
           البيولوجي         بالتنوع          المتعلقة        تفاقية ال                 مؤتمر األطراف في ا
          بروتوكول                          العامل كاجتماع لألطراف في

                         قرطاجنة للسالمة األحيائية
  منثاال االجتماع
  2016كانون األول /ديسمبر 17-4، المكسيك، كانكون

  *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
  

قرطاجنة للسالمة قرير األمين التنفيذي عن إدارة بروتوكول ت
 وعن مسائل الميزانيةاألحيائية 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة

  معلومات أساسية
قرطاجنة للسالمة األحيائية  في اجتماعه السابع، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول - 1

(COP-MOP-7)  ميزانية برنامجية للتكاليف المتميزة لخدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية لبروتوكول قرطاجنة
 .2016- 2015لفترة السنتين 

 آخر اجتماع وتسلط الوثيقة الحالية الضوء على األداء المالي واإلداري لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية منذ - 2
وينبغي قراءة الوثيقة الحالية مع . األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لمؤتمر
الميزانية المقترحة لبرنامج عمل بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بشأن  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16الوثيقة 

 2016-2015األمين التنفيذي عن إدارة االتفاقية لفترة السنتين  ؛ وتقرير2016- 2015لفترة السنتين 
(UNEP/CBD/COP/13/7) و UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2 عن فضال عن الوثيقة اإلعالمية التي تحتوي على تقرير
 .(UNEP/CBD/COP/13/INF/8)االستعراض الوظيفي لألمانة 

وترد قائمة بأسماء هذه .                  توكول أو صد ق عليهطرفا الى البرو 170انضم ، 2016أيلول /سبتمبر 30وحتى  - 3
جديد  كويجري تحديث للقائمة في كل مرة تخطر جهة اإليداع األمانة بص. األطراف على الموقع الشبكي لألمانة

 .االنضمام يودع فيها/للتصديق

 :وتنقسم الوثيقة إلى خمسة أقسام على النحو التالي - 4

على التوالي  ،2015و  2014ن اإليرادات وأداء الميزانية في عامي الثاني تقريرا عان األول ويقدم القسم  )أ(
سية ساالصندوق االستئماني العام للميزانية البرنامجية األ :للبروتوكول، وهيفيما يخص الصناديق االستئمانية الثالثة 

ات الطوعية مساهملل الطوعي الخاصاالستئماني ؛ والصندوق )BGالصندوق االستئماني ( يةحيائلبروتوكول السالمة األ
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، والصندوق االستئماني )BH الصندوق االستئماني( يةحيائتوكول قرطاجنة للسالمة األواإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لبر
ويقدم القسم . )BI الصندوق االستئماني( يةحيائتيسير مشاركة األطراف في عملية بروتوكول السالمة األلالطوعي الخاص 
 ؛BG للصندوق االستئماني العام 2016لعام  التعهداتالثالث تقريرا عن 

 فيويقدم تقريرا عن التقدم المحرز . يتناول القسم الرابع المسائل المتعلقة بالموظفين والمسائل اإلدارية  )ب(
  ؛لوظائف المعتمدة بموجب البروتكولوشغل ا إعالنتصنيف و
  .2016- 2015ترة السنتين القسم الخامس تقريرا عن مؤشرات التحقيق خالل فيقدم   )ج(

  ؛UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/INF/13في الوثيقة  ةول التاليايمكن االطالع على الجدو  - 5
كانون األول /ديسمبر 31حتى  BHاالستئماني والصندوق  BGالصندوق االستئماني ات في مساهمحالة ال  )أ(

 ؛2016أيلول /سبتمبر 30و 2015

 ؛2016أيلول /سبتمبر 30 حتى 2016-2015للفترة االشتراكات المقررة أنصبة جدول   )ب(

، والصندوق االستئماني BHاالستئماني والصندوق  BGللصندوق االستئماني  المراجعةالبيانات المالية   )ج(
BI  2015كانون األول /ديسمبر 31حتى.  

  2014اإليرادات وأداء الميزانية في عام  –أوال 
  كول السالمة األحيائيةالصندوق االستئماني العام لبروتو  - ألف 

  )BGساسية أو الصندوق االستئماني الميزانية األ(
  2014اإليرادات وأداء الميزانية في عام   - 1

 2014الميزانية لعام   )أ(

 2014عام لر دوال 2,963,149، اعتمد مؤتمر األطراف ميزانية برنامجية أساسية بقيمة /7BS-VIفي مقرره  - 6
دوالر يدفعها األطراف تمشيا مع جدول األنصبة  2,569,825ومن هذا المبلغ، كان . حيائيةلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ
سابقة الفي السنوات  حققدوالرا من الفائض الم 200,000سحب مبلغ قدره تم ، و/7BS-VIالمحدد في هذا المرفق بالمقرر 

 :و التاليمن مساهمة البلد المضيف على النحدوالرا  193,324ستم تمويل مبلغ قدره و

 2014 مصدر التمویل
 2,569,825$ األطراف في البروتوكول

  193,324$ البلد المضيف
 200,000$ الفائض من السنوات السابقة

 2,963,149$ المجموع
  
ي البروتوكول ف جة لألطراف الجديدةينتدوالر  2,572,360بلغت  2014والتعهدات الفعلية للبروتوكول في عام  - 7

 .2014- 2013خالل الفترة 

 2014المساهمات في عام   )ب(

 BGماني إلى الصندوق االستئ 2014ة لعام واردالمساهمات ال بلغت، 2014كانون األول /ديسمبر 31حتى  - 8
 :على النحو التاليدوالر  2,550,664

 
 2,569,825$  2013الواردة في عام  2014المدفوعات المسبقة لعام 

  193,324$  2014الواردة في  2014مساهمات لعام 
 200,000$  مساهمة البلد المضيف

 2,963,149$  المجموع
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 تهابلغت نسب 2014 كانون األول/ديسمبر 31 حتى 2014االشتراكات المقررة المدفوعة فيما يخص عام لذلك، و - 9
طراف مؤتمر األللسنة من جانب  )قبل خصم فائض السنة السابقة( ةمدالمعت ةسيسااألالميزانية مجموع في المائة من  92

