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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الثاني عشر

 بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا،
 4172تشرين األول/أكتوبر  6-71

  *ن جدول األعمال 9البند 

                                                 
 أكتوبر/تشرين األول ألسباب تقنية. 6أعيد وضعها في   **

* UNEP/CBD/COP/12/1. 

 يذي عن إدارة االتفاقية تقرير األمين التنف
 والميزانية الخاصة بالصناديق االستئمانية لالتفاقية

 مذكرة من األمين التنفيذي
 المقدمة

، إطالع XI/31 همقرر من  42طلب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر إلى األمين التنفيذي، في الفقرة  -7
دخلت على ميزانية االتفاقية لفترة أ  أي تصويبات على وأداء الميزانية و نتائج  علىمؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر 

 .4172-4172السنتين 
وتبرز هذه الوثيقة األداء المالي واإلداري لألمانة منذ انعقاد االجتماع األخير لمؤتمر األطراف. وينبغي قراء هذه  -4

 4176-4172 تقترحة لبرنامج العمل لفترة السنواالميزانية المالوثيقة بالتزامن مع المذكرات المقدمة من األمين التنفيذي عن 
(UNEP/CBD/COP/12/27 and Add.1). 

 :الخمسة التالية قسا األ منهذه الوثيقة  كونتنو  -2
فيما  4172-4172خالل الفترة السنتين  4174عن النتائج وأداء الميزانية في عا   تقريرا القسم األوليقد   (أ )

)الصندوق  انية األربعة لالتفاقية وهي الصندوق االستئماني العا  لالتفاقية بشأن التنوع البيولوجياالستئم يخص الصناديق
)الصندوق  اإلضافية التفاقية التنوع البيولوجيالمعتمدة ؛ والصندوق االستئماني الطوعي الخاص لألنشطة ( BYاالستئماني
)الصندوق ير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية ؛ والصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيس( BEاالستئماني
والصندوق االستئماني العا  لتيسير مشاركة مجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في أعمال  ( BZاالستئماني
فال تشير  الواردة هنا 4172-4172. أما األرقا  المتعلقة بالنفقات خالل فترة السنتين ( VB)الصندوق االستئماني االتفاقية

، ومن المتوقع 4172-4172( من فترة السنتين 4172يران/يونيه ز ح 21سوى إلى السنة األولي والجزء الثاني )إلى غاية 
بما يعكس النفقات الفعلية. ويتضمن هذا القس  أيضا تقريرا عن االلتزامات التي تمت خالل عا   4172تغييرها مع نهاية عا  

 ؛ BYستئماني العا  فيما يتعلق بالصندوق اال 4172

مسائل المتعلقة بالموظفين. ويقد  تقريرا عن التقد  المحرز فيما يخص المعلومات عن  القسم الثانيويتناول  (ب )
 تصنيف وتنويع وشغل الوظائف داخل األمانة؛
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اقية معلومات عن الترتيبات اإلدارية، بما في ذلك الترتيبات اإلدارية بين أمانة االتف القسم الثالثويتناول  (ج )
والبرامج وبرنامج األم  المتحدة للبيئة، واالتفاق المبر  مع حكومة كندا بخصوص المقر الرئيسي لألمانة والتدريب داخل األمانة 

 ؛من الفئة الفنيةالمتعلقة بصغار وكبار الموظفين 

 الجهود المبذولة لتعزيز فعالية وأداء األمانة؛ القسم الرابعويتناول  (د )

 مؤشرات تحقيق وأداء ميزانية البرنامج.تناول في القسم الخامسأما  (ه )

 ومن أجل تقليص التكاليف المتعلقة بإعداد التقارير إلى الحد األدنى تصدر النصوص التالية بوصفها وثيقة معلومات -2
(UNEP/CBD/COP/12/INF/36): 

ول/ديسمبر كانون األ 27 إلى غاية VBو  BZو  BEو  BYحالة االشتراكات في الصناديق االستئمانية  (أ )
 (؛2إلى  7)المرفقات  4172

 4172أيلول/سبتمبر  77 إلى غاية VBو  BZو  BEحالة االشتراكات في الصناديق االستئمانية  (ب )
 (؛71 إلى 8)المرفقات 

 .(72)المرفق  4172-4174البيانات المالية للفترة  (ج )

 2102-2102للفترة اإليرادات وأداء الميزانية في  - أوال

 ستئماني العام التفاقية التنوع البيولوجيالصندوق اال -ألف 
 (BY)الميزانية الرئيسية أو الصندوق االستئماني 

 2112 عا  في اإليرادات وأداء الميزانية -1
 4174عا  ميزانية  )أ(
ومن أصل . 4174لعا  دوالر  7499899111ميزانية برنامجية رئيسية بمبلغ  X/45 اعتمد مؤتمر األطراف في مقرره -2

ومبلغ  X/45المقرر دوالر من جانب األطراف وفقا للمستوى المحدد في المرفق ب 7491299211سداد مبلغ  تعّينلمبلغ هذا ا
 دوالر ينبغي تمويله من االشتراكات الواردة من البلد المضيف على النحو التالي: 9219211

 
 2102 مصدر التمويل

 12,049,400$ األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 940,300$ المضيف البلد

 12,989,700$ المجموع

 4174االشتراكات لعا   )ب(
 BYإلى الصندوق االستئماني  4174عا  ل الواردةاالشتراكات بلغت ، 4174كانون األول/ديسمبر  27 إلى غاية -6

 وذلك على النحو التالي: دوالر، 2129224’74
 

 1,860,108$ 4177الواردة في عا   4177المدفوعات المسبقة لعا  

 9,533,066$ 4174الواردة في عا   4174االشتراكات لعا  

 1,113,239$ اشتراكات البلد المضيف

 12,506,413$ المجموع

أكثر من المبالغ المتعهد بتقديمها في البداية نظرا  4174وبلغت االشتراكات الواردة من الحكومة المضيفة في عا   -1
، وذلك بتقدي  تمويل 4174لحكومة الفيدرالية لكندا زادت من تمويلها المقد  لألمانة في عا  ألن حكومة مقاطعة كيبيك وا
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دوالر أمريكي الستئجار مزيد من األماكن المخصصة للمكاتب. وت  التعهد بتقدي  مبلغ إجمالي قدره  7149929إضافية قدره 
 .4179اكن المؤجرة إلى غاية عا  دوالر كندي من جانب حكومة كيبيك لتمويل مزيد من األم 291749491

، ما قدره 4174كانون األول/ديسمبر  27، إلى غاية 4174بلغت االشتراكات المستحقة المدفوعة لعا   -8
اجتماعه  خالل لسنة من جانب مؤتمر األطرافهذه امجموع المبالغ المعتمدة لفي المائة من  9292)أو  دوالر 7792929712

 :( على النحو التاليشراالع
 1,860,108$ 4177الواردة في عا   4177المدفوعات المسبقة لعا  

 9,533,066$ 4174الواردة في عا   4174االشتراكات لعا  

 11,393,174$$ المجموع

 في المائة 9292: 4174كانون األول/ديسمبر  27النسبة المئوية لالشتراكات المقررة المسددة في 

في المائة من مجموع عدد  6492طرفا )أو  747أو جزئيا من جانب  بالكاملالمسددة تمثل هذه المبالغ االشتراكات  -9
 األطراف في االتفاقية(.

ما  السابقة واألعوا  4177لعا   4174، بلغت المبالغ المتأخرة الواردة في عا  4174كانون األول/ديسمبر  27في و  -71
  دوالر. 6279261والسنوات المقبلة ما قدره  4172والمبالغ المسبقة لعا   دوالر أمريكي 797729228قدره 
 4174النفقات في عا   )ج(
. ويمثل هذا المبلغ 4174خالل عا   BYدوالر من الصندوق االستئماني  7491919724ت  إنفاق مبلغ إجمالي قدره  -77

 7انظر الجدولين دوالر  7499899111) 4174في المائة من األموال المعتمدة من جانب مؤتمر األطراف لعا   9892نسبة 
فت   4174دوالر من الميزانية المعتمدة من جانب مؤتمر األطراف لعا   9219211(. أما المبلغ اإلجمالي وقدره أدناه( 4و

دوالر( من االشتراكات المستحقة للصندوق االستئماني  7491299211تمويله من اشتراكات البلد المضيف. وت  تمويل الرصيد )
BY. 
 نتيجة تقلباتكخسارة من تغيير العمالت  719222ل ما مجموعه جّ ، س  7ضافة إلى النفقات المبينة في الجدول باإل -74

 الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي والعمالت األخرى.

 حسب البرامج 2102عام نفقات الصندوق االستئماني العام في  -0الجدول 
 الميزانية المعتمدة البرنامج

 ت األمريكية()بالدوالرا
النسبة المئوية من  النفقات

 الميزانية المعتمدة
 97 1,051,681 1,083,700 مكتب األمين التنفيذي

 95 2,415,297 2,540,500 ة والتكنولوجيةفنيالشؤون العلمية وال

 94 2,117,244 2,243,500 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 84 1,158,805 1,377,900 ةمجموعات الرئيسيالتوعية وال

 96 1,559,790 1,619,400 فنيالتنفيذ والدع  ال

 115 3,022,350 2,630,400 موارد اإلدارة وخدمات المؤتمرات

 98 1,471,785 1,494,400 تكاليف دعم البرامج

 98 12,797,132 12,989,700 المجموع
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 حسب موضوع النفقات 2102في عام   BYنفقات الصندوق االستئماني العام  -2الجدول 
 الميزانية المعتمدة موضوع النفقات

)بالدوالرات 
 األمريكية(

 النفقات
 )بالدوالرات األمريكية(

النسبة المئوية من 
 الميزانية المعتمدة

الساعات تكاليف الموظفين )بما في ذلك العقود المؤقتة/
 والتدريب والتأمين( اإلضافية

7,405,700 7,066,781 95 

 17 16,736 100,000 عقود من الباطنشارون/الالمست

 52 215,231 410,000 األسفار بشأن األعمال الرسمية

 130 2,393,090 1,840,000 تكاليف خدمة المؤتمرات

 98 174,862 177,800 اجتماعات اإلدارات

 0 4,840- 90,000 تكاليف إعداد التقارير

 99 1,463,487 1,471,800 النفقات التشغيلية العامة

 98 1,471,785 1,494,400 تكاليف دعم البرامج

 98 12,797,132 12,989,700 المجموع

ر الدوالر الكندي تقلبات حيث تجاوز سعر الدوالرنة بشهد معدل سعر صرف الدوالر األمريكي مقا، 4174في عا   -72
 الوارد أدناه. 2الجدول الوارد في أحيانا وتساوى معه أحيانا أخرى على النحو  األمريكي سعر الدوالر الكندي

 2102سعر الصرف التشغيلي لألمم المتحدة للدوالر الكندي خالل عام  -3الجدول 
 الدوالر األمريكي الشهر الدوالر األمريكي الشهر

 1.031 تموز/يوليه 1.024 ينايركانون الثاني/

 1.004 آب/أغسطس 1.005  فبرايرشباط/

 0.991 برأيلول/سبتم 0.997 مارسآذار/

 0.984 تشرين األول/أكتوبر 1.000 أبريلنيسان/

 0.997 تشرين الثاني/نوفمبر 0.981 مايوأيار/

 0.992 كانون األول/ديسمبر 1.030 يونيهحزيران/

 

