣ ٦١٣ )٢٩ ٥٤٧( )٤٠ ٩٨٨( )٤١ ٨٥٩(

 النقص يف األصول األخرى) الزيادة( ١ ٦٣٢ - - - - - - - - -

 مقدماًيف املسامهات احملصلة ) النقص(الزيادة  )٤١٩ ٥١٧( )٥٥٢ ٥٠٨( - - - )٥ ٠٠٠( - - - -

 يف احلسابات الدائية) النقص(الزيادة  )٣٤ ٧٩٧( ٣٩ ٥٨٤ - - ٢٢ ١١٢ ١٦ ٧٨٩ ٤٦ ٢١٥ ٣١٨ )٣ ١٢١( ٢ ٣٨٦

 يف االلتزامات غري املصفاة ) النقص(الزيادة  )٧١٦ ٦٨٧( ٤٩٥ ٢٤٠ )٦٣ ٥٦٤( )٣٧ ٢٥٥( ١٦٩ ٠٣٢ )١٩٩ ١٦٦( )٣٨ ٠٢٦( ١٢٧ ٢٠٥ ٤ ١٤١ ٥ ٢٤١

 إيرادات الفوائد: مطروحاً منها )٦٧ ٣٣٨( )٢٣٨ ١١٧( )١٠ ٣٧٠( )٥٠ ٠٣٩( ٣٥ ٩٨٣ ١٩٠ ٩٥٩ ٧ ٩٧١ ٧ ٤٠٠ )٣٨ ٧٥٨( ٣٦ ٨٥٨

 صايف النقدية من أنشطة التشغيل )٨٤٣ ٢٩١( ٤٧٢ ٠٠٨ )٢١٩ ٧٥٩( )٢٧٧ ٤٥٠( ٤٥٦ ١٨٢ )٣ ٥٤٦ ٥٢٦( ٦٦ ٠٢٠ ٦٢ ٤١٤ )٩٦ ٧٩٤( )٣٦٧ ٠٣٠(
 لتمويلالتدفقات النقدية من أنشطة االستثمار وا          
 النقص يف األرصدة املدينة املشتركة بني الصناديق) الزيادة( - - - - - - - - - -

 يف األرصدة الدائنة املشتركة بني الصناديق) النقص(الزيادة  ١١٣ ٤٥١ )٢٥٣ ٩٢١( )٥٣ ٢٨٦( )٦ ٤٩٩( ٣٢ ٤٤٧ )٤٣٥ ٥٢٤( - )٢ ٧٤٦( )١٤ ٩٠٥( )٤ ٩٥٧(

 إيرادات الفوائد: مضافاً إليها ٦٧ ٣٣٨ ٢٣٨ ١١٧ ١٠ ٣٧٠ ٥٠ ٠٣٩ )٣٥ ٩٨٣( )١٩٠ ٩٥٩( )٧ ٩٧١( )٧ ٤٠٠( ٣٨ ٧٥٨ )٣٦ ٨٥٨(

 صايف النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل ١٨٠ ٧٨٩ )١٥ ٨٠٤( )٤٢ ٩١٦( ٤٣ ٥٤٠ )٣ ٥٣٦( )٦٢٦ ٤٨٣( )٧ ٩٧١( )١٠ ١٤٦( ٢٣ ٨٥٣ )٤١ ٨١٥(
 التدفقات النقدية من مصادر أخرى          

 الوفورات املتحققة من التزامات الفترات السابقة ٣٥٣ ٩٠٧ ١٨٣ ٦٨٧ ٨٣ ٠٠٩ ١٢٧ ٨٤٧ ٤٤٣ ٣١٧ ٤٨١ ٦٠٩ ١١٧ ٨٢٤ ٦٠ ٤٩٧ ١٦ ٨٣٥ ٧ ٧٨٢

 التسويات األخرى ألرصدة الصناديق - - - ٥٠ ٠٠٠ - )٥٠ ٠٠٠( - - - -

  النقدية من مصادر أخرىصايف ٣٥٣ ٩٠٧ ١٨٣ ٦٨٧ ٨٣ ٠٠٩ ١٧٧ ٨٤٧ ٤٤٣ ٣١٧ ٤٣١ ٦٠٩ ١١٧ ٨٢٤ ٦٠ ٤٩٧ ١٦ ٨٣٥ ٧ ٧٨٢
 يف النقدية والودائع ألجل ) النقص(صايف الزيادة  )٣٠٨ ٥٩٥( ٦٣٩ ٨٩١ )١٧٩ ٦٦٦( )٥٦ ١٥٣( ٨٩٥ ٩٦٣ )٣ ٧٤١ ٤٠٠( ١٧٥ ٨٧٣ ١١٢ ٧٦٥ )٥٦ ١٠٦( )٤٠١ ٠٦٣(

