
 

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  ي عشرثانال االجتماع
  2014تشرين األول /أكتوبر 18-6بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

  *من جدول األعمال المؤقت 9البند 
  

 2016-2015السنتين لميزانية المقترحة لبرنامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي لفترة ا

  مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة  -  أوال

، أن يعد ويقدم لنظره 11/31، في مقرره إلى األمين التنفيذي الحادي عشر، طلب مؤتمر األطراف هجتماعفي ا - 1
، وتقديم خمسة بدائل للصندوق االستئماني 2016-2015مل لفترة السنتين في اجتماعه الثاني عشر، ميزانية لبرنامج الع

BY استنادا إلى ما يلي: 

  ؛)BYالصندوق االستئماني ( األساسية النمو المطلوب للميزانية البرنامجية معدلتقدير   )أ(
 2014- 2013عن مستوى ميزانية  )BYالصندوق االستئماني (زيادة الميزانية البرنامجية األساسية   )ب(

  القيمة االسمية؛بفي المائة  7.5بنسبة 
في  7.5إلى مبلغ يمثل زيادة بنسبة ) BYالصندوق االستئماني (زيادة الميزانية البرنامجية األساسية   )ج(

 علىة لبروتوكول ناغويا تزيد ستقلوأي تكاليف م BYمن اإلجمالي المزدوج للصندوق االستئماني بالقيمة االسمية المائة 
  ؛2014-2013للفترة  BYالكلي للصندوق االستئماني  المبلغ

عند مستوى ميزانية الفترة ) BY االستئمانيالصندوق (األساسية اإلبقاء على الميزانية البرنامجية   )د(
  بالقيمة االسمية؛ 2014- 2013

الي تحتفظ باإلجم 2016- 2015للفترة ) BYالصندوق االستئماني (تحديد ميزانية برنامجية أساسية   )ه(
نفس المبلغ الكلي االسمي مثل الصندوق  عندة لبروتوكول ناغويا ستقلوأي تكاليف م BYالمزدوج للصندوق االستئماني 

 .2014- 2013للفترة  BYاالستئماني 

أن يعد تقريرا عن التأثيرات ، 21، الفقرة 11/31في المقرر  ،إلى األمين التنفيذيأيضا وطلب مؤتمر األطراف  - 2
التقرير إلى  ذلكوأن يقدم  ،منه) 3(28دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتطبيق المادة لة االتفاقية نتيجة الممكنة لميزاني

، ناغويا بروتوكولكاجتماع لألطراف في  مؤتمر األطراف العاملإلى اجتماع ، وع الثالث للجنة الحكومية الدوليةاالجتما
 .وإلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
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من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع  28للمادة  ووفقا - 3

. من االتفاقية، كأمانة للبروتوكول 24الناشئة عن استخدامها، ستعمل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، المنشأة بموجب المادة 
األطراف في هذا البروتوكول  حملتتن بروتوكول ناغويا أيضا على أن ، م3، الفقرة 28وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع  بتيعلى أن  كذلكينص و. متى كانت مستقلةللبروتوكول تكاليف خدمات األمانة 
 .ترتيبات الميزانية الضرورية لتحقيق هذا الغرض في، في اجتماعه األول، في هذا البروتوكول لألطراف

يها دغض النظر عن دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ، فإن جميع األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لوب - 4
وغيرها  15و) ي(8و 1من أهداف االتفاقية، كما يرد في المواد ال يتجزأ كجزء التزامات بموجب الهدف الثالث من االتفاقية 

ولذلك، تقدم هذه الوثيقة، ضمن جملة أمور، لنظر مؤتمر األطراف في  .من المواد ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي
اجتماعه الثاني عشر، عناصر لخطة عمل الحصول وتقاسم المنافع في االتفاقية، بما في ذلك التكاليف المحددة المرتبطة 

 .هبدخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتنفيذ

ي وظيفإجراء استعراض ، 11/31من مقرره  25، في الفقرة وطلب مؤتمر األطراف أيضا إلى األمين التنفيذي - 5
متعمق لألمانة، بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بغية تحديث هيكلها وتحديد رتب الوظائف بالنسبة 

. ي عشر لمؤتمر األطرافلتركيز الخطة االستراتيجية على التنفيذ من جانب األطراف، وإبالغ األطراف في االجتماع الثان
إلى أن يتذكر الحاجة إلى استعراض دوري لتصنيف ، دعت األطراف األمين التنفيذي 11/31من المقرر  29وفي الفقرة 

، بما في متحدة، وفي حدود الوظائف المتاحةوظائف الموظفين، مع مراعاة النظامين اإلداري واألساسي لموظفي األمم ال
األولوية للقيام  الذي يعطي 25، مع األخذ في الحسبان االستعراض الوظيفي في الفقرة ذلك رفع الرتب وخفض الرتب

 .باستعراض وظيفة اإلبالغ الوطني والقيام بذلك في الوقت المناسب

اختصاصات أعدتها األمانة مع  2013نيسان /في أبريل تواستجابة لهذه المقررات، أجرت األمانة عملية شاملة بدأ - 6
تعهدات تلقت ستعراض المن أجل االطوعي لتمويل امصادر  إيجادالتي تنطوي على لعملية وا. من إعدادها واليونيب وانتهت

التعهدات، أطلقت إعالنات لالستشارة من أجل  عقبو. امج األمم المتحدة للبيئةللتمويل من كل من حكومة سويسرا وبرن
امج األمم المتحدة للبيئة، ومكتب األمم المتحدة في نيروبي برنولألمانة،  ةيشبكقع الاي على المووظيفإجراء االستعراض ال

(UNON) وأمانة صندوق األمم المتحدة المتعدد األطراف ) االيكاو(ني الدولي دمال، ومنظمة الطيران(UNMFS) .
 اتصلت األمانة بالعديد من شركات االستشارات التي أجرت استعراضات مماثلة، وجاءت بشأنها ،