توزيع اعتمادات الميزانية إلى  4والمبينة في الجدول  4174النفقات الزائدة لتكاليف خدمة المؤتمرات في عا  وت عزى  -72
 4174-4177للفترة  اتة للمؤتمر عامأما التكاليف ال .4174و  4177األطراف بين عامي  مرالجتماع الحادي عشر لمؤتل
ونظرا دوالر للفترة نفسها. وبالمثل،  498919111 مبلغ الميزانية المعتمدة وهواعتمادات دوالر( فبقيت في حدود  498619792)

مر األطراف ترد في شعبة إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، فإن النفقات الزائدة ألن تكاليف خدمات المؤتمرات فيما يخص مؤت
 .4172و  4174أعاله تبّين هذا التقسي  في اعتمادات الميزانية لمؤتمر األطراف بين عامي  7الواردة في الجدول 

 4172اإليرادات وأداء الميزانية في عا   -4
 خلفية الموضوع )أ( 

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا . ومن المقرر  4172كانون الثاني/يناير متحدة حتى تاريخ تمتثل األم  ال -72
كانون  7إجراء المجموعة األولى للبيانات المالية التي تمتثل لهذه المعايير المحاسبية فيما يخص السنة المالية التي تبدأ من 

استثناء عمليات حفظ بفيما يخص كيانات اإلبالغ األخرى لألمانة  4172كانون األول/ديسمبر  27إلى  4172الثاني/يناير 
 السال .
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المعايير المحاسبية التي توجه عرض البيانات المالية للمنظمة في المستقبل. فهي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  أما  -76
وز نطاق مها  المحاسبة؛ وبالنظر إلى تنفيذ السياسات المحاسبية التي ومع ذلك، فإن تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  تتجا

 تمتثل لهذه المعايير، البد من اتخاذ إجراءات تتعلق بالتغييرات وسير األعمال المفصلة والتعليمات الصادرة، وكذلك إطار المراقبة الذي
عداد التقارير. وسيؤدي ذلك إلى تغييرا ت تنظيمية هامة تؤثر على عمليات األعمال واإلدارة العامة. وبناء يستند إلى المحاسبة المالية وا 

عليه، فإن نجاح تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  يتوقف على تعاون وجهود عدد كبير من موظفي األم  المتحدة في المقر 
 الرئيسي والمكتب خارج هذا المقر والبعثات الميدانية وغير ذلك من المكاتب.

ناك إقرار بأن المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية التي تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  للمنظمة وهـ -71
مشروع إيموجا، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالتزامن مع  هدفستقتضي إدخال تغييرات على نظا  شامل وقوي للمعلومات؛ وي

 .تزويد نظا  المعلومات الذي سيعتبر داعمة أساسية لتنفيذ هذه المعاييرإلى ية الدولية للقطاع العا ، مشروع المعايير المحاسب
إيموجا في نظا  و  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  تتمثل بعض اآلثار الناجمة عن انتقال األمانة إلى تطبيقو  -78

وحة لهذه المعايير إلى تحليالت مدى تأخر االشتراكات المستحقة القديمة ، ستستند األرصدة المفت4172أنه، اعتبارا من عا  
وتشمل التغييرات األخرى إصدار البيانات المالية  وفقا إلطار السياسات المتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا .

المحاسبة الخاصة باالشتراكات العينية السنوية بدال من البيانات التي تصدر مرة كل سنتين وعمليات التدقيق السنوية و 
واالعتراف الكامل بالخصو  المتعلقة بااللتزامات منافع الموظفين مثل التأمين الصحي في فترة ما بعد الخدمة وغير ذلك من 

 ى الوطن.المنافع التعويضية االكتوارية مثل اإلجازة السنوية ومنح العودة إل
األداء الوظيفي والنماذج المطلوبة لتوضيح شروط  ث لتخطيط موارد المؤسسات،ويشمل نظا  إيموجا، وهو نظا  حدي -79

أما نظا  إيموجا، والذي يجري استخدامه في برنامج األم  المتحدة للبيئة ومكتب األم   .المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا 
وظيفية الجديدة وفقا لشروط المعايير المحاسبية الدولية فيشمل القدرات ال 4172حزيران/يونيه  7المتحدة في نيروبي اعتبارا من 

 للقطاع العا  لتتبع قوائ  الجرد واألصول والمشتريات وما إلى ذلك.
 :المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  اعتماد محققة منأه  المنافع الوفيما يلي  -41

 يع األصول والخصو ؛تحسين مستوى المراقبة الداخلية والشفافية فيما يخص جم )أ(
 المعلومات بشأن التكاليف واإليرادات، والتي ستعزز دع  اإلدارة الرشيدة للمنظمة؛تعزيز شمولية واتساق  )ب(
 تحسين مستوى اتساق البيانات المالية وقابليتها للمقارنة مع مرور الوقت وداخل مختلف المنظمات. )ج(

 2112ميزانية عا   )ب( 
. ومن أصل 4172دوالر لعا   7499929711ميزانية برنامجية رئيسية بمبلغ  XI/31راف في مقرره اعتمد مؤتمر األط -47

وت  تمويل  XI/31دوالر من جانب األطراف وفقا للمستوى المحدد في المرفق بالمقرر  7791229111هذا المبلغ، ت  سداد مبلغ 
 ي:دوالر من اشتراكات البلد المضيف على المحو التال 9299411مبلغ 

 المبلغ مصدر التمويل

 11,735,000$ األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 959,200$ البلد المضيف

 300,000$ وفورات من األنواع السابقةال

 12,994,100$ المجموع

ر دوال 7492269421مبلغ  BY كانون األول/ديسمبر، بلغت االشتراكات الواردة للصندوق االستئماني 27غاية إلى  -44
 على النحو المبين أدناه:



UNEP/CBD/COP/12/7 

Page 6 

 

 

 609,390$ 4174الواردة في عا   4172المدفوعات المسبقة لعا  

 10,448,760$ 4172الواردة في عا   4172االشتراكات لعا  

 1,288,087$ اشتراكات البلد المضيف

 12,346,237$ المجموع

ية نظرا ألن ما ت  التعهد بتقديمها في البداثر مأك 4172وبلغت االشتراكات الواردة من الحكومة المضيفة في عا   -42
، وذلك بتقدي  مبالغ إضافية 4172تمويل المقد  لألمانة في عا  الت ضاعفحكومة مقاطعة كيبيك والحكومة الفيدرالية لكندا 

 دوالر أمريكي الستئجار مزيد من األماكن المخصصة للمكاتب. 2489881قدرها 

في المائة من  9292)أو  77,1289721 ما قدره 4172المدفوعة بخصوص عا   بلغت االشتراكات المستحقةو  -42
 المجموع المعتمد للعا  من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر( على النحو التالي:

 609,390$ 4174الواردة في عا   4172المدفوعات المسبقة لعا  

 10,448,760$ 4172الواردة في عا   4172االشتراكات لعا  

 11,058,150$ المجموع

كانون األول/ديسمبر  30التي تم سدادها لغاية  2103النسبة المئوية لالشتراكات المقرر لعام 
2103. 

في المائة  94.2  

في المائة من مجموع عدد  61طرفا )أو  776وتمثل هذه المبالغ االشتراكات المدفوعة بالكامل أو جزئيا من جانب  -42
، بلغت المدفوعات الواردة خالل 4172كانون األول/ديسمبر  27بروتوكول(. وتجدر اإلشارة إلى أنه إلى غاية األطراف في ال

والسنوات  4172بلغت المدفوعات المسبقة الواردة لعا  و  دوالر 1249272والسنوات السابقة  4174فيما يخص عا   4172عا  
 .491499424التالية مبلغ 

 4172و 4174حسب األشهر لألعوا   BYللصندوق االستئماني مجموع المدفوعات الواردة أدناه  2الجدول  وضحيو  -46
في المائة من  22 نسبة سوى 4174الواردة لغاية نهاية الربع األول من عا   4174بلغ مجموع المدفوعات لعا  ل  ي. و 4172و

د اد  قيا  األطراف بسدفي ضوء عو . /كانون الثانيراالشتراكات في شهر يناي سدادالمبلغ المعتمد بالرغ  من أنه كان ينبغي أن 
قا  األمين التنفيذي  تجديد عقود الموظفين،و  تنفيذ برنامج العملوحتى يتسنى لألمانة ، في الوقت المناسباالشتراكات في 

عات المتأخرة الواردة )من المدفو الصندوق االستئماني العا  التفاقية التنوع البيولوجي بسحب األموال من الوفورات والفائض في 
 مهامها.بتضطلع والسنوات السابقة(، والتي بدونها كان من المستحيل على األمانة أن  4174لعا  
في المائة  27)أي  4172دوالر لعا   296829711، ورد فقط مبلغ 4172نهاية الربع األول من عا   فيوبالمثل، ف -41

 احتياطي رأس المال العاملعن ذلك أن اضطرت األمانة إلى سحب األموال من (. ونتج 4172لعا  المتعهد بتقدميه  من المبلغ
 وظائف األمانة بالرغ  من تأخر سداد االشتراكات. ارستمر ان بما يضم

الفترة السابقة مقارنة ب 4172-4174للفترة  (BY)الصندوق االستئماني ت زيادة في معدل االشتراكات المقررة س جلو  -48
(4177-4174.) 

 2104و 2103و 2102حسب األشهر لألعوام  BYمجموع االشتراكات الواردة في الصندوق االستئماني  -4ول الجد
االشتراكات  الشهر

الواردة لعا  
4174 

)بالدوالرات 
 األمريكية(

النسبة المئوية 
من اشتراكات 

 4174عا  
)بالدوالرات 
 األمريكية(

االشتراكات الواردة 
 4172لعا  

 كية()بالدوالرات األمري

النسبة المئوية 
من اشتراكات 

 4172عا  
)بالدوالرات 
 األمريكية(

االشتراكات 
الواردة لعا  

4172* 
)بالدوالرات 
 األمريكية(

النسبة المئوية 
من اشتراكات 

 4172عا  
)بالدوالرات 
 األمريكية(
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 16  2,092,232 21 2,485,563 15 1,860,108 ينايركانون األول/

 16  2,029,232 26 3,081,061 47 5,668,057 فبرايرشباط/

 40  4,904,925 31 3,685,177 55 6,663,705 مارسآذار/

 60 7,374,247 47 5,505,560 59 7,055,474 أبريلنيسان/

 75 9,173,834 57 6,655,929 65 7,788,522 مايوأيار/

 76 9,351,610 57 6,655,929 67 8,026,491 يونيهحزيران/

   71 8,322,489 72 8,720,048 يوليهتموز/

   83 9,737,903 77 9,285,691 أغسطسآب/

   86 10,077,101 78 9,347,605 سبتمبرأيلول/

   86 10,077,101 78 9,412,178 أكتوبرتشرين األول/

   86 10,077,101 93 11,258,081 برمنوفتشرين الثاني/

   94 11,058,150 94 11,393,174 ديسمبركانون األول/

      .4172يونيو حزيران/غاية إلى  *

، أثار برنامج األم  4172في كانون الثاني/يناير  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا وفي ضوء تطبيق نظا   -49
 من الدول النامية الجزريةأطراف )دولتان  ةحاليا ثماني المقررة. ويوجدالشتراكات وعد  سداد امسألة تأخر للبيئة المتحدة 
فا فيه. اطر ألبروتوكول منذ أن أصبحت في ا ل  يسبق لها أن سددت اشتراكاتها( بلدان من البلدان األقل نمواوستة الصغيرة 

أطرافا  8بلغت المبالغ المتأخرة المستحقة فيما يخص هذه األطراف البالغ عددها ، 4172حزيران/يونيه  21حت تاريخ و 
وفي إطار المعايير المحاسبية مستحق السداد ألكثر من أربع سنوات.  4229249. عالوة على ذلك، ظل مبلغ دوالر 429244

