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 االتفاقية المتعلقة
 بالتنوع البيولوجي

 

 

 مؤتمر األطراف في االتفاقية 
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع السابع
 2004فبراير / شباط27 و 20 – 9آوااللمبور، 

 ∗ من جدول األعمال المؤقت 16البند 
 داء المالي واالداري لألمانة وعن ميزانية تقریر األمين التنفيذي عن األ

 الصنادیق االستئمانية لالتفاقية
 مذآرة من األمين التنفيذي

 مقدمــة
 أن يقدم تقريرا الى 7/26 من مقرره 27ان مؤتمر األطراف، في اجتماعه السادس، طلب من األمين التنفيذي، في الفقرة  -1

اليرادات والميزانية وآذلك بشأن التصحيحات  التي تدخل على ميزانية االتفاقية لفترة مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع عن أداء ا
 .2004 – 2003العامين 

أعد األمين التنفيذي هذه الوثيقة استجابة للطلب المذآور، وهو يسلط فيها الضوء على األداء المالي واالداري لألمانة منذ  -2
 أن تقرأ هذه الوثيقة في ترابط مع مذآرات األمين التنفيذي بشأن الميزانية المقترحة  لبرنامج وينبغي. االجتماع االخير لمؤتمر األطراف

وآذلك في ترابط مع ميزانية برنامج عمل السالمة األحيائية ) Add.1 وUNEP/CBD/COP/7/2) (2006-2005عمل فترة السنتين 
 .(UNEP/CBD/COP-MOP/1/11) 2006-2005لفترة العامين 

 : الوثيقة مقسمة الى أربعة أقسام على النحو اآلتيان هذه -3

 2004-2003، وفي فترة العامين 2002يتضمن القسم األول تقارير عن أداء االيرادات والميزانية في عام  )أ ( 
، )BYالستئماني الصندوق ا(للصناديق االستئمانية الثالثة لالتفاقية التي هي الصندوق االستئماني العام التفاقية التنوع البيولوجي 

، والصندوق )BEالصندوق االستئماني (والصندوق االستئماني الطوعي الخاص لألنشطة االضافية المعتمدة التفاقية التنوع البيولوجي 
وأرقام االنفاق الواردة هنا عن ). BZالصندوق االستئماني (االستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشارآة األطراف في عملية االتفاقية 

، آي تكون 2004 تشير فقط الى السنة األولى من تلك الفترة ومن المتوقع أن تتغير األرقام بحلول آخر عام 3004-2003رة العامين فت
، بالنسبة للصندوق االستئماني 2004ويشمل ذلك القسم أيضا تقريرا عن االرتباطات التي تم التعهد بها عن عام . مصداقا لالنفاق الفعلي

BY. 

وفيه تقرير عن التقدم المحرز في تصنيف وظائف األمانة واالعالن . ج القسم الثاني الشؤون المتعلقة بالعاملينويعال )ب( 
 عنها وشغلها،

                                                 
∗   UNEP/CBD/COP/7/1/Corr.1. 
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اما القسم الثالث ففيه تقرير عن الوضع القائم في تنفيذ الترتيبات االدارية بين اليونيب وأمانة االتفاقية، التي وضعت  )ج( 

 ر عن مؤتمر األطراف، ولالتفاق بين األمانة وحكومة آندا بشأن مقر أمانة االتفاقية، الصاد3/23إعماال للمقرر 
 ويتضمن القسم الرابع عناصر من مشروع مقرر آي ينظر فيه مؤتمر األطراف بشأن ادارة االتفاقية وميزانية  )د( 

 .الصناديق االستئمانية لالتفاقية
 :والنصوص التالية مرفقة بالمذآرة الحالية -4

المرفقات من  (2003 نوفمبر 30 في BF و BY ،BE ،BZالوضع القائم في االسهامات في الصناديق االستئمانية  )أ(  
 ،)األول الى الرابع

 ،)المرفقان الخامس والسادس(2003 نوفمبر30، في BZ وBEالوضع القائم في الصندوقين االستئمانيين  )ب( 
 ،)سابعالمرفق ال (2002 الحسابات لعام آشوف )ج( 
 ).المرفق الثامن (2004-2003سلم حصص االسهام في االتفاقية عن عامي  )د( 

 2004-2002آداء االیرادات والميزانية في 
 . واردة في المرفقات من األول الى الرابع أدناه2003 نوفمبر30ان حالة االسهامات في الصناديق االستئمانية األربعة في  -5
 

 الميزانية األساسية(لعام التفاقية التنوع البيولوجي الصندوق االستئماني ا .ألف
 )BY أو الصندوق االستئماني 

 2002أداء االيرادات والميزانية في عام  .1
 2002ميزانية عام )  1

 دوالر امريكي 10,049,900، قد وافق على ميزانية البرنامج األساسية البالغة  5/22ان مؤتمر األطراف، بموجب مقرره  -6
 دوالر امريكي قابل للدفع لألطراف 6,846,700ومن هذا المبلغ آان هناك مقدار يبلغ .  المانة اتفاقية التنوع البيولوجي2002عام  

 المتراآمة ومن المدخرات الفوائض دوالر امريكي ينبغي أن تمول من ا3,203,200، و5/22تمشيا مع السلم الوارد في المرفق بالمقرر 
 :، على النحو اآلتي)2001-1995(السابقة من السنوات ) د مرحليرص(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2002     مصدر التمويل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دوالر أمريكي6,846,700  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
   دوالر أمريكي3,203,200    المدخرات/الفائض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دوالر أمریكي10,049,900     المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2002االسهامات عن عام ).   2
 

 دوالر 7,656,933 تبلغ BY الصندوق االستئماني إلى 2002التي وردت عن عام االسهامات  آانت 2002 ديسمبر 31حتى  -7
 :أمريكي آما يلي

   دوالر امريكي871,018  2001 وردت في 2002دفعات معجلة عن عام  
   دوالر أمريكي5,610,915   2002 وردت في 2002اسهامات عن عام  
   دوالر أمريكي1,000,000    اسهامات من الحكومة المستضيفة 
   دوالر أمريكي175,000   اسهام خاص من الواليات المتحدة األمريكية 

 7,656,933  المجموع      
 في 94أي ( دوالر أمريكي 6,481,933 بلغت 2002 ديسمبر 31 حتى 2002ولذا فان االسهامات المقررة التي دفعت عام -8

 :المئة من من المجموع المعتمد للعام من مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس، على النحو اآلتي
 الر أمريكي   دو871,018  -2001 وردت في 2002دفعات معجلة عن عام  
   دوالر أمريكي5,610,915 - 2002 وردت في عام 2002اسهامات عن عام  
 6,481,933  -المجموع      
 . في المئة94 – 2002 ديسمبر31 المدفوعة حتى ةالنسبة المئوية التي تمثلها االسهامات المقرر 

 في المئة من مجموع أطراف 56،8أي (راف  أط105ان هذا المبلغ يمثل االسهامات المدفوعة بالكامل أو جزئيا من  -9
 ).االتفاقية

 والسنوات 2001 عن عام 2002، آانت الدفعات المتأخرة التي وردت خالل 2002 ديسمبر 31ينبغي أن يالحظ أنه حتى  -10
 . دوالر أمريكي1,123,890السابقة تبلغ 
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 91يمثل هذا المبلغ . 2002 خالل BYوق االستئماني  دوالر أمريكي صرف من الصند9,122,758هناك مبلغ  اجمالي قدره  -11

وهناك ).  أدناه2و1انظر الجدولين ) ( دوالر أمرآي10,049,900 (2002في المئة من األموال التي وافق عليها مؤتمر األطراف لعام 
 قد تم تمويلها من 2002 دوالر أمريكي من الميزانية المعتمدة من جانب مؤتمر األطراف عن عام 3,203,200مبلغ اجمالي قدره 

قد تم تمويله من االسهامات المقررة للصندوق )  دوالر أمريكي6,846,700(والرصيد . 5/22المدخرات والفوائض، تمشيا مع المقرر 
 .2002 دوالر أمريكي مفروضة آاسهامات، عن عام 6,481,933 آان قد تم دفع مبلغ 2002 ديسمبر31وحتى  . BYاالستئماني 

فقد آان مرده الى تكاليف اضافية الجتماعات وبرنامج التسيير جاوز في المصروفات في ظل برنامج االدارة التنفيذية اما الت -12
بينما االنفاق  لمبالغ أقل من المبالغ التي آانت مرصودة للشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية، ولتنفيذ برنامج االرشاد  . COP-5مكتب 

 .2002ى أن عدة وظائف في هذه البرامج لم يتم شغلها خالل االعالمي، فكان مرده ال

  مقسمة على مختلف البرامج2002 في عام BYمصروفات الصندوق االستئماني . 1الجدول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النسبة المئوية من المصروفات الميزانية المعتمدة البرنامج 
 االسهامات الواردة عن الميزانية المعتمدة   )دوالر أمريكي(  
  *2002عام  COP من     

 107  586,767 547,600 االدارة التنفيذية والتشيير
 69  702,860 1.014.100 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 93  1,100.073 1,178,500 الشؤون االجتماعية واالقتصادية  
 والقانونية

 82  300,845 1,587,500 التنفيذ واالرشاد االعالمي
 90  786,516 870,900 التنوع البيولوجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 97  3,596,178 3,695,400 اتادارة الموارد وخدمات المؤتمر
 91  1,049,521 1,156,200 تكاليف مساندة البرنامج

 141 91  9,122,758 10,049,900  المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ
 2002 ديسمبر 31ت حتى نسبة مئوية من االسهامات المقررة التي ورد*      

  مقسمة حسب الغرض من االنفاق2002 فيBYمصروفات الصندوق االستئماني .    2الجدول 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :النسبة المئوية من المصروفات الميزانية المعتمدة  الغرض من االنفاق 
  يزانية المعتمدة الم  )دوالر أمريكي(   

 82 3,701,473 4,521,900 شاملة المساعدة(تكاليف الموظفين 
      )ساعات العمل الضافية والتدريب/المؤقتة

  91 145,857 160,100 الخبراء االستشاريون
 77 431,506 559,800 السفر في مهام رسمية

 82 1,838,201 2,228,900 تكاليف خدمة المؤتمرات
 103 147,634 144,000 االجتماعات
 91 167,645 183,700 تكاليف التبليغ

 83 903,835 1,095,300 مصروفات التشغيل العمومية
 737,087 0 *مشارآة البلدان النامية 
 91 1,049,521 1,156,300 تكاليف مساندة البرنامج

  91  9,122,758 10,049,900 المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... COP-5وافق عليها مكتب *   
 

  لتمويل مشارآة األطراف من BY   على أموال من المدخرات والفوائض في الصندوق االستئماني  COP-5وافق مكتب  -13
    COP-5ل من مكتب  أدناه يبين مفردات األموال المعتمدة لالستعما3والجدول .2002البلدان النامية في عدة اجتماعات خالل 

 .من المدخرات والفوائض) 16، الفقرة 6/29المقرر  (COP-6وساندها اجتماع  
 

 )BYالصندوق االستئماني  (2002-2001المدخرات في / الستعمال الفوائض COP-5موافقات صادرة عن مكتب .  3الجدول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االلتنزام /االنفاق  الميزانية المعتمدة الوصف 
        دوالر أمريكي    دوالر أمريكي  

 100,000 100,00 التقييم الرائد للترابطات بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي
 التقييم السريع للتنوع البيولوجي في األنظمة االيكولوجية 

 SIDS  120,000 120,000للمياه الداخلية 
 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي

 139,796 140,000  لتربية األحياء البحرية
 مشارآة األطراف من البلدان النامية ومن البلدان ذات االقتصاد

 7,261 500,000 االنتقالي في اجتماع الهيئة الفرعية السادس
  االقتصادمشارآة األطراف من البلدان النامية والبلدان ذات

 157,735 250.000 االنتقالي في اجتماع الهيئة الفرعية السابع
 149,550 150,000 االستعراض الثاني لآللية المالية

  
 113,105 170,000 )مساندة جزئية(الورشة عن الخطة االستراتيجية 

   31,341 250,000 اجتماع بشأن الخطة االستراتيجية

 96,626 81,000 مية ومن البلدانمشارآة األطراف من البلدان النا
 ذات االقتصاد االنتقالي في االجتماع الثاني لفريق 

 الخبراء المعني بالحصول وتقاسم المنافع

 0 70,000 )مساندة جزئية(الورشة عن المسؤولية والجبر التعويضي 
ICCP-2 /0 118,500  ورشة االمتثال 

 0 100,000 األحيائيةالمرحلة الرائدة من غرفة تبادل معلومات السالمة 
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 االجتماع المفتوح العضوية بشأن متطلبات بناء القدرة لتنفيذ

 241.728 270.000 بروتوآول السالمة األحيائية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1,157,142 2,319,500  المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 دوالر أمريكي آان قد اعتمد الستعماله، وهو آت من المدخرات والفوائض، اال أن مبلع  2,319,500على الرغم من أن مبلغ  -14

  .BZ وBE دوالر أمريكي فقط قد انفق فعال، بينما غطى الرصيد المتبقي اسهامات طوعية في الصندوقين االستئمانين 1,157,142
 2003داء االيرادات والميزانية عن عام أ .2

 2003ميزانية عام )   1
 ألمانة 2003 عن عام 10,742,500، قد وافق على ميزانية برنامج أساسية تبلغ 6/29ان مؤتمر األطراف، بموجب مقرره  -15

 تمشيا مع سلم الحصص  األطراف من دوالر امريكي قابال للدفع 7,242,500ومن هذا المبلغ آان مقدار . اتفاقية التنوع البيولوجي
) أرصدة مرحلة( يجب أن يمول من الفوائض والمدخرات المتراآمة 2,500,000، وآان هناك مبلغ 6/29المبين في المرفق بالمقرر 

 :ومليون دوالر امريكي آان سيمول من اسهام البلد المستضيف على النحو اآلتي) 2002-1995(من السنوات السابقة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2003    مصدر التمويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 7,242,500  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 2,500,000  )الوفورات(المدخرات /الفوائض
 1,000,000    البلد المستضيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10,742,500     المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2003االسهامات عن عام )   2

 على 7,612,780 تبلغ BY الى الصندوق االستئماني 2003 آانت االسهامات التي وردت عن عام 2003 نوفمبر 30حتى  -16
 :النحو اآلتي

   دوالر أمريكي572,402  2002 وردت في 2003دفعات معجلة عن عام  

 5,865,397   2003 وردت في 2003اسهامات عن  

 999,981    اسهامات من الحكومة المستضيفة  

 175,000   اسهام خاص من الواليات المتحدة األمريكية 

 7,612,780  المجموع      

 89أي ( دوالر أمريكي6,437,799، قد بلغت 2003 نوفمبر 30، المدفوعة حتى 2003ولذا فان االسهامات المقررة عن عام  -17
 :جموع المبلغ المعتمد لتلك السنة من مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس، على النحو اآلتيفي المئة من م

   دوالر أمريكي572,402 -2002 وردت في 2003دفعات معجلة عن عام  

 5,865,397  -2003 وردت في 2003دفعات عن  

 6,437,799     - المجموع 
 . في المئة89-2003 نوفمبر 30 المدفوعة حتى 2003النسبة المئوية من االسهامات المقررة عن عام 

 في المئة من العدد االجمالي من األطراف في 55أي ( أطراف ، 103يمثل هذا المبلغ اسهامات مدفوعة بالكامل أو جزئيا من  -18
 )االتفاقية

 217,382 تبلغ 2003ه، في  وما قبل2002 آانت المتأخرات التي وردت عن عام 2003 نوفمبر 30ينبغي أن يالحظ أنه حتى   -19
 .دوالر أمريكي

وفي نهاية . 2003 و2002 في آل شهر خالل BY أدناه يبين الدفعات المتراآمة المدرجة للصندوق االستئماني 4ان الجدول  -20
لى الرغم من  في المئة من المبلغ المعتمد، ع40 يبلغ  فقط 2002 آان مجموع الدفعات التي وردت عن 2002ربع السنة األول من عام 

ونتيجة لعدم دفع االسهامات من األطراف في أوانها، وفي سبيل السماح لألمانة بتنفيذ برنامج . أن االسهامات ينبغي أن تدفع في يناير
المتاحة، والفوائض في الصندوق االستئماني ) الوفورات( وتجديد عقود الموظفين، سحب األمين التنفيذي من المدخرات 2003عمل 
BY)  واال لتعذر على األمانة أن تؤدي وظائفها)  والسنوات السابقة له2002الدفعات المتأخرة التي وردت عن عام من. 