 دية والودائع ألجل يف بداية الفترة النق ٣ ٢٥٧ ٢٥٩ ٢ ٦١٧ ٣٦٨ ٦٩٦ ٦٧٣ ٧٥٢ ٨٢٦ ١ ١٣٩ ٨٩٨ ٤ ٨٨١ ٢٩٨ ٢٢٢ ٤٨٣ ١٠٩ ٧١٨ ٤٣٠ ٠٨٩ ٨٣١ ١٥٢
 النقدية والودائع ألجل يف هناية الفترة ٢ ٩٤٨ ٦٦٤ ٣ ٢٥٧ ٢٥٩ ٥١٧ ٠٠٧ ٦٩٦ ٦٧٣ ٢ ٠٣٥ ٨٦١ ١ ١٣٩ ٨٩٨ ٣٩٨ ٣٥٦ ٢٢٢ ٤٨٣ ٣٧٣ ٩٨٣ ٤٣٠ ٠٨٩
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 البيان الرابع -دال 

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤االعتمادات لفترة األشهر االثين عشر من فترة السنتني : امليزانية األساسية
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

   االعتمادات النفقات
 
 
 الرصيد

 
 
 اجملموع

 
االلتزامات غري 

 املصفاة

 
 

 املصروفات 

 
امليزانية املعدلة 

 ٢٠٠٤لعام 

النسبة املئوية 
للتحويالت بني 
 أبواب امليزانية

 
 

 التسويات

 
تمدة امليزانية املع

 ٢٠٠٤لعام 

 
 

 تبويت امليزانية
 التوجيه التنفيذي واإلدارة ٧٦٣ ٠٠٠ ٢٨٧ ٣٢٠ ٪٣٧,٧ ١ ٠٥٠ ٣٢٠ ١ ٠٠٥ ٥٢٧ ٤٤ ٧٨٨ ١ ٠٥٠ ٣١٥ ٥
 
 
٦ 

 
 

٩٧٣ ٥١٤ 

 
 

٢ ١٥٨ 

 
 

٩٧١ ٣٥٦ 

 
 

٩٧٣ ٥٢٠ 

 
 
)١٤,٢٪( 

 
 
)١٦٠ ٤٨٠( 

 
 

١ ١٣٤ ٠٠٠ 

الدعم الفين ملؤمتر األطراف وهيئاته 
ــورة القانو ــية واملش ــية الفرع ن

 والقضايا العاملية 
 تيسري التنفيذ والتنسيق  ٢ ٠٦٧ ٠٠٠ )٣٠ ٤٩٠( )٪٠١,٥( ٢ ٠٣٦ ٥١٠ ٢ ٠٠١ ١١٣ ٣٥ ٣٩٠ ٢ ٠٣٦ ٥٠٣ ٧
 العالقات اخلارجية واإلعالم  ٤٣٨ ٠٠٠ ٢٥٣ ٧٣٠ ٪٥٧,٩ ٦٩١ ٧٣٠ ٦٩١ ٧٢٢ - ٦٩١ ٧٢٢ ٨
 الوحدة اإلدارية ١ ٢٨٢ ٠٠٠ )١٥ ١٧٠( )٪١,٢( ١ ٢٦٦ ٨٣٠ ١ ١٩٣ ٨٥٢ ٧٢ ٩٦٩ ١ ٢٦٦ ٨٢١ ٩

 اآللية العاملية ١ ٨٢٤ ٠٠٠ )٣٣٤ ٩١٠( )٪١٨,٤( ١ ٤٨٩ ٠٩٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ١ ٣٠٠ ٠٠٠ ١٨٩ ٠٩٠
 اجملموع الفرعي ٧ ٥٠٨ ٠٠٠ - - ٧ ٥٠٨ ٠٠٠ ٦ ٨٦٣ ٥٧٠ ٤٥٥ ٣٠٥ ٧ ٣١٨ ٨٧٥ ١٨٩ ١٢٥
 تكاليف دعم الربامج ٩٧٦ ٠٠٠ - - ٩٧٦ ٠٠٠ ٩٢٥ ٩٦٤ - ٩٢٥ ٩٦٤ ٥٠ ٠٣٦
 اجملموع ٨ ٤٨٤ ٠٠٠ - - ٨ ٤٨٤ ٠٠٠ ٧ ٧٨٩ ٥٣٤ ٤٥٥ ٣٠٥ ٨ ٢٤٤ ٨٣٩ ٢٣٩ ١٦١