 .سساداجتماعه ال في بروتوكولالالعامل كاجتماع لألطراف في 

من مجموع عدد ) في المائة 58أو (طرفا  97ويمثل هذا المبلغ االشتراكات المدفوعة بالكامل أو جزئيا من جانب  - 10
تم استالمها خالل  من دوالرات الواليات المتحدة 30,949والمدفوعات المتأخرة البالغ مجموعها . األطراف في البروتوكول

وأن مضيف قد دفعت بالكامل لمساهمات البلد ا وتجدر اإلشارة إلى أن. سابقةالوالسنوات  2013بالنسبة لعام  2014عام 
والمبلغ  من دوالرات الواليات المتحدة 193,324في الميزاينة  عتمددوالرا أمريكيا، بين المبلغ الم 1,044الفرق البالغ 

 .يشكل الفرق في سعر الصرف من دوالرات الواليات المتحدة 194,368الفعلي المستلم وقدره 

 2014النفقات في عام   )ج(
 مبلغا، 2014ديسمبر /كانون األول 31 حتى) البرامجدعم بما في ذلك تكاليف ( 2014في عام  بلغ مجموع النفقات -11
المبلغ المعتمد لألنشطة المتعلقة بالصندوق  في المائة من مجموع 90 تهنسبما ويعادل هذا المبلغ . دوالر 2,653,558قدره و

الميزانية اإلجمالية المخصصة لالجتماع السابع لمؤتمر وسجلت . BS-VI/7وفقا للمقرر  2014في عام  BGاالستئماني 
ونظرا لتقسيم موارد  .في المائة 29 تهنسبما ب إنفاقا زائدااألطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

أدناه تجاوزا  1، تبين النفقات في الجدول 2014وأن التكاليف الكلية حدثت في عام  2014و 2013يزانية بين عام الم
. ع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولالمائة عند خط االجتمافي  213 بنسبة للميزانية

شغر وظيفتين من ذلك في المقام األول  في المائة ويرجع 26بنسبة  2014في تكاليف الموظفين في عام  إنفاقا ناقصاحدث و
التي حدثت في تجاوزات الميزانية بدرجة كبيرة قد عوضت الوفورات من تكاليف الموظفين و. 2014الفئة الفنية في عام 

ء على مستوى النفقات وظيفة االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وبالتالي اإلبقا
وقد أبقت األمانة أيضا تكاليف سفر الموظفين والتكاليف . 2014في المائة من الميزانية المعتمدة لعام  90الكلية عند 

 .2014التشغيلية العامة ضمن موارد الميزانية، مما أسهم، إلى حد أقل، في الوفورات الشاملة في إطار ميزانية عام 
ة من واردفي المائة من مجموع االشتراكات ال 104 تهنسبدوالر ما  2,653,460بالغة ال 2014نفقات عام تمثل و - 12

 .2014كانون األول /ديسمبر 31حتى ) دوالر 2,550,664( 2014األطراف لعام 
 .2014لعام  أوجه اإلنفاقلة حسب جأدناه توزيع النفقات المس 1الجدول  بينوي - 13

  أوجه اإلنفاقحسب  2014ي عام ف BGنفقات الصندوق االستئماني . 1الجدول 
  )آالف من دوالرات الواليات المتحدة(

الميزانية  أوجه اإلنفاق
  المعتمدة

مؤتمر الميزانية المعتمدة من % النفقات/االلتزامات
األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

 موظفينتكاليف ال
  يةحيائتب السالمة األاجتماعات مك

1,916.7 
25.0 

1,417.6 
28.6 

74 
114 

 65 32.3 50.0  رسميةمهمة  في السفر

 من الباطن العقود/ونيستشارخبراء ا
تبادل  غرفةاالجتماعات االستشارية ل

  ألحيائيةالسالمة امعلومات 

20.0 
 

20.0 
22 

100 
 

                      اجتماعات فريق االتصال
                                  االجتماع السابع لمؤتمر األطراف فـي  

   اع                                      اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتم
                                 لألطراف فـي بروتوكـول قرطاجنـة    

                 للسالمة األحيائية

30.0 
250.0 

21.1 
531.9 

70 
213 
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الميزانية  أوجه اإلنفاق
  المعتمدة

مؤتمر الميزانية المعتمدة من % النفقات/االلتزامات
األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

 94 42.4 45.0                      اجتماعات لجنة االمتثال

                         الشـبكي لغرفـة تبـادل         موقع   ال      ترجمة 
   ية    حيائ                 معلومات السالمة األ

25.0 8.8 35 

 0 0.0 5.0       اإلضافي     عمل  ال /                المساعدة المؤقتة

 87 223.27 255.6                          التكاليف التشغيلية العامة

 340.9 305.26 90 (PSC)     امج  ن               تكاليف دعم البر

 90 2,653.46 2,963.1        المجموع
  
 

 حقيقةويعزى اإلنفاق الزائد لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أساسا ب - 14
اد توازن أفضل للمبلغ اإلجمالي من أجل إيج 2014- 2013مت بين فترة السنتين  س نية المعتمدة لهذا االجتماع قد قأن الميزا

وقد انعكس انخفاض النفقات المصاحب في عام . األطراف بين هذين العامين المقررة التي يدفعهااالشتراكات نصبة أل
 .بالنسبة لهذا البند 2013

  2015الميزانية في عام أداء اإليرادات و  - ثانيا 
 معلومات أساسية

المتحدة مبادرة اإلصالح اإلداري، أوموجا، المصممة إلدماج وترشيد عمليات القطاع العام التي  أدخلت أمانة األمم - 15
وهذه المبادرة اإلدارية مدفوعة بتنفيذ نظام مركزي لتخطيط الموارد وأدخلت في . تدير الموارد المالية والبشرية والمادية