 دوالر أمريكي فقط قد ورد آدفعات عن السنة 475,946,,3 آان مبلغ 2003وعلى غرار ذلك، ففي نهاية الربع األول من  -21
وقد أدى ذلك من جديد الى حالة اضطرت األمين التنفيذي الى سحب أموال من  ). 2003 في المئة من المبلغ المتعهد به عن عام 48أي (

احتياطي رأس المال العامل ومدخراته وفوائضه، لكفالة أن تستطيع األمانة، على الرغم من السداد المتأخر لالسهامات، ان تستمر في 
 .أداء وظائفها

 بالقياس الى 2003و2002 و2001 قد تحسنت آثيرا جدا في BYستئماني غير أنه يبغي أن يالحظ أن الدفعات لللصندوق اال -22
 67 في المئة و73 بالقياس الى2002 و2001 في المئة في 94 (BY)السنوات السابقة، فبلغت نسبة التحصيل من االسهامات المقرر 

 في المئة، 89، رقما قدره 2003وفمبر ن30 حتى 2003واذ بلغت نسبة التحصيل عن عام .  على التوالي2000 و1999في المئة خالل  
 . في المئة التي تحققت خالل فترة العامين األخيرين94 ما يقرب أو حتى يتجاوز الـ2003فمن المتوقع أن يبلغ اجمالي التحصيل في 

 2003 و2002 حسب آل أشهر السنة عن عامي BYاالسهامات التراآمية للصندوق االستئماني : 4الجدول  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االسهامات التي   النسبة المئوية من النسبة المئوية من االسهامات التي النسبة المئوية من االسهامات التي الشهر
  االسهامات   2004 وردت عن  االسهامات المقررة  وردت في االسهامات المقررة 2002عن  
 2004المقررة عن   دوالر أمريكي 2003عن عام  2003   2002عن عام   

 %5 388,378 %9 654,001 %17 1,147,433 يناير
 %31 2,226,811 %17 1,147,433 فبراير
 %48 3,475,942 %40 2,771,847 مارس
 %54 3,886,299 %42 2,908,865 أبريل
 %54 3,923,842 %47 3,260,350 مايو
 %54 3,945,459 %50 3,432,888 يونيه

 %54 481و946و3 %50 526و441و3 هيلوي
 %55 3,686,793 %75 5,192,606 أوغست
 %57 4,141,416 %78 5,422,574 سبتمبر
 %64 4,671,253 %83 5,720.198 أآتوبر
 %89 6,437,799 %86 5,954,169 نوفمبر
  %94 6,481,933 ديسمبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2003 نوفمبر 30حتى *  

 )المدخرات والفوائض(األرصدة المرحلة )   3

نتيجة النخفاض تكاليف األنشطة، وعدم شغل وظائف، وأنشطة (ان المبالغ المخصصة غير المصروفة في نهاية فترة العامين  -23
مات التي وردت خالل سنة معينة عن سنوات سابقة متعهد بدفعها، واالسها". مدخرات"يشار اليها باعتبارها ) ممولة من مصادر أخرى

، اذ أنها ترحل الى فترة العامين "رصيد مرحل"وآلتا المدخرات والفوائض معا، يشار اليها بعبارة " فوائض"يشار اليها باعتبارها 
 خمسة ماليين دوالر أمريكي من الرصيد وقد وافق مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس على استعمال مبلغ اجمالي قدره.  الجديدة

وباالضافة الى ذلك وافق مؤتمر . 2004-2003لتغطية جزء من ميزانية ) أي من المدخرات والفوائض عن فترات مالية سابقة(المرحل 
، تخصم من الرصيد المرحل 2004-2003 آاحتياط لرأس المال العامل لفترة العامين 878,272األطراف على مبلغ 

 ).الفوائض/راتالمدخ(

 دوالر أمريكي وفي الوقت نفسه لم يكن 10,007,200 تبلغ 2003 آانت االلتزامات المرتبط بها عن عام 2003 يناير 1في  -24
 دوالر أمريكي متاحة من الفوائض بناء على 2,500,000 وآان هناك 2003 دوالر أمريكي آاسهامات عن عام 654.001قد ورد اال 

 دوالر أمريكي، بالقياس 3,154,001والمجموع المتاح لألمانة لالرتباط به آان يبلغ . 8، الفقرة6/29ف بالمقرر موافقة مؤتمر األطرا
 . دوالر أمريكي10.007,200الى التزامات السنة البالغة 

ا العجز لم يكن بد بموجب قواعد األمم المتحدة يجب أن تكون األموال متاحة في البنك حتى يمكن االرتباط بها، ولذا نتيجة لهذ -25
أي المدخرات والفوائض وغيرهما من المبالغ المتاحة، من " الرصيد المرحل" دوالر أمريكي باستعمال 6.853,199من االلتزام بمبلغ 

ويعاد ايداع هذه األموال عندما تصل .  الصادر عن مؤتمر األطراف14 الفقرة 6/29فترات عامين سابقة، آما رخص بذلك القرار 
 .2003 من الحكومات عن عام اسهامات

 سيوجد فائض متوقع يبلغ 2003، بالكامل خالل 2002-1995(اذا ما وردت المبالغ المتعهد بها عن السنوات السابقة  -26
، ومفرداتها 2002-1995 ناشئ عن الدفعات المتأخرة لالسهامات المقررة عن الفترة 2003 ديسمبر 31 دوالر أمريكي في919,913

 :آاآلتي

  دوالر أمريكي 20,712 -  1995يد متبقي من رص 
  دوالر أمريكي64,281 -  1995رصيد متبقي من 
  دوالر أمريكي70,186 -  1995رصيد متبقي من 

  دوالر أمريكي74,148 -  1995رصيد متبقي من  
  دوالر أمريكي 32,794 -  -1995رصيد متبقي من 
  دوالر أمريكي62,475 -  1995رصيد متبقي من 

  دوالر أمريكي162,879 -  -1995يد متبقي من رص
  دوالر أمريكي432,438 -  1995رصيد متبقي من 

 دوالر أمريكي 919,913 -   *المجموع

 2003 يناير 1حتى * 
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 30 دوالر أمريكي حتى 819,548 والبالغ مجموعها 2003اذا أخذت في الحسبان أيضا االموال المتبقية المتعهد بها عن عام  -27
 : على النحو اآلتي7,603,858 سيكون 2003، فان الرصيد المتاح لاللتزام به في نهاية 2003بر نوفم

   دوالر أمريكي5,865,397 - 2003 عن 2003 التي وردت في  االسهامات المقررة 

    دوالر أمريكي919,913 - 2002-1995األرصدة غير المسددة عن الفترة 

    دوالر أمريكي818,548 -   2003الرصيد غير المسدد عن 

 7,603,858 -   المجموع    
ينبغي أن يالحظ مع ذلك أنه خالل فترة العامين السابقة، آانت نسبة االسهامات المقررة التي وردت عن عام ما في السنة  -28

 اسهامات السنوات السابقة  في المئة على األقل من50، وعلى افتراض ان 2003فاذا استمر هذا االتجاه في.  في المئة94نفسها، تقارب 
، يكون من األقرب من الناحية 2004ستظل بدون سداد، ومع مراعاة احتياطي رأس المال العامل المطلوب خصمه من الفائض في 

 :الواقعية، افتراض ما يلي

  دوالر أمريكي459,996ان الفائض المتوقع سيكون فقط حوالي  )أ ( 

  دوالر أمريكي6,821,888 سيكون 2003لمتعهد بها التي حصلت عن عام  في المئة من المبالغ ا94ان الـ )ب( 

 )2006-2005يجب تصحيحه عن الفترة ( دوالر أمريكي 878,272احتياطي رأس المال العامل البالغ قدره  )ج( 

 . دوالر أمريكي6,403,572 سيكون 2004 يناير 1مجموع األرصدة المتاحة لالستعمال في  )د( 

، اذ أن الخبرة السابقة دلت على أن معظم 2004ألمانة الى هذه األموال لتبدأ تشغيل وظائفها في بداية سوف تحتاج ا -29
 . يناير من ذلك العام1 لن تكون قد وصلت بعد في 2004االسهامات المقررة عن عام 

 2003مصروفات في )   4
 آان مجموعها 2003 نوفمبر 30حتى ) ة البرنامجبما في ذلك تكاليف مساند (2003ان التتزامات ومصروفات مباشرة في  -30

 . دوالر أمريكي11,502,676

 في المئة من المبلغ االجمالي الذي اعتمده مؤتمر األطراف ألنشطة الصندوق 107 يوازي حوالي 2003ان المبلغ عن عام  -31
جتماع التاسع للهيئة الفرعية واجتماعات والتجاوز في االنفاق مرده الى تنظيم اال. 6/29 بموجب مقرره 2003 في BYاالستئماني 

 .  آما آان مقررا أصال في الميزانية2004 بدال من 2003في ) ي(8المادة 

 في المئة من مجموع االسهامات التي 151 دوالر أمريكي تبلغ  11,502,676 البالغ قدرها 2003ان ارتباطات ومصروفات  -32
 في المئة من مجموع االيرادات 139وهذا المقدار يبلغ حوالي . 2003 نوفمبر30تى ، عن تلك السنة ح(7,612,780) 2003وردت في 

 وآذلك عن السنوات السابقة 2003 عن 2003أي االسهامات التي وردت في ( دوالر أمريكي (8,218.540) 2003الفعلية المتاح في
 :على النحو اآلتي) والسنوات المستقبلية

   دوالر أمريكي217,382  وات سابقة عن سن2003دفعات متأخرة وردت في  

   دوالرأمريكي572,402   2002 وردت في 2003دفعات معجلة عن 

   دوالر أمريكي5,865,397   2003 وردت في 2003اسهامات عن  

   دوالر أمريكي999,981    اسهام من الحكومة المستضيفة 

 أمريكي  دوالر 175,000   اسهام خاص من الواليات المتحدة األمريكية 

   دوالر أمريكي388.378   2003 وردت في 2004دفعات معجلة عن  

   دوالر أمریكي8,218,540  المجموع      

، ومفردات المصروفات، مبينة حسب 5 واردة في الجدول 2003ان مفردات المصروفات المسجلة في آل برنامج عن عام  -33
 .6،مبينة في الجدول 2003الغرض من المصروف في العام
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 المصروفات حسب آل برنامج)  أ

ويبين أيضا النسبة المئوية من .  على مختلف البرامج2003 أدناه يبين النسبة المئوية من المصروفات في عام 5ان الجدول  -34
ال التي والرقم األخير يأخذ بالحسبان األمو. 2003 وازاء االيرادات الفعلية التي وردت خالل 2003المصروفات ازاء االيرادات عن 

 عن 2003 بل أيضا االموال المدفوعة في 2003دفعت الى الصندوق االستئماني، ليس فقط فيما يتعلق باالسهامات المقررة عن عام 
 .سنوات تعهدات متعلقة بالسنوات السابقة أو السنوات المستقبلية الالحقة

 ج، على مختلف البرام2003 في BY مصروفات الصندوق االستئماني  5الجدول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النسبة المئوية من  /االرتباطات الميزانية المعتمدة البرنامج
  المصروفات دوالر أمريكي 
 االسهامات الفعلية االسهامات الفعلية يزانية المعتمدةالم   

 التي وردت التي وردت عام من مؤتمر األطراف   
 *2003 عام   2003    

 92 720.200 782,900 االدارة التنفيذية والتشيير
 103 1,455,650 1,412.100 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 110 1,539,100 1,395,500 الشؤون االجتماعية واالقتصادية 
 القانونيةو

 98 1,932,016 1,971,700 التنفيذ واالرشاد االعالمي
 71 1,212,008 1,705,600 يالتنوع البيولوج

 148 3,320,385 2,238,800 ادارة الموارد وخدمات المؤتمرات
PSC 1,235,900 1,323,317 107 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 139   151 107 11,502,676 10,742,500 المجموع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . عن سنوات سابقة أو سنوات مستقبلية الحقة2003يشمل أمواال وردت في  •
 

 االدارة التنفيذية والتسيير التنفيذي
من المبالغ التي خصصها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس %) 92( دوالر أمريكي 720,200هناك مبلغ اجمالي قدره  -35

وهذا البرنامج آان مكتمل الموظفين تقريبا خالل هذه ). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003ة التنفيذية والتسيير التنفيذي، قد أنفقت في لالدار
 .2003المدة فيما عدا آبير المسؤولين عن البرامج، الذي شغل منصبه في يوليه 

 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية
من المبالغ المعتمدة )  في المئة103( دوالر أمريكي 1,455,630، هناك مبلغ اجمالي قدره 5ل آما يمكن أن يرى من الجدو -36

وآان ). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003 أنفقت خالل (STTM)من مؤتمر األطراف لبرنامج الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية 
س لمؤتمر األطراف قد وافق على تمويل من المدخرات والفوائض التجاوز في االنفاق مرده في معظمه الى أن مكتب االجتماع الساد

لتغطية تكاليف مشارآين حضروا االجتماعين الثامن والتاسع من اجتماعات الهيئة الفرعية، ولم يخصص لهم اال مال غير آاف من 
نامج نتيجة الن مناصب مسؤولي وفي الوقت نفسه تم تحقيق وفورات في هذا البر). انظر المرفق السادس (BZالصندوق االستئماني 

 .البرنامج للتصنيف، والمياه الداخلية والحفظ في الموضع الطبيعي وخارج الموضع الطبيعي لم تمأل اال خالل النصف الثاني من العام

 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية
 األموال المعتمدة  من مؤتمر األطراف لبرنامج من)  في المئة110( دوالر أمريكي 1,539,100هناك مبلغ اجمالي قدره  -37

وهذا التجاوز في االنفاق آان مرده في ). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية، أنفقت خالل 
لدان ذات االقتصاد االنتقالي معظمه الى أن االموال استعملت من الوفورات والفوائض لدفع مشارآة األطراف من البلدان النامية ومن الب

. 2003 ديسمبر 5 الى 1في االجتماعي الثاني للفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع الذي انعقد في مونتريال من
 المخصص ومعظم األموال التي أنفقت على هذا البرنامج آانت تتعلق بتكاليف خدمة المؤتمر الخاصة باالجتماع الثاني للفريق العامل

وتكاليف 2010المعني بالحصول وتقاسم المنافع، واجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات حتى عام   
 .الموظفين

 التنفيذ واالرشاد االعالمي
 واالرشاد االعالمي، من المبلغ المعتمد تم لبرنامج التنفيذ)  في المئة98( دوالر أمريكي 1,932,016هناك مبلغ اجمالي قدره  -38

ومعظم األموال التي . منصبا الداخلة في هذا البرنامج ملؤها خالل العام17وجميع الـ ). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003أنفق خالل 
 .أنفقت في هذا البرنامج آانت متصلة بتكاليف الموظفين، وتشغيل غرفة تبادل المعلومات ونشر المعلومات ومواد لتوعية الجمهور
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 مة األحيائيةالسال
من الميزانية المعتمدة لبرنامج السالمة األحيائية، أنفق )  في المئة17( دوالر أمريكي 1,212,008هناك مبلغ اجمالي قدره  -39

وسبب االنفاق الذي جاء أقل مما آان . 2003وجميع المناصب التسعة المعتمدة تم شغلها خالل ). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003خالل 
 آما آان مدرجا في 2003ده أساسا الى أن االجتماع األول لألطراف في بروتوآول السالمة األحيائية لم ينعقد في عام ملحوظا مر

مكتب الهيئة الحكومية الدولية .الميزانية، ومعظم األموال التي أنفقت في هذا البرنامج آانت متعلقة بتكاليف الموظفين واجتماعات 
 .يق االتصال المعني بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةلبروتوآول قرطاجنة واجتماع فر

 ادارة الموارد وخدمات المؤتمرات
من الميزانية المعتمدة لبرنامج ادارة الموارد وخدمات )  في المئة148( دوالر أمريكي 3,320,385هناك مبلغ اجمالي قدره  -40

 الخاص بهذا البرنامج خالل عام 5لتجاوز في االنفاق مبين في الجدول وهذا ا). 2003 نوفمبر 30حتى  (2003المؤتمرات أنفق خالل 
 ومرده في معظمه الى أن االجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وآذلك االجتماع المفتوح 2003

 على التوالي 2003د انعقدا في نوفمبر وديسمبر وما يتصل بها من أحكام، ق) ي(8العضوية للفريق العامل المخصص المعني بالمادة 
وتقرر تقديم موعد هذين االجتماعين نتيجة العادة تحديد الجدول الزمني . 2004على الرغم من أنهما آانا مدرجين في الميزانية في عام 

 . ورين، حتى يمكن أن تعرض عليه توصيات االجتماعين المذآ2004 ، بجعله في أوائل فبراير COP-7الجتماع 

 االنفاق حسب غرض االنفاق )ب
 ، حسب الغرض من االنفاق2003  في  BY  مصروفات الصندوق االستئماني -6الجدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :النسبة المئوية من  /االرتباطات الميزانية المعتمدة غرض االنفاق

 روفاتالمص  دوالر أمريكي 
 ــــــــــــــــــــــــــ    
 االيراد الوارد السمات الفعلية الميزانية المعتمدة    
  *2003عن  الواردة عن   COP}من     
         2003 

