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  معلومات أساسية -   ً أوال  

  الوالية-ألف 

               على أن يتضمن     )  ١-    م أ  / ١       املقرر   (                                      من النظام الداخلي ملؤمتر األطراف         ١٠             من  املادة      )  د (               تـنص الفقرة     - ١
                   ة وكذلك مجيع املسائل                                                                           جدول األعمال املؤقت لكل دورة عادية ملؤمتر األطراف، حسب االقتضاء، امليزانية املقترح

   .                                   املتعلقة باحلسابات والترتيبات املالية

                                                   ، إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته   ٧-    م أ  /  ٢٣                                وقد طلب مؤمتر األطراف، مبقرره       - ٢
     امنة                                                   وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم يف الدورة الث          .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨              ً                                الثامـنة بـرناجماً وميزانية لفترة السنتني        

                   وباإلضافة إىل ذلك،     .     ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦             ً                                                                لـلمؤمتر تقريراً عن أداء الصناديق االستئمانية اخلاصة باالتفاقية يف عامي            
  .                                                                                                      طلب املؤمتر إىل األمني التنفيذي إعداد تقرير للمؤمتر عن آثار عملية التخطيط والربجمة وامليزنة القائمة على النتائج

  نطاق التقرير-باء 

  :    ُ  ّ                    وقد ُنظّمت اإلضافات كما يلي  .                                              ثيقة وإضافاهتا طلبات مؤمتر األطراف كما وردت أعاله              تتناول هذه الو - ٣

 ICCD/COP(8)/2/Add.1  ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                            برنامج وميزانية فترة السنتني     

 ICCD/COP(8)/2/Add.2  لآللية العاملية    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                            برنامج وميزانية فترة السنتني                

 ICCD/COP(8)/2/Add.3 الصندوق التكميلي    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨         ة السنتني                    برنامج وميزانية فتر                   

 ICCD/COP(8)/2/Add.4            تقريـر عـن أداء الصـناديق االستئمانية لالتفاقية عن فترة السنتني                                                                        
٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       

 ICCD/COP(8)/2/Add.5           البـيانات املالـية غري املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة                                                                         
     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     ، حىت     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 

 ICCD/COP(8)/2/Add.6         البـيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني                                                                           
      ديسمرب  /              كانون األول    ٣١                              عـن السنتني املنتهيتني يف           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
  )             اآللية العاملية   (    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     ويف     ٢٠٠٦

 ICCD/COP(8)/2/Add.7       وق االستئماين اخلاص باألنشطة التكميلية عن                              تقريـر عن أداء الصند                                           
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦            فترة السنتني 

 ICCD/COP(8)/2/Add.8          البـيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني                                                                           
              مبا يف ذلك        ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       ، حىت       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤

                                    تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
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 ICCD/COP(8)/2/Add.9         البـيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني                                                                           
      ديسمرب  /              كانون األول    ٣١                              عـن السنتني املنتهيتني يف           ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
  )             اآللية العاملية   (    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     ويف     ٢٠٠٥

 ICCD/COP(8)/2/Add.10       ستئمانية لالتفاقية خالل فترة                                             تقرير عن حالة املسامهات يف الصناديق اال                              
     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 

 ICCD/COP(8)/2/Add.11 تقرير عن آثار عملية التخطيط والربجمة وامليزنة القائمة على النتائج                                                               

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج وامليزانية لفترة السنتني   -     ً ثانيا  

  امليزانية األساسية-ألف 

                                  أحكام االتفاقية ومقررات مؤمتر         ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨            رة السنتني                                              يعكـس الـربنامج وامليزانية املقترحان لفت       - ٤
                                                                                         وبينما ال تتضمن هذه الوثيقة توقعات بشأن اآلثار الربناجمية العتماد مؤمتر األطراف خلطة العشر سنوات   .       األطراف

          التوجيه                                                                                                      االسـتراتيجية وإطـار تعزيز تنفيذ االتفاقية، فإهنا هتدف إىل احملافظة على مستوى استعداد األمانة ملتابعة         
                                                                                                              االسـتراتيجي املقـدم من مؤمتر األطراف، والذي رمبا ينشأ عن نتائج عمل الفريق احلكومي الدويل العامل بني                  