ا قدرن إدخال نظام أوموجا عملية رئيسية ومعقدة تطلبت وكا .2015حزيران /يونيو 1برنامج األمم المتحدة للبيئة في 
، عندما بدأ برنامج األمم المتحدة 2015نيسان /في أوموجا بدأت في أبريل" بدء التشغيل"ة مرحلف. ضخما من العمل والموارد

. إلى نظام أوموجا) نظام المعلومات اإلدارية المتكامل(أنشطته من أجل ضمان انتقال سلس من النظام السابق  تقليلللبيئة 
ها أي نظم خاللحزيران بعد فترة توقت مدتها ثالثة أسابيع والتي لم تتوافر /واستئنفت العمليات تدريجيا في أوائل يونيو

 –أيار /مايو(ونتيجة لذلك، عملت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بقدرات محدودة للغاية لفترة أربعة أشهر . إلدارة المعلومات
 .، مما أحدث تأخيرات في تنفيذ برنامج عملها)2015يلول أ/سبتمبر

في  ةتركزموهناك نتيجة أخرى للتحول إلى نظام أوموجا وهي أن عددا معينا من المهام اإلدارية والمالية كانت  - 16
تخدام حسابها ومن أمثلة التغير أن األمانة يمكنها فقط اس. بدرجة كبيرة نيروبي، مما يعني تقييد االستقالل اإلداري لألمانة

وبناء عليه، يتم معالجة المدفوعات . للمشاركين في االجتماعاتالمصرفي في مونتريال اآلن لصرف بدالت اإلقامة اليومية 
للبائعين، والخبراء االستشاريين والشركاء المنفذين من نيروبي، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة في المدفوعات وبالتالي إلى 

 .ة مع البائعينفقدان الثقة وحسن الني

 مركزيةلسلع والخدمات أصبحت طويلة على نحو أكبر نتيجة لامشتريات ى للتغير وهي عملية وهناك عواقب أخر - 17
وواجهت األمانة صعوبات في شراء السلع والخدمات . سلطة الموافقة، فضال عن إدخال عمليات إضافية في مهمة الشراء

ة للبائعين في األمم يزاعدة البيانات المركل البائعون في قجة تتطلب أن يسمن البائعين المحليين ألن اإلجراءات المطول
وقد أحبطت مثل هذه المتطلبات البيروقراطية الشركات . من أجل القيام بأعمال مع األمم المتحدة (UNGM)المتحدة 

لي منعت األمانة من شراء اب عن اهتمامها في المشاركة في تقديم العطاءات وبالتارمتوسطة الحجم من اإلعالصغيرة وال
، استطاعت األمانة 2015حزيران /ومن أمثلة ذلك أنه منذ بدء تشغيل نظام أوموجا في يونيو. الخدمات الالزمة بطريقة آنية

 .2016أيلول /فقط القيام بأول شراء لها من اللوازم المكتبية في سبتمبر
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ير التي يمكن استخدامها لدعم عملية صنع القرار واإلبالغ ونظام أوموجا لديه إمكانية إنتاج أنواع مختلفة من التقار - 18
وواجهت األمانة . غير أن نظام تخطيط الموارد في القطاع العام ما زال يحقق نطاقه ومهامه بالكامل. ةمانحجهات الإلى ال

م المتحدة للبيئة في عام صعوبات في تسوية تقارير مالية مختلفة أنتجها نظام أوموجا مع بيانات مالية منتجة من برنامج األم
2015. 

األمم  المراقب المالي في، ذكر 2016أيار /مايو 19وفي موجز تنفيذي عن التقارير إلى الجهات المانحة في  - 19
تقديمها نتيجة ألن  الواجب 2015المتحدة أن التحديات التي واجهتها المنظمة إلصدار تقارير مالية موحدة للسنة المالية 

وكانت هياكل البيانات، والترميز، . ونظام أوموجا قديمةكانت مسجلة في كال النظم ال 2015في عام  النفقات واإليرادات
ومن المتوقع . مختلفة من مثيلتها في نظام أوموجا (IMIS) نظام المعلومات اإلدارية المتكاملوالرسوم البيانية للحسابات في 

 .مع الوقتحل هذه المشكلة بالتدريج 

هناك عدد من قدما مستمرا، أحرز تر وبالرغم من أنه ال استقرار نظام أوموجا قيد التطوي، ما زةعام صفةوب - 20
 .التي تمنع األمانة من العمل بالكامل على مستوى التشغيل السائد قبل إدخال نظام أوموجا اكل المرحلة التأسيسيةمش

 )BGة األساسية أو الصندوق االستئماني الميزاني(الصندوق االستئماني العام لبروتوكول السالمة األحيائية   - ألف 

  2015اإليرادات وأداء الميزانية في عام   - أوال 
 2015الميزانية لعام   )أ(

 3,243,490سية بقيمة أسا، اعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف ميزانية BS-VII/7في المقرر  - 21
ألطراف من امستحق الدفع  2,630,132 كان هذا المبلغ، ومن. لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 2015دوالر لعام 

ل من مساهمة          دوالرا يمو  237,858، وBS-VII/7تمشيا مع جدول األنصبة المقررة لالشتراكات الوارد في المرفق بالمقرر 
لتجديد  دوالرا 175,500دوالرا من الفائض الناتج في السنوات السابقة، ومنه  375,500البلد المضيف والسحب بمقدار 

 .احتياطي رأس المال العامل

 2015  مصدر التمويل

 2,630,132$                                   األطراف في بروتوكول السالمة األحيائية

 237,858$ البلد المضیف
  الفائض من السنوات السابقة

لتجدید رأس المال (الفائض من السنوات السابقة 
 )العامل

$200,000 
$175,500 

 3,243,490$         المجموع

  
افة أطراف جديدة ضدوالر نتنيجة إل 2,630,537قدره ومبلغا  2015ات الفعلية للبروتوكول في عام وبلغت التعهد - 22