 94 5,638,474  6,014,600 تكاليف الموظفين
 145 145,000 100,000 /الخبراء االستشاريون

 العقود من الباطن
 100 375,000 375,000 السفر في مهام رسمية

 126 1,955,785 1,548,000 تكاليف خدمة المؤتمرات
 101 257,100 254,000 االجتماعات
 96 249,000 260.000 تكاليف التبليغ

 112 1,069,000 955,000 تكاليف التشغيل العمومية
 490,000 0 مشارآة البلدان النامية
 107 1,323,317 1,235,900 تكاليف مساندة البرنامج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 139 151 107 11,502,676 10,742,500 المجموع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عن سنوات سابقة وسنوات مستقبلية الحقة2003تشمل أمواال وردت في *  

 

 قد أنفق في 2003 في المئة من مجموع االيراد الفعلي الذي ورد في 139ا سبق شرح الموضوع أعاله، هناك حوالي آم -41
 بل آذلك األموال المدفوعة في 2003وهذا االيراد يأخذ في الحسبان األموال المدفوعة للصندوق االستئماني ليس فقط في . 2003
 آنسبة مئوية من االسهامات التي 6وهذا االنفاق وارد في الجدول . نوات التالية الالحقة عن ارتباطات عن السنوات السابقة والس2003

 . وآذلك آنسبة مئوية من مجموع االيراد المتاح2003وردت عن 

 تكاليف الموظفين 
ضات واردة في ينبغي أن يالحظ أن تكاليف الموظفين تدرج في الميزانية باستعمال تكاليف قياسية تقديرية على أساس افترا -42

 التي تعد لالجتماع 2004-2003مذآرة من األمين التنفيذي عن ميزانية البرنامج المقترح التفاقية التنوع البيولوجي عن فترة العامين 
ونظرا ألن هذه التكاليف .  وهي تشمل األجور والتكاليف العادية للموظفين(UNEP/CBD/COP/6/10)السادس لمؤتمر األطراف 

تبعا لتذبذبات في . اس التكاليف القياسية المستعملة في األمم المتحدة، فان االنفاق الفعلي يختلف بين مقر ومقر لألمم المتحدةتقوم على أس
وعلى الرغم من أن بعض . عالوة مكان المنصب وغيرها من العوامل مثل عدد المعالين ومنحة التعليم وتكاليف العودة الى الوطن

 بسبب التعيين المتاخر أو عدم تعيين بعض الموظفين، اال أن هذه الوفورات قد وازنتها خسائر مردها 2003الوفورات قد تحققت خالل 
.  في المئة خالل العام بالقياس الى الدوالر األمريكي17التذبذبات في أسعار تبادل العملة بين الدوالر الكندي الذي زادت قيمته بمقدار 
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الموظفين والتكاليف العادية للموظفين عقب اعادة النظر في سلم المرتبات والمستحقات التي وافقت وباالضافة الى ذلك فان زيادة أجور 

 .عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة، آان له وقع سلبي على الميزانية الخاصة بالموظفين

 26 من المناصب الـ25 و36ا  من مجموع المناصب الخاصة باالخصائيين البالغ عدده33، آان هناك 2003 نوفمبر30حتى  -43
، قد تم شغلها، مما أسفر عن نسبة مئوية عامة )BYالصندوق االستئماني (المعتمدة في فئة الخدمة العامة، ممولة من الميزانية األساسية

 5,638,474، بلغت تكاليف الموظفين6وآما هو مبين في الجدول .  في المئة من المناصب المعتمدة قد تم شغلها وتسويتها94تبلغ 
 . في المئة من مجموع المبلغ المدرج في الميزانية تحت هذا البند94دوالر أمريكي تمثل 

ان المعلومات عن الوضع القائم في تعيين موظفي األمانة يبين آل ربع سنة من خالل التقرير الربع السنوي الذي يعرض على  -44
 .ائم في القسم الثاني من هذه الوثيقةويب سايت األمانة، وتوجد مفردات تفصيلية عن الوضع الق

 المستشارون والعقود من الباطن
ومرد ذلك الى أن تعيين الخبراء االستشاريين للمساعدة .  يبين تجاوزا في االنفاق تحت بند الخبراء االستشاريين6ان الجدول  -45

 .االعالم نتيجة للتأخير في تعيين المسؤول عن CEPA/I&Oعلى تنفيذ برنامج العمل الخاص 

 السفر في مهام رسمية
 تتمشى مع التوقعات األصلية نتيجة ألن األمانة آادت أن تكون مكتملة الموظفين خالل عام 2003ان مصاريف السفر في  -46

وموظفو األمانة يمثلون االتفاقية في مختلف االجتماعات واألحداث، وسفر أعضاء الموظفين الى أحداث المنظمات األخرى هي . 2003
 .من الطرائق الهامة لتحقيق التضافر بين الجهود وبرامج العمل المتكاملة

 تكاليف خدمة المؤتمرات
 آانت أآبر مما آان متوقعا في األصل نتيجة لقرار عقد االجتماع التاسع للهيئة الفرعية 2003ان تكاليف خدمة المؤتمرات في  -47

وهذه المقررات .  آما آان مزمعا في األصل2004 بدال من 2003خالل ) ي(8 وآذلك اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بالمادة
 2004اتخذت حتى يمكن أن تعرض على االجتماع السابع لمؤتمر األطراف الذي أعيد النظر في موعد عقده فجعل في بداية فبراير 

 .التوصيات التي ستضعها الهيئتان المذآورتان

 االجتماعات
ففي المقام األول جاء قرار عقد : ماعات المبالغ المدرجة في الميزانية نتيجة لعاملين أساسيين هماتجاوزت تكاليف االجت -48

 آما آان مزمعا في األصل، وفي المقام الثاني نتيجة الستعمال األموال المستمدة 2004 بدال من 2003اجتماع الهيئة الفرعية التاسع في 
راف من البلدان النامية ومن البلدان ذات االقتنصاد االنتقالي في االجتماعين الثامن من الوفورات والفوائض لمساندة مشارآة األط

والتاسع للهيئة الفرعية، واجتماع ما بين الدورات المعني ببرنامج العمل المتعدد السنوات، وآذلك اجتماع الفريق العامل المخصص 
األموال . ويتضمن الجدول التاسع بيانا بمفردات. 2010وجي عامالمعني بالحصول وتقاسم المنافع، واجتماع تحدي التنوع البيول

 .المستعملة من الوفورات والفوائض

 تكاليف التبليغ
واستعملت األموال الصدار مواد لتوعية الجمهور وآذلك .  آانت متمشية مع التوقعات األصلية2003ان تكاليف التبليغ في -49

 .وزع على األطرافلنسخ وثائق اتفاقية التنوع البيولوجي آي ت

 تكاليف التشغيل العمومية
ان تكاليف التشغيل العمومية تتضمن تمويل معدات المكاتب وتوريداتها والمرافق وتكاليف التأمين وتكاليف الطبع وتكاليف  -50

ذبذبات في سعر االتصال وتوزيع مواد مطبوعة ومواد أخرى وآانت التكاليف أعلى مما آان متوقعا وآان سبب ذلك الرئيسي هو الت
 . في المئة بالقياس الى الدوال األمريكي17 بنسبة 2003تبادل العملة الخاصة بالدوالر الكندي الذي زادت قيمته خالل 

 2004   االيراد المتوقع وأداء الميزانية في-3
 2004الميزانية لعام )  1

 2004 دوالر أمريكي عن عام 11,214,300الغ قدرها ، وافق على الميزانية األصلية الب6/29ان مؤتمر األطراف، بمقرره  -51
 دوالر أمريكي تدفع الى األطراف تمشيا مع السلم الوارد في المرفق 7,714,300ومن هذا المبلغ هناك . ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
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من السنوات السابقة ) يد مرحلرص( دوالر أمريكي مطلوب تمويلها من الفوائض والوفورات المتراآمة 2,500,00، و6/29بالمقرر 
 : دوالر أمريكي تمول من اسهام البلد المستضيف على النحو اآلتي1,000,000و, )1995-2002(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2004     مصدر التمويل

   دوالر أمريكي7,714,300  األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
   دوالر أمريكي2,500,000    وفورات /فوائض   
   دوالر أمريكي1,000,000    البلد المستضيف   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دوالر أمریكي11,214,300     المجموع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2004االسهامات عن عام )   2

 388,378 قد بلغت BY الى الصندوق االستئماني 2004 آانت االسهامات التي وردت عن عام 2003 نوفمبر 30حتى -52
 :دوالر أمريكي على النحو اآلتي

  دوالر أمريكي388,378   2003 وردت في 2004دفعات معجلة عن عام  

 388,378  المجموع       

 . في المئة5 -2003 نوفمبر30لمدفوعة حتى  وا2004النسبة المئوية لالسهامات المقررة عن عام  

 في المئة من العدد االجمالي لألطراف في 18أي ( طرفا 33ان هذا المبلغ يمثل اسهامات مدفوعة بالكامل أو جزئيا من  -53
 ).االتفاقية

 2004ارتباطات في )   3
ويمثل هذا المبلغ الفوائض والوفورات . 2004 دوالر أمريكي تم االرتباط به عن عام 11,035,750هناك مبلغ اجمالي قدره  -54

 دوالر 11,214,300(2004 في المئة من األموال المعتمدة من مؤتمر األطراف لعام 98من السنوات السابقة والحسابات السابقة عن 
تمدة من مؤتمر  دوالر أمريكي في الميزانية المع2,500.000وهناك مبلغ اجمالي قدره ).  أدناه8 و7انظر الجدولين ) (أمريكي

 دوالر أمريكي 1,000,000 آما يوجد مبلغ اضافي قدره 6/29، سوف يمول بوفورات وفوائض اعماال للمقرر 2004األطراف لعام 
سيمول من اسهامات مقررة واجبة الدفع للصندوق )  دوالر أمريكي7,714,300(والرصيد . سيمول باسهام من الحكومة المستضيفة

 دوالر أمريكي فقط من األموال المقررة قد دفع مقدما عن عام 388,378 آان هناك مبلغ 2003 نوفمبر30وحتى . BYاالستئماني 
2004. 

 حيث أن 2004ينبغي أن يالحظ أن االرتباطات بموجب برنامج السالمة األحيائية هي ارتباطات أعلى مما أدرج لميزانية عام  -55
ما آان مدرجا في األصل في الميزانية، واالرتباطات بموجب برنامج ادارة ، آ2003 بدال من2004 سيعقد فيCOP/MOP-1اجتماع 

الموارد وخدمات المؤتمرات، من ناحية أخرى، يقل عن المبالغ التي آانت متوقعة، ألن االجتماع التاسع للهيئة الفرعية واالجتماع 
.  آما آان مزمعا في األصل2004بدال من  2003، عقد في )ي(8المفتوح العصوية للفريق العامل المخصص المعني بالمادة 

 قد وافق (COP-7) قد تزايدت مع ذلك بسبب أن مكتب 2004واالرتباطات بموجب برنامج ادارة الموارد وخدمات المؤتمرات لعام 
وتوآول على تمويل تكاليف المشارآين لحضور االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في االتفاقية، واالجتماع األول لألطراف في بر

 .2004قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية في 
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  حسب البرامج المختلفة2004 في BY ارتباطات الصندوق االستئماني 7الجدول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :النسبة المئوية من  االرتباطات الميزانية المعتمدة البرنامج
   دوالر أمريكي 
  االسهامات الفعلية ميزانية المعتمدة   

  التي وردت عام من مؤتمر األطراف   
    2004    

 100 809,100 809,100 ييرساالدارة التنفيذية والت
 100 1,539,500 1,539,500 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 100 1,101,800 1,101,800 الشؤون االجتماعية واالقتصادية 
 ونيةالقانو

    100 2,070,400 2,070,300 التنفيذ واالرشاد االعالمي
 **121 1,467,100 1,217,100 التنوع البيولوجي

 87 2,778,250 3,186,400 ادارة الموارد وخدمات المؤتمرات

PSC 1,290,100 1,269,600 98 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    2,198 98 11,035,750 11,214,300 المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2003 نوفمبر 30النسبة المئوية من االسهامات المقررة التي وردت حتى *  
 ).38انظر الفقرة . (2003 بدال من 2004 في MOP-1زيادة ناشئة عن تنظيم **  

 
  حسب الغرض من االنفاق2004 فيBY االستئماني ارتباطات الصندوق.    8دول الج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :النسبة المئوية من المصروفات الميزانية المعتمدة  الغرض من االنفاق 
  الميزانية المعتمدة   )دوالر أمريكي(   

 100 6,216,850 6,211,300 شاملة المساعدة(فين تكاليف الموظ
      ساعات العمل الضافية والتدريب/المؤقتة

  100 100,000 100,000 الخبراء االستشاريون
 100 375,000 375,000 السفر في مهام رسمية

 61 1,056,000 1,733,300 تكاليف خدمة المؤتمرات
 98 244,200 250,200 االجتماعات
 100 256,250 265,250 تكاليف التبليغ

 99 983,850 989,150 مصروفات التشغيل العمومية
 525,000 0 *مشارآة البلدان النامية 
 98 1,269,600 1,290,100 تكاليف مساندة البرنامج

  98  11,035,750 11,214,300 المجموع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 آما هي مبينة COP-6 على أساس موافقة مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس وتمشيا مع موافقات مكتب 2004تم االرتباط بمبالغ في  -56

 . أدناه، باستعمال الوفورات والفوائض المتاحة9في الجدول 
 

  )BY االستئماني الصندوق (2004-2003 على استعمال الفوائض والوفورات في COP-6   موافقات مكتب -9الجدول 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /االرتباطات الميزانية المعتمدة الوصف 
   المصروفات دوالر أمريكي  

 210,000 700,000 8مشارآة البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي في االجتماع 
 MYPOWللهيئة الفرعية واجتماع 

    MYPOW  61,000 0د مدة م
 83,470   في نيويوركUNCCDانشاء نقطة اتصال لالتفاقية في مكاتب 

  أشهر8-6لمدة 
 25,000 50,000 2003 مايو 23-21، في 2010اجتماع تحدي التنوع البيولوجي 

 في لندن، بالمملكة المتحدة
 380,000 1,100,000 مساهمة األطراف من البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي

 )ي(8 والمادة ABS للهيئة الفرعية واجتماعي الـ9في االجتماع 
 MOP-1  525,000* 525,500 و COP-7مشارآة البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي في 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1,123,470 2,436,000 المجموع

 . على تغطية أي عجز من الفوائض والوفوراتCOP-6تب وافق مك*  
 صندوق استئماني طوعي خاص لألنشطة االضافية المعتمدة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي  .باء

 )BEالصندوق االستئماني (
 وهناك مبلغ اجمالي يبلغ . 2004 و2003 تخصص  ألنشطة محددة في  BEان االسهامات للصندوق االستئماني -57

 ومبلغ 2003 من جانب االجتماع السادس لمؤتمر األطراف عن عام BE دوالر أمريكي معتمد للصندوق االستئماني 4,186,800
 آانت األمانة قد تلقت تعهدات بأموال ألنشطة اضافية معتمدة 2003 نوفمبر 30وحتى . 2004 دوالر أمريكي عن عام 2,366,900

 1,507,369ومنه اسهامات تبلغ )  في المئة من المبلغ المعتمد في الميزانية46أي (2003 دوالر أمريكي في 1,930,730مجموعها 
 . عن سنوات سابقة2003 دوالر أمريكي اضافية دفعت خالل 167,719وهناك ) انظر المرفق الثاني(دوالر أمريكي قد تم دفعها 

 بالقياس الى الميزانية المعتمدة من BEدوق االستئماني ان المرفق الخامس فيه بيان للوضع القائم بالنسبة للدفعات الى الصن -58
 ألنشطة BEغير أنه ينبغي أن يالحظ أن األمانة تتلقى أصال األموال في الصندوق االستئماني . االجتماع السادس لمؤتمر األطراف

 .ت في اجتماعات ما بين الدوراتليست واردة في الميزانية المعتمدة، وال سيما أمواال قد تدفع ألنشطة تكون نتيجة لتوصيات صدر
 على استعمال COP-6، وافق مكتب 2003 خالل BEونتيجة للمستوى المنخفض من التعهدات للصندوق األءستئماني  -59

الموفورات والفوائض لتمويل مشارآة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي في اجتماعات الخبراء في ظل االتفاقية، آما هو 
 . من هذه الوثيقة9مبين في الجدول 

 ألنشطة 2003أنفق أو التزم به في ) ال يشمل تكاليف مساندة البرنامج(  دوالر أمريكي 1,333,755هناك مبلغ اجمالي قدره  -60
 :اضافية معتمدة تشمل ما يلي