  .       الدورات

                                   ، مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨   ُ                                                           وُتقـدر االحتياجات اإلمجالية من املوارد لفترة السنتني           - ٥
       يورو   ١٧     ٠٥٩     ٠٠٠                                        عاد التكاليف احملتملة خلدمات املؤمترات، مببلغ                                        واحتياطي رأس املال املتداول، ولكن مع استب

       ٢٠٠٨               يورو لسنة     ٨     ٣٨٦     ٠٠٠      منها     ) (                                                  دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحدة األمريكية          ٢٣     ٠٢٧     ٠٠٠ (
        زيادة     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                  وميثل برنامج وميزانية األمانة املقترحان لفترة السنتني    ).     ٢٠٠٩            يورو لسنة  ٨     ٦٧٣     ٠٠٠ و

                     َّ                                يف املائة يف املبلغ املقوَّم بدوالرات الواليات املتحدة           ٣٧,٨٤                     َّ                      يف املائـة يف املبلغ املقوَّم باليورو و            ٩,٤٣ ١         بنسـبة   
                                                       أما احتياجات اآللية العاملية من املوارد فتمثل زيادة بنسبة   .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                     األمريكية، وذلك مقارنة مبيزانية الفترة 

                     َّ                                             يف املائة يف املبلغ املقوَّم بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية               ٣٠,٦٠                     َّ                    يف املائة يف املبلغ املقوَّم باليورو و            ١٣,١٣
                               وذلك مقارنة مبيزانية الفترة      )                                                                                قبل حساب التكاليف العامة واحتياطي رأس املال املتداول ومسامهة البلد املضيف           (

٢٠٠٧-    ٢٠٠٦    .  

  :                                        ويعزى معظم الزيادة املقترحة إىل عاملني هامني - ٦

                                             ً                             ورو مقابل دوالر الواليات املتحدة األمريكية، مضافاً إىل ذلك التعديالت يف                              ارتفـاع قيمة الي     ) أ ( 
                                             مستويات املرتبات على نطاق منظومة األمم املتحدة؛

                                                                                                 اقـتراح متويل وظيفتني من فئة اخلدمات العامة كانتا جممدتني، ووظيفة جديدة من الفئة الفنية                 ) ب ( 
  .                                 وال يوجد اقتراح برفع مستوى الوظائف  .                لم والتكنولوجيا                              يف جمال تقدمي اخلدمات إىل جلنة الع �٢       برتبة ف
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                                          دورات مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية؛          ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                              وتشـمل األنشـطة الرئيسـية لفترة السنتني            - ٧
                                                                                              واستعراض املؤسسات؛ وترمجة التوجيه االستراتيجي املقدم من األطراف إىل عمل تؤديه مؤسسات االتفاقية؛ ودعم 

  ُ                                                                                                   أُدخلت على عملية االتفاقية، مبا يف ذلك اإلعداد املتعمق للدورة القادمة للجنة استعراض تنفيذ                              الـتعديالت اليت  
                                                                                                                  االتفاقـية جبدول أعمال منقح؛ وتعزيز اجلوانب العلمية واملوضوعية والتآزرية يف عملية تنفيذ االتفاقية؛ وأنشطة               

   .                                               املتابعة املتعلقة بالسنة الدولية للصحارى والتصحر

                                                                                                  شدد األمانة على اجلهود الرامية إىل تعزيز دعمها املقدم إىل كثري من البلدان النامية املتضررة                        وسـوف ت   - ٨
                        ُ                  ً     ً                                                                 األطراف يف االتفاقية، واليت ُيتوقع أن تطلب دعماً حمفزاً على األصعدة الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛ حيث                

  .                                                 أهنا تواجه جمموعة من التحديات فيما خيص عملية التنفيذ

  الصندوق التكميلي-باء 

    ً                               ُ   َّ                                                                 وفقـاً ملقـررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، ُتقدَّم خطط التكاليف بالنسبة للصندوق التكميلي لفترة                  - ٩
  .                                               كي تنظر فيها األطراف خالل الدورة الثامنة ملؤمترها    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨       السنتني 

                            ية، فإن األنشطة اليت سيتم                                                                                 وعـلى ضوء نتائج الدورتني اخلامسة والسادسة للجنة استعراض تنفيذ االتفاق             -  ١٠
                                                                                                 االضـطالع هبا يف إطار الصندوق التكميلي ستشمل األنشطة اليت رمبا تقررها األطراف يف الدورة الثامنة ملؤمترها    