المذكورة سيت  حساب هذه المتأخرات التي طال سدادها ديونا مشكوك في سدادها وسترد االعتمادات في الحسابات لتغطية 
 .المبالغ من االحتياطات، وبالتالي خفض المبالغ المتاحة كيف تستخدمها األطراف

 )الوفورات والفائض( صيد المبالغ المرحلةر  )ج(
يشار إلى االعتمادات غير المنفقة في نهاية فترة السنتين )نتيجة انخفاض تكاليف األنشطة وعد  شغل الوظائف  -21

سنة معينة فيما يخص  ل. أما االشتراكات الواردة خال"الوفورات" واألنشطة الممولة من الموارد األخرى وما إلى ذلك( باس 
 "رصيد المبالغ المرحلة"في حين يشار إلى الوفورات والمبالغ الزائدة باس  . "الفائض"عهدات السنوات السابقة فيشار إليها باس  ت

من جانب األطراف من  دوالر 6119111 نظرا ألنه يت  ترحيلها إلى فترة السنتين التالية. وخالل فترة السنتين، ت  استخدا  المبلغ
 .4172-4172للفترة  لة لخفض اشتراكاتها المستحقةرصيد المبالغ المرح

 4172النفقات في عا   )د(

كانون األول/ديسمبر  27)بما في ذلك تكاليف دع  البرامج( إلى غاية  4172بلغت االلتزامات المباشرة في عا   -27
عامل( من المبلغ اإلجمالي في المائة )مطروحا منه احتياطي رأس المال ال 82دوالر بما يعادل  7198689114مبلغ  4172

. XI/31وفقا للمقرر  4172في عا  للصندوق االستئماني العا  التفاقية التنوع البيولوجي المعتمد من جانب مؤتمر األطراف 
 تقلب دوالر بسبب 2149122خسارة من تغيير العمالت قدرها  4172سجلت في عا  وباإلضافة إلى االلتزامات المباشرة، 

( 4112-4117دوالر يرتبط بالسنوات السابقة ) 4799787كي مقابل الدوالر الكندي والعمالت األخرى، منها مبلغ الدوالر األمري
مبلغ  4172سجل في عا  و يموجا. نظا  إنتيجة لتطبيق نظا  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  و  4172سجل في عا  

تنظيف البيانات السابقة لتنفيذ فيما يتعلق ب 4112-4117ويرتبط بالفترة دوالر  4429612ضبط نفقات السنوات السابقة وقدره 
 .يموجاونظا  إالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  
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 2103سعر الصرف التشغيلي لألمم المتحدة للدوالر الكندي خالل عام  -5الجدول 
 دوالر أمريكي الشهر دوالر أمريكي الشهر

 1.046 تموز/يوليه 0.993 كانون الثاني/يناير

 1.027 آب/أغسطس 1.005 شباط/فبراير

 1.049 أيلول/سبتمبر 1.027 آذار/مارس

 1.032 تشرين األول/أكتوبر 1.017 نيسان/أبريل

 *1.046 تشرين الثاني/نوفمبر 1.014 أيار/مايو

 1.059 كانون األول/ديسمبر 1.034 حزيران/يونيه

 .7.129ت  تحديثه في منتصف الشهر ليصبح  برتشرين الثاني/نوفمسعر الصرف لشهر  *

 النفقات حسب البرامج )ط( 
حسب البرامج كنسبة مئوية من الميزانية المعتمدة. ويبين كذلك  4172الوارد أدناه النفقات في عا   6الجدول  وضحي -24

 يراعي. و 4172ة الواردة خالل عا  ومقابل اإليرادات الفعلي 4172النسبة المئوية للنفقات مقابل اإليرادات المخصصة لعا  
األموال المدفوعة وايضا بل فحسب  4172األموال المدفوعة للصندوق االستئماني، ليس فيما يرتبط باالشتراكات المقررة لعا  

 .ةقبلللسنوات السابقة والسنوات الم

 حسب البرامج 2102في عام  BYنفقات الصندوق االستئماني  -6الجدول 

 نية المعتمدةالميزا البرنامج
)بالدوالرات 
 األمريكية(

 النسبة المئوية من: االلتزامات/النفقات
الميزانية 

المعتمدة من 
COP 

االشتراكات 
الفعلية الواردة 

 2112في عا  

اإليرادات 
 الواردة

عا   في
2112*  

   92 1,102,155 1,193,600 مكتب األمين التنفيذي

   99 2,475,828 2,509,700 التقيي  والرصدو  العلو برنامج 

الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
(SEL) 

 1,100,875    

بروتوكول ناغويا الحصول على المنافع وتقاسمها/
(ABS/NP) 

 448,886    

   ABS/NP  2,059,800 1,549,761 75 و SELالمجموع الفرعي 

   68 1,075,586 1,591,000  تعمي  الشراكات والتوعيةبرنامج 

   128 1,480,658 1,158,900 للتنفيذ فنيالدع  ال

   66 1,933,715 2,910,100 موارد وخدمات المؤتمراتإدارة ال

   84 1,250,301 1,485,000 تكاليف دعم البرامج

 75 88 84 10,868,002 12,908,100 المجموع

 .ةقبلالم للسنوات السابقة والسنوات 3102تشمل األموال الواردة في عا   *

 مكتب األمين التنفيذي
في المائة من األموال المخصصة من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه  94ما يعادل  4172ق خالل عا  أنف   -22

في المائة من  21وتشمل هذه النسبة تكاليف دع  كانون األول/ديسمبر.  27الحادي عشر لمكتب األمين التنفيذي لغاية 
 .اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة التصحر مع باالشتراك ي نيويوركوظيفة ضابط االتصال ف
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 والتقيي  والرصد برنامج العلو 
بالرغ  من حدوث تجاوز طفيف في إنفاق تكاليف المؤتمرات الخاصة باالجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة  -22

ى ضمن قتب 4172المحققة من برنامج العلو  والتقيي  والرصد في عا  العلمية والتقنية والتكنولوجية والتقنية، فإن مجموع النفقات 
 .مجموع الميزانية المعتمدة

  الحصول على المنافع وتقاسمها – الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية/وحدة بروتوكول ناغويا
واالقتصادية والقانونية، بما في ذلك  برنامج الشؤون االجتماعيةإطار في دوالر  792299167 مبلغ إجمالي قدرهق أنف   -22

في المائة من األموال المعتمدة من جانب مؤتمر األطراف  12األنشطة المتعلقة ببروتوكول ناغويا. وتمثل التكاليف اإلجمالية 
نونية وظيفتي كبير موظفي الشؤون القاشغور من ضمنها  أمورإلى عدة  انخفاض اإلنفاق عزىوي  . 4172لهذا البرنامج في عا  

 .4172عدة أشهر في عا  كبير موظفي البرامج في مجال الحصول على المنافع وتقاسمها خالل و 
 

 والتوعية الشراكاتو تعمي  برنامج ال
. وينبغي قراءة 4172في عا   والتوعية التعمي  والشراكاتبرنامج  علىدوالر  791129286 مبلغ إجمالي قدرهق أنف   -26

، تقاس  4172للتنفيذ، ألنه مع إعادة هيكلة األمانة في آذار/مارس  الفنيع نفقات برنامج الدع  مبالتزامن نفقات البرنامج 
 برنامجا العمل تكاليف بعض األنشطة.

 للتنفيذ الفنيالدع  
في في المائة من الميزانية المعتمدة لبرنامج التنفيذ والدع  التقني  748دوالر أو  792819628 مبلغ إجمالي قدرهق أنف  و  -21
االعتبارات تكاليف راتب السنة السابقة مسؤول برنامج المعلومات و . وكان اإلنفاق الزائد في إطار هذا البرنامج سببه 4172عا  

 .4172لبرنامج عمليات األم  المتحدة في عا   ت  سدادها، والذي 4118-4116المعار للفترة الجنسانية 
 موارد وخدمات المؤتمراتإدارة ال

في المائة( من الميزانية المعتمدة لبرنامج موارد اإلدارة وخدمات  66دوالر ) 799229172 غ إجمالي قدرهمبلأنفق  -28
 فئة. وش غلت جميع الوظائف في هذا البرنامج خالل العا  ماعدا وظيفة مسؤول المؤتمرات من ال4172المؤتمرات خالل عا  

P-3 عد  وجود نفقات  ات إلىقالنفنقص ، ي عزى اإلضافة إلى ذلكالتي قا  بمهامها مؤقتا بعض الموظفين اآلخرين. وب
. ووزعت نفقات االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف فيما بين عامي 4172لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في عا  

 من أجل موازنة مبلغ االشتراكات المستحقة في كل سنة منهما. 4172و 4172
 التكاليف المشتركة

وافق مؤتمر األطراف على تقاس  تكاليف خدمات األمانة ، XI/31من المقرر  6الفقرة ألحكا   جل االمتثالمن أ -29
، ت  تقاس  تكاليف الوظائف السبع 4172. وخالل عا  82:72المشتركة بين االتفاقية وبروتوكول السالمة البيولوجية بنسبة 

-P فئة، ووظيفة مسؤول برنامج من الP-5 فئةمسؤول قانوني كبير من الالتالية مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة الجوية: وظيفة 

، ووظيفة مسؤول نظ  P-3 برتبة، ووظيفة مسؤول االتصاالت P-3 برتبةآللية تبادل المعلومات، ووظيفة مسؤول الوثائق  4
 عمليات الحاسوب". الحاسوب، ووظيفتان من فئة الخدمات العامة "مساعد

 النفقات حسب موضوع اإلنفاق (4)

 حسب موضوع النفقات 2102عام في  BY نفقات الصندوق االستئماني -7الجدول 
 2102كانون األول/ديسمبر  20إلى غاية 

 النسبة المئوية من: التزامات/النفقات الميزانية المعتمدة موضوع النفقات
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)بالدوالر  )بالدوالر األمريكية(
 األمريكية(

الميزانية 
المعتمدة من 

 COPجانب 

االشتراكات 
الفعلية الواردة 

 3102لعا  

اإليرادات 
الواردة في عا  

3102* 
   87 7,163,470 8,313,000 تكاليف الموظفين

   178 178,655 100,000 المستشارون/العقود من الباطن

   94 385,277 410,000 األسفار بشأن األعمال الرسمية

   31 40,667 130,000 اجتماعات اإلدارات

   39 373,590 950,000 الجتماعاتا

   22 19,635 90,000 العامةتوعية المواد 

   102 1,456,406 1,430,100 النفقات التشغيلية العامة

   84 1,250,301 1,485,000 تكاليف دع  البرامج 

 75 88 84 10,868,002 12,908,100 المجموع

 ة.قبلابقة والسنوات المللسنوات الس 4172تشمل األموال الواردة في عا   *
في المائة من األموال  82ا يعادل أي م 4172دوالر في عا   7198689114، أنفق 1في الجدول  الحظكما ي -21

في المائة  12و 4172في المائة من االشتراكات الواردة لعا   88المعتمدة من جانب مؤتمر األطراف. ويمثل هذا المبلغ أيضا 
واالشتراكات المتأخرة للسنوات السابقة  4172الذي يمثل األموال المجمعة لعا   4172اقية في عا  من المبلغ الوارد لالتف

 .ةقبلوالمدفوعات المسبقة للسنوات الم
 تكاليف الموظفين

ينبغي مالحظة أن تكاليف الموظفين وضعت في الميزانية استنادا إلى التكاليف القياسية المبنية على االستنتاجات و  -27
التي  4172-4172تضمنتها مذكرة األمين التنفيذي عن الميزانية البرنامجية المقترحة التفاقية التنوع البيولوجي للسنتين التي 

. وتشمل هذه التكاليف كل من مرتبات الموظفين (UNEP/CBD/COP/11/10)أعدت لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 
تند إلى التكاليف القياسية المستخدمة في األم  المتحدة، فإن النفقات الفعلية تتباين وبما أن هذه التكاليف تس .العامةوتكاليفه  

من مكان إلى آخر نظرا لتفاوت أسعار العمالت وتأثيرها على تعديالت الرواتب وعناصر أخرى مثل عدد المعالين، ومنح 
 .4172-4172ي التعلي ، وتكاليف العودة إلى الوطن. وش غلت غالبية وظائف األمانة في عام

المعتمدة،  فئة الفنيةوظيفة من وظائف ال 24وظيفة من أصل  49، ت  شغل 4172كانون األول/ديسمبر  27في و  -24
وظيفة من الوظائف المتعمدة من فئة الخدمات العامة الممولة من الميزانية الرئيسية )الصندوق  41وظيفة من أصل  42وكذلك 

في المائة من الوظائف المعتمدة التي ت  شغلها وتسوية أوضاعها. وكما جاء في  97( نتجت عنه نسبة BYاالستئماني 
في المائة من المبلغ اإلجمالي المدرج في  81دوالر، وهو ما يمثل  197629211أعاله، بلغت تكاليف الموظفين  1الجدول

جة تحت هذا البند المساعدة المؤقتة والساعات الميزانية تحت هذا البند. وباإلضافة إلى الرواتب والعالوات شملت التكاليف المدر 
 اإلضافية والتأمين الصحي وتدريب الموظفين.