عدد المشارآين الذين تم  )دوالر امريكي(االنفاق  النشاط
 تمويلهم

 ال ينطبق 107,196  الموارد الجينية–اليف األجور لمسؤول البرامج تك
 ال ينطبق 201,198 عقود من الباطن/خبراء استشاريون

 ال ينطبق 212,120 تكاليف خدمة المؤتمرات
 ال ينطبق 47,355 السفر

 12-10اجتماع فريق الخبراء المعني بمؤشرات التنوع البيولوجي، 
  بمونتريال آندا2003فبراير 

42,373 15 

 26-24اجتماع خبراء المعارف التقليدية آللية تبادل المعلومات، 
  بوليفيا–، سانتا آروز 2003فبراير 

30,002 13 

الورشة األفريقية االقليمية لبناء القدرة المتعلقة بألية تبادل المعلومات، 
 ، نيروبي، آينيا2003 أبريل2 – مارس 31

86,940 35 

 مايو 8-6الستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، الورشة الرابعة بشأن ا
 ، اديسا أبابا، اثيوبيا2003

102,875 29 

فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي وتغير 
 ، هلسينكي، فنلندا2003مايو 16-13المناخ، 

27,912 8 

 مايو 23-21 العالمي للتنوع البيولوجي، 2010اجتماع بشأن تحدي 
 ، لندن، المملكة المتحدة2003

27,698 10 

 9 25,710 ، مونتريال، آندا2003 يونيه 5-3ورشة عن التدابير الحافزة 
 14-10فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمناطق المحمية 

 ، تيارنو، السويد2003يونيه 
30,474 15 

جبلي، اجتماع الخبراء التقنيين المخصص، المعني بالتنوع البيولوجي ال
  روما، ايطاليا2003 يونيه 1-3

32,464 9 

، 2003 يوليه 11-7اجتماع تنفيذ نهج األنظمة االيكولوجية، 
 مونتريال، آندا

39,554 11 

ورشة أمريكا الالتينية والكاريبي االقليمية بشأن بناء القدرة المتعلقة 
 ، آانكون، المكسيك2003 أغسطس 14-12بآلية تبادل المعلومات، 

28,830 14 

ورشة أوروبا الوسطى والشرقية االقليمية بشأن بناء القدرة المتعلقة 
، براغ، الجمهورية 2003 سبتمبر 11-9بآلية تبادل المعلومات، 

 التشيكية

8,321 4 

 2003 نوفمبر 8-6الورشة الدولية بشأن مناطق الغابات المحمية، 
 مونتريال، آندا

7,108 8 

 27-24ن المخصص المعني بالغابات، اجتماع فريق الخبراء التقنيي
 ، مونبيليه، فرنسا2003نوفمبر 

43,769 12 
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 ال ينطبق 50,974 مواد اعالمية
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 الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتسهيل مشارآة األطراف في  .جيم 
 )BZالصندوق االستئماني(عملية االتفاقية   

وهناك مبلغ اجمالي قدره . 2004 و2003ات محددة في  مخصصة الجتماعBZان االسهامات في الصندوق االستئماني  -61
 ومبلغ 2003 من االجتماع السادس لمؤتمر األطراف عن عامBZ دوالر أمريكي معتمد للصندوق االستئماني 3,148,200
  دوالر998,074 آانت األمانة قد تلقت ارتباطات مجموعها 2003 نوفمبر30وحتى . 2004  دوالر أمريكي عن عام 2,391,100
انظر ( دوالرأمريكي قد تم سدادها 825,891، منه اسهامات تبلغ )2003 في المئة من المبلغ المعتمد عن عام 32 (2003أمريكي في 

والمرفق .  دوالر أمريكي اضافية تم تحصيلها للوفاء بارتباطات لم تكن قد سددت عن سنوات سابقة447,017وهناك ). المرفق  الثالث
 . ازاء الميزانية المعتمدة من االجتماع السادس لمؤتمر االطرافBZائم في الدفعات الى الصندوق االستئماني السادس يبين الوضع الق

 على استعمال COP-6، وافق مكتب 2003  خالل  BZنتيجة النخفاض مستوى االرتباطات ازاء الصندوق االستئماني  -62
 من 9االقتصاد االنتقالي في شتى اجتماعات االتفاقية آما هو مبين في الجدول الوفورات والفوائض لتمويل مساهمة البلدان النامية وذات 

 .هذه الوثيقة
 مشارآا من أطراف مؤهلة للمساندة المالية في االجتماعات التالية التي عقدت 264ان المصروفات لتغطية تكاليف مشارآة  -63
 )لبرنامجال تشمل تكاليف مساندة ا( دوالر أمريكي 715,175 بلغت 2003في 

 
عدد المشارآين الذين تم  )دوالر امريكي(االنفاق  النشاط

 تمويلهم
االجتماع الثامن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، 

 2003 مارس 14-10مونتريال 
185,997 49 

االجتماع بين الدورات المفتوح العضوية المعني ببرنامج العمل المتعدد 
 2003 مارس، 20-17لسنوات لمؤتمر األطراف، مونتريال، آندا ا

41,949 49 

 49 219.175 2003 نوفمبر، 14-10االجتماع التاسع للهيئة الفرعية، مونتريال 
اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحصول وتقاسم 

 2003 ديسمبر 5-1المنافع، مونتريال، آندا 
164,612 43 

اع الثالث للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني االجتم
 ديسمبر 12-8 آندا -وما يتصل بها من أحكام، مونتريال) ي(8بالمادة 
2003 

103,442 74 

 

، لم BZ دوالر أمريكي واجبة الدفع الى الصندوق االستئماني 222,167 آانت هناك ارتباطات تبلغ 2003 نوفمبر30حتى  -64
 .تكن قد سددت

أمول أن يصل مقدار آاف من االسهامات من األطراف المانحة لتسهيل مشارآة مندوب واحد على االقل من آل من من الم -65
، في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف في آوااللمبور في 159البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي المؤهلة للتمويل البالغ عددها 

 فبراير 27 الى 23االجتماع األول لألطراف في بروتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية من  و2004 فبراير 20 الى 9ماليزيا من 
 في BZاسهامات اضافية الى الصندوق االستئماني /بيد أنه، في سبيل آفالة حدوث ذلك، ال بد من ورود ارتباطات اضافية. 2004
2004. 

  )BFالصندوق االستئماني (یا السالمة األحيائية صندوق استئماني لمساندة البلدان النامية في قضا .دال 
 مخصصة لمساندة البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول النامية الجزرية  BFان االسهامات للصندوق االستئماني  -66

ومجموع . مة األحيائيةالصغيرة، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، لدفع استعمال الخبراء الذين يختارون من جدول خبراء السال
ولم يصل الى اليوم أي طلب الستعمال خدمات ). 2003 نوفمبر 30حتى ( دوالر أمريكي 62,240 يبلغ 2003االرتباطات المقدمة في 

 .BFخبراء السالمة األحيائية آي يمولها الصندوق االستئماني 

  العاملون .ثانيا
 المناصب المنشأة
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 2004-2003لفترة العامين ) BYالصندوق االستئماني (نصبا في الميزانية األساسية  م62وافق مؤتمر األطراف على  -67

والوضع القائم بالنسبة لتعيين من يشغلون هذه المناصب )  منصبا للخدمات العامة26 منصبا لالخصائيين و 36 (6/29بموجب مقرره 
 . أدناه10وارد في الجدول

 من موارد تمويل أخرى، شملت اربع موظفين اخصائيين ممولين من 2003  منصبا في12باالضافة الى ذلك تم تمويل  -68
وثالث مناصب الخصائيين ) BEالصندوق االستئماني (الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ألنشطة اضافية معتمدة في ظل االتفاقية 

مئة، الموضوعة على عاتق الصناديق االستئمانية  في ال13من تكاليف مساندة البرنامج البالغة (وخمسة للخدمات العامة ممولة اليونيب 
 ). أدناه11انظر الجدول(التفاقية التنوع البيولوجي 

 ملء المناصب الشاغرة
-2003، مبوبة الى خمس مناصب جديدة معتمدة لفترة العامين UNEP/UNONأعدت األمانة أوصافا للمناصب من خالل  -69

 .وشرع في التعيين بعد ذلك بقليل. 2004

ولذا فان .  أخذ اليونيب بتطبيق نظام األمم المتحدة الجديد الختيار الموظفين2002ينبغي أن يالحظ أنه ابتداء من أول نوفمبر  -70
جميع المناصب الشاغرة في أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بعد ذلك التاريخ تم االعالن عنها باستعمال هذا النظام الجديد في 

، حدثت تأخيرات في تنفيذه، آان لها UNEP/UNONلقائم على أساس الويب، وحيث أن هذا النظام آان جديدا بالنسبة للـ التعيين ا
ومن خالل استمرار تطبيق هذا النظام الجديد، من . بعض الوقع السلبي على تعيين األشخاص، وشغل بعض المناصب في األمانة

 . ذلك سيقتضي زمناالمتوقع أن تكون عملية التعيين أسرع، ولكن

 منصبا المعتمدة بموجب 62، من الـ ) للخدمات العامة25 لالخصائيين و33( منصبا 58 آان هناك 2003 ديسمبر 31حتى  -71
وتم االعالن عن المناصب األربع الشاغرة، والتعيين جار . يشغلها موظفون منتظمون) BYالصندوق االستئماني (الميزانية األساسية 

 .في مجراه

 

 BYالصندوق االستئماني (الوضع القائم في استخدام الموظفين بموجب الميزانية األساسية .  10لجدول ا
 )2003 دیسمبر 31 في 

 مناصب الخدمة العامة المناصب االخصائية الوضع القائم في المناصب
 26 36 اجمالي عدد المناصب المعتمدة من مؤتمر األطراف

 25 33 مناصب انتظمت
 1 3  جاري التعيين فيهامناصب

 

  )2003 دیسمبر 31في (الوضع القائم في استخدام الموظفين باستعمال مصادر أخرى للتمویل .  11الجدول
 مناصب الخدمة العامة المناصب االخصائية الوضع القائم في المناصب

 5 7 *العدد االجمالي للمناصب التي تمول من مصادر أخرى
 5 6 مناصب انتظمت

 - 1 ب جاري التعيين فيهامناص
منصب اخصائي :  خدمات عامة، الموظف الرئيسي االخصائي الكبير من هولندا، الدانمرك5 اخصائيين، 3: اليونيب: مناصب ممولة من *  

 )BEالصندوق االستئماني (منصب اخصائي :  مبتدئ، الفاو1منصب اخصائي : ، ايطاليا1: مبتدئ

 ة التنوع البيولوجيبرامج بناء القدرة في أمانة اتفاقي
وهذه . ان األمانة ضالعة في عدة أنشطة، تعترف بالحاجة الى بناء القدرة لألطراف فيما يتعلق بتعزيز معرفتهم بعملية االتفاقية -72

 .األنشطة تشمل الزماالت وبرامج االمتياز في األمانة وآذلك برامج اخصائيي البرنامج من مبتدئين وآبار

 أيضا بأن تنمية سلك الخدمة للموظفين في األمانة تلعب دورا هاما في تحقيق ايجاد فريق ذي مهارات متعددة وتعترف أألمانة 73-0
 .ومعارف آثيرة، فهي تشجع على استمرار تنمية المؤهالت للموظفين من خالل أنشطة تدريب وتعليم
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اندها األمانة، في جهد منها لتعزيز بناء القدرات المتعلقة والقسم التالي فيه معلومات اضافية بشأن البرامج اآلنفة الذآر التي تس -74
 .بعملية االتفاقية

 الترتيبات االداریة .ثالثا
 ألف   الترتيبات االداریة بين اليونيب وأمانة االتفاقية

ي تصدره األمانة ان التقرير التالي بشأن الترتيبات االدارية انما هو ملخص للمعلومات الواردة في التقرير ربع السنوي الذ -75
 .ويعلن على ويب سايت األمانة

 UNEPCBD/COP/4/24 and)ان الترتيبات االدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  -76
Corr.1عدت هذه الترتيبات وقد أ. 1 الفقرة 4/17 وسانده مؤتمر األطراف بمقرره 1997 يونيه 30أصبح نافذا يوم )   المرفق الثالث

، الذي دعا مؤتمر األطراف بموجبه المدير التنفيذي لليونيب واألمين التنفيذي لالتفاقية الى وضع 3/23 من المقرر 1استجابة للفقرة 
 .اجراءات تتعلق بتشغيل أمانة االتفاقية، لتوضيح األدوار والمسؤوليات وجعلها أشد فعالية

، نظرا لما يوجد 4/17 والمرفق بالمقرر 1الفقرة (ى استعراض وتصحيح الترتيبات االدارية ان مؤتمر األطراف قد يحتاج ال -77
)  USG و D-2, ASG)من سياسات واجراءات وممارسات في األمم المتحدة للتعيينات على المستويات الرفيعة في األمم المتحدة 

 .ةوالتطورات الحديثة بشأن التعيينات والترقيات لموظفي األمم المتحد

ترتيبات الموظفين، الترتيبات المالية، االسهامات : ان الترتيبات االدارية تغطي الموضوعات اآلتية المتصلة بعمليات األمانة -78
والصناديق، الخزانة، الميزانية، الحسابات، التبليغ، توريد السلع والخدمات، اعادة قيمة الخدمات التي تؤديها األمانة، خدمات المؤتمرات 

 .ت أخرىوخدما

 الترتيبات المتعلقة بالموظفين
ان الترتيبات االدارية قد اتبعت بشأن أمور تتعلق بترتيبات الموظفين وتعيينهم ومستويات المناصب والتعيينات والترقيات  -79

 .ووصف المناصب واالعالن عن المناصب الشاغرة

 نتيجة لتنفيذ نظام 2002 نوفمبر 1، لم يعد األمر مطبقا ابتداء من فيما يتعلق بانشاء مجلس للتعيينات والترقيات في مقر األمانة -80
 هيئات االستعراض - بدال منه -االختيار الجديد للموظفين في األمم المتحدة الذي حل محل دور مجلس التعيينات والترقيات، وأنشاء 

 .المرآز، المشكلة في األمم المتحدة ومقر اليونيب

، مزودة بلجنة تنفيذية 1997دارية، أنشئت هيئة ذات صفة تمثيلية للعاملين في األمانة، في سبتمبر تمشيا مع الترتيبات اال -81
 ).ثالثة من فئة االخصائيين وثالثة من فئة الخدمات العامة(

 اعادة سداد قيمة الخدمات التي توفرها األمانة
، ان جميع الصناديق االستئمانية 20/35ليونيب بتاريخ آما هو محدد في الترتيبات االدارية وتمشيا مع قرار مجلس ادارة ا -82

 في المئة آرسم لمساندة البرامج، وهي تستعمل جزئيا لتمويل تكاليف العاملين االداريين باألمانة 13لالتفاقية تخضع لنسبة مئوية قدرها 
 .UNEP/UNONوبالـ 

 اتفاق بين أمانة االتفاقية وحكومة آندا بشأن مقر .باء
 اقيةأمانة األتف

 الصادر عن مؤتمر األطراف الذي طلب من المدير التنفيذي لليونيب أن يتفاوض في اتفاق للمقر ويضعه 2/19اعماال للمقرر  -83
 أآتوبر  25في صورته النهائية مع حكومة آندا، وقعا اليونيب وحكومة آندا على اتفاق بشأن مقر أمانة االتفاقية وذلك في نيويورك يوم

 بموجب قرار من المجلس الكندي ظهر في الجريدة الرسمية الكندية الجزء الثاني 1997 نوفمبر 20تفاق نافذا في وأصبح اال. 1996
 .1997 ديسمبر 10 بتاريخ 25 رقم 131المجلد 

ن  وقعت حكومة والية آيبيك على اتفاق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، يقضي بأن األمانة والمسؤولي2001 مارس 12في -84
ونتيجة للتوقيع على ذلك االتفاق، حصلت األمانة على اعفاء . فيها يتمتعون بمزايا منها االعفاء من الضرائب التي تحصلها والية آيبك

 .2003-2001 دوالر أمريكي، يغطي المدة 469,732من الضرائب يبلغ 
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 دوالر أمريكي سنويا لألمانة لمدة خمس 200,000تعهدت أيضا حكومة آيبيك بمناسبة التوقيع على االتفاق، بأن تسهم بمبلغ  -85

 ).2005-2001(سنوات 

 ).2003-2001( دوالر أمريكي سنويا لألمانة لمدة ثالث سنوات 800,000تعهدت حكومة آندا بدفع مبلغ  -86

 برنامج الزماالت .جيم
طنين التابعين للبلدان النامية بفرصة  يهدف الى تزويد الموا2002-2001ان هذا البرنامج الذي بدأ خالل فترة العامين  -87

الآتساب معرفة في مجال التنوع البيولوجي لمساعدة مؤسساتهم ومجتمعاتهم على حماية وتعزيز الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع 
 .البيولوجي