  .          ُ                                          واليت قد ال ُيتاح هلا التمويل الكايف من امليزانية األساسية

                                          ت إىل اهليئات التابعة لالتفاقية؛ والعمل                                                                      ومن املتوقع أن تشمل تلك األنشطة املهام املتعلقة بتقدمي اخلدما            -  ١١
                                                                                                              الدعـوي يف جمال السياسة العامة وزيادة الوعي يف أعقاب السنة الدولية للصحارى والتصحر؛ وتسهيل عمليات                
                                                                                                 التنفيذ ذات األولوية، مبا يف ذلك إدماج أهداف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف اخلطط واالستراتيجيات 

                                                                                                           قليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وتعزيز التنفيذ التآزري لالتفاقية؛ وتسهيل إدارة املعرفة، مبا يف ذلك                           اإلمنائـية اإل  
  .                                                                 العمليات املتطورة للرصد والتقييم والتعاون يف جمال العلم والتكنولوجيا

   تقارير األداء-     ً ثالثا  

                                   الستئمانية لالتفاقية لفترة السنتني                              األداء املايل للصناديق ا    ICCD/COP(8)/2/Add.7ُ                   ُتـلخص الوثـيقة        -  ١٢
                   كما تتضمن الوثيقة    .                                                                           ، حيـث تقـدم معلومـات عـن تنفـيذ الـربنامج والنـتائج احملـرزة                    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦

ICCD/COP(8)/2/Add.3معلومات إضافية عن األنشطة اليت يدعمها الصندوق التكميلي                                                      .  

       ً                               لك أيضاً إشارات إىل املتوقع من دخل           وهنا  .     ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٣٠    ِّ                                وتبيِّن هذه التقارير النفقات حىت         -  ١٣
  .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١           ً                           ونفقات، فضالً عن األنشطة ذات الصلة، وحىت 
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  البيانات املالية املراجعة للصناديق االستئمانية اخلاصة باالتفاقية لفترة السنتني-     ًرابعا 
  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١، كما هي يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤

    ختضع    : "            على ما يلي ١-   م أ / ٢                               ُ                   من النظام املايل لالتفاقية الذي أُعتمد مبوجب املقرر    ٢٠                 تـنص الفقـرة    -  ١٤
                                                                                                      احلسابات واإلدارة املالية جلميع الصناديق اليت حيكمها هذا النظام لعملية املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات يف 

   ".           األمم املتحدة

                           مراجعته حلسابات عمليات        ٢٠٠٦       يونيه   /         يف حزيران                                               وقد أكمل جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة           -  ١٥
                   ً     ، كما أجرى استعراضاً        ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١               املنتهية يف        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                              االتفاقـية عن فترة السنتني      

         وتسلمت     ٢٠٠٦                                         وقد أكمل املراجعون العمل امليداين يف صيف عام   .       ً                                     إدارياً للترتيبات اإلدارية اليت وضعتها األمانة
   .     ٢٠٠٧     مارس  /                     ر املراجعني يف هناية آذار           األمانة تقري

  :                           وكانت أهداف املراجعة كما يلي -  ١٦

                                                                                        متكني اجمللس من تكوين رأي حول ما إذا كانت النفقات املقيدة يف البيانات املالية لفترة السنتني       ) أ ( 
ُ                                         قد ُخصصت لألغراض اليت وافق عليها مؤمتر األطراف؛    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤      

ُ                     ً                       النفقات قد ُصنفت وُسجلت بصورة سليمة وفقاً للنظام املايل                                          الـتحقق مـن أن اإليـرادات و         ) ب (        ُ            
                             والقواعد املالية لألمم املتحدة؛

        كانون   ٣١                                                                            التثبت من أن البيانات املالية اخلاصة باالتفاقية تبني على حنو معقول الوضع املايل حىت   ) ج ( 
  ؛    ٢٠٠٥      ديسمرب   /     األول

     لية؛                                           تقييم مدى مالءمة النظم املالية والضوابط الداخ  ) د ( 

                                                                                     فحـص سـجالت احلسـابات واألدلة املؤيدة األخرى وحتديد مدى كفاءة اإلجراءات املالية                )ه ( 
  .                                                                 والضوابط املالية الداخلية وإدارة وتنظيم عمليات االتفاقية بصورة عامة