 .2016- 2015الفترة  فيفي البروتوكول 
 2015المساهمات في عام   )ب(

 BGإلى الصندوق االستئماني  2015بلغت االشتراكات الواردة لعام ، 2015كانون األول /ديسمبر 31حتى  - 23
 :موزعة على النحو التالي دوالر 2,454,157

 
 600,524$  2014الواردة في عام  2015عام لالمدفوعات المسبقة 

 1,656,934$  2015الواردة في عام  2015المساهمات لعام 

 196,699$  البلد المضيفمساهمة 

 2,454,157$  المجموع
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كانون األول /ديسمبر 31 حتى 2015عام ب تعلقالشتراكات المدفوعة فيما ياألنصبة المقررة لوبناء عليه، فإن  - 24
للسنة من جانب ) قبل خصم فائض السنة السابقة(سية المعتمدة سافي المائة من مجموع الميزانية األ 86بلغت نسبة  2015

ويمثل هذا المبلغ االشتراكات المدفوعة . بعاجتماعه السا في بروتوكولألطراف في اللاجتماع كمؤتمر األطراف العامل 
 31 حتىطرفا في البروتوكول  170في المائة من مجموع عدد  58أو نسبة (طرفا  99جزئيا من جانب بالكامل أو 

فيما يخص  2015فوردت في عام  ،ادوالر 154,357مجموعها وأما المدفوعات المتأخرة ). 2015األول  كانون/ديسمبر
 .اشتراكات السنوات السابقة

 2015النفقات في عام   )ج(
، 2015كانون األول /ديسمبر 31 حتى، )بما في ذلك تكاليف دعم البرامج( 2015في عام النفقات بلغ مجموع  - 25

المعتمد ألنشطة الصندوق االستئماني اإلجمالي في المائة من المبلغ  54ويعادل هذا المبلغ تقريبا نسبة . دوالر 1,641,500
BG  وفقا للمقرر  2015في عامBS-VII/7. 
أعاله، اإلنفاق  نفيذ نظام أوموجا الوارد وصفهة إلى تلك العوامل المتعلقة بتويفسر عدد من العوامل، باإلضاف - 26

 :وكانت العوامل الرئيسية هي. 2015الناقص في ميزانية عام 
، 2015شاغرة لمدة تسعة أشهر في عام ) P-3وواحدة  P-4اثنان (كانت ثالث وظائف من الفئة الفنية   )أ(

دوالر؛ وعالوة على ذلك ساهم انخفاض قيمة الدوالر الكندي مقابل دوالر  540,000مما أدى إلى وفورات مجموعها 
تكاليف الموظفين بدرجة كبيرة في لنفقات الوتأثرت . 2015الواليات المتحدة في خفض تكاليف الموظفين المتكبدة في عام 

، حيث 2016- 2015الل الفترة نتيجة النخفاض قيمة الدوالر الكندي مقابل دوالر الواليات المتحدة خ 2016-2015الفترة 
التي استخدمت لحساب تكاليف  2014في المائة تقريبا من قيمته مقابل متوسط قيمة الدوالر الكندي في عام  20فقد 

وبالتالي، كانت تكاليف الموظفين الفعلية لموظفي األمانة أقل مما ). أدناه 1انظر الشكل ( 2016-2015في الفترة  الموظفين
  ؛في الميزانيةوردت في األصل 

  2016-2014متوسط معدل صرف الدوالر الكندي مقابل دوالر الواليات المتحدة في الفترة . 1الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التكاليف "انخفاض قيمة الدوالر الكندي مقابل دوالر الواليات المتحدة أدى أيضا إلى وفورات في ميزانية   )ب(
محليا  تدفعاعة الوثائق، ر المقار، وتكاليف االتصاالت وطبتشمل إيجا إذ أن هذه التكاليف، التي" التشغيلية العامة

  ؛وبالدوالرات الكندية
االجتماعات االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية واجتماع فريق التنسيق، المقرر تنظيمها   )ج(

ولم تدفع . طراف للتقرير الوطني الثالثألمن انتيجة للتقديم المتأخر  2016، تأجلت وعقدت في عام 2015أصال في عام 
ولم يكن من الممكن عقد اجتماع الخبراء بشأن غرفة تبادل معلومات . لهذه االجتماعات 2015أي نفقات بالتالي في عام 

                 سعر صرف الـدوالر  
                    الكندي مقابـل دوالر  
ــدة   ــات المتح                      الوالي

   )     متوسط (
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في  دوالر، بسبب الموافقة المتأخرة لمرفق البيئة العالمية 80,000السالمة األحيائية المخصص له في الميزانية مبلغا وقدره 
  اليونيب على مشروع المرحلة الثالثة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛

، بما في ذلك األعضاء المناوبين لبروتوكول 2015لمكتب مؤتمر األطراف في عام  نعقد اجتماعا  )د(
              وحم لت النفقات . لداء المهام كمكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكوإلناغويا، حسب االقتضاء، 

في الميزانية في إطار  أموال غير منفقةميزة، مما أدى إلى األطراف إذ لم تكن هناك تكاليف ماإلجمالية على مكتب مؤتمر 
  البروتوكول؛
لتكاليف المؤتمرات لالجتماع الثامن لمؤتمر  دوالرا 100,000مبلغا وقدره  2015تشمل ميزانية عام   )ه(

في عام  كاموال غير منفقةوبالتالي ينعكس  2016ع لألطراف في البروتوكول، الذي سينفق في عام األطراف العامل كاجتما
2015. 