متحدة بشأن التوازن بين ان اختيار الزمالء قد راعى التوازن االقليمي ويتمشى مع الممارسة العامة المتبعة في األمم ال -88
وآان االختيار قائما على أساس الخبرة العملية لمقدمي الطلبات للحصول على الزمالة، وصلة خبرتهم بعمل االتلفاقية، شامال . الجنسين

ل آل زميل ويكفل االختيار أن يعم. الكيفية التي ستساعد بها الزمالة على بناء القدرة وعلى توعية الجماهير على مستوى المجتمعات
 .على طائفة من القضايا المواضعية والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات

 : آانت على النحو اآلتيBYان الزماالت التي منحت خالل فترة العامين والتي مولها الصندوق االستئماني  -89
 ترآيز الزمالة بلد الجنسية

ي البحري والساحلي، وال سيما على المناطق على القضية المواضيعية المتمثلة في التنوع البيولوج آوبا
المحمية البحرية والساحلية وآذلك على الخطوط االرشادية للسياحة المستدامة الصادرة عن اتفاقية 

 .*التنوع البيولوجي
حول القضايا المتصلة بحقوق الملكية الفكرية والمجتمعات الفريدة والمجتمعات المحلية وآذلك حول  الهند

 .متصلة بآلية تبادل المعلومات والمجتمعات المحليةالقضايا ال
حول القضايا المتعلقة بالسالمة األحيائية مثل ادارة المخاطر والمسؤولية والجبر التعويضي  عن  الكاميرون

 األضرار الناشئة عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود والعالقات بأنظمة التجارة
 .لتثقيف على الصعيد الوطني وآذلك بشأن قضايا التنوع البيولوجي الزراعيبشأن التوعية وا اوآرانيا

 
 :من المتوقع أن يكون آل زميل قد حصل في نهاية البرنامج على ما يلي -90

معرفة واسعة في األدوات والصكوك واآلليات الدولية البيئية، ال سيما التي لها صلة بالتنوع البيولوجي ومعرفة عامة  )أ( 
 ام الشامل لألمم المتحدة،بالنظ

 تفهم طيب التفاقية التنوع البيولوجي وأهدافها وبرامج عملها وآذلك ترابطها بالقضايا والهيئات والعمليات األخرى، )ب( 
أن يكون قادرا على اعطاء تدريب في مجتمعاته ومنظماته في مجال حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام  )ج( 

  يتصل بالقضايا التي يعملون في مجالها،وتنميته بقدر ما
 أن يملك األدوات لتفهم المشكالت العملية المحددة للبلد، المتصلة بالتنوع البيولوجي، )د( 
 .أن يكون قادرا على أن ينشر على مدى واسع المعلومات والمعارف المكتسبة خالل برنامج الزمالة )ه( 

  التنوع البيلوجيبرنامج االمتياز داخل أمانة اتفاقية .دال
ان أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لها برنامج امتياز هو عبارة عن برنامج دائم يوفر للطلبة فرصة لقضاء ما ال يقل عن ثالثة  -91

. أشهر وما ال يزيد عن ستة أشهر باألمانة، الآتساب معارف وخبرة بحثية، في القضايا المتصلة بدراساتهم وآذلك في عمل االتفاقية
ويوفر للطلبة خبرة عملية هامة تستكمل مجال . وهذا البرنامج مجاني برعاية الحاصل على االمتياز نفسه أو برعاية منظمة راعية له

دراستهم وتفيد األمانة أيضا في برنامج ارشادها االعالمي، بمعنى أن هؤالء الطلبة يأخذون ما حصلوا عليه من معرفة وخبرة الى 
 .مؤسساتهم وبلدانهم

  .تقبل األمانة طلبة امتياز ترعاهم وتختارهم حكومة آيبيك، آجزء من برنامجها الحكومي الدائم بشأن اختيار طلبة االمتياز -92
 :  تمت بنجاح دراسات االمتياز اآلتية1997ومنذ . وتقبل األمانة أيضا  طلبة امتياز دوليين

 جهة تمويل دراسة االمتياز ترآيز دراسة االمتياز جنسيةبلد ال
ادارة التنفيذ واالرشاد (آلية تبادل المعلومات  آندا

 ) االعالمي
 الطالب نفسه

 UNITARادارة الشؤون (التنوع البيولوجي للغابات مدغشقر

                                                 
   (UNEP/CBD/COP/INF/19)لمزيد من المعلومات انظر الوثيقة االعالمية بشأن برنامج الزماالت * 
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 )العلمية والتقنية والتكنولوجية
التنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي  ألمانيا

لمية والتقنية ادارة الشؤون الع(الجبلي 
 )والتكنولوجية

  في برلينHumboldجامعة 

ادارة (بشأن اآللية المالية لمرفق البيئة العالمية  آندا
 التنفيذ واالرشاد االعالمي

 وزارة العالقات الخارجية، آيبيك

 التربية وتوعية الجمهور ادارة  آندا
 ادارة التنفيذ واالرشاد االعالمي

 الطالب نفسه

ألنظمة االيكولوجية للمياه الداخلية وآذلك اا ألمانيا
ادارة الشؤون (الحوافز واالصالح السياسي 

 االجتماعية واالقتنصادية والقانونية

 ، المانياMagdeburgجامعة 

ادارة الشؤون (المسؤولية عن الضرر البيئي  ألمانيا
 االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 محكمة االستئناف بالوالية، بألمانيا

ع ادارة الغابات على التنوع البيولوجي وق الغابون
 )ادارة الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية(

 الطالب نفسه

الموارد المالية االضافية ادارة التنفيذ واالرشاد  آندا
 االعالمي

 وزارة العالقات الخارجية، آيبيك

ادارة الشؤون (التنوع البيولوجي للغابات  البرازيل
 تكنولوجيةالعلمية والتقنية وال

 الطالب نفسه

الجوانب االجتماعية االقتصادية للتنوع  باآستان
ادارة الشؤون االجتماعية (البيولوجي 

 .واالقتصادية والقانونية

 الطالب نفسه

ادارة التنفيذ واالرشاد (آلية تبادل المعلومات  آندا
 االعالمي

 وزارة العالقات الخارجية في آيبيك

ادارة (التنوع البيولوجي البحري والساحلي  فرنسا
 الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية

 رنساوزارة العالقات الخارجية بف

بناء صفحات اتفاقية التنوع البيولوجي على  آندا
د \ادارة التنفيذ واالرشا(الويب لألطفال 

 )االعالمي

 الطالب نفسه 

العمل في .  ادارة التنفيذ واالرشاد االعالمي آندا
 تبة وفي الوثائق المك

 الطالب نفسه

ادارة الشؤون العلمية (األنواع الغريبة الغازية  الواليات المتحدة االمريكية
 والتقنية والتكنولوجية

 جامعة آارولينا الشمالية

ادارة الشؤون العلمية والتقنية (التدابير الحافزة  يكيةالواليات المتحدة االمر
 والتكنولوجية

 جامعة والية آارولينا الشمالية

األراضي الجافة وشبه الرطبة وفعالية تدابير  الواليات المتحدة األمريكية
ادارة الشؤون العلمية والتقنية (الحفظ 

 والتكنولوجية

 جامعة والية آارولينا الشمالية

ادارة الشؤون (المناطق المحمية البحرية  مريكيةالواليات المتحدة اال
 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 الطالب نفسه 

ادارة التنفيذ واالرشاد (آلية تبادل المعلومات  آندا
 االعالمي

 الطالب نفسه

 برنامج المسؤول االخصائي الصغير .هاء
االخصائيون المسؤولون الصغار هم موظفون من الفئة االخصائية تمولهم حكوماتهم من خالل ترتيبات في الصندوق  -93

وهم يسهمون في عمل القضايا المواضيعية المحددة والقضايا الشاملة لعدة قطاعات . نواتاالستئماني، لفترة من سنة الى ثالث س
 .ويستفيدون ايضا من طائفة من القضايا األخرى التي تغطيها االتفاقية وعملياتها

 برنامج مسؤول اخصائي آبير .واو
وهناك . برة محددة لهم بشأن المجاالت المواضيعيةان المسؤولين االخصائيين الكبار تمولهم حكوماتهم أو مؤسساتهم لتوفير خ -94

 .، في آل برنامج لهؤالء المسؤولين)بشأن االتفاقية(عنصر من التعلم 

 : حتى اآلن حسب الجدول اآلتي 1999عمل موظفون اخصائيون صغار وآبار مع األمانة خالل الفترة من  -95
 الجهة الممولة الترآيز المهني

 فنلندا ات،ادارة الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية،التنوع البيولوجي للغاب
تقييم الوقع بمساعدة التمرس في شؤون التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وبعض جوانب 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
 ايطاليا
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 النروج ادارة الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية(

تقييم الوقع البيئي ومساعدة من )  التنفيذ واالرشاد االعالميادارة.(ألية تبادل المعلومات
ادارة الشؤون العلمية (بعض جوانب العمل في برنامج األراضي الجافة وشبه الرطبة 

 والتقنية والتكنولوجية

 جمهورية آوريا

التنوع البيولوجي الزراعي وآذلك باسهام من ادارة التنفيذ واالرشاد االعالمي، بشأن 
ادارة الشؤون العلمية والتقنية (جية االتصاالت والتثقيف وتربية الجمهور استراتي

 والتكنلوجية

 هولندا

 فنلندا ادارة الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية(التنوع البيولوجي للغابات 
وهي تعمل في الوقت الحاضر مع ادارة (القضايا القانونية المتعلقة بالتنوع البيولوجي 

 حيائيةالسالمة األ
 الدانمارك

 
 سياسة تنمية العاملين وتعليمهم .زاي

ان األمانة اعترافا منها بأن األفراد يتزايد احتياجهم الى جعل مهاراتهم وآفاءاتهم متمشية مع المتطلبات المتغيرة في مجال  -96
 جدا، وضعت سياسة داخلية للموظفين ترشد التنظيم والتطبيق العملي، وأن المرونة والقدرة على التكيف بسرعة للتغييرات أمر مطلوب

 .الى عملية التنمية هذه

ان السياسة تأخذ في الحسبان سياسة تنمية السلك الوظيفي التي تتبعها األمم المتحدة، بتوفير اطار من الفرص تسهم في تنمية  -97
.  خارجها، واالستعمال الفعال لنظام تقييم األداءالسلك الوظيفي، مثل استعمال التعلم وفرص التنمية المتاحة، سواء داخل األمانة أو

 .وتساعد السياسة على تنمية معارف وخبرة تقومان على قاعدة واسعة وآذلك تنمية خلفية متنوعة وشاملة لعدة فروع العلم

 المصاعب
 على األرجح أن معظم ان الصعوبة الرئيسية فيما يتعلق بتوفير التدريب وفرص التعلم هي نقص الموارد المالية، وسببها -98

 . األموال المدرجة في الميزانية لفترة العامين تحت بند التدريب قد استعملت لبرنامج الزماالت

بيد أنه، خالل فترة العامين، استفاد عدد من الموظفين من تدريب متقدم في مجال الكومبيوتر وأرسل أحد األعضاء الى ورشة  -99
 .تدريب بشأن األمور القانونية

والصعوبة الثانية التي يشعر بها معظم الموظفين هي نقص الوقت الالزم تخصيصه للدراسة، ومع ذلك أعطي وقت للتعلم  -100
 .لجميع الموظفين، وقد استفاد بعضهم فعال من هذا الوقت

       خطوات من جانب مؤتمر األطراف .رابعا
 2006-2005مقترحة لبرنامج العمل لفترة العامين آما جاء في مذآرة األمين التنفيذي بشأن الميزانية ال -101

(UNEP/CBD/COP/7/2)قد يرغب مؤتمر األطراف في أن ينظر في مشروع القرار اآلتي ، : 

 ان مؤتمر األطراف 
  دوالر أمريكي من آندا التي هي البلد المستضيف لألمانة،1,000,000يرحب باالسهام السنوي بمبلغ  .1 

يذي في جهد لتحسين آفاءة األمانة ولجذب موظفين ذوي مؤهالت عالية لألمانة، الى الدخول ويرخص لألمين التنف .2 
في ترتيبات ادارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف والحكومات والمنظمات استجابة لعروض بموارد بشرية وغير ذلك من أنواع المساندة 

الة االستعمال الفعال للكفاءات المتاحة والموارد والخدمات المتوفرة، مع لألمانة، قد يقتضيها األداء الفعال لوظائف األمانة، مع آف
وينبغي ايالء عناية خاصة المكانيات ايجاد تضافرات بين الجهود مع البرامج أو األنشطة الموجودة . مراعاة قواعد ولوائح األمم المتحدة

 .ذات الصلة، التي تنفذ في اطار منظمات دولية أخرى

ة واستمرار برنامج الزماالت آوسيلة لتمكين األطراف من البلدان النامية من ارسال مواطنيها الى يرحب بتنمي .3 
 .األمانة لغرض تعزيز تفهمهم التفاقية التنوع البيولوجي وللعمليات األخرى ولزيادة توعيتهم بالتنوع البيولوجي وما يتصل به من قضايا

ير وبرنامج دراسة االمتياز يوفران فرصة لألطراف للتعلم بشأن تالحظ أن برنامج المسؤول االخصائي الصغ .4 
 .القضايا المواضيعية والقضايا المشترآة بين عدة قطاعات ومزيد من تفهمها، وهي القضايا التي تغطيها االتفاقية

استمرار يعرب عن مساندته لتنمية الموظفين وبرامجهم التعليمية التي تشجع جميع الموظفين على أن يعززوا ب .5 
 .معارفهم ويوسعوا مدى مهاراتهم
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 .تالحظ أن هذه البرامج تخدم تحسين مشارآة البلدان األطراف في عملية االتفاقية .6 

لبرامج بناء ) من اسهامات مالية واسهامات نوعية(يعرب عن تقديره لالسهامات التي تقدمها األطراف حتى اآلن  .7 
 .القدرة داخل األمانة
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 المرفق األول
 2003 نوفمبر 30 في BYالوضع القائم في اإلسهامات إلى الصندوق االستئماني 

 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

  US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 
Afghanistan 10 830       10 830 840 

Albania 164 277       164 277 441 
Algeria 15,393 6,473   15,393   0 6,473 6,473 
Angola   185 1,799     0 (1,614) (1,614) 

Antigua and Barbuda   185 185     0 0 0 
Argentina 224,809 106,252       224,809 106,252 331,061 

Armenia 20,329 185   185   20,144 185 20,329 
Australia   150,455 150,455   160,256 0 (160,256) (160,256) 

Austria 0 87,573     87,573 0 0 0 
Azerbaijan 1,967 370       1,967 370 2,337 

Bahamas   1,110 1,110     0 0 0 
Bahrain 1,550 1,665   1,550 1,646 0 20 20 

Bangladesh 433 925   433 70 0 855 855 
Barbados   832 832   886 0 (886) (886) 

Belarus 74,881 1,757   1,757   73,124 1,757 74,881 
Belgium 100,658 104,403   100,658 104,403 0 0 0 

Belize   92 92     0 0 0 
Benin 310 185   310 190 0 (5) (5) 

Bhutan   92 92     0 0 0 
Bolivia 638 740   638 740 0 0 0 

Bosnia and Herzegovina 47 369       47 369 416 
Botswana 0 925     925 0 0 0 

Brazil 30,704 221,012       30,704 221,012 251,716 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Bulgaria 0 1,202     1,202 0 0 0 
Burkina Faso 646 185   500   146 185 331 

Burundi 398 92       398 92 490 
Cambodia 25 185       25 185 210 
Cameroon 2,239 832   2,239 4,694 (0)(3,862) (3,862) 

Canada 0 236,548     236,548 0 0 0 
Cape Verde 2,362 92       2,362 92 2,454 

Central African Republic 0 92     92 0 0 0 
Chad 2,506 92       2,506 92 2,598 
Chile   19,604 26,650   9,802 0 (16,848) (16,848) 
China 0 141,670     141,670 0 0 0 

Colombia 2,891 18,587   2,891 18,392 0 195 195 
Comoros 2,506 92       2,506 92 2,598 

Congo 1,809 92   1,809 44 0 48 48 
Congo (Dem.Rep) 4,512 370       4,512 370 4,882 

Cook Islands 179 92       179 92 271 
Costa Rica 8,391 1,849   3,188   5,203 1,849 7,052 

Cote d'Ivoire 1,631 832       1,631 832 2,463 
Croatia   3,606 3,606     0 0 0 

Cuba 14,893 2,774       14,893 2,774 17,667 
Cyprus 0 3,514     3,514 0 0 0 

Czech Republic   18,772 18,772     0 0 0 
Denmark 0 69,263     69,263 0 0 0 
Djibouti 179 92   179 92 0 0 0 