        ُ                                      ، والذي ُيعرض بكامله على مؤمتر األطراف يف            ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٩                               ويشـري تقرير املراجعني املؤرخ       -  ١٧
                                  ً                                           إىل أن األمانة قد أجنزت عملياهتا وفقاً ملعايري احملاسبة يف األمم املتحدة وأرست         ICCD/COP(8)/2/Add.8   ة        الوثيق

  .                                                             ويتضمن التقرير مقترحات ملواصلة حتسني التنظيم املايل واإلداري لألمانة  .      ً      ً      ً   أساساً مالياً متيناً

   االستنتاجات والتوصيات-     ً خامسا  

   :  ً                              ةً ملداوالته خالل دورته الثامنة، يف                         قد يرغب مؤمتر األطراف، نتيج -  ١٨

            دوالر من     ٢٣     ٠٢٧     ٠٠٠ (         يورو     ١٧     ٠٥٩     ٠٠٠                                               املوافقة على برنامج وميزانية إمجاليني بقيمة         ) أ ( 
   ٣                                         ، وذلك لألغراض الواردة يف اجلدول رقم            ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨               لفترة السنتني     )                                  دوالرات الواليات املتحدة األمريكية   

  ؛ )                      شمل ذلك البنود الطارئة   ال ي   (ICCD/COP(8)/2/Add.1         بالوثيقة 
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                                                                                      النظر يف اخليارات اليت طرحتها األمانة بشأن التدابري الواجب اختاذها حلماية صناديق االتفاقية من   ) ب ( 
                                                               ً       اآلثار السلبية النامجة عن تقلبات سعر الصرف، وإصدار توجيهاته وفقاً لذلك؛

                                     عامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية                                                                 اإلذن لألمانة بتطبيق جدول األنصبة الذي أقرته اجلمعية ال          ) ج ( 
        والستني؛

                        هيكل األمانة وتوزيع        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                        اإلذن لألمـني التنفـيذي بأن يستعرض يف فترة السنتني             ) د ( 
                                                                           الوظائف على ضوء نتيجة اخلطة االستراتيجية العشرية وإطار تعزيز تنفيذ االتفاقية؛

                      تبة مساعد األمني العام؛                                        اختاذ قرار بأن يكون منصب األمني التنفيذي بر  )ه ( 

            بالوثيقة   ٦                          ِّ                                                        اإلذن لألمـني التنفـيذي بـأن يغيِّر جدول مالك املوظفني الوارد يف اجلدول رقم                  ) و ( 
ICCD/COP(8)/2/Add.1 ؛   

                                                                                          استعراض حاالت أرصدة االشتراكات غري املسددة وإسداء املشورة لألمانة بشأن كيفية التعامل              ) ز ( 
                مع هذه القضية؛ 

                                                                                      دات إىل األمانة حول كيفية التصرف إذا مل توافق اجلمعية العامة على متويل تكاليف                        تقدمي إرشا   ) ح ( 
   ؛     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                             خدمات املؤمترات املوصى هبا يف ميزانية فترة السنتني 

                                                                                            تقـدمي إرشادات إىل األمانة حول كيفية التصرف فيما خيص التغيريات احملاسبية اليت سوف يتم                 ) ط ( 
                                            ، والتغيريات اليت سوف تصبح ضرورية يف نظم وسجالت     ٢٠١٠                 ألمم املتحدة يف عام                          تطبيقها على نطاق منظومة ا

                                                                                                                      احملاسبة اليت تستند إليها تلك التغيريات، وذلك من أجل التطبيق الكامل لنظام استخدام اليورو يف احملاسبة وامليزنة                 
                                         وإعداد التقارير فيما يتصل هبذه التغيريات؛ 

                                                           للتكاليف املرتبطة بتكييف نظام احملاسبة اجلديد مع احملاسبة                                          السـماح بإنشـاء صندوق مستقل         ) ي ( 
         باليورو؛

                                                                                            اإلذن لألمـني التنفيذي بأن يستخدم فائض األموال من فترات السنتني املاضية لتمويل النقص                ) ك ( 
   من                                                                                                                الـذي قد يطرأ جراء االرتفاع املفاجئ لقيمة اليورو مقابل دوالر الواليات املتحدة األمريكية خالل ما تبقى                  

  .                                                        فترة السنتني احلالية، وذلك حبد أقصاه مبلغ االحتياطيات املتاحة

 ـ ـ ـ ـ ـ