 احتياطي رأس املال املتداول ١١٩ ٠٠٠ - - ١١٩ ٠٠٠ ١١٩ ٠٠٠ - ١١٩ ٠٠٠ -
مسـامهة البلد : مطـروحاً مـنه    ٥٥٥ ٠٠٠ - - ٥٥٥ ٠٠٠ ٦٣٨ ٣١٨ - ٦٣٨ ٣١٨ )٨٣ ٣١٨(

 املضيف
 اجملموع الكلي ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ - - ٨ ٠٤٨ ٠٠٠ ٧ ٢٧٠ ٢١٦ ٤٥٥ ٣٠٥ ٧ ٧٢٥ ٥٢١ ٣٢٢ ٤٧٩
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  مالحظات على البيانات املالية-رابعاً 

  بيان اهلدف-١املالحظة 

 لتحقيق ١٩٩٩يناير / كانون الثاين  ١أنشـئت األمانة الدائمة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف            -٤
 :األغراض التالية

اته الفرعية املنشأة مبوجب االتفاقية ومدها مبا       وضـع الترتيـبات لدورات مؤمتر األطراف وهيئ        )أ( 
 يلزمها من خدمات؛

 جتميع وإحالة التقارير املقدمة إليها؛ )ب( 

تسهيل تقدمي املساعدة لألطراف املتضررة من البلدان النامية بناء على طلبها، وال سيما البلدان               )ج( 
 جب االتفاقية؛النامية يف أفريقيا، لتجميع وإرسال املعلومات املطلوبة مبو

 تنسيق أنشطتها مع أمانات اهليئات واالتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة؛ )د( 

القـيام، بتوجـيه من مؤمتر األطراف، بوضع ما قد يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل                   )ه( 
 اضطالعها مبهامها على حنو فعال؛

 التفاقية وتقدميها إىل مؤمتر األطراف؛إعداد التقارير عن تنفيذ مهامها مبوجب هذه ا )و( 

 .القيام مبهام األمانة األخرى اليت حيددها مؤمتر األطراف )ز( 

  سياسات احملاسبة-٢املالحظة 

 :فيما يلي سياسات احملاسبة اهلامة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر -٥

 القواعد واإلجراءات )أ( 

ظام املايل لألمم املتحدة، والقواعد املالية لالتفاقية وتراعى فيها املعايري          متسك حسابات االتفاقية وفقا للن     -٦
 جيم املؤرخ ٤٨/٢١٦ بالصيغة اليت أقرها قرار اجلمعية العامة (A/48/530)احملاسبية املوحدة ملنظومة األمم املتحدة 

 .، وما تالها من تعديالت١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٣يف 

ملالية اليت اعتمدها مؤمتر األطراف، يقوم األمني التنفيذي بإعداد امليزانية األساسية           ومبوجب اإلجراءات ا   -٧
وتشكل امليزانية املعتمدة سنداً    . اإلدارية لفترة السنتني التالية ويعرضها على مؤمتر األطراف للنظر فيها واعتمادها          

غراض اليت مت من أجلها إقرار      لألمـني التنفـيذي لرصـد املخصصـات وعقد االلتزامات وأداء املدفوعات لأل            
 ١٥,٩، وافق مؤمتر األطراف على ميزانية أساسية قدرها         ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفيما يتعلق بفترة السنتني     . االعتمادات

واملبلغ .  مليون يورو١,٠٢مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، دفعت منها احلكومة املضيفة مبلغا يعادل 
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راف املدعوة إىل تقدمي مسامهات على أساس جدول األنصبة املقررة املعدَّل لألمم            املتـبقي جيمـع من كافة األط      
 .املتحدة

 أساس احملاسبة )ب( 

أعدت احلسابات استناداً إىل التكلفة التارخيية املعدلة يف حدود قيد تكلفة كافة املمتلكات اليت مت شراؤها    -٨
ستعراض اليت قدرت فيها قيمة املمتلكات اليت قدمتها احلكومة كإنفاق يف سنة الشراء، إال بالنسبة للفترة موضع اال