Dominica   92 159     0 (67) (67) 
Dominica Republic 6,034 2,127       6,034 2,127 8,161 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Ecuador 1,824 2,312   1,824 2,312 0 0 0 
European Community 0 181,063     184,264 0 (3,201) (3,201) 

Egypt 0 7,490     7,490 0 0 0 
El Salvador 0 1,665    1,665 0 0 0 

Equatorial Guinea 2,506 92       2,506 92 2,598 
Eritrea 0 92       0 92 92 

Estonia 0 925       0 925 925 
Ethiopia   370 370   394 0 (394) (394) 

Fiji   370 684     0 (314) (314) 
Finland 0 48,271     48,271 0 0 0 
France 0 597,935     597,935 0 0 0 
Gabon 6,162 1,295       6,162 1,295 7,457 

Gambia 179 92       179 92 271 
Georgia 41,191 462       41,191 462 41,653 

Germany 0 903,376     903,376 0 0 0 
Ghana 0 462       0 462 462 
Greece 1,182 49,843   1,182 49,850 0 (7) (7) 

Grenada 91 92       91 92 183 
Guatemala   2,497 30     0 2,467 2,467 

Guinea   277 277     0 0 0 
Guinea-Bissau 2,027 92       2,027 92 2,119 

Guyana 1,677 92   1,677 92 0 0 0 
Haiti 1,672 185       1,672 185 1,857 

Honduras 1,112 462       1,112 462 1,574 
Hungary 0 11,097     11,097 0 0 0 

Iceland   3,052 3,052     0 0 0 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

India 100 31,534   100 31,433 0 101 101 
Indonesia 018,495       0 18,495 18,495 

Iran (Islamic Republic of) 14,679 25,153       14,679 25,153 39,832 
Ireland    27,187 27,187     0 0 0 

Israel 0 38,377     38,377 0 0 0 
Italy 0 468,356     468,356 0 0 0 

Jamaica 0 370       0 370 370 
Japan 0 1,593,350     1,593,350 0 0 0 

Jordan 1,074 740   1,074 740 0 0 0 
Kazakhstan 54,970 2,589   30,000   24,970 2,589 27,559 

Kenya 1,250 740   1,250 720 (0)20 20 
Kiribati 88 92   88 175 (0)(83) (83) 

Korea, Dem. People's Rep.   832 832     0 0 0 
Korea, Rep. of 0 171,169       0 171,169 171,169 

Kuwait 1,951 13,559       1,951 13,559 15,510 
Kyrgyzstan 6,185 92       6,185 92 6,277 

Lao PDR 91 92   91 92 0 0 0 
Latvia 1,550 925       1,550 925 2,475 

Lebanon 0 1,110       0 1,110 1,110 
Lesotho 182 92   182 92 0 0 0 
Liberia 343 92       343 92 435 

Libya 13,743 6,196       13,743 6,196 19,939 
Liechtenstein 0 555     555 0 0 0 

Lithuania   1,572 1,572     0 0 0 
Luxembourg 0 7,398     7,398 0 0 0 
Madagascar   277 11     0 266 266 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Malawi 358 185       358 185 543 
Malaysia 0 21,731     21,731 0 0 0 
Maldives   92 92     0 0 0 

Mali 2,362 185       2,362 185 2,547 
Malta   1,387 1,387     0 0 0 

Marshall Island 0 92     190 0 (98) (98) 
Mauritania 1,337 92       1,337 92 1,429 
Mauritius   1,017 1,017   1,083 0 (1,083) (1,083) 

Mexico 12,677 100,426   12,677 43,725 (0)56,701 56,701 
Micronesia,Fed. States   92 92     0 0 0 

Monaco 0 370     370 0 0 0 
Mongolia 182 92   182 92 0 0 0 
Morocco 3,738 4,069       3,738 4,069 7,807 

Mozambique 91 92       91 92 183 
Myanmar 0 925       0 925 925 
Namibia 553 647   553 647 0 0 0 

Nauru 2,626 92       2,626 92 2,718 
Nepal   370 1,667     0 (1,297) (1,297) 

Netherlands 0 160,719     160,700 0 19 19 
New Zealand   22,286 22,286   23,738 0 (23,738) (23,738) 

Nicaragua   92 92   98 0 (98) (98) 
Niger 2,362 92       2,362 92 2,454 

Nigeria 11,298 6,288   5,570   5,728 6,288 12,016 
Niue 91 92   91 91 0 1 1 

Norway   59,738 59,945     0 (207) (207) 
Oman 0 5,641     5,641 0 0 0 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Pakistan 0 5,641     5,379 0 262 262 
Palau   92 600     0 (508) (508) 

Panama 0 1,665       0 1,665 1,665 
Papua New Guinea 638 555   638 555 0 0 0 

Paraguay 6,022 1,480       6,022 1,480 7,502 
Peru 25,636 10,912       25,636 10,912 36,548 

Philippines 447 9,247   447 5,474 0 3,773 3,773 
Poland 0 34,955     34,955 0 0 0 

Portugal 360 42,723       360 42,723 43,083 
Qatar   3,144 3,144     0 0 0 

Romania 0 5,363       0 5,363 5,363 
Republic of Moldova 20,161 185   2,590 185 17,571 0 17,571 

Russian Federation 0 110,968     110,968 0 0 0 
Rwanda 1,004 92   1,004 92 (0)0 (0) 

Saint Kitts and Nevis   92 92   98 0 (98) (98) 
Saint Lucia 0 185     388 0 (203) (203) 

Saint Vincent & Grenadines 1,677 92       1,677 92 1,769 
Samoa   92 92   98 0 (98) (98) 

San Marino   185 185     0 0 0 
Sao Tome and Principe 179 92       179 92 271 

Saudi Arabia 50,578 51,230       50,578 51,230 101,808 
Senegal 29 462   29 5,471 0 (5,009) (5,009) 

Seychelles   185 1,285     0 (1,100) (1,100) 
Sierra Leone 2,006 92   2,006 96 0 (4) (4) 

Singapore   36,342 36,342     0 0 0 
Slovakia   3,976 3,976   4,235 0 (4,235) (4,235) 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Slovenia   7,490 7,490   7,978 0 (7,978) (7,978) 
Solomon Islands 2,027 92       2,027 92 2,119 

South Africa   37,729 37,729     0 0 0 
Spain 0 232,918    232,918 0 0 0 

Sri Lanka 2,148 1,480   2,148 40 0 1,440 1,440 
Sudan 4,033 555       4,033 555 4,588 

Suriname 1,337 185       1,337 185 1,522 
Swaziland 182 185       182 185 367 

Sweden 30 94,947   30 94,887 0 60 60 
Switzerland   117,812 117,812   125,486 0 (125,486) (125,486) 

Syria   7,398 11,148     0 (3,750) (3,750) 
Tajikistan 1,923 92   1,923   0 92 92 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 365 555   365   0 555 555 

Togo 179 92       179 92 271 
Tonga 179 92   179 92 0 0 0 

Trinidad and Tobago   1,480 7,188     0 (5,708) (5,708) 
Tunisia 0 2,774       0 2,774 2,774 
Tuvalu 0 92       0 92 92 

Turkey   0 40,688     40,629 0 59 59 
Turkmenistan 7,527 277       7,527 277 7,804 

Uganda   462 871     0 (409) (409) 
Ukraine 17,323 4,901   17,323 4,901 0 0 0 

United Kingdom 0 511,935     511,935 0 0 0 
United Arab Emirates 409 18,680   409 18,680 0 0 0 

United Rep. of Tanzania   370 20,103     0 (19,733) (19,733) 
Uruguay 12,429 7,398       12,429 7,398 19,827 
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 الطرف
تعهدات غير 
مسددة حتى 

31/12/02   

تعهدات عن عام 
2003 

تحصيالت في 
2003 عن 2002  

تحصيالت في 
 عن 2003

السنوات السابقة

تحصيالت خالل 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

تعهدات غير مسددة 
عن سنوات سابقة

تعهدات غير 
2003مسددة عن   

تعهدات غير مسددة عن 
   وسنوات سابقة2003

Uzbekistan 14,242 1,017       14,242 1,017 15,259 
Vanuatu 20 92   20 94 0 (2) (2) 

Venezuela 22,971 19,235       22,971 19,235 42,206 
Viet Nam 0 1,480       0 1,480 1,480 

Yemen 4,686 555       4,686 555 5,241 
Yugoslavia 0 1,849       0 1,849 1,849 

Zambia 378 185       378 185 563 
Zimbabwe 2,191 740       2,191 740 2,931 

Subtotal 919,913 7,257,328 572,402 217,382 6,253,775 702,531 431,151 1,133,701 
         
         

 0 0 0           إسهامات إضافية 
Canada   800,000     800,000 0 0 0 

United States of America   175,000     175,000 0 0 0 
Province of Quebec   200,000 4,564   195,417 0 19 19 

Grand Total 919,913 8,432,328 576,966 217,382 7,424,192 702,531 431,170 1,133,701 
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 المرفق الثاني 

 2003 نوفمبر 30 حتى BEالوضع القائم في االسهامات للصندوق االستئمائي 

 المرسل
التعهدات غير 

 31مسددة حتى 
/12/02  

2003التعهدات عن  التصحيحات      
التحضيرات في 

 عن السنوات 2003
 السابقة

التحصيالت في 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

التعهدات غير 
المسددة عن 

2003 
والسنوات 
   السابقة

Australia              28,386 20/           28,386 0  
Belgium     383,964 22/ 383,964 0  
Canada 40,498     1/   40,498  
Canada              15,924 2/  15,924  
Canada                 2,222 17/              2,222 0  
Canada              18,906 26/           18,906 0  

Denmark 3,415     3/             1,114  2,301  
European 

Community 5,954     4/   5,954  
FAO            136,935 19/         136,935 0  

Finland              55,025 18/           55,025 0  
Finland              11,737 29/  11,737  
France 25,000      5/  25,000  
France      69,767 23/ 69,767 0  

Germany 20,882      6/  20,882  
Italy              42,195 25/           42,195 0  

Malaysia            507,682 27/         507,682 0  
Netherlands 119,896      7/119,876  20  
Netherlands      100,000 8/ 100,000 0  
Netherlands      383,200 9/  383,200  
Netherlands      12,500 28/  12,500  

Norway 100,000      10/  100,000  
Spain 25,000      11/  25,000  
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 المرسل
التعهدات غير 

 31مسددة حتى 
/12/02  

2003التعهدات عن  التصحيحات      
التحضيرات في 

 عن السنوات 2003
 السابقة

التحصيالت في 
 2003 عن 2003

والسنوات القادمة 

التعهدات غير 
المسددة عن 

2003 
والسنوات 
   السابقة

Sweden 17,523      12/17,523  0  
Sweden 42,493      13/29,206  13,287  
Sweden      50,000 21/ 50,000 0  
Sweden      32,287 24/ 32,287 0  

UK      80,000 14/ 80,000 0  
USA 10,000     15/  10,000  
USA 50,000     16/  50,000  

Total 460,661  0 1,930,730  167,719 1,507,369 716,303  
 
 .روتوآول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية دوالر آندي لالجتماعات التي تنعقد في ظل ب125,000تعهدت آندا  بمبلغ  /1
 . دوالر آندي لتغطية تحضير التقرير المتعدد الجوانب بشأن المعارف التقةليدية 25,000تعهدت آندا بمبلغ  /2
 .2001 يوليه 13-11تعهدت الدانمارك بمساندة اجتماع الخبراء المفتوح العضوية بشأن بناء القدرة، هافانا، آوبا،  /3
 2002 ديسمبر 4-2 اورو نحو تكاليف الورشة بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائية، روما، ايطاليا 30,000 بمبلغ   EECت تعهد /4
 2002 مارس 15-13ندا ، مونتريال ، آ)ج(و) ب(2-18 دوالر امريكي الجتماع فريق الخبراء التقنيين المعني بالمادة  25,000تعهدت فرنسا بمبلغ  /5
 2001 اآتوبر 26-22تعهدت ألمانيا للفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع، بون، المانيا،  /6
 2002 يناير 30-28 دوالر امريكي لورشة التنوع البيولوجي للغابات، أآرا، غانا، 119,896تعهدت هولندا بمبلغ  /7
    2002,04,152دوالر أمريكي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، الحالة رقم   100,000تعهدت بولندا بمبلغ  /8
 .2003 أورو بشأن رسالة االعراب عن النوايا للفترة 400,000تعهدت هولندا بـ  /9

 .2003 مايو 8-6 اديسا أبابا  دوالر امريكي للورشة الرابعة بشأن االستعمال المستدام للموارد البيولوجية،100,000تعهدت النرويج بمبلغ  /10
 2001 يوليه 13-11 دوالر امريكي الجتماع الخبراء لبناء القدرة المعني ببروتوآول السالمة األحيائية، هافانا، آوبا 25,000تعهدت أسبانيا بمبلغ  /11
 .2001في  لتغطية مسؤول عن البرامج في المبادرة العالمية للتصنيف SEK 400,000تعهدت السويد بمبلغ   /12
 .2002 نحو تكلفة مسؤول عن البرامج في المبادرة العالمية للتصنيف في  SEK 450,000تعهدت السويد بمبلغ  /13
 .2003 فبراير 12-10  دوالر أمريكي الجتماع الخبراء بشأن مؤهالت التنوع البيولوجي، مونتريال، آندا، 80,000تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ  /14
 . بشأن األنواع الغازية العالميةGISP دوالر أمريكي الجتماع  10,000واليات المتحدة األمريكية بمبلغ تعهدت ال /15
 .2002 مارس 20-18، مونتريال، آندا، )أ (2-18دوالر أمريكي الجتماع الخبراء التقنيين بشأن المادة  50,000 تعهدت الواليات المتحدة األمريكية بمبلغ   /16
 .2003 فبراير 26-24 لحضور اجتماع المعارف التقليدية في بوليفيا، M. Fleming آندي لتكاليف السفر للسيدة 3,000بمبلغ تعهدت آندا  /17
 .2003 للفريق من الخبراء التقنيين المخصص المعني بالتنوع البيولوجي والمناخ في هلسنكي، eurOS 50,000تعهدت فنلندا بمبلغ  /18
 .2003 دوالر أمريكي العارة موظف برامج مسؤول ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في 136,935تعهدت الفاو بمبلغ  /19
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 . دوالر استرالي نحو التحضير للتقرير المتعدد الجوانب بشأن المعارف التقليدية45,000تعهدت استراليا بمبلغ  /20
 .2003 يونيه 14-10قنيين المخصص المعني بالمناطق المحمية، تجارنو، السويد،  دوالر أمريكي الجتماع فريق الخبراء الت50,000تعهدت السويد بمبلغ  /21
 . دوالر أمريكي لمساندة اتفاقية التنوع البيولوجي383,964تعهدت بلدجيكا بمبلغ  /22
 .2003 نوفمبر 27-24وجي للغابات، مونبيلييه، فرنسا،  يورو لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيول60,000تعهدت فرنسا بـ /23
 . نحو أنشطة بروتوآول قرطاجنة للسالمة األحيائيةSEK 250,000تعهدت السويد بمبلغ  /24
 .2003 يوليه 4-1يا،  دوالر امريكي لفريق الخبراء التقنيين المخصص المجتمع بشأن التنوع البيولوجي للجبال، بروما، ايطال 42,195تعهدت ايطاليا بمبلغ  /25
 مارس 15 -13  دوالر آندي الجتماع الخبراء التقنيين المعني بالمناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة، مونتريال، 31,250تعهدت آندا بمبلغ  /26

2002. 
  .2004 فبراير 20 إلى 9ور ، ماليزيا ، من  في آوااللمبCOP-7 دوالر أمريكي الجتماع   507,682تعهدت ماليزيا بمبلغ  /27
  دوالر أمريكي لبرنامج العمل بشأن األنواع الغريبة الغازية12,500تعهدت هولندا بمبلغ  /28
  .لوجي أورو نحو تكلفة طبع التقرير الخاص اجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتغير المناخ والتنوع البيو10,000تعهدت فنلندا بـ  /29
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 المرفق الثالث

 2003 نوفمبر 30 حتى BZالوضع القائم في اإلسهامات في الصندوق االستئماني 

التعهدات غير المسددة  المسهم 
12/02 /31ى حت 2003التعهدات على   التصحيحات    عن 2003التحصيالت في  

 سنوات سابقة
 عن 2003التحصيالت في 

  وسنوات قادمة 2003
تعهدات غير مسددة عن 

  وسنوات سابقة2003

Austria    14/17,120  17,120 0 
Canada    26/7,634    7,634 

Denmark 13,728   1/ 13,728   0 
Denmark 40,000   2/    40,000 

European Community9,984   3/    9,984 
Finland    27/76,291    76,291 

Germany    4/14,088  14,088 0 
Germany    15/30,118  30,118 0 

Ireland    12/43,143  43,143 0 
Italy    21/23,805  23,805 0 
Italy    22/137,880  137,880 0 