في المائة  69 تهنسبتشكل ما دوالر  1,703,572البالغة ) باستبعاد تعديالت السنوات السابقة( 2015ونفقات عام  - 27
ويرد . 2015كانون األول /ديسمبر 31نة حتى للس) دوالر 2,454,157( 2015الواردة في عام من مجموع االشتراكات 

 .2015لعام  أوجه اإلنفاقأدناه توزيع النفقات المسجلة حسب  2في الجدول 
  أوجه اإلنفاقحسب  2015في عام  BGنفقات الصندوق االستئماني . 2الجدول 

  )بآالف من دوالرات الواليات المتحدة(
الميزانية   أوجه اإلنفاق

 المعتمدة
  االلتزامات

/  
 النفقات

الميزانية المعتمدة من مؤتمر   %
األطراف العامل كاجتماع لألطراف 

  في البروتوكول
 65 1,288.8  1,971.4  تكاليف الموظفين

 0 0.0 20.0  اجتماعات مكتب السالمة األحيائية
 49 15.8 50.0 رسمية مهمةالسفر في 

 0  0  30.00 من الباطن عقود/خبراء استشاريون
تشارية لغرفة تبادل معلومات االجتماعات االس
  السالمة األحيائية

55.0 0.0 0  

 94 42.1 45.0 اجتماع لجنة االمتثال

االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  لألطراف في البروتوكول

100.0 0.0 0 

  ترجمة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
  الموقع الشبكي

35.0 
 

6.2  18 

 0 0.0 10.0  العمل اإلضافي/ؤقتةالمساعدة الم
 0 0.0 30.0  اجتماعات فريق التنسيق

اجتماع للخبراء في مجال غرفة تبادل معلومات 
  السالمة األحيائية

80.0 0.0 0 

 28 1.4 5.0  معدات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
 54 153.3 283.6  التكاليف التشغيلية العامة
  (54.9)   تعديالت السنة السابقة

 353 188.8 53 (PSC) امجتكاليف دعم البر

 53.5 1,641.5 3,068 المجموع الفرعي
  175.5 175.5 احتياطي رأس المال العامل

 56 1,817 3,243.5 المجموع
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 2016اإليرادات المتوقعة وأداء الميزانية في عام   -ثالثا 
 )BGساسية أو الصندوق االستئماني األالميزانية (حيائية الصندوق االستئماني العام لبروتوكول السالمة األ  - ألف 

 2016الميزانية لعام   - 1

 2016عام لدوالر  3,190,399اعتمد مؤتمر األطراف ميزانية برنامجية أساسية بمبلغ ، BS-VII/7في المقرر  - 28
ر من األطراف وفقا دوال 2,751,328ومن أصل هذا المبلغ، تم سداد مبلغ . يةحيائلبروتوكول قرطاجنة للسالمة األ

السنوات السابقة  في الفائض المحققدوالر من  200,000، وتم سحب مبلغ BS-VII/7للمستوى المحدد في المرفق بالمقرر 
 :ات البلد المضيف، وذلك على النحو التاليمساهمدوالر من  239,071ل مبلغ   مو يو

 2016  مصدر التمویل

 2,751,328$                     األطراف في البروتوكول

  239,071$ د المضيفالبل
 200,000$ الفائض من السنوات السابقة

 3,190,399$        المجموع

 

 2016ات في عام شتراكاال  - 2

مبلغا وقدره  BGإلى الصندوق االستئماني  2016ت الواردة لعام شتراكا، بلغت اال2016أيلول /سبتمبر 30حتى  - 29
 :دوالر على النحو التالي 2,572,875

 546,105$ 2015الواردة في عام  2016م المدفوعات المسبقة لعا

 1,828,088$  2016الواردة في عام  2016ات لعام شتراكاال

 198,682$  ةالمضيفحكومة المساهمة من 

 2,572,875$  المجموع
 

والسنوات السابقة  2015لمساهمات عام  2016دوالر في عام  178,116وباإلضافة إلى ذلك، ورد مبلغ قدره  - 30
. وتجدر مالحظة أن مساهمات البلد المضيف قد سددت بالكامل. للسنوات المقبلة 2016د في عام ور 41,088ومبلغ 

من دوالرات الواليات المتحدة والمبلغ الفعلي الوارد  237,858دوالر، بين الميزانية المعتمدة بمقدار  41,159والفرق البالغ 
 .لتي تكبدتها األمانة تنتيجة لتقلبات العملة، هو الخسارة امن دوالرات الواليات المتحدة 196,699وقدره 

 2016ات في عام التعهد  - 3

في المائة من  100ويمثل هذا المبلغ . 2016دوالر كتعهدات لعام  3,190,400تم التعهد بمبلغ إجمالي قدره  - 31
ى حت 2016عام  دوالر في 1,438,164وقد تحققت النفقات ومجموعها . 2016األموال التي اعتمدها مؤتمر األطراف لعام 

 ).أدناه 3انظر الجدول ( أيلول/سبتمبر 30
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  أوجه اإلنفاقحسب  2016في عام  BGنفقات الصندوق االستئماني العام . 3الجدول 
 )بآالف من دوالرات الواليات المتحدة(

الميزانية   أوجه اإلنفاق
 المعتمدة

  االلتزامات
/  

 النفقات

الميزانية المعتمدة من   %
لعامل مؤتمر األطراف ا

كاجتماع لألطراف في 
  البروتوكول

 46 906.8  2,008.8  تكاليف الموظفين

 100 25.0 25.0  اجتماعات مكتب السالمة األحيائية

 36 17.8 50.0 رسمية مهمةالسفر في 

 0  0.0  30.0 عقود من الباطن/خبراء استشاريون

االجتماعات االستشارية لغرفة تبادل معلومات 
  السالمة األحيائية

  ال ینطبق 30.3 0.0

 68 30.5 45.0 اجتماع لجنة االمتثال
االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

  لألطراف في البروتوكول
300.0 300.0 100 

  ترجمة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
  الموقع الشبكي

35.0 19.8 57 

 0 0.0 10.0  العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة
 98 29.2 30.0  اعات فريق التنسيقاجتم

اجتماع للخبراء في مجال غرفة تبادل معلومات 
  السالمة األحيائية

0.0 0.0 0 

 0 0.0 5.0  معدات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 60 171.6 284.6  التكاليف التشغيلية العامة
 367 199.0 54 (PSC) تكاليف دعم البرنامج