يت  اإلبالغ عن المعلومات عن حالة الوظائف داخل األمانة مرة في كل سنتين من خالل التقرير الذي يصدر مرة و  -22
 في القس  الثاني من هذه الوثيقة. ويمكن االطالع على تقسي  مفصل لذلك 1كل سنتين وي نشر على موقع األمانة

 المستشارون والعقود من الباطن
أعاله إلى  1، المبينة في الجدول 4172عزى النفقات الزائدة بشأن الخدمات االستشارية والعقود من الباطن في عا  وت   -22

في المائة من مجموع  12سبة في المائة من منصب موظف االتصال في نيويورك، والتي تستأثر بن 21التكاليف الخاصة بدع  

                                                 
 1 .en.pdf-61-http://www.cbd.int/doc/quarterly/qrUNEP/CBD/QR/61, available at  

http://www.cbd.int/doc/quarterly/qr-61-en.pdf
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النفقات المبلغ عنها تحت هذ البند. ويعتبر مكتب نيويورك عنصرا أساسيا في ضمان إدماج التنوع البيولوجي في عملية ما بعد 
دوالر في عا   219828وبلغت عقود الخدمات االستشارية للبرامج األخرى المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي  .4172عا  

في المائة من مجموع الميزانية المعتمدة للخدمات االستشارية والعقود من الباطن. أما انخفاض النفقات  22و نسبة أ 4172
فيعزى في المقا  األول إلى قدرة األمانة على تأمين التمويل من خارج الميزانية من الجهات المانحة. أما الخدمات االستشارية 

فاستخدمت في برامج العمل التالية: الخطة االستراتيجية  4172الميزانية الرئيسية في عا  والعقود من الباطن الممولة في إطار 
 وخدمات المؤتمرات. موقع آلية مركز تبادل المعلومات تصمي  وترجمةو ؛ 4141-4177للفترة 

 األسفار بشأن األعمال الرسمية
رجة في الميزانية. باإلضافة إلى ذلك ت  تمويل ضمن المبالغ المد 4172ظلت النفقات المتعلقة باألسفار في عا  و  -22

مشاركة الموظفين في العديد من االجتماعات والمناسبات من جانب الجهات التنظيمية وكذلك، قدر اإلمكان، من جانب األمانة 
ومناسبات شتى،  المشاركة في المؤتمرات باستخدا  الفيديو والمؤتمرات عن ب عد. ويمثل موظفو األمانة االتفاقية في اجتماعات

 كما تعتبر أسفار الموظفين لحضور اجتماعات المنظمات األخرى وسيلة جّد هامة لتحقيق أوجه التآزر وتكامل برامج العمل.
 االجتماعات

تقل كثيرا عن الميزانيات المعتمدة نتيجة مقرر صادر عن مؤتمر  4172كانت تكاليف خدمات المؤتمرات في عا  و  -26
بدال من استخدا   4172دوالر( في عا   2119111نصف ميزانية االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف ) األطراف يقضي بوضع

. وت  تنظي  أحد 4172-4172من أجل تحقيق تقسي  بين سنتي مجموع الميزانية لفترة السنتين  4172الميزانية بالكامل في عا  
بالتزامن  4172ية( المنعقد في مونتريـال في تشرين األول/أكتوبر اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف )الممول من الميزانية الرئيس

 )ي( واألحكا  ذات الصلة باالتفاقية. 8مع انعقاد االجتماع الثامن للفريق العامل المعني بالمادة 
 مواد التوعية العامة 

من الميزانية المعتمدة. وفي في المائة  44التقديرات األصلية ويمثل نسبة  4172ل  يتجاوز معدل النفقات في عا  و  -21
إطار الجهود المبذولة لتقليص حج  الطباعة وشحن الوثائق تستخد  األمانة حلوال بديلة للنسخ الورقية، ويت  نشر المطبوعات 

 . باإلضافة إلى ذلك التبرعات في مواد التوعية العامة. وتستخد  األموال إلعداد موادUSBباستخدا  األقراص المدمجة ومفاتيح 
التوعية العامة باللغات الست المعمول بها في داخل األم  المتحدة من أجل تعزيز نفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على 

عداد مواد التوعية مثل نفقات للترويج ألهداف أيتشي و المنافع وتقاسمها. وت  أيضا تحمل ال اليو  العالمي للتنوع البيولوجي وا 
، وبالتالي تخفيض 4172دوالر من السنوات السابقة في عا   29191س جلت الوفورات وقدرها . كما Square Bracketsمجلة 

 دوالر. 799622دوالر إلى  429242النفقات بشأن هذا البند من مبلغ 
 ة العامةيالنفقات التشغيل

مدادات المكتب والمرافق وتكاليف التأمين و  -28 وتكاليف الطباعة وتكاليف تشمل النفقات التشغيلية العامة تمويل معدات وا 
االتصاالت وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد. وتجاوزت النفقات التوقعات األصلية نظرا ألن حكومة كندا وحكومة مقاطعة 

خصصة إضافية مكيبيك زادتا من تعهداتهما المقدمة للميزانية الرئيسية باالتفاقية كاشتراكات إضافية لتزويد األمانة بمساحات 
دوالر أمريكي في النفقات التشغيلية العامة المبينة في  2719141اتب. وأدرجت التكاليف اإلضافية المتعلقة باإليجار بمبلغ للمك

 أعاله. 1الجدول 
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 4172توقعات اإليرادات وأداء الميزانية في عا   -2
 2104ميزانية عام  )أ( 

. 4172دوالر لعا   292819811ية رئيسية لألمانة بمبلغ ميزانية برنامج XI/31اعتمد مؤتمر األطراف بموجب مقرره  -29
، وتمويل XI/31دوالر وفقا للمستوى المحدد في المرفق بالمقرر  492149211ومن أصل هذا المبلغ، تقو  األطراف بسداد مبلغ 

 دوالر من اشتراكات البلد المضيف وذلك على النحو التالي: 9189211مبلغ 

 المبلغ مصدر التمويل

 12,302,500$ اف في اتفاقية التنوع البيولوجياألطر 

 978,300$ البلد المضيف

 300,000$ الوفورات من السنوات السابقة

 13,580,800$ المجموع

 4172االشتراكات لعا   )ب(
إلى الصندوق  4172، بلغت االشتراكات الواردة مسبقا بخصوص عا  4172كانون األول/ديسمبر  27في  -21

ويمثل هذا المبلغ . 4172في المائة من االشتراكات المستحقة لعا   76دوالر أي بنسبة  BY 491499424االستئماني 
 .في المائة من مجموع عدد األطراف في االتفاقية( 46طرفا )أي  27االشتراكات المدفوعة بالكامل أو جزئيا من جانب 

 4172االلتزامات في عا   )ه(
(. 4172حزيران/يونيه  21)إلى غاية  4172دوالر كالتزامات لعا   191249766قدره ت  التعهد بتقدي  مبلغ إجمالي  -27

أدناه(.  9و  8)انظر الجدولين  4172اف لعا  ألموال التي اعتمدها مؤتمر األطر في المائة من ا 24ويستأثر هذا المبلغ بنسبة 
دوالر فت  تمويلها من الحكومة المضيفة.  9189211وتشمل مبلغ  4172الميزانية التي اعتمدها مؤتمر األطراف لعا  أما 

. وسيت  تمويل مبلغ BYدوالر من االشتراكات المستحقة للصندوق االستئماني  7492149211وسيت  تمويل الرصيد وقدره 
، ت  سداد مبلغ 4172حزيران/يونيه  21دوالر من الوفورات المحققة من السنوات السابقة. وغلى غاية  2119111إضافي قدره 
 .4172دوالر في االشتراكات المستحقة لعا   992279671
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 (4102حزيران/يونيه  01حسب البرامج )إلى غاية  4102في عام    BYالتزامات الصندوق االستئماني – 8الجدول 
 الميزانية المعتمدة موضوع النفقات

)بالدوالرات 
  األمريكية(

 االلتزامات/النفقات
)بالدوالرات 
 األمريكية(

المئوية  النسبة 
 للميزانية المعتمدة

 53 672,464 1,275,700 مكتب األمين التنفيذي

المسائل العلمية والفنية والتكنولوجية/برنامج 
 العلو  والتقيي  والرصد 

2,549,700 1,430,667 56 

  114,705  الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

بروتوكول ناغويا )الحصول على المنافع 
 سمها/بروتوكول ناغويا(وتقا

 290,452  

 ABS/NP 2,099,800 405,157 19 و SELالمجموع الفرعي، 

التوعية واألفرقة الرئيسية/التعمي  والشراكات 
 والتوعية

1,622,500 782,008 48 

 75 1,145,687 1,522,300 التنفيذ والدع  الفني/الدع  الفني للتنفيذ

 62 1,823,017 2,948,400  إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات

 52 810,166 1,562,400 تكاليف دعم البرامج

 52 7,042,166 13,580,800 المجموع

حزيران/يونيه  01)إلى غاية  موضوع النفقات حسب 4102في عام    BYالتزامات الصندوق االستئماني – 9الجدول 
4102) 

 الميزانية المعتمدة موضوع النفقات
)بالدوالرات 

  ة(األمريكي

 االلتزامات/النفقات
)بالدوالرات 
 األمريكية(

النسبة المئوية  
 للميزانية المعتمدة

تكاليف الموظفين )بما في ذلك المساعدة 
 المؤقتة/الساعات اإلضافية والتدريب(

8,490,000 3,691,100 42 

 21 21,937 100,000 المستشارون/العقود من الباطن 

 48 198,338 410,000 األسفار بشأن األعمال الرسمية

 57 739,019 1,290,000  تكاليف خدمات المؤتمرات

 51 97,311 190,000 اجتماعات المكتب

 35 31,201 90,000 تكاليف إعداد التقارير

 100 1,453,093 1,448,400 النفقات التشغيلية العامة

 51 810,166 1,562,400 دعم البرامجتكاليف 

 52 7,042,166 13,580,800 وعجمالم

 الجتماع العاشر لمؤتمر األطراف،بعد امن الحكومة المضيفة، تجدر اإلشارة إلى أنه المقدمة فيما يخص االشتراكات  -24
 797729429دوالر أمريكي بما يعادل مبلغ  9219211حج  اشتراكاتها من المبالغ المتعهد بتقديمها وقدرها زادت حكومة كندا 