Japan    9/55,000  55,000 0 
Japan    10/30,000  30,000 0 
Japan    17/20,000  20,000 0 

Netherlands    23/12,500    12,500 
New Zealand    5/10,000  10,000 0 

Norway 33,289   6/ 33,289   (0) 
Norway    13/61,306  61,306 0 

Spain    7/33,104  33,104 0 
Spain    20/59,495  59,495 0 

Sweden    11/71,619  71,619 0 
Sweden    18/32,866  32,866 0 
Sweden    19/32,287  32,287 0 

Switzerland    24/37,879    37,879 
Switzerland    25/37,879    37,879 

United Kingdom    8/120,750  120,750 0 
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 هوامش
 2000 نيروبي cop-5 ، 15 -26تعهد الدانمارك بتغطية مصاريف السفر ببلدان اوروبا والوسطى إلى  /1
  .cbdتعهد الدانمارك بمساندة المشارآين من اوروبا الوسطى والشرقية الجتماعات  /2
 2002 مايو 26-7 في الهاي بهولندا ، iccp-3 وCOP-6 أورو الجتماعات 50,000 بمبلغ EECتعهد الـ  /3
 2003 20-17 مارس و 14-10 واجتماعات برنامج العمل المتعدد السنوات مونتريال ، آندا ، 8 أورو للهيئة الفرعية 12,775تعهدت المانيا بـ  /4
 2003 مارس 14-10 ، مونتريال ، آندا 8 دوالر أمريكي الجتماع الهيئة الفرعية 10,000تعهدت نيوزيلندا بمبلغ  /5
 2002 ديسمبر 4-2 دوالر الجتماع بناء القدرة على الحصول وتقاسم المنافع ، مونتريال ، آندا ، 250,000نرويج بنقل تعهدت ال /6
 2003 مارس 20-10 وبرنامج العمل المتعدد السنوات ، مونتريال ، آندا ، 8 أورو نحو اجتماعات الهيئة الفرعية 30,000تعهدت أسبانيا بمبلغ  /7
 2003 مارس 14-10 بمونتريال آندا 8 جنية استرليني الجتماع الهيئة الفرعية 75,000لمتحدة بـ تعهدت المملكة ا /8
 .2004 في آواال لمبور ماليزيا  COP-7 دوالر امريكي الجتماع 55,000تعهدت اليابان بـ  /9

 .طراف من البلدان النامية دوالر أمريكي الجتماعات الهيئة الفرعية لتسهيل مشارآة األ 30,000تعهدت اليابان بمبلغ /10
  . CBD دوالر أمريكي لمشارآة أقل البلدان نموا في اجتماعات  66,414تعهدت السويد بمبلغ  /11
 .2003 نوفمبر 14-10 بمونتريال، آندا 9 أورو الجتماع الهيئة الفرعية  40,000تعهدت أيرلندا بمبلغ  /12
 .2003 ديسمبر 5 -1الجتماع الفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع، مونتريال، آندا،  دوالر أمريكي  61,306تعهدت النرويج بمبلغ  /13
 .9 أورو لتسهيل مشارآة البلدان النامية وذات االقتصاد االنتقالي في اجتماع الهيئة الفرعية  15,000تعهدت النمسا بمبلغ  /14
 .ممثلين من أقل البلدان نموا والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي أورو لمشارآة 25,550تعهدت ألمانيا بمبلغ  /15
 .9 جنيه استرليني نحو مشارآة أقل البلدان نموا في اجتماع الهيئة الفرعية  20,000تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ  /16
 .2003 نوفمبر 14 -10، مونتريال، آندا 9 دوالر أمريكي الجتماع الهيئة الفرعية 20,000تعهدت اليابان بمبلغ  /17
 .تعهدت السويد بتكاليف مشارآة /18
 .2004 فبراير 27-23 ، في آواال لمبور، ماليزيا، MOP-1 لمشارآة البلدان النامية في SEK 250,000تعهدت السويد بـ  /19
 .2003 ديسمبر 5-1أن الحصول وتقاسم المنافع، مونتريال، آندا  أورو لمشارآة السكان األصليين في اجتماع الفريق العامل المخصص بش50,000تعهدت أسبانيا بمبلغ  /20
 .2003 نوفمبر 14 -10 بمونتريال، آندا، 9 دوالر أمريكي الجتماع الهيئة الفرعية 23,805تعهدت ايطاليا بمبلغ  /21
ادة  ، واجتماع الفريق العامل المخصص 9 أورو الجتماع الهيئة الفرعية    120,000تعهدت ايطاليا بمبلغ     /22 دا   )ي(8المعني بالحصول وتقاسم المنافع وبالم ال، آن وفمبر  14-10، مونتري  -8 ديسمبر و 5 -1 ن
 .2003 ديسمبر 12
 .2004 فبراير 20-9 في آواال لمبور، ماليزيا COP-7 دوالر أمريكي لمشارآة المندوبين في اجتماع 12,500تعهدت هولندا بمبلغ  /23
  .COP-7 لمساندة اجتماع أمريكا الالتينية والكاريبي التحضيري لـCHF 50,000تعهدت سويسرا بمبلغ  /24
 .2003 ديسمبر 12 -8 ديسمبر و5 -1، مونتريال، آندا )ي(8  للمشارآة في تكاليف الفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع وبشأن المادة CHF  50,000تعهدت سويسرا بمبلغ  /25
 .2003 ديسمبر 12-8، مونتريال، آندا، ) ي(8 دوالر آندي لمشارآة المندوبين في اجتماع المادة 10,000تعهدت آندا بمبلغ  /26
 .2004 فبراير 27 -9 في آواال لمبور، ماليزيا COP-MOP-1 و COP-7 أورو لتكاليف اجتماعي 65,000تعهدت فنلندا بمبلغ  /27
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 المرفق الرابع 
 2003 نوفمبر 30 في  BF الوضع القائم في الصندوق االستئماني

التعهدات غير المسددة  المسهم 
31/12/02حتى   2003التحصيالت في 2003التعهدات لعام  التصحيحات  

 عن سنوات سابقة

 2003التحصيالت في 
 وسنوات 2003عن 

 قادمة 

تعهدات غير مسددة 
 وسنوات 2003عن 

 سابقة 

United Kingdom  1/ 62,240  62,240 0 
Total    62,240 0 62,240 0 

 . جنية أسترليني لمساندة المرحلة الرائدة من الصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة األحيائية 40,000تعهدت المملكة المتحدة بـ  /1
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 المرفق الخامس
بآالف (2004-2003معتمدة لفترة العامين  إلسهامات طوعية إضافية مساعدة لألنشطة الBEالوضع القائم في الصندوق االستئماني الطوعي بـ 

 2003 نوفمبر 30حتى )الدوالرات األمریكية 

 الوصف
 معتمد آالف 2003

)دوالر امریكية  ) 
 متعهد به 2003

آالف دوالر (
) أمریكية  

 

آالف ( مدفوع 2003
)دوالر أمریكية  ) 

I     
A 

    الورش/االجتماعات 

    اإلدارة التنفيذیة والتيسير 

 0.0 0.0 0.0 )4(اجتماعات إقليمية لالجتماع السابع لمؤتمر األطراف  

    شؤون علمية وتقنية وتكنولوجية  

 0.0 0.0 160.0 ) 4(ورش إقليمية بشأن التنصنيف  

ال   ق االتص ة   -فري ة اإليكولوجي دوير لألنظم ادة الت تيراد وإع  االس
 واألنواع 

60.0 15.0 0.0 

ا  ق االستش ات  الفري أن مختطف ارية بش ة استش أن مجموع ري بش
 للمصطلحات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية 

80.0 12.5 0.0 

ين المخصص         د االستعمال       –فريق الخبراء التقني ات تقيي  تكنولوجي
 الجيني 

0.0 0.0 0.0 

 42.2 42.2 80.0 فريق الخبراء التقنيين المخصص التنوع البيولوجي للجبال 

 50.0 50.0 80.0  المناطق المحمية –خبراء التقنيين المخصص فريق ال 

ة       –فريق الخبراء التقنيين المخصص        ة اإليكولوجي تعادة األنظم  اس
 /1المتدهورة واألنواع المهددة 

80.0 80.0 80.0 

ص    ين المخص راء التقني ق الخب داف –فري وط / األه خط
 المؤشرات /األساس

80.0 80.0 80.0 

ق خ   اع فري بية    اجتم ر الخش وارد غي ين المخصص الم راء التقني ب
 /2للجبال 

80.0 70.0 70.0 

 0.0 0.0 80.0  حرائق الغابات –فريق الخبراء التقنيين المخصص  

    الشؤون االجتماعية واالقتصادیة والقانونية  

ال         ي مج درة ف اء الق أن بن وية بش ة العض راء المفتوح ة الخب ورش
 /3الحصول وتقاسم المنافع 

450.0 145.8 145.8 

ر    ؤولية والجب أن المس انونيين بش ين والق راء التقني ق الخب فري
 التعويضي 

80.0 0.0 0.0 

 0.0 30.0 190.0 الورشة عن التدابير الحافزة  

 0.0 0.0 20.0 تدابير لجنة التدابير الحافزة بشأن التنسيق بين الوآاالت  

    التنفيذ واإلرشاد اإلعالمي  

 125.2 125.2 240.0 )4(ش اإلقليمية آللية تبادل المعلومات الور 
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 الوصف
 معتمد آالف 2003

)دوالر امریكية  ) 
 متعهد به 2003

آالف دوالر (
) أمریكية  

 

آالف ( مدفوع 2003
)دوالر أمریكية  ) 

    المبادرة العالمية للتثقيف وتوعية الجمهور  

 0.0 0.0 62.5 الشبكة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية  - 

 0.0 0.0 100.0 تبادل الخبرة والمعرفة  - 

 0.0 39.0 375.0 بناء القدرة على االتصال والتثقيف والتوعية  - 

    المة األحيائية الس 

ؤولية     أن المس وية بش وح العض ص المفت ل المخص ق العام الفري
 والجبر التعويضي 

450.0 0.0 0.0 

 32.3 32.3 80.0 االجتماعات اإلقليمية لبروتوآول السالمة األحيائية  

 100.0 100.0 160.0 )4(االجتماعات من الخبراء التقنيين في شؤون السالمة األحيائية  

 220.0 220.0 160.0 الورش اإلقليمية لغرفة تبادل المعلومات السالمة األحيائية  
    الموظفون ب

 137.0 137.0 141.5 )الفاو(مسؤول برامج عن التنوع البيولوجي الزراعي  

 156.2 156.2 156.2 /4) هولندا(مسؤول آبير عن البرامج  
    السفر ج

 0.0 0.0 10.0   سفر رئيس مؤتمر األطراف 

 40.0 40.0 10.0 /5سفر رئيس الهيئة الفرعية  
    العقود من الباطن/الخبراء االستشاريون  د

 10.0 10.0 20.0 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  

 0.0 15.0 15.0 المناطق المحمية  

 0.0 0.0 15.0 الجبال  

 0.0 0.0 15.0 نقل التكنولوجيا  

 0.0 15.0 15.0 نهج األنظمة اإليكولوجية /راد االستي 

ة               ائم واالتجاهات المتعلق التقرير المتعدد الجوانب بشأن الوضع الق
 بالمعارف التقليدية 

150.0 94.3 28.4 

    متنوعات  ه

افزة     دابير الح ز الت ى   CD(تعزي ات ، إل د ، ترجم رات تروي  ، نش
 )أخره 

10.0 5.0 0.0 

 1,317.1 1,514.5 3,705.2  الفرعي أوًالالمجموع 
II145.7 171.4 481.7 %)13(تكالف مساندة البرنامج  ا 

 1,462.8 1,685.9 4.186.8 ) ثانيا+أوال(المجموع  

    2002االجتماع عقد في ديسمبر / 1 
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 الوصف
 معتمد آالف 2003

)دوالر امریكية  ) 
 متعهد به 2003

آالف دوالر (
) أمریكية  

 

آالف ( مدفوع 2003
)دوالر أمریكية  ) 

    ورشة عن نهج األنظمة اإليكولوجية / 2 

ات            / 3  وجي للغاب وع البيول  –فريق الخبراء التقنيين المخصص التن
 نبلييه مو

   

    SPOمدفوع من خالل الصندوق االستئماني / 4 

    مدفوع من خالل ميزانية اليونيب / 5 
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 المرفق السادس 
، لتسهيل مشارآة األطراف في عملية االتفاقية لفترة العامين ) BZ(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

 2003 نوفمبر 30 حتى 2003-2004

 
 معتمد 2003
دوالر (أالف 

)أمریكية  

 متعهد به 2004
أالف (

)دوالرأمریكية ) 

 متعهد 2003
آالف (به 

دوالر 
)امریكية ) 

 مدفوع 2003
 أالف دوالر(

 امریكية
 

I االجتماعات     

 94.3 145.0 650.0 0.0 االجتماع السابع لمؤتمر األطراف 

 0.0 37.9 300.0 0.0 اجتماعات اقليمية لمؤتمر األطراف 

 427.8 427.8 540.0 540.0 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

اجتماع ما بين الدورات المخصص لبرنامج العمل  
 2010المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى 

163.0 0.0 32.9 32.9 

االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل آاجتماع  
 المة األحيائيةلألطراف في بروتوآول الس

540.0 0.0 70.4 32.3 

 0.0 0.0 300.0 300.0 اجتماعات اقليمية لبروتوآول السالمة األحيائية 

الفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم  
 المنافع

163.0 0.0 198.8 179.8 
 

 58.7 85.3 163.0 0.0 )ي(8الفريق العامل المخصص بشأن المادة  

لمفتوحة العضوية بشأن بناء القدرة على ورشة الخبراء ا 
 *الحصول وتقاسم المنافع

540.0 0.0 187.6 158.0 

الفريق العامل المخصص المعني بالمسؤولية والجبر  
 التعويضي

540.0 0.0 0.0 0.0 

االجتماع الثاني لخبراء لمؤتمر األطراف العامل  
 االجتماعي لألطراف في بروتوآول السالمة األحيائية

0.0 163.0 0.0 0.0 

 983.8 1,185.7 2,116.0 2,786.0 )أوال(المجموع الفرعي  

II  127.9 154.1 275.1 362.2 %)13(تكاليف مساندة البرنامج 

 1,111.7 1,339.8 2,391.1 3,148.2 )ثانيا+ أوال (المجموع  
 

.2002عقد االجتماع في ديسمبر *   
 
 



UNEP/CBD/COP/7/10 
Page 42  

 

/… 

 
 المرفق السابع

2002آشوف الحسابات عن عام   
           
مرآب لإليرادات والمصروفات والتغيرات في االحتياطيات وارصدة الصندوق خالل العام األول من السنوات آشف        
            
 آشف مرآب لإليرادات والمصروفات والتغيرات في االحتياطيات وأرصدة الصندوق  -1

 2002 ديسمبر 31 ، المنتهي في 2003- 2003خالل العام األول من السنتين      

          
   USD     اإليراد  
    8,089,404        أسهامات طوعية   
    335,191            إیراد من الفوائد  
    38,105              إیراد متنوعات   
    8,462,700         مجموع اإليرادات   
       المصروفات   
    5,539,674       ين اآلخریين تكاليف الموظفين والعامل  
    145,857            خدمات تعاقدیة   
    431,506            سفر   
    1,363,807         نفقات تشغيل   
    621,068           استحواذات   
    1,049,560         تكاليف مساندة البرنامج   
    9,151,472        مجموع المصروفات   
   (688,772)         في اإليراد بالقياس إلى المصروفات )العجز(الزيادة   
   (16,227)            التصحيحات عن المدة السابقة   
   (704,999)         لإليرادات بالقياس إلى المصروفات ) العجز(صافي الفائض   
    302,114           فترات السابقة أو إلغاء تلك االلتزامات الوفورات المؤقتة بشأن إلغاء اإللتزامات عن ال  
    9,696,502        االحتياطيات وارصدة الصندوق  ، في بدایة المدة   
    9,293,617        االحتياطيات وأرصدة الصندوق في نهاية المدة   
        

 2002 ديسمبر 31وق في الحساب المرآب للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصند -ثانيا  
            
       الموجودات  
    5,409,436         النقدیة والودائع ألجل  
    4,511,371        مبالغ بين الصنادیق، قابلة للتحصيل  
    919,960          تعهدات طوعية قابلة للتحصيل  
    1,463,281        حسابات أخرى قابلة للتحصيل  
    34,038               رسوم مرجأة  
    12,338,086       مجموع الموجودات  
       االلتزامات  
    1,592,411         حسابات أخرى واجبة الدفع  
    875,074            احتياطيات عن التزامات  
    576,984           ائتمانات مرجأة  
    3,044,469         ع االلتزاماتمجمو  
     االحتياطيات وأرصدة الصندوق  
    9,293,617        فائض تراآمي  
    9,293,617       مجموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق  
    12,338,086     مجموع االلتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصندوق  
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ات الطوعية االضافية مساندة لألنشطة المعتمدة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجيالصندوق االستئماني العام لالسهام       
            