 54 1,730.0 3,190.4 المجموع
  

 2016خالل معظم عام  P-3واألخرى  P-4هناك وظيفتان شاغرتان واحدة كان وفيما يتعلق بتكاليف الموظفين،  - 32
قد تم شغلهما  P-3و P-4 وتعتبر عملية استبدال الموظفين عملية مطولة؛ غير أن كال الوظيفتين. نتيجة لتغير الموظفين

 .P-3ويجري حاليا التعيين بخصوص هذه الوظيفة . شاغرة قد أصبحت P-3خرا، ولكن هناك وظيفة أخرى ؤم

الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة   - باء 
 )BHالصندوق االستئماني (لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 

من  2016- 2015للفترة  BHاالستئماني  دوالر في إطار الصندوق 2,124,400تم اعتماد مبلغ إجمالي قدره  - 33
، 2016أيلول /سبتمبر 30وحتى . جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه السابع

 442,972وتم تسجيل تحصيل المبالغ وقدرها . دوالر 442,972تلقت األمانة تعهدات لألنشطة اإلضافية المعتمدة بمجموع 
وتمثل معدل تحصيل بنسبة  ،ات تتعلق بالتعهدات التي تمت خالل هذه الفترةمساهمبوصفها  2016- 2015ترة دوالر في الف

دوالر في إطار صندوق اليابان للتنوع البيولوجي في  1,166,725وتعهدت اليابان بمبلغ إضافي قدره  .في المائة 100
 .BEالصندوق االستئماني 
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أيلول /سبتمبر 30حتى ( 2016و 2015 يبدفعه في عام تعهددوالر أو ال 557,585وتم إنفاق مبلغ إجمالي قدره  - 34
 :المعتمدة، بما في ذلك األنشطة الرئيسية التالية ألنشطة اإلضافيةل) 2016

بدوالرات (النفقات   النشاط
 الواليات المتحدة

  عدد المشاركين 
 الممولين

لسالمة األحيائية واتفاقية بناء القدرات لتعزيز التنفيذ المتكامل لبروتوكول قرطاجنة ل
 التنوع البيولوجي على المستوى الوطني

 ال ينطبق 270,000

حلقة عمل إقليمية آلسيا بشأن بناء القدرات في مجال تعميم السالمة األحيائية في 
أوالن باتور،  ؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وحشد الموارد

 2015شباط /فبراير 9-13

36,320 14 

حلقة عمل دون إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بشأن بناء القدرات في مجال تعميم 
السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وحشد 

 2015آذار /مارس 13-9، ، أنتيغوا وباربودازسان جون ؛الموارد

21,109 8 

أن بناء القدرات في مجال تعميم السالمة األحيائية في حلقة عمل إقليمية ألفريقيا بش
 12-9أديس أبابا، إثيوبيا،  ؛االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 2016شباط /فبراير

66,419 30 

عن للكشف  مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيحلقة عمل في 
 2016آب /أغسطس 19–15مكسيكو سيتي،  ؛يد هويتهاالكائنات الحية المحوية وتحد

35,459 13 

في مجال الكائنات الحية  قدرات الرقابة على الحدود الوطنيةحلقة عمل بشأن تنمية 
، سانت أوغستين ؛المحورة في الدول الجزرية الصغيرة النامية في البحر الكاريبي

 2016تشرين األول /أكتوبر 19-17ترينيداد وتوباغو، 

28,671 14 

  
 ةالطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف في عملي يالصندوق االستئمان  - جيم 

 )BIالصندوق االستئماني (بروتوكول السالمة األحيائية 

 في (COP-MOP 7)العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية اعتمد مؤتمر األطراف  - 35
. 2016-2015للفترة  BI دوالر في إطار الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 678,000 ا قدرهمبلغ بعاجتماعه السا

مع الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  BIوفي اجتماعه الثاني عشر، قرر مؤتمر األطراف دمج الصندوق االستئماني 
دمج لتيسير مالوق االستئماني الصندوأن يتاح هذا ) BZالصندوق االستئماني (لتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية 

مشاركة األطراف في االجتماعات المتعلقة باالتفاقية، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن 
ولم تسجل أي نفقات في إطار  2016- 2015للفترة تعهدات األمانة  ونتيجة لذلك، لم تتلقى. م المنافعالحصول وتقاس

 .2016-2015في الفترة  BIي الصندوق االستئمان

في الوثيقة ويمكن االطالع . 2016أيلول /في حسابات اليونيب في سبتمبر BIوتم إغالق الصندوق االستئماني  - 36
UNEP/CBD/COP/13/7  على تفاصيل النفقات للمشاركين الممولين من خالل الصندوق االستئمانيBZ  الذين يحضرون

 .اجتماع لألطراف في البروتوكولامل كاالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف الع

 تكاليف الموظفين  - دال 

ونظرا ألن هذه التكاليف تستند إلى تكاليف  .الموظفين استحقاقاتتشمل تكاليف الموظفين الرواتب وغيرها من  - 37
ويات مقر العمل ية تستخدمها األمم المتحدة، فإن النفقات الفعلية تختلف باختالف مركز العمل وذلك وفقا للتقلبات في تسقياس

أيلول /سبتمبر 30 وحتى .دة إلى الوطناإلعاوالتكاليف المتعلقة ب ،ومنح التعليم ،مثل عدد المعالين ،والعوامل األخرى
) الشؤون القانونية( P-3واحدة وتم شغل الوظائف . اة ويجري شغلهشاغر) تقييم المخاطر( P-3كانت وظيفة واحدة  ،2016

آذار /مارس  1و ،2015أيلول /سبتمبر 1في ) شؤون القانونية والسياساتلا( P-4وظيفة و) التقاريروإعداد الرصد ( P-4وظيفة و
 .2016-2015مما أدى إلى انخفاض تكاليف الموظفين في الفترة على التوالي، ، 2016 آب/أغسطس 1و 2016
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 رسمية مهمةالسفر في   - هاء 