 .مريكية، وذلك طبقا لمقرر بما يربط اشتراكات البلد المضيف مباشرة بتكاليف إيجار مباني األمانةدوالر أمريكي بالدوالرات األ
 .على اساس موافقة مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر 4172جرت االلتزامات في عا  و  -22
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 احتياطات رأس المال العامل -2

ما قدره  4172-4112ده مؤتمر األطراف خالل الفترة بلغ مجموع احتياطات رأس المال العامل الذي اعتم -22
 :دوالر موزعة على النحو التالي 792429222

 المبلغ  فترة السنتين
 )بالدوالرات األمريكية(

النسبة المئوية التراكمية لميزانية فترة 
تكاليف دع   السنتين بما في ذلك
 *البرامج

2003-2004 $878,272 4 

2005-2006 $183,400 5 

2007-2008 $55,700 5 

2009-2010 $28,600 5 

2009-2010** $102,309  

2011-2012 (9,837) 5 

2013-2014 86,000 5 

  1,324,444$ المجموع

من جانب االجتماع التاسع غير العادة المعتمدة   WCRعملية التجديد * تكاليف دع  البرامج ** الرصيد غير الم نفق: 
 ف.المؤتمر األطر 

 

احتياطيات رأس المال العامل مرة خالل فترة السنتين بشكل تراكمي بحيث يعادل المجموع في االحتياطيات  حتسبوت   —22
في المائة من مجموع فترة السنتين، بما في ذلك تكاليف دع  البرامج. وتهدف احتياطات رأس المال العامل إلى ضمان  2

ؤقت في السيولة النقدية. ويجري استعادة انخفاض احتياطات رأس المال مواصلة عمليات أمانة االتفاقية في حالة وقوع نقص م
 العامل من االشتراكات بأسرع ما يمكن

في المائة من  2، احتياطات رأس المال العامل بنسبة XI/31من المقرر  1، في الفقرة مجدداد مؤتمر األطراف كأو  -26
(، بما في ذلك تكاليف دع  البرامج والتي أدت إلى زيادة في BYماني نفقات الميزانية البرنامجية الرئيسية )الصندوق االستئ

ويبلغ مجموع احتياطيات  .أعاله 22دوالر على النحو الوارد في الجدول في الفقرة  86911احتياطات رأس المال العامل بمبلغ 
 دوالر. 792429222رأس المال العامل حاليا 

 (BEفية المعتمدة التفاقية التنوع البيولوجي )الصندوق االستئماني ضاالطوعي الخاص لألنشطة اإلالصندوق  –باء 
. وت  اعتماد مبلغ 4172و 4172ألنشطة محددة في عامي  BEت  تخصيص االشتراكات إلى الصندوق االستئماني  -21

لعامي  دوالر في إطار هذا الصندوق من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر 4996289711إجمالي قدره 
، تلقت األمانة تعهدات فيما يخص األنشطة المعتمدة اإلضافية بمبلغ إجمالي 4172حزيران/يونيه  21. وفي 4172و 4172

دوالر. باإلضافة إلى ذلك ت  سداد مبلغ  299129862حيث س دِّد منها اشتراكات بمبلغ  4172-4172دوالر للفترة  292649841
 (.UNEP/CBD/COP/12/INF/36للسنوات السابقة )انظر الوثيقة  4172-4172دوالر خالل الفترة  4219862

، تعهدت حكومة كندا ودفعت خالل 4172-4172باإلضافة إلى االشتراكات المتعهد بتقديمها والواردة خالل الفترة و  -28
-4172عتمدة للفترة ضافية المإلألنشطة افيما يخص ا BEدوالر في الصندوق االستئماني  991629248السنوات السابقة مبلغ 

4172.  

 BEحالة المدفوعات إلى الصندوق االستئماني  UNEP/CBD/COP/12/INF/36يعكس المرفق الثاني من الوثيقة و  -29
أن األمانة تلقت  جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر. غير أنه تجدر اإلشارة إلى إزاء الميزانية المعتمدة من
؛ السيما، BEلألنشطة غير المدرجة في الميزانية المعتمدة للصندوق االستئماني  BEوق االستئماني ايضا أمواال في الصند

وت  إنفاق مبلغ إجمالي قدره صيات الصادرة فيما بين الدورات. موال التي قد ترد ألغراض األنشطة المنبثقة عن التو األ
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حزيران/يونيه  21)إلى غاية  4172-4172به في الفترة  تزا يشمل تكاليف دع  البرامج( أو االل دوالر )ال 7294729622
  ، بما في ذلك األنشطة الواردة أعاله:ة اإلضافية المعتمدةنشط( لأل4172

تفاصيل النفقات )بالدوالرات  النشاط
 األمريكية(

 النفقات )بالدوالرات األمريكية(

 2,949,433$  تكاليف الموظفين

 3,645,001$  المستشارون/العقود من الباطن

 1,502,601$  أسفار الموظفين

 160,036$  مواد التوعية العامة/المعلومات

 5,957,582$  االجتماعات وحلقات العمل

  392,958$ األنواع الغريبة الغازية 

  11,717$ تصنيف األحياء

  687,832$ التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  86,777$ األعمال التجارية والتنوع البيولوجي

  129,356$ التنوع البيولوجي والصحة

  1,198,726$ خطة العمل واالستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي

  1,065,850$ الحصول على المنافع وتقاسمها

  37,924$ المدن والتنوع البيولوجي

بادرة خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وترّديها في م
 البلدان النامية

$11,386  

  4,631$ الغابات

  101,465$ اقتصاديات النظ  االيكولوجية والتنوع البيولوجي

         Life Web $10,857  

  120,499$ آلية مركز تبادل المعلومات

  56,800$ القضاء على الفقر

  600,938$ حشد الموارد

  436,427$ )ي( وما يتصل بها من أحكا  8المادة 

  775$ الجمعية العامة لألم  المتحدة –وع البيولوجي اتفاقية التن

  1,688$ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية 
 والتقنية والتكنولوجية

$4,798  

  620,544$ استعادة النظ  اإليكولوجية

  6,252$ الميالتوقعات في مجال التنوع البيولوجي الع

  18,166$ استعادة النظ  اإليكولوجية

  201,970$ أصدقاء اتفاقية التنوع البيولوجي

  33,050$ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  9,008$ إدارة الجفاف

  2,672$ اإلجراءات المحلية ودون الوطنية

  8,346$ الشبكة العالمية للشباب والتنوع البيولوجي

  32,165$ المناختغير 

  132,851$ *         السالمة البيولوجية 

 BEدع  الصندوق الياباني في مجال التنوع البيولوجي بواسطة الصندوق االستئماني تقد  مساهمات ل  .*
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 الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  –جيم  
 (BZ)لتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية 

وت  اعتماد مبلغ . 4172و 4172الجتماعات محددة في عا   BZراكات للصندوق االستئماني ت  تخصيص االشت -61
 4172دوالر في إطار هذا الصندوق من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر لعا   796929111إجمالي قدره 

دوالر  1229896عهدات بمبلغ إجمالي ، تلقت األمانة ت4172حزيران/يونيه  21. وفي 4172دوالر لعا   499289111ومبلغ 
في  86دوالر ) 6219147(، حيث س دِّد منها اشتراكات بمبلغ 4172في المائة من المبلغ المعتمد لعا   29) 4172في عا  
 المائة(.

، حيث ورد بالفعل 4172إلى غاية نهاية حزيران/يونيه  4172دوالر في عا   2829724وردت التعهدات وقدرها و  -67
حالة  UNEP/CBD/COP/12/INF/36ة في المائة. ويبين المرفق الثالث من الوثيق 62دوالر أي  2779282مبلغ منها 

 21مقابل الميزانية التي اعتدها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر. في  BZالمدفوعات إلى الصندوق االستئماني 
 دون سداد.، 4172حزيران/يونيه 

التي تستحق الدع  المالي بعد االجتماعات التالية مفتوحة  ة بتغطية تكاليف المشاركين من األطرافالنفقات المتعلقأما  -64
دوالر )باستثناء تكاليف دع   0,086,223تموز/يوليه( فبلغت  20)في  3102-3102العضوية لألمانة المنعقدة في الفترة 

 .البرامج(

النفقات )بالدوالرات  النشاط
 األمريكية(

المشاركة  عدد الجهات
 الممولة

 8االجتماع الثامن عشر للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص للمادة 
 )ي( وما يتصل بها من أحكا 

 ، مونتريـال، كندا3102تشرين األول/أكتوبر  7-00

204,504 60 

االجتماع السابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 
 مونتريـال، كندا، 3102ول/أكتوبر تشرين األ 08-02والتكنولوجية، 

275,343 75 

االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المخصصة 
 شباط/فبراير، بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا 38-32لبروتوكول ناغويا، 

296,635 66 

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية عشر االجتماع الثامن 
 مونتريـال، كندا، 3102حزيران/يونيه  32-32والتكنولوجية، 

222,750 67 

االجتماع الخامس للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص الستعراض 
 مونتريـال، كندا، 3102حزيران/يونيه  31-06تنفيذ االتفاقية، 

187,200 67 

ة والمجتمعات المحلية في أعمال لتيسير مشاركة مجتمعات الشعوب األصليالصندوق االستئماني الطوعي العام  –دال 
 (VB)الصندوق االستئماني  ة التنوع البيولوجياتفاقي

مجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات آلية لتعزيز المشاركة الفعالة ل VIII/5اعتمد مؤتمر األطراف بموجب مقرره  -62
ي الطوعي العا  لتيسير مشاركة مجتمعات الشعوب الصندوق االستئمانوأنشأ  االتفاقيةاالجتماعات المنعقدة بموجب المحلية في 

 .(VB)الصندوق االستئماني  التنوع البيولوجي األصلية والمجتمعات المحلية في أعمال اتفاقية
 027,833دوالر ومبلغ  020,111بمبلغ إجمالي  VBالصندوق االستئماني وتلقت األمانة التعهدات المقدمة إلى  -62

 ا. أم3102بتقديمها لعا   مجموع المبالغ المتعهد وت  سداد(. 3102حزيران/يونيه  21اية )إلى غ 3102دوالر في عا  
التي تستحق الدع  المالي مجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية النفقات المتعلقة بتغطية تكاليف المشاركين من 

 302,007حزيران/يونيه( فبلغت  21)في  3102-3102مفتوحة العضوية لألمانة المنعقدة في الفترة التالية الجتماعات ل
 دوالر )باستثناء تكاليف دع  البرامج(.
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النفقات )بالدوالرات  النشاط
 األمريكية(

عدد الجهات المشاركة 
 الممولة

)ي(  8للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص للمادة االجتماع الثامن 
مونتريـال،  ، 3102 تشرين األول/أكتوبر 00-7، وما يتصل بها من أحكا 

 كندا

91,065 22 

للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، االجتماع السابع عشر 
 مونتريـال، كندا مونتريـال، كندا، 3102تشرين األول/أكتوبر  02-08

23,850 8 

االجتماع الثالث للجنة الحكومية الدولية مفتوحة العضوية المخصصة 
، بيونغ شانغ، جمهورية 3102شباط/فبراير  38-32غويا، لبروتوكول نا