 آشف االيرادات والمصروفات المرآب والتغييرات في االحتياطيات وأرصدة الصندوق عن العام األول -1
 2002 ديسمبر 13، المنتهي في 2003 -2002من العامين 

           
   USD    اإليراد  
    1,304,046        أسهامات طوعية  
    64,242               إیراد من الفوائد  
    32,388               إیراد متنوعات  
    1,400,676         مجموع اإليرادات  
       المصروفات  
    422,047          تكاليف الموظفين والعاملين اآلخریين  
    149,071            خدمات تعاقدیة  
    195,756            سفر  
    771,986            نفقات تشغيل  
    7,924               استحواذات  
    201,082            تكاليف مساندة البرنامج  
    1,747,866        مجموع المصروفات  
   (347,190)         إليراد بالقياس إلى المصروفاتفي ا)العجز(الزيادة   
   (449,820)          التصحيحات عن المدة السابقة   
   (797,010)         لإليرادات بالقياس إلى المصروفات ) العجز(صافي الفائض   
    111,094          زامات الوفورات المؤقتة بشأن إلغاء اإللتزامات عن الفترات السابقة أو إلغاء تلك االلت  
    1,789,625       االحتياطيات وارصدة الصندوق  ، في بدایة المدة   
    1,103,709       االحتياطيات وأرصدة الصندوق في نهاية المدة   
        

 2002 ديسمبر 31الحساب المرآب للموجودات وااللتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصندوق في  -ثانيا  
            
       الموجودات  
    849,228            النقدیة والودائع ألجل  
    212,413           مبالغ بين الصنادیق، قابلة للتحصيل  
    496,503          تعهدات طوعية قابلة للتحصيل  
    7,221               حسابات أخرى قابلة للتحصيل  
    5                       وم مرجأةرس  
    1,565,370        مجموع الموجودات  
       االلتزامات  
    182,684            حسابات أخرى واجبة الدفع  
    278,977            رسوم مرجأة  
    461,661            مجموع الموجودات  
     االحتياطيات وأرصدة الصندوق  
    1,103,709        تراآميفائض   
    1,103,709       مجموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق 
    1,565,370       مجموع االلتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصندوق  
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ي الصندوق االستئماني العام لالسهامات الطوعية االضافية لتسهيل مشارآة األطراف في عمليات اتفاثية التنوع البيولوج       
            

  االيرادات والمصروفات المرآب والتغييرات في االحتياطيات وأرصدة الصندوق عن العام األولآشف -1
 2002 ديسمبر 13، المنتهي في 2003 -2002من العامين 

 
          
   USD     ايرادات  
    595,084           أ  أسهامات طوعية   

    23,467              إیراد من الفوائد  
    30,039               إیرادات متنوعة   
    648,590             مجموع اإليرادات   
       المصروفات  
    526,745          تكاليف الموظفين والعاملين اآلخریين  
    68,477               خدمات تعاقدیة   
    595,222            المصروفات مجموعات  
   53,368            في اإليراد بالقياس إلى المصروفات)العجز(الزيادة   
   (118,712)          التصحيحات عن المدة السابقة  
   (65,344)           لإليرادات بالقياس إلى المصروفات) العجز(صافي الفائض   
    5,580               ن إلغاء اإللتزامات عن الفترات السابقة أو إلغاء تلك االلتزاماتالوفورات المؤقتة بشأ  
   528,314           االحتياطيات وارصدة الصندوق  ، في بدایة المدة  
    468,550           االحتياطيات وأرصدة الصندوق في نهاية المدة  
        

 2002 ديسمبر 31االحتياطيات وأرصدة الصندوق في الحساب المرآب للموجودات وااللتزامات و -ثانيا    
            
       الموجودات  

    595,120           النقدیة والودائع ألجل  
    101,928          مبالغ بين الصنادیق، قابلة للتحصيل  
    88,424             تعهدات طوعية قابلة للتحصيل  
    785,472          م جموع الموجوداتم  
       االلتزامات  

  306,376           حسابات أخرى واجبة الدفع 
    6,542                حسابات أخرى قابلة للتحصيل  
    4,004                رسوم مرجأة  
    316,922           مجموع الموجودات  
     االحتياطيات وأرصدة الصندوق  
    468,550           فائض تراآمي  
   468,550          مجموع االحتياطيات وأرصدة الصندوق  
    785,472          مجموع االلتزامات واالحتياطيات وأرصدة الصندوق  
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 المرفق الثامن 

)2004-2003(سلم الحصص المعتمد حاليا لإلسهامات   

 
 
 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم تجاوز% 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 ()ية  في المائ0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1سهامات في اال
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

Albania 0.00300 0.003832770.003000.00383 295 573 
Algeria 0.07000 0.089386,4730.070000.08938 6,895 13,368 
Angola 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Antigua and 
Barbuda 

0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 

Argentina 1.14900 1.46707106,2521.149001.46707 113,174 219,426 
Armenia 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Australia 1.62700 2.07739150,4551.627002.07739 160,256 310,711 
Austria 0.94700 1.2091587,5730.947001.20915 93,277 180,850 
Azerbaijan 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
Bahamas 0.01200 0.015321,1100.012000.01532 1,182 2,292 
Bahrain 0.01800 0.022981,6650.018000.02298 1,773 3,437 
Bangladesh 0.01000 0.012779250.010000.01277 985 1,910 
Barbados 0.00900 0.011498320.009000.01149 886 1,719 
Belarus 0.01900 0.024261,7570.019000.02426 1,871 3,628 
Belgium 1.12900 1.44153104,4031.129001.44153 111,204 215,607 
Belize 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Benin 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Bhutan 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Bolivia 0.00800 0.010217400.008000.01021 788 1,528 
Botswana 0.01000 0.012779250.010000.01277 985 1,910 
Brazil 2.39000 3.05160221,0122.390003.05160 235,410 456,422 
Bulgaria 0.01300 0.016601,2020.013000.01660 1,280 2,483 
Burkina Faso 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Burundi 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Cambodia 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Cameroon 0.00900 0.011498320.009000.01149 886 1,719 
Canada 2.55800 3.26611236,5482.558003.26611 251,957 488,505 
Cape Verde 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Central African 
Republic 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Chad 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Chile 0.21200 0.2706919,6040.212000.27069 20,882 40,486 
China 1.53200 1.95609141,6701.532001.95609 150,899 292,568 
Colombia 0.20100 0.2566418,5870.201000.25664 19,798 38,385 
Comoros 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Congo 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Cook Islands 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Costa Rica 0.02000 0.025541,8490.020000.02554 1,970 3,819 
Cote d'Ivoire 0.00900 0.011498320.009000.01149 886 1,719 
Croatia 0.03900 0.049803,6060.039000.04980 3,841 7,448 
Cuba 0.03000 0.038302,7740.030000.03830 2,955 5,729 
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 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم تجاوز% 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 ()ية  في المائ0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1سهامات في اال
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

Cyprus 0.03800 0.048523,5140.038000.04852 3,743 7,257 
Czech Republic0.20300 0.2591918,7720.203000.25919 19,995 38,767 

Democratic 
People's 
Republic of 
Korea 

0.00900 0.011498320.009000.01149 886 1,719 

Democratic 
Republic of the 
Congo 

0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 

Denmark 0.74900 0.9563469,2630.749000.95634 73,775 143,038 
Djibouti 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Dominica 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Dominican 
Republic 

0.02300 0.029372,1270.023000.02937 2,265 4,392 

Ecuador 0.02500 0.031922,3120.025000.03192 2,462 4,774 
Egypt 0.08100 0.103427,4900.081000.10342 7,978 15,469 
El Salvador 0.01800 0.022981,6650.018000.02298 1,773 3,437 
Equatorial 
Guinea 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Eritrea 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Estonia 0.01000 0.012779250.010000.01277 985 1,910 
Ethiopia 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
European 
Community 

2.50000 2.50000181,0632.500002.50000 192,858 373,920 

Fiji 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
Finland 0.52200 0.6665048,2710.522000.66650 51,416 99,687 
France 6.46600 8.25592597,9356.466008.25592 636,887 1,234,822 
Gabon 0.01400 0.017881,2950.014000.01788 1,379 2,674 
Gambia 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Georgia 0.00500 0.006384620.005000.00638 492 955 
Germany 9.76900 12.47326903,3769.7690012.47326 962,225 1,865,601 
Ghana 0.00500 0.006384620.005000.00638 492 955 
Greece 0.53900 0.6882149,8430.539000.68821 53,090 102,934 
Grenada 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Guatemala 0.02700 0.034472,4970.027000.03447 2,659 5,156 
Guinea 0.00300 0.003832770.003000.00383 295 573 
Guinea-Bissau 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Guyana 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Haiti 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Honduras 0.00500 0.006384620.005000.00638 492 955 
Hungary 0.12000 0.1532211,0970.120000.15322 11,820 22,917 
Iceland 0.03300 0.042143,0520.033000.04214 3,250 6,302 
India 0.34100 0.4354031,5340.341000.43540 33,588 65,121 
Indonesia 0.20000 0.2553618,4950.200000.25536 19,700 38,194 
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 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم تجاوز% 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 ()ية  في المائ0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1سهامات في اال
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

Iran (Islamic 
Republic of) 

0.27200 0.3473025,1530.272000.34730 26,791 51,944 

Ireland 0.29400 0.3753927,1870.294000.37539 28,958 56,146 
Israel 0.41500 0.5298838,3770.415000.52988 40,877 79,253 
Italy 5.06475 6.46678468,3565.064756.46678 498,867 967,223 
Jamaica 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
Japan 19.51575 22.000001,593,35019.5157522.00000 1,697,146 3,290,496 
Jordan 0.00800 0.010217400.008000.01021 788 1,528 
Kazakhstan 0.02800 0.035752,5890.028000.03575 2,758 5,347 
Kenya 0.00800 0.010217400.008000.01021 788 1,528 
Kiribati 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Kyrgyzstan 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Lao People's 
Democratic 
Republic 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Latvia 0.01000 0.012779250.010000.01277 985 1,910 
Lebanon 0.01200 0.015321,1100.012000.01532 1,182 2,292 
Lesotho 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Liberia 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Libya 0.06700 0.085556,1960.067000.08555 6,599 12,795 
Liechtenstein 0.00600 0.007665550.006000.00766 591 1,146 
Lithuania 0.01700 0.021711,5720.017000.02171 1,674 3,247 
Luxembourg 0.08000 0.102157,3980.080000.10215 7,880 15,278 
Madagascar 0.00300 0.003832770.003000.00383 295 573 
Malawi 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Malaysia 0.23500 0.3000521,7310.235000.30005 23,147 44,878 
Maldives 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Mali 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Malta 0.01500 0.019151,3870.015000.01915 1,477 2,865 
Marshall 
Islands 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Mauritania 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Mauritius 0.01100 0.014051,0170.011000.01405 1,083 2,101 
Mexico 1.08600 1.38663100,4261.086001.38663 106,969 207,395 
Micronesia 
(Federated 
States of ) 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Monaco 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
Mongolia 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Morocco 0.04400 0.056184,0690.044000.05618 4,334 8,403 
Mozambique 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Myanmar 0.01000 0.012779250.010000.01277 985 1,910 
Namibia 0.00700 0.008946470.007000.00894 689 1,337 
Nauru 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Nepal 0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 
Netherlands 1.73800 2.21911160,7191.738002.21911 171,189 331,908 
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 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم تجاوز% 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 ()ية  في المائ0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1سهامات في اال
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

New Zealand 0.24100 0.3077122,2860.241000.30771 23,738 46,024 
Nicaragua 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Niger 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Nigeria 0.06800 0.086826,2880.068000.08682 6,698 12,986 
Niue 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Norway 0.64600 0.8248359,7380.646000.82483 63,630 123,368 
Oman 0.06100 0.077895,6410.061000.07789 6,008 11,649 
Pakistan 0.06100 0.077895,6410.061000.07789 6,008 11,649 
Palau 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Panama 0.01800 0.022981,6650.018000.02298 1,773 3,437 
Papua New 
Guinea 

0.00600 0.007665550.006000.00766 591 1,146 

Paraguay 0.01600 0.020431,4800.016000.02043 1,576 3,056 
Peru 0.11800 0.1506610,9120.118000.15066 11,623 22,535 
Philippines 0.10000 0.127689,2470.100000.12768 9,850 19,097 
Poland 0.37800 0.4826434,9550.378000.48264 37,232 72,187 
Portugal 0.46200 0.5898942,7230.462000.58989 45,506 88,229 
Qatar 0.03400 0.043413,1440.034000.04341 3,349 6,493 
Republic of 
Korea 

1.85100 2.36339171,1691.851002.36339 182,319 353,488 

Republic of 
Moldova 

0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 

Romania 0.05800 0.074065,3630.058000.07406 5,713 11,076 
Russian 
Federation 

1.20000 1.53218110,9681.200001.53218 118,197 229,166 

Rwanda 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Saint Kitts and 
Nevis 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Saint Lucia 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Samoa 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
San Marino 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Sao Tome and 
Principe 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 

Saudi Arabia 0.55400 0.7073651,2300.554000.70736 54,568 105,798 
Senegal 0.00500 0.006384620.005000.00638 492 955 
Seychelles 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Sierra Leone 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Singapore 0.39300 0.5017936,3420.393000.50179 38,710 75,052 
Slovakia 0.04300 0.054903,9760.043000.05490 4,235 8,212 
Slovenia 0.08100 0.103427,4900.081000.10342 7,978 15,469 
Solomon 
Islands 

0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
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 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم تجاوز% 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 ()ية  في المائ0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1سهامات في اال
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

South Africa 0.40800 0.5209437,7290.408000.52094 40,187 77,916 
Spain 2.51875 3.21599232,9182.518753.21599 248,091 481,009 
Sri Lanka 0.01600 0.020431,4800.016000.02043 1,576 3,056 
Sudan 0.00600 0.007665550.006000.00766 591 1,146 
Suriname 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Swaziland 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Sweden 1.02675 1.3109894,9471.026751.31098 101,133 196,080 
Switzerland  1.27400 1.62667117,8121.274001.62667 125,486 243,298 
Syrian Arab 
Republic 

0.08000 0.102157,3980.080000.10215 7,880 15,278 

Tajikistan 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
The former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

0.00600 0.007665550.006000.00766 591 1,146 

Togo 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Tonga 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Trinidad and 
Tobago 

0.01600 0.020431,4800.016000.02043 1,576 3,056 

Tunisia 0.03000 0.038302,7740.030000.03830 2,955 5,729 
Turkey 0.44000 0.5618040,6880.440000.56180 43,339 84,027 

Turkmenistan 0.00300 0.003832770.003000.00383 295 573 
Uganda 0.00500 0.006384620.005000.00638 492 955 
Ukraine 0.05300 0.067674,9010.053000.06767 5,220 10,121 
United Arab 
Emirates 

0.20200 0.2579218,6800.202000.25792 19,897 38,576 

United 
Kingdom of 
Great Britain 
and Northern 
Ireland 

5.53600 7.06848511,9355.536007.06848 545,284 1,057,218 
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 الطرف

سلم الحصص 
األمم 
 2003المتحدة

 نسبة مئویة

سلم الحصص بثقف 
عدم تجاوز، مع % 25

حصة أقل بلدان نموًا 
 () في المائية 0ر01

 1اإلسهامات في 
 دوالر 2003ینایر 

 أمریكي

سلم األمم 
المتحدة لحصص

نسبة  (2003
 مئویة

سلم الحصص بثقف 
، مع عدم % 25

تجاوز حصة أقل 
 في0ر01بلدان نموًا 

 )المائية 

 1االسهامات في 
 دوالر 2004ینایر 

 أمریكي 

مجموع اإلسهام 
 2004-2003عن 

 دوالر امریكي 

United 
Republic of 

Tanzania 

0.00400 0.005113700.004000.00511 394 764 

Uruguay 0.08000 0.102157,3980.080000.10215 7,880 15,278 
Uzbekistan 0.01100 0.014051,0170.011000.01405 1,083 2,101 

Vanuatu 0.00100 0.00128920.001000.00128 98 191 
Venezuela 0.20800 0.2655819,2350.208000.26558 20,488 39,722 
Viet Nam 0.01600 0.020431,4800.016000.02043 1,576 3,056 

Yemen 0.00600 0.007665550.006000.00766 591 1,146 
Yugoslavia 0.02000 0.025541,8490.020000.02554 1,970 3,819 

Zambia 0.00200 0.002551850.002000.00255 197 382 
Zimbabwe 0.00800 0.010217400.008000.01021 788 1,528 

              
  14,956,800     7,714,300      81.147100.00 7,242,500    100.00 81.147 المجموع
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