 حداثن لحضور األيالموظف وسفرماعات والمناسبات، يعتبر تمثيل موظفي األمانة للبروتوكول في مختلف االجت - 38
رسمية في مهمة  سفرشمل اليو. التي تستضيفها المنظمات األخرى من أهم سبل تحقيق أوجه التآزر وبرامج العمل المتكاملة

ول أيل/سبتمبر 30حتى و. تكاليف السفر المرتبطة بخدمات االجتماعات التي تنظمها األمانة بموجب البروتوكولأيضا 
في المائة من  32تمثل  ،دوالر 33,600لموظفين بتكلفة إجمالية قدرها ل سفريات 10قامت األمانة بترتيب نحو ، 2016

 .الميزانية المعتمدة

 التكاليف التشغيلية العامة  - هاء 

، وتكاليف تكاليف المرافق والتأمينواللوازم المكتبية، ومعدات لتشمل النفقات التشغيلية العامة التمويل المخصص ل - 39
ة مع االتفاقية على تقاسموتعتبر هذه النفقات تكاليف م. االتصاالت وتوزيع المطبوعات وغيرها من الموادتكاليف و ،طباعةال

 .15:85 معدل نسبتهأساس 

 الموظفون  - رابعا 
 الوظائف الثابتة  - ألف 

وظيفة في إطار  12.5 وكولبروتالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في اعتمد في اجتماعه السابع،  - 40
ة من الفئة وظيف 8.5( BS-VII/7في مقرره  2016- 2015لفترة السنتين ) BGالصندوق االستئماني (سية ساالميزانية األ

من الفئة ) 1( ة واحدةشغل وظيف بدأت عملية، 2016أيلول /سبتمبر 30وحتى ). وظائف من فئة الخدمات العامة 4نية وفال
  .نيةفال

الذي  نصف السنويفي األمانة مرة كل سنتين من خالل التقرير  التوظيفمعلومات عن حالة عن  ويتم اإلبالغ - 41
 .توزيع مفصل عن الحالةيرد في القسم الثاني من الوثيقة الحالية و ،ألمانةلشبكي لموقع اال         ي نشر على 

  )2016أيلول /سبتمبر 30حتى ( )BG الصندوق االستئماني العام(حالة الوظائف في إطار الميزانية الرئيسية  .4الجدول 
 وظائف فئة الخدمات العامة الفنيةالفئة وظائف  حالة الوظائف

العدد اإلجمالي للوظائف التي اعتمدها 
 مؤتمر األطراف

8.5 4 

 4 7.5 الوظائف المشغولة

 
 ةتقاسمالوظائف الم  - باء 

من ن ا، ووظيفتP-3، وثالث وظائف P-4ة واحدو، P-5واحدة (وظائف  7كانت هناك  ،خالل فترة السنتين الحالية - 42
التفاقية على أساس متقاسمة مع اوإدارة المعارف وتكنولوجيا المعلومات،  ،تغطي الشؤون القانونية) فئة الخدمات العامة

 .50:50بشأن بناء القدرات كانت متقاسمة مع االتفاقية بنسبة  P-4ووظيفة واحدة  15:85نسبة 

 وظيفيض الاالستعرا  - جيم 

ألمانة استكمال االستعراض الوظيفي ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 3، الفقرة 12/32في مقرره  - 43
وتمشيا مع االستعراض الوظيفي  .)يونيب( بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةاتفاقية التنوع البيولوجي 

تم فيه دمج عمل األمانة مع االتفاقية وبروتوكولي قرطاجنة  2016أيار /ايولألمانة، وضع هيكل تنظيمي جديد في م
س اآلن عمل بروتوكول قرطاجنة تحت شعبة الدعم العلمي ودعم السياسات في األمانة في كونتيجة لهذا الدمج ينع. وناغويا

ن التقدم المحرز في االستعراض الوظيفي ويرد التقرير الكامل لألمين التنفيذي ع. ة السالمة األحيائية واألمن البيولوجيدوح
 .UNEP/CBD/COP/13/7/Add.2في الوثيقة 
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  مؤشرات تحقيق وأداء الميزانية البرنامجية  - خامسا
  إدارة الميزانية  - ألف

  .BGلصندوق االستئماني انفقات الميزانية المخصصة مقابل   - 1
  .دوالر 6,433,900=  2016- 2015الميزانية المخصصة للفترة 

  دوالر 3,848,000) = المتوقعة( 2016- 2015للفترة  BGالميزانية للصندوق االستئماني  نفقات
  .ألنشطة اإلضافية المعتمدةانفقات مقابل  لطوعية المعتمدةالميزانية ا  - 2

  دوالر 2,124,400=  2016- 2015للفترة  الطوعية المعتمدةالميزانية 
  دوالر 1,609,697) = 2016أيلول /سبتمبر( 2016-2015لفترة األموال الواردة لألنشطة اإلضافية المعتمدة في ا

  .دوالر 557,585=  )2016أيلول /سبتمبر( 2016-2015لفترة ا المتكبدة لألنشطة اإلضافية المعتمدة فينفقات ال
  )الميزانيات الطوعية(لألنشطة اإلضافية المعتمدة  حشد الموارد  -باء

 ا األمانةة لألنشطة التي تقودهحشودوال الماألم  - 1

      دوالر           1,609,697  =    )    2016      أيلول  /      سبتمبر (   6   201- 5   201                               األموال المتعهد بتقديمها للفترة 
      دوالر           1,609,697     ) =    2016      أيلول  /      سبتمبر (   6   201- 5   201      لفترة             الواردة في ا       األموال 

 ة لبناء القدرات من خالل حلقات العمل اإلقليميةحشوداألموال الم  - 2

   6   201- 5   201        لفتـرة   ل  BH                                           اء القدرات في إطـار الصـندوق االسـتئماني       لبن                        األموال المتعهد بتقديمها 
      دوالر         280,000  =    )    2016      أيلول  /      سبتمبر (

االستئماني مع الصندوق  BIاالستئماني الصندوق تم دمج ؛ BIاألموال المحشودة في إطار الصندوق االستئماني   - 3
BZ.  ولم تسجل أي تعهدات في الصندوق االستئمانيBI 2016- 2015سنتين خالل فترة ال. 

