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الدورة الثامنة واخلمسون 
البندان ٩٤ (ب) و ١٢١ من جدول األعمال 

البيئـة والتنميـة املسـتدامة: تنفيـذ اتفاقيـة األمـــم املتحــدة 
ملكافحــة التصحــر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفـــاف 

الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
   امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 

تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة التصحـر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن 
  اجلفاف الشديد و/أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا 

  A/C.2/58/L.7 اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار  
   التقرير السابع والعشرون للجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

نظرت اللجنة االستشارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيـة يف البيـان املقـدم مـن األمـني العـام  - ١
وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة بشأن اآلثار املترتبـة يف امليزانيـة الربناجميـة 

 .(A/C.5/58/31) A/C.2/58/L.7 على مشروع القرار
ويرُد يف الفقرة ٢ من البيان املقدم مـن األمـني العـام حتليـل لالحتياجـات املترتبـة علـى  - ٢
مشـروع القـرار. وتالحـظ اللجنـة االستشـــارية أن بيانــا باآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة 

(A/C.2/58/L.43) قُدم إىل اللجنة الثانية يف سياق نظرها يف مشروع القرار. 
ويرى األمني العام أن تقدمي خدمات املؤمترات للهيئات املنشأة مبوجب معاهدة، علـى  - ٣
حنـو مـا تنـص عليـه الفقـرة ١٠ مـن مشـروع القـرار A/C.2/58/L.7، ستنشـــأ عنــه احتياجــات 
إضافية يف فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ بقيمة ١,٤ مليون دوالر على أساس التكلفة الكاملـة 
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باألسـعار احلاليـة، مبـا يف ذلـك مبلـــغ ٠٠٠ ٣٩٣ ١ دوالر حتــت البــاب ٢، شــؤون اجلمعيــة 
العامـة وخدمـات املؤمتـرات، ومبلـغ ٠٠٠ ٧ دوالر حتـــت البــاب ٢٩ دال، مكتــب خدمــات 
الدعـم املركـزي (انظـر A/C.5/58/31، الفقـرة ٣). وباإلضافـة إىل تلـك التكـــاليف، يقــدر أنــه 
ستكون هناك حاجة ملبلغ ٤٠٠ ٣٢٥ دوالر لتغطية نفقات سـفر موظفـي خدمـات املؤمتـرات 

من جنيف إىل بون (أنظر A/C.5/58/31، الفقرة ٤). 
وتوصي اللجنة االستشارية بـأن تبلـغ اللجنـة اخلامسـة اجلمعيـة العامـة أنـه يف حـال  - ٤
اعتمادهــا مشــــروع القـــرار A/C.2/58/L.7، فإنـــه ســـيلزم رصـــد اعتمـــاد إضـــايف قيمتـــه 
٧٢٥ ٤٠٠ ١ دوالر (باألسعار احلالية) حتت الباب ٢، شؤون اجلمعيـة العامـة وخدمـات 
املؤمتـرات (٧١٨ ٤٠٠ ١ دوالر)، والبـاب ٢٩ دال، مكتـب خدمـــات الدعــم املركــزي 
(٠٠٠ ٧ دوالر)، مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. كمــا 
سيتعني النظر يف رصد هذه االحتياجات اإلضافية يف سياق استعراض البيان املوحـد لآلثـار 
املترتبة يف امليزانية الربناجمية والتقديرات املنقحة، املغطاة مبوجب اإلجـراءات الـيت وضعتـها 
اجلمعيـــة العامـــــة يف قراريــــها ٢١٣/٤١ املــــؤرخ ١٩ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٨٦ 
و ٢١١/٤٢ املــؤرخ ٢١ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٧ املتعلقــني باســتخدام وتشـــغيل 
صندوق الطوارئ، الذي من املقرر أن تتناوله اجلمعية العامة يف اجلزء الرئيسي مـن دورـا 

الثامنة واخلمسني. 
 