 كوريا

30,782 7 

االجتماع الخامس للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص الستعراض 
 مونتريـال، كندا، 3102حزيران/يونيه  31-06تنفيذ االتفاقية، 

35,197 10 

التكنولوجية، االجتماع الثامن عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و 
 مونتريـال، كندا مونتريـال، كندا، 3102حزيران/يونيه  32-32

33,223 10 

 الموظفون -أوال 

 الوظائف الثابتة –ألف 

-4172( لفترة السنتين BYوظيفة في إطار الميزانية الرئيسية )الصندوق االستثماني  2992اعتمد مؤتمر األطراف  -62
يتضمن الجدول التالي وظيفة من فئة الخدمات العامة(. و  41ة وفئة الفنيوظائف المن  2492) XI/31بموجب مقرره  4172
 هذه الوظائف.شغل حالة 

وظائف من الفئة  2من مصادر أخرى، شملت  4172-4172وظيفة خالل الفترة  26باإلضافة إلى ذلك ت  تمويل  -66
في المائة من تكاليف دع   72متحدة للبيئة من نسبة انب برنامج األم  الوظيفة من فئة الخدمات العامة من ج 72ة وفنيال

ة فنيوظيفة من الفئة ال 72البرامج التي تتحملها الصناديق االستئمانية التفاقية التنوع البيولوجي. وت  أيضا تمويل ما مجموعه 
 حالة التوظيف. في الحاشية بالجدول التالي بشأن كما وردوظائف من فئة الخدمات العامة من مصادر تمويل أخرى  2و

 2104حزيران/يونيه  31( إلى غاية BYحالة الموظفين في إطار الميزانية الرئيسية )الصندوق االستئماني 

الوظائف من فئة الخدمات  الفئة الفنيةالوظائف من  حالة الموظفين
 العامة

  مجموع عدد الوظائف التي اعتمدها مؤتمر األطراف
32.5 

 
27 

 26 30.5 تمت تسوية وضعيته 

 1 2 عملية التعيين الجارية

 حالة الوظائف من مصادر التمويل

الوظائف من فئة الخدمات  الفئة الفنيةالوظائف من  حالة الموظفين
 العامة

 17 25 *مجموع عدد الوظائف الممولة من المصادر األخرى

 15 21 األشخاص المعّينون

 2 4 عملية التعيين الجارية

وظيفة من فئة الخدمات العامة؛ الصندوق الياباني للتنوع  72و الفئة الفنيةوظائف من  2: برنامج األم  المتحدة للبيئة: جانب الوظائف الممولة من* 
؛ حكومة فرنسا: وظيفة واحدة من الفئة الفنيةوظائف من فئة الخدمات العامة؛ حكومة فنلندا: وظيفة واحدة من  2و الفئة الفنيةوظائف من  2البيولوجي: 

؛ حكومة الفئة الفنية؛ حكومة جمهورية كوريا: وظيفتان من الفئة الفنية؛ حكومة اليابان: وظيفتان من الفئة الفنيةوظائف من  2؛ حكومة ألمانيا: لفئة الفنيةا
؛ الحكومات الفئة الفنيةاحدة من ؛ حكومتا اليابان/سويسرا: وظيفة و الفئة الفنية؛ االتحاد األوروبي: وظيفة واحدة من الفئة الفنيةإسبانيا: وظيفتان من 

 .الفئة الفنية: وظيفة واحدة من الكونفدرالية الوطنية للصناعات –البرازيل ؛ الفئة الفنيةجنوب أفريقيا: وظيفة واحدة من  –المحلية من أجل السالمة 
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 التعيين -باء
. ويتحدد الجدول الزمني شتىألسباب  تعتبر عملية تعيين الموظفين عملية متواصلة ألن الموظفين يغادرون األمانة -61

في ستة أشهر. وبناء عليه، فإن  Inspiraكي يباشر الموظفون الجدد أعماله  اعتبارا من إصدار الوظيفة الشاغرة في نظا  
 األمانة توضح بين الحين واآلخر بأن الوظائف الشاغرة قيد التعيين.

ممولتان من الميزانية الرئيسية )موظف رئيسي من رتبة  ئة الفنيةالفوفي الوقت الراهن، هناك وظيفتان شاغرتان من  -68
D-1 وP-4  ووظيفتان من فئة الخدمات العامة الممولة  الفئة الفنية)رئيس خدمات المؤتمرات واللوجيستيات( وأربع وظائف من

الحصول  – P-5برتبة موظف واحد خارج المكتب في إجازة خاصة بدون مرتب )موظف البرامج كما يوجد من مصادر أخرى. 
 على المنافع وتقاسمها(.

 الترتيبات اإلدارية -ثالثا

 الترتيبات اإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة االتفاقية -ألف
الترتيبات اإلدارية المنقحة المؤرخة  X/45من مقرره  2مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشر في الفقرة أقر  -69
بين برنامج األم  المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتطلع إلى تسريع وتيرة إنجاز  4171ول/أكتوبر تشرين األ 46

االتفاق على مستوى الخدمات المقد  إلى هذه الترتيبات، وطلب إلى األمين التنفيذي أن يبلغ مؤتمر األطراف بواسطة مكتبه 
 بشأن تنفيذ هذه الترتيبات.

 .4172-4177فيذ الترتيبات اإلدارية المنقحة في عدة اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف خالل الفترة نوقش تن -11
واصلت األمانة المواظبة على المشاركة واالتصال بالمكاتب المعنية في خدمة إدارة الموارد البشرية في مكتب األم   -17

المتحدة للبيئة بشأن قضايا تتعلق بالتعيين داخل األمانة. وساه  المتحدة في نيروبي ومكاتب الموارد البشرية في برنامج األم  
التعاون في تسريع وتيرة عمليات تعيين الموظفين والتدريب وغير ذلك من المسائل اإلدارية المتعلقة بالموظفين. باإلضافة إلى 

احتواؤها فورا. وقد حدد األمين  ذلك، ساه  هذا التعاون في الحيلولة دون حدوث حاالت تأخير أو مشاكل محتملة والتي ت 
 التنفيذي أسلوب العمل الذي يساعد على شغل الوظائف الشاغرة عند الحاجة.

وفي ضوء قرار األم  المتحدة باالنتقال إلى تطبيق المعايير المحاسبية في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  -14
التفاعل بين برنامج األم  المتحدة كان ، و 4172إيموجا في حزيران/يونيو   نظااالستخدا  المزمع لو  4172العا  في مطلع عا  

وموظفي الشؤون المالية في األمانة هاما من حيث التدريب على برنامج إيموجا  للبيئة ومكتب األم  المتحدة في نيروبي
الممارسات المالية لألمانة. وكان هذا والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا  وفيما يخص إدخال التصويبات الالزمة على 

 في ضوء تشغيل هذه النظ  إلكترونيا. 4172تواصل خالل عا  يالتعامل مفيدا للغاية  وس
 تفويض السلطة -باء

 42وقع المدير التنفيذي لبرنامج األم  المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي لالتفاقية على تفويض السلطة في  -12
 .4174نيسان/سبتمبر 

 االتفاق بين أمانة االتفاقية وحكومة كندا بشأن المقر الرئيسي ألمانة االتفاقية –يم ج

لمؤتمر األطراف، حيث طلبت األطراف إلى المدير التنفيذي لبرنامج األم  المتحدة للبيئة التفاوض  II/19وفقا للمقرر  -12
األم  المتحدة للبيئة وحكومة كندا على اتفاق بشأن  بشأن اتفاق المقر مع حكومة كندا ووضع صيغته النهائية،  وقع برنامج

تشرين  41اعتبارا من  اذافأصبح هذا االتفاق ن. و 7996تشرين األول/أكتوبر  42المقر الرئيسي ألمانة االتفاقية في نيويورك 
 Canadaدا )من جريدة كن 42رق   727وفقا لألمر المجلسي الذي ن شر في العدد الثاني المجلد  7991الثاني/نوفمبر 

Gazette 7991كانون االول/ديسمبر  71( في.   



UNEP/CBD/COP/12/7 

Page 19 

 

ت  بموجبها ي، وقعت حكومة مقاطعة كيبيك مذكرة تفاه  مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 4117خالل آذار/مارس و  -12
 .إعفاء األمانة وموظفيها من عدة أمور من ضمنها دفع الضرائب التي تفرضها مقاطعة كيبيك

دوالر في السنة إلى  4119111وقيع على مذكرة التفاه ، تعهدت حكومة كيبيك ايضا بالمساهمة بمبلغ وخالل الت -16
ع مبلغ ف(. وعملت حكومة كيبيك في وقت الحق على توسيع نطاق التزامها بد4112-4117سنوات ) 2األمانة خالل 

 .4174في السنة إلى األمانة إلى غاية عا  أمريكي دوالر  4119111
وينبغي زيادة هذا المبلغ بنسبة دوالر أمريكي في السنة إلى األمانة ) 8119111هدت حكومة كندا بتقدي  مبلغ تعو  -11
دوالر  6229111مبلغ ب ت  التعهد. ومن أصل هذا المبلغ 4172في المائة في السنة ألغراض التضخ ( إلى غاية عا   4

دوالر أمريكي )ت  تعديله بنسبة  7629111ضخ ( لالتفاقية ومبلغ في المائة سنويا ألغراض الت 4ت  تعديله بنسبة أمريكي )
 في المائة سنويا ألغراض التضخ (، وذلك ألغراض بروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية. 4

قامت األمانة بتأمين المساحة اإلضافية المخصصة للمكاتب بواسطة التبرعات السخية من حكومة  ،كما جاء أعاله -18
وتبلغ مساحتها نحو  –مة كندا. وقد التزمت حكومة كيبيك بدفع تكاليف مقابل المساحات المخصصة للمكاتب كيبيك وحكو 

للصندوق  ل إضافية إلى الميزانية الرئيسية. وساهمت حكومة كندا أيضا في تقدي  أموا4179متر مكعب إلى غاية عا   19772
اإليجار خالل  وكذلك تكاليف إعادة بناء مساحات جديدة وتكاليف لتغطية تكاليف إعادة بناء مساحات جديدة BYاالستئماني 

 .UNEP/CBD/COP/11/INF/36 في الوثيقة نحكومتيالعدة أشهر. وترد تفاصيل التمويل اإلضافي المقد  من 
 مبلغبنح مع األمانة تلتز  بموجبه بتقدي  تمويل ، وقعت حكومة كندا على اتفاق جديد للم  4172شباط/فبراير  47في  -19

بما يغطي تكاليف إيجار  4172أيلول/سبتمبر  21إلى  4172كانون الثاني/يناير  7دوالر كندي خالل الفترة من  691929172
 ، حيث ستنتهي صالحية اإليجار الحالي.4179مباني األمانة إلى عا  

دوالر كندي  494629221قدره ما ذكر أعاله، تعهدت حكومة مقاطعة كيبيك أيضا بتقدي  مبلغ إجمالي باإلضافة إلى  -81
. وتمثل هذه التعهدات تغييرا في طريقة مساهمة 4179إلى عا   4172بخصوص استئجار مباني األمانة اعتبارا من عا  

حكومة كيبيك في عملية االستئجار اإلضافية لمباني األمانة بحيث ستتقاس  اآلن تكاليف اإليجار الكاملة مع حكومة كندا على 
 ويمكِّن هذا التغيير كل من كندا وكيبيك من تقدي  مدفوعات متكاملة ترتبط بإيجار مباني األمانة. ي المائةف 42/12أساس 

