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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤-٣مدريد، 

  من جدول األعمال املؤقت٦البند 
 الربنامج وامليزانية 

 ةالربنامج وامليزاني

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 إضافة

 تقرير عن أداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف فترة السنتني 

 موجز

، إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة            ٧-م أ /٢٣طلـب مؤمتر األطراف، مبقرره       
 .نشأين مبقتضى القواعد املالية ملؤمتر األطرافتقريراً عن حالة الصندوقني االستئمانيني امل

وتشـري هذه الوثيقة إىل املعلومات املتعلقة باألنشطة اليت يدعمها الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية يف                
 . والواردة يف الوثائق املختلفة املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني 

                                                      

ض تنفيذ االتفاقية   تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب ضيق الوقت املتاح بني الدورة اخلامسة للجنة استعرا             *
 .والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف
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 ئق أساسية وثا-أوالً 

بأن يتضمن جدول ) ١-م أ/١املقرر ( من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف ١٠من املادة ) د(تقضي الفقرة  -١
األعمـال املؤقت لكل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، امليزانية املقترحة وكذلك مجيع                

 .املسائل املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية

، إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته           ٧-م أ /٢٣طلـب مؤمتر األطراف، مبقرره      و -٢
 .مبقتضى القواعد املاليةالصندوقني االستئمانيني املنشأين الثامنة تقريراً عن حالة 

  أداء الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية-ثانياً 

 إطار الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية تلك اليت قررهتا         تشـمل األنشـطة اليت مت االضطالع يف        -٣
األطـراف يف الـدورة السابعة ملؤمتر األطراف، واليت مل يتوفر هلا مع ذلك التمويل الكايف من امليزانية األساسية،                   

 .واألنشطة األخرى اليت نفذهتا األمانة بناء على طلب البلدان األطراف وبالتشاور معها

، فلم يتم إعداد أي تقرير أداء منفصل ألن املعلومات ذات           ٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني   يتعلق ب وفـيما    -٤
الصلة املتعلقة باألنشطة اليت نفذهتا األمانة يف إطار الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية واردة يف وثائق أخرى                

 معلومات عن   ICCD/COP(8)/2/Add.4وتتضمن الوثيقة   . معروضـة عـلى مؤمتـر األطراف يف دورته الثامنة         
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠اإليرادات والنفقات الفعلية جلميع صناديق االتفاقية لفترة السنتني حىت 

وتتضـمن وثـائق أخرى أيضاً معلومات عن األنشطة اليت نفذهتا األمانة يف إطار الصندوق االستئماين                 -٥
 يف ذلـك الـتقرير الشـامل ألنشطة األمانة         ، مبـا    ٢٠٠٧-٢٠٠٦لألنشـطة التكميلـية يف فـترة السـنتني          

)ICCD/CRIC(6)/2( ،والتقرير املتعلق بتعزيز العالقات مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة) ICCD/COP (8)/4  
 ، والـتقرير املـتعلق بالنتائج اليت توصل إليها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة              )ICCD/COP(8)/MISC.1و
)ICCD/COP(8)/5 و Add.1(             والـتقارير املتعلقة باألفرقة العاملة اليت أنشأها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة ، 
)ICCD/COP(8)/10 و Add.1-2 و ICCD/COP(8)/13 و ICCD/CRIC(6)/6 و Add.1(    والتقرير املتعلق حبصيلة ،

 األمانة والبلد املضيف والتقرير عن العالقات القائمة بني) ICCD/COP(8)/11(السنة الدولية للصحارى والتصحر 
)ICCD/COP(8)/12.( 

وباإلضافة إىل ذلك، فقد مت متويل معظم األنشطة اليت أجنزها برنامج العلم والتكنولوجيا، كلياً أو جزئياً، مبساعدة     -٦
 .نةصناديق تكميلية، وجرى تناوهلا يف الوثائق املقدمة إىل جلنة العلم والتكنولوجيا للنظر فيها يف دورهتا الثام

  االستنتاجات والتوصيات-ثالثاً 

قد تود األطراف، يف ضوء املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها أعاله، اإلحاطة علماً بأداء الصندوق  -٧
 .االستئماين لألنشطة التكميلية

- - - - - 