  بناء القدرات والتوعية  - جيم
  ل التي تقدم لها األمانة الموارداألنشطة التدريبية وحلقات العم  - 1

 )حلقات عمل 5( 139عدد المشاركين   ) أ

 79عدد األطراف المشاركة   ) ب

 .في المتوسطفي المائة  87: مستوى رضا المشاركين  ) ج

 عدد المنشورات الموزعة  - 2

   0  45 , 1   :                على النحو التالي   6   201- 5   201                        منشورات في فترة السنتين   ال        نسخة من      262 , 2          ما مجموعه           تم توزيع
  .        بالصينية    80           بالروسية، و    90           بالعربية، و    60            باإلسبانية، و     382            بالفرنسية، و     200             باإلنجليزية، و

 شبكيلموقع اللزيارات العدد   - 3

             خالل الفتـرة    www.bch.cbd.int           على الموقع      مرة           1,106,029           ما مجموعه                            بلغ عدد مرات زيارة الصفحات
  . 6   201       أيلول /      سبتمبر    30  –   5   201             كانون الثاني  /     يناير  1

 عدد االجتماعات التي حضرتها األمانة  - 4
  .    2016      أيلول  /      سبتمبر    30  –      2015             كانون الثاني  /     يناير  1           خالل الفترة    ت       اجتماعا    10                 حضر موظفو األمانة 

http://www.bch.cbd.int
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  األخرى لألمانةالوظائف   - دال
  .جميع لغات العمل ضمن المواعيد المحددةبالنسبة المئوية لوثائق العمل المتاحة لألطراف   - 1

 جميع اللغات اإلنجليزية فقط  االجتماعات

االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 

 (CP COP-MOP-8)للسالمة األحيائية 

 في المائة 54 ائةفي الم 66

  

 –في المائة  100: خاللها خدمات الترجمة الفورية تقدمسات العامة لمؤتمر األطراف التي النسبة المئوية للجل  - 2
 .جلسة من الترجمة الفورية 15تتألف من 

قائمة االجتماعات التي نظمتها األمانة بشأن بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية 
  )أيلول/حتى سبتمبر( 2016- 2015في الفترة 

  /عنوان االجتماع  التاريخ والمكان الرقم
 حلقة العمل

  عدد 
 األطراف

  عدد 
 المشاركين

  مستوى 
 االرض

 2015شباط /فبراير 13 – 9 1
 نغولياأوالن باتور، م

حلقة عمل إقليمية آلسيا بشأن بناء 
القدرات في مجال تعميم السالمة 
األحيائية في االستراتيجيات وخطط 

عمل الوطنية للتنوع البيولوجي وحشد ال
 الموارد

14 23 86% 

  2016شباط /فبراير 26 – 24 2
 مونتريال، كندا

االجتماع الثالث عشر للجنة االمتثال 
في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة 

 (BSCC-13)األحيائية 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 2015آذار /مارس 13 - 9 3
 ربودا، أنتيغوا وبازسان جون

حلقة عمل دون إقليمية لمنطقة البحر 
بناء القدرات في مجال تعميم لالكاريبي 

السالمة األحيائية في االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 وحشد الموارد

12 31 87% 

 2015حزيران /يونيو 11 – 9 4
 إيسبرا، إيطاليا

حلقة عمل لشبكة المختبرات للكشف 
ة وتحديد رت الحية المحوعن الكائنا

 هويتها

  ال ينطبق 23 21

تشرين الثاني /نوفمبر 20 – 16 5
 برازيليا، البرازيل 2015

اجتماع فريق الخبراء التقنيين 
المخصص المعني بتقييم المخاطر 

  وإدارة المخاطر 
(BSRARM-AHTEG-2015-01) 

 ال ينطبق 20 20

 2016شباط /فبراير 12 – 9 6
 ياأديس أبابا، إثيوب

بناء القدرات لحلقة عمل إقليمية ألفريقيا 
في مجال تعميم السالمة األحيائية في 
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 للتنوع البيولوجي 

29 38 77% 
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  /عنوان االجتماع  التاريخ والمكان الرقم
 حلقة العمل

  عدد 
 األطراف

  عدد 
 المشاركين

  مستوى 
 االرض

 2016آذار /مارس 11 – 7 7
 ليوبليانا، سلوفينيا

حلقة عمل ألوروبا الوسطى والشرقية 
ة رللكشف عن الكائنات الحية المحو

 هويتهاوتحديد 

10 10 98%  

 2016آذار /مارس 16 – 14 8
 مونتريال، كندا

االجتماع الحادي عشر لفريق التنسيق 
المعني ببناء القدرات في مجال السالمة 

 (BSLGCB-11)األحيائية 

  ال ينطبق 15 13

 2016آب /أغسطس 19 – 15 9
 مكسيكو سيتي، المكسيك

مجموعة بلدان أمريكا حلقة عمل في 
للكشف  نطقة البحر الكاريبيالالتينية وم

ة وتحديد رعن الكائنات الحية المحو
 هويتها

13 18 98% 

تشرين األول /أكتوبر 19 - 17 10
سانت أوغستين، ترينيداد  2016
 وتوباغو

الرقابة حلقة عمل بشأن تنمية قدرات 
في مجال الكائنات  ةالحدود الوطني على

الحية المحورة في الدول الجزرية 
 مية في البحر الكاريبيالصغيرة النا

 ال ينطبق 29 11

 2016تموز /يوليو 29 - 25 11
 مكسيكو سيتي، المكسيك

اجتماع فريق الخبراء التقنيين 
المخصص المعني بتقييم المخاطر 

  وإدارة المخاطر 
(BSRARM-AHTEG-2016-01) 

  ال ينطبق 16 16

  
________  