 .املضيفة يف شكل هبة عينية باستخدام متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة

وجيوز ملؤمتر األطراف أو األمني التنفيذي إنشاء ". حماسبة الصناديق"ومتسك حسابات االتفاقية على أساس  -٩
ويقوم كل صندوق من الصناديق ككيان مايل وحماسيب منفصل، وله          . امة أو خاصة  صـناديق خاصة ألغراض ع    

 . جمموعة مستقلة من حسابات القيد املزدوج املتوازن ذاتياً

 االلتزامات الطارئة )ج( 

ال تشـمل النفقات التكاليف احملتملة لتغطية الطوارئ مبوجب التذييل دال للنظام اإلداري ملوظفي األمم                -١٠
وتغطى هذه التكاليف مبوجب ترتيبات تعاقدية مع       . ، بالنسـبة للموظفني املمولني مبوارد من املسامهات       املـتحدة 

 .مؤسسة فان بريدا الدولية

 سياسة رد الضريبة على الدخل )د( 

وتقّيد . ُتقـيَّد مرتبات أمانة االتفاقية يف امليزانية على أساس صاف خالل العام الذي تقدم فيه اخلدمات                -١١
 .دات الضريبة على الدخل على العام الذي تدفع فيه للموظف املعينمستر

 االلتزامات غري املصفاة  )ه( 

. االلـتزامات غري املصفاة هي نفقات تستند إىل التزامات ثابتة ُيتعهد هبا ولكن ال ُتنفق يف الفترة املالية                  -١٢
 شهرا من انتهاء    ١٢االتفاقية تظل سارية ملدة     وااللـتزامات غري املصفاة للفترة اجلارية فيما يتصل جبميع أنشطة           

 .الفترة اليت ختصها

 الودائع النقدية والودائع ألجل )و( 

تـرد األموال املودعة يف احلسابات املصرفية ذات الفوائد، والودائع ألجل، واحلسابات حتت الطلب، يف                -١٣
وفقا لسياسات األمم املتحدة ومبادئها     وتستخدم مجيع الودائع ألجل     . بـيانات األصول واخلصوم بوصفها نقدية     

 .التوجيهية يف جمال االستثمار

 اإليرادات )ز( 

 االشتراكات املقررة لألطراف يف االتفاقية `١` 
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تقيد اإليرادات املتأتية من االشتراكات املقررة على أساس االستحقاق باالستناد إىل امليزانية اليت اعتمدها               -١٤
 .مؤمتر األطراف

 عات الترب `٢` 

تقيد التربعات للصناديق االستئمانية لالتفاقية كإيراد عند تلقيها، وتشمل األموال الواردة مبوجب ترتيبات  -١٥
 . بني املنظمات

 إيرادات الفوائد `٣` 

.  تقـيد إيرادات الفوائد على الودائع النقدية والودائع ألجل على أساس االستحقاق خالل الفترة املالية               -١٦
سـتحقة على الودائع النقدية والودائع ألجل، اليت ال حيل أجل استحقاقها قبل فترات قادمة، تقيد                والفوائـد امل  

 .بوصفها حسابات مدينة

 إيرادات متنوعة `٤` 

تقّيد املبالغ اليت ترد من النفقات احململة على الفترات املالية السابقة، وصايف املكاسب من أسعار الصرف،  -١٧
 .يت مل حيدد هلا غرض، وعائدات بيع فائض املمتلكات، حلساب اإليرادات املتنوعةواألموال املقبولة ال

 املسامهات `٥` 

وتدير األمانة حساب سلف    . تودع مجيع املسامهات يف أنشطة األمانة لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف           -١٨
ىل مكتب األمم املتحدة جبنيف     وتقدم التقارير عن استخدام حساب السلف هذا إ       . باليورو لتغطية نفقاهتا يف بون    

 .على أساس منتظم

 حتويل العمالت )ح( 

ووفقاً للمعايري احملاسبية لألمم املتحدة تقّيد      . تقـدم البيانات املالية لالتفاقية بدوالرات الواليات املتحدة        -١٩
به يف األمم املتحدة    املعامالت اليت تتم بالعمالت األخرى بدوالر الواليات املتحدة بتطبيق سعر الصرف املعمول             

وقت القيام باملعاملة وتقيد املكاسب واخلسائر املتصلة بأسعار الصرف كإيرادات متنوعة وحسابات تشغيل، تبعاً              
 .للحالة

_ _ _ _ _ 