تحسين دع  مكتب مونتريـال للسياحة ل 4119وت  التوقيع على اتفاق بين األمانة ومكتب مونتريـال للسياحة في عا   -87
 219741. وساه  مكتب مونتريـال للسياحة بمبلغ 4172-4172ل الفترة لألمانة في تنظي  االجتماعات في مقرها الرئيسي خال

دوالرات في الليلة الواحدة التي يقضيها  71دوالر كندي إلى األمانة بعد الرواج الذي شهده مكتب مونتريـال للسياحة وقدره 
وحتى اآلن ورد مبلغ إجمالي قدره  .4174المشاركون في اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقدة في مونتريـال في عا  

 .4174-4119دوالر كندي يغطي الفترة  7229761
ستخد  األموال لدع  مشاركة البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمراحل انتقالية خالل اجتماعات اتفاقية التنوع وت   -84

المنافع التي كذلك الدع  اإلضافي لالتفاقية و  ةمواصلتوقع ي  و  4172-4172واصل هذه الشراكة خالل الفترة تالبيولوجي. وت
 ها مونتريـال.حققت

 البرنامج الداخلي ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي -دال

يعتبر البرنامج الداخلي لألمانة برنامجا جاريا يمنح طالب من جميع األطراف في االتفاقية بفرصة قضاء ثالثة أشهر  -82
ر داخل األمانة، وذلك الكتساب المعارف والخبرات في مجال البحوث فيما يخص قضايا على األقل وستة أشهر على األكث

أو منظمة راعية ويزود الطالب بالخبرة العملية  المتدربرعاه إما يتتصل بدراساته  وبأعمال االتفاقية. وهو برنامج مجاني 
ا للتوعية بحيث يقو  هؤالء الطالب بتسخير المعارف ل مجال دراساته  كما تستفيد منه األمانة بوصفه برنامجالهامة التي تكمّ 

 والخبرات التي اكتسبوها في مؤسساته  وبلدانه .
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كما تقبل األمانة متدربين يت  رعايته  واختياره  من طرف حكومة كيبيك في إطار برنامجها التدريبي الحكومي  -82
 اح:نجزت التدريبات التالية بنجأ   4174المتواصل. ومنذ تمور/يوليو 

 
 تاريخ المغادرة تاريخ الدخول مجال تركيز الشراكة الجامعة الجنسية

خصائص البلدان في مجال التنوع  جامعة مونتريـال كندا
 البيولوجي

03.07.12 03.01.13 

مركز الدراسات والبحوث  فرنسا
 الدولية والمحلية

 15.01.13 16.07.12 مبادرة المدن والتنوع البيولوجي

 28.02.13 01.11.12 التنوع البيولوجي البحري والساحلي مدينة ناغويا جامعة اليابان

المعهد العالي للشؤون التجارية  الدنمارك
 واإلدارية

 01.03.13 04.09.12 التنوع البيولوجي لتحقيق التنمية

 30.04.13 03.12.12 الحوكمة البيئية والتنوع البيولوجي جامعة األم  المتحدة الواليات المتحدة

 29.03.13 07.01.13 البيولوجية التركيبية جامعة روتجرز الواليات المتحدة

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا كندا
 العالمي

10.01.13 12.04.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة سانت أندروز كندا
 العالمي

10.01.13 12.04.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  ماغيلعة جام الواليات المتحدة
 العالمي

10.01.13 30.04.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا إيران
 العالمي

10.01.13 25.05.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا كندا
 العالمي

10.01.13 28.06.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا كندا
 العالمي

10.01.13 25.05.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا كولومبيا
 العالمي

10.01.13 19.05.13 

 15.07.13 14.01.13 التنوع البيولوجي والسياحة جامعة كوريا جمهورية كوريا

 30.04.13 14.01.13 لناستوعية عامة ا جامعة يونسي جمهورية كوريا

التدابير التحفيزية وتقيي  التنوع  جامعة يورك كندا
 البيولوجي

28.01.13 15.03.13 

بروفانس -أون-معهد إيكس ألمانيا/فرنسا 
 للدراسات السياسية 

 10.08.13 11.02.13 التنوع البيولوجي البحري

 14.06.13 14.03.13 األعمال التجارية والتنوع البيولوجي جامعة كونكورديا كندا

خصائص البلدان في مجال التنوع  جامعة كونكورديا كندا
 البيولوجي

15.04.13 16.08.13 

خصائص البلدان في مجال التنوع  ماغيلجامعة  فرنسا/الصين
 البيولوجي

29.04.13 31.07.13 

خصائص البلدان في مجال التنوع  جامعة كولومبيا البريطانية كندا
 البيولوجي

30.04.13 30.07.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  ماغيلجامعة  كينيا
 العالمي

30.04.13 31.07.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا فرنسا
 العالمي

07.05.13 07.08.13 

 08.08.13 08.05.13 حشد الموارد جامعة مونتريـال كندا
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 تاريخ المغادرة تاريخ الدخول مجال تركيز الشراكة الجامعة الجنسية

ي مجال التنوع البيولوجي التوقعات ف جامعة أوتاوا كندا
 العالمي

21.05.13 30.08.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  جامعة كونكورديا الصين
 العالمي

27.05.13 27.08.13 

التوقعات في مجال التنوع البيولوجي  ماغيلجامعة  مالي
 العالمي

03.06.13 02.09.13 

 30.08.13 05.06.13 لبحري والساحليالتنوع البيولوجي ا ماغيلجامعة  جمهورية كوريا

 19.09.13 19.06.13 بروتوكول التنوع البيولوجي معهد التكنولوجيا العليا الجزائر

 Christian-Albrechtsجامعة  كندا
University of Kiel 

التوقعات في مجال الطبعة الرابعة من 
 التنوع البيولوجي العالمي

02.07.13 03.09.13 

 05.11.13 29.07.13 بروتوكول ناغويا اغيلمجامعة  البرازيل

 22.11.13 01.08.13 التنوع البيولوجي في المياه الداخلية ماغيلجامعة  الصين

 13.12.13 04.09.13 التنوع البيولوجي في المياه الداخلية جامعة كولون للعلو  التطبيقية لبنان

 06.01.14 07.10.13 )ي( 8المادة  معهد ميلبورن للقانون الهند

 03.01.14 04.10.13 األعمال التجارية والتنوع البيولوجي HEC Montréalمعهد  كندا

خصائص البلدان في مجال التنوع  كلية لندن الجامعية الواليات المتحدة
 البيولوجي

12.11.13 11.02.14 

بروتوكول ناغويا بشأن تقاس  المناقع  جامعة ميشيغن جمهورية كوريا
 وتقاسمها

27.01.13 25.04.14 

خصائص البلدان في مجال التنوع  جامعة كونكورديا كندا
 البيولوجي

08.01.14 08.05.14 

التنوع البيولوجي لتحقيق التنمية  جامعة كونكورديا كندا
 المستدامة

08.01.14 10.07.14 

التوقعات في مجال الطبعة الرابعة من  جامعة مونتريـال كندا/كولومبيا
 عالميالتنوع البيولوجي ال

01.05.14 14.08.14 

 15.08.14 12.05.14 األعمال التجارية والتنوع البيولوجي جامعة أوتاوا كندا

 29.08.14 02.06.14 األهداف اإلنمائية لأللفية جامعة كونكورديا كندا

 18.07.14 27.01.14 بناء القدرات –بروتوكول ناغويا  جامعة سيول الوطنية جمهورية كوريا

جامعة يونسي )جمهورية  رياجمهورية كو 
 كوريا(

 15.07.14 17.02.14 حشد الموارد

 جامعة  ألمانيا
Freie Universität Berlin 

 )ألمانيا( 

أنشطة التوعية في مجال التنوع 
 البيولوجي

24.03.14 23.09.14 

 جامعة  فرنسا
Technishe Universität 

Bergakademie Freiberg 
 )ألمانيا(

 27.10.14 25.04.14 حشد الموارد

 04.09.14 05.05.14 التعاون على المستوى دون الوطني جامعة مونتريـال البرازيل/إيطاليا

مؤتمر القمة دون الوطنية بشأن التنوع  جامعة كونكورديا كندا
 البيولوجي

05.05.14 05.09.14 

 06.08.14 07.05.014 التقارير الوطنية ماغيلجامعة  كندا

السياسات والقوانين في مجال التنوع  ماغيلجامعة  كندا/إثيوبيا
 البيولوجي

12.05.14 11.08.14 

 08.08.14 12.05.14 التقارير الوطنية جامعة كونكورديا كندا

 LifeWeb 09.06.14 09.09.14 جامعة كونكورديا كندا

 12.09.14 13.06.14 اإلعال  واالتصاالت ماغيلجامعة  إسبانيا/فرنسا
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 من الفئة الفنيةبار الموظفين برامج صغار وك -هاء
من قبل حكوماته  بواسطة ترتيبات  الفئة الفنيةوه  الموظفون الشباب من  من الفئة الفنيةيت  تمويل صغار الموظفين  -82

، وذلك لفترة تتراوح بين سنة واحدة وثالث سنوات. ويساه  هؤالء في أعمال ذات مجاالت محددة أو ةالصناديق االستئماني
 . ويستفيدون من مجموعة من المسائل األخرى المشمولة بموجب االتفاقية وعملياتها. شاملة لعدة قطاعاتمجاالت 

لتقدي  الخبرة المحددة في مجاالت معينة. ويشكل    حكوماته  أو مؤسساته ت مّولهف من الفئة الفنيةأما كبار الموظفين  -86
 برنامج أيضا.ذلك عنصرا للتعل  )بشأن االتفاقية( في إطار هذا ال

أو تشغيله  وغيره  من الموظفين المستعارين وموظفي المشاريع  من الفئة الفنيةوت  تمويل صغار وكبار الموظفين  -81
 :حتى اآلن( بشأن المجاالت العمل التالية 4174)من الفترة تموز/يوليو األمانة مع 

 جهة التمويل التركيز المهني
 المانيا  وجياألعمال التجارية والتنوع البيول

 فنلندا  برنامج العمل االعتبارات الجنسانية
 فرنسا  التنوع البيولوجي والتنمية

 إسبانيا  )ي( وما يتصل بها من أحكا  8المادة 
Lifeweb – المانيا  المناطق المحمية 
Lifeweb – المانيا  المناطق المحمية 

 جمهورية كوريا  التعاون بين بلدان الجنوب
 ألمانيا  مناختغير ال

 إسبانيا  الحصول على المنافع وتقاسمها
 اليابان/سويسرا الحصول على المنافع وتقاسمها
 االتحاد األوروبي الحصول على المنافع وتقاسمها

 اليابان  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 جمهورية كوريا حشد الموارد

 اليابان  لمحيطات المستدامةالتنوع البيولوجي البحري وا
الحكومات  -قيا يجنوب إفر  السلطات المحلية والتنوع البيولوجي

  المحلية من أجل االستدامة
الكونفدرالية  –البرازيل  األعمال التجارية والتنوع البيولوجي

 الوطنية للصناعات
 التعاون مع سائر كيانات األمم المتحدة -واو

رتيبات االتصال المشترك بين اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي تواصل األمانة دع  ت  -88
وموظف آخر من  P-4في المائة من تكلفة موظف واحد برتبة  21في المقر الرئيسي لألم  المتحدة من خالل دع  مالي بنسبة 

ما للغاية خالل السنتين أدى مكتب االتصال دورا قيّ في المائة من نفقات مكتب االتصال. و  21فئة الخدمات العامة و
المنصرمتين نتيجة مختلف التزامات أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر األم  المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد في ريو 

ة التنوع البيولوجي وبقية وتركيز مؤتمر األطراف على التآزر والتعاون بين أمانة اتفاقي 4174دي جانيرو بالبرازيل في عا  
منظومة األم  المتحدة. وأدى هذا المكتب دورا هاما في تتبع التطورات المستجدة والمشاركة في أبرز عمليات األم  المتحدة بما 

التنوع البيولوجي، بما في ذلك أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية التابع للجمعية العامة المعنى باألهداف  تكامليضمن 
وسيت  تعزيز حاجة هذا المكتب إلى دع  األمانة خالل السنوات القليلة  اإلنمائية المستدامة والمنتدى السياسية رفيع المستوى.

 .4172المقبلة، السيما فيما يخص األعمال الهامة بشأن الخطة لما بعد عا  
في مجالي األغذية والزراعة لتزويد المكاتب  أبرزت األمانة ترتيبا مع المعاهدة الدولية للموارد الجينية النباتيةو  -89

( فيما يتعلق بكبار الموظفين 4172كانون الثاني/ديسمبر  -بالمساحات والتسهيالت خالل فترة مدتها ستة أشهر )حزيران/يونيه 
دولية المذكورة، وذلك الفنيين في سياق االتفاق التعاوني الحالي والمبادرة المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة ال

 بغرض المضي قدما باألعمال المتعلقة ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها.
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 تعزيز كفاءة وأداء عمليات األمانة -رابعا
، نظمت األمانة عدة اجتماعات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول سالمة 4172-4172خالل الفترة  -91
وجية، والبروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية والجبر وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها؛ وذلك البيول

بمشاركة األطراف، والمنظمات غير الحكومية غير المسجلة والمراقبين. باإلضافة إلى ذلك، قدمت األمانة خدمات لعدد من 
طراف في اتفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف ومكتب مؤتمر األ

 منتدياتواصلت األمانة في االستفادة من قرطاجنة للسالمة البيولوجية، على التوالي. وفي إطار بروتوكول السالمة البيولوجية 
حقيق وفورات هائلة بشأن األسفار وبدالت اإلقامة المناقشات على االنترنت بدال من االجتماعات التي تشمل األسفار، وبالتالي ت

 الكفاءة فيما يخص عمليات األمانة.اليومية. ويسعى األمين التنفيذي وباقي أعضاء األمانة جاهدين لتحقيق 
 تعزيز جودة خدمات مؤتمرات األمانة -لفأ

والفرنسية وما تزال الموارد الداخلية من  تواصل األمانة إعداد موقع اتفاقية التنوع البيولوجي بالنسختين اإلنجليزية -97
 االموال الطوعية تساعد على إعداد اإلخطارات والنشرات الصحفية والبالغات المتاحة باللغتين الفرنسية واإلسبانية.

اجتماعا باستخدا  الخدمات الموفرة للورق خالل االجتماع الثامن عشر للهيئة  4172نظمت األمانة في حزيران/يونيه  -94
من عدد الوثائق المطلوبة للطباعة.  21الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية. وبناء عليه، خفضت األمانة نسبة 

العامل كاجتماع لألطراف  تمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيوستستخد  االجتماعات المقبلة لالجتماع الثاني عشر لمؤ 
 .يضا هذه التكنلوجيةأ بيولوجيةلقرطاجنة للسالمة ا في بروتوكول

 أداء الموظفينتعزيز  -باء 
لمواظبة على تحديث المعلومات عن المسائل الفنية واإلدارية المتاحة للموظفين. للتواصل األمانة تكثيف جهودها  -92

ال االجتماعات. وتستخد  اجتماعات الموظفين لضمان تبادل وجهات النظر واألفكار والمشاركة الفعالة للموظفين في أعم
وتنعقد اجتماعات الشعب بانتظا  في حين تنعقد اجتماعات رؤساء الشعب بشكل منتظ  مع األمين التنفيذي للمشاركة في 

بدأ في عا   القرارات اإلدارية االستراتيجية إلجراء عمليات األمانة بشكل سلي . وفي ضوء االستعراض الوظيفي لألمانة الذي
نهوض باألمانة. وال يزال االستعراض الوظيفي جاريا وسيمكِّن للالتعبير بشكل مفصل على رؤيته   تمكن الموظفون من 4172

 (.UNEP/CBD/COP/12/INF/26و UNEP/CBD/COP/12/28الموظفين من تقدي  مزيد من اإلسهامات )انظر 
 نةإضفاء الطابع البيئي على عمليات األما -باء 

، مثل المشتريات وتقدي  ارسات التي تراعي االعتبارات البيئية فيما يخص عملياتهاتواصل األمانة االستفادة من المم -92
الخدمات الجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي. وباإلضافة إلى التكنولوجيا الحديثة الموفرة للورق هناك أمثلة ملحوظة تتمثل في 

كه ألجهزة الفاكس وآالت الطباعة وآالت النسخ لالستعاضة بعد استهال عاد تدويرهفي المائة من الورق الم   711استخدا  نسبة 
صفائح البوليستيرين واألكواب وأدوات الطعا  البالستيكية المستخدمة الحفالت التي تنظمها األمانة والتحقق من إتاحة عن 

 .صناديق إعادة تدوير األوراق خالل اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجي وفي مكتب األمانة
يزال يستعان بالمعدات المهنية الحديثة المتعلقة بالمؤتمرات عن ب عد لتنظي  االجتماعات والمؤتمرات في الوقت ال  -92

مؤتمرا عن ب عد انعقد داخل األمانة خالل  28المناسب مع باقي الشركاء، بما في ذلك وكاالت األم  المتحدة، وذلك بفضل نحو 
اه  في تحسين كفاءة عمليات األمانة من خالل تمكين عقد االجتماعات دون . وال يزال استخدامها يس4172-4172الفترة 

الحاجة إلى السفر؛ وبالتالي الحد من النفقات وتقليص المدة الزمنية التي يستغرقها الموظفون وخفض انبعاثات ثاني أكسيد 
حضور هذه االجتماعات. وهذا  يهاعل كان سيتعذر إذالكربون. كما تساعد أيضا على مشاركة األمانة في االجتماعات األخرى 

تدريب الموظفين اإلداريين الذي أدى إلى استخدا  نظا  إيموجا وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  عندما حدث بالتحديد 
 العا .
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ئية في منظومة تواصل األمانة المشاركة بفعالية بوصفها عضوا في فريق إدارة القضايا بشأن اإلدارة المستدامة البيو  -96
األم  المتحدة. ويجري تنفيذ نتائج هذا الفريق داخل األمانة؛ وتتمثل األمثلة في ممارسات المشتريات المستدامة، وتسهيالت 

استخدا  المصابيح الكهربائية األقل استهالكا للطاقة، واألسفار المستدامة )والتي تشمل تعلق بي ماالمكاتب المستدامة، خاصة في
 ويل البديلة للمشاركة في االجتماعات/المؤتمرات( واستراتيجيات خفض االنبعاثات.وسائل التم

 مؤشرات تحقيق وأداء الميزانية البرنامجية -خامسا
 إدارة الميزانية -ألف

 الميزانية المخصصة مقابل النفقات الخاصة بالصندوق االستئماني العا  التفاقية التنوع البيولوجي -7
 دوالر. 4692129911=  4172-4172لفترة الميزانية المخصصة ل

 دوالر 4292879711)المتوقعة( =  4172-4172للفترة  BEنفقات الميزانية للصندوق االستئماني العا  
 الميزانية المخصصة مقابل النفقات الخاصة بالصندوق االستئماني العا  التفاقية التنوع البيولوجي -4

 دوالر. 7292769117=  4172-4172الميزانية المخصصة للفترة 
)إلى غاية  4172-4172نفقات الميزانية الصندوق االستئماني العا  التفاقية التنوع البيولوجي للفترة 

 دوالر 7294729622( = 4172حزيران/يونيه 
 VBوالصندوق االستئماني  BZوالصندوق االستئماني  BEللصندوق الطوعي حشد الموارد  -باء

 :لألنشطة التي تقودها األمانة BEستئماني لصندوق االا األموال المخصصة في إطار -7

حزيران/يونيه  21إلى غاية ) 4172-4172للفترة  BEستئماني للصندوق االاألموال المتعهد بتقديمها 
 دوالر 7297419228( = 4172

 حزيران/يونيه 21إلى غاية ) 4172-4172للفترة  BEستئماني للصندوق االاألموال المتعهد بتقديمها 
 دوالر 7296119294( = 4172

 لبناء القدرات من خالل حلقات العمل اإلقليمية BEالصندوق االستئماني في إطار األموال المخصصة  -4

إلى غاية ) 4172-4172للفترة  BEالصندوق االستئماني لبناء القدرات في إطار األموال المتعهد بتقديمها 
 دوالر 299949118( = 4172حزيران/يونيه  21

 :VBوالصندوق االستئماني  BZدوق االستئماني الصن -2

( 4172حزيران/يونيه  21لغاية ) 4172-4172للفترة  BZلصندوق االستئماني لاألموال المتعهد بتقديمها 
 دوالر 794219128= 

( = 4172حزيران/يونيه  21لغاية ) 4172-4172للفترة  BZالصندوق االستئماني واردة إلى األموال ال
 دوالر 9299712

( 4172حزيران/يونيه  21)لغاية  4172-4172للفترة  VBاألموال المتعهد بتقديمها للصندوق االستئماني 
 دوالر 2489841= 

( = 4172حزيران/يونيه  21)لغاية  4172-4172للفترة  VBاألموال الواردة إلى الصندوق االستئماني 
 دوالر 2489841

 بناء القدرات والتوعية -جيم
 :ية وحلقات العمل التي تقد  لها األمانة الموارداألنشطة التدريب -7

 4428 : عدد المشاركين ( أ
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 حلقة عمل( 61)أكثر من  79128: عدد األطراف المشاركة ( ب

 ، الملحق السابع عشرUNEP/CBD/COP-MOP/12/INF/36ة انظر الوثيقمستوى رضا المشاركين:  ( ج

 :عدد المنشورات الموزعة -4

على النحو  4172-4172في فترة السنتين موزعة ة منشورات نسخة من ثالث 289211ّجل ما مجموعه س  
 49274بالعربية، و  49118باإلسبانية، و  29664بالفرنسية، و  69224باإلنجليزية، و 799791 :التالي

 بالصينية. 49116بالروسية، و 

 عدد زيارات الموقع اإللكتروني. -2

كانون  7خالل الفترة من   www.bch.cbd.intزيارة مسجلة على الموقع  298119114س ّجل ما مجموعه 
  4172يه ل/يو تموز 21 – 4172الثاني/يناير 

 عدد االجتماعات التي حضرتها األمانة. -2

 .4172يه تموز/يول– 4172كانون الثاني/يناير  7اجتماعا خالل الفترة من  216حضر موظفو األمانة

 ى لألمانةالوظائف األخر  -دال
 النسبة المئوية لوثائق العمل المتاحة لألطراف في جميع لغات العمل ضمن المواعيد المحددة. -7

 في المائة 78   :األول –بروتوكول ناغويا 
COP – في المائة 27    الثاني عشر 
MOP – في المائة 29    :االجتماع السابع 

 SBSTTA – في المائة 21   :الثامن عشر 
WGRI – في المائة 46     :خامس عشرال 
ICNP - في المائة 12    :الثالث 

SBSTTA – في المائة 27   :االجتماع السابع عشر 
WG8J –  في المائة 42   :االجتماع الثامن  

 النسبة المئوية للجلسات العامة لمؤتمر األطراف التي تقد  خاللها خدمات الترجمة الفورية. -4

 في المائة. 711

__________ 

http://www.bch.cbd.int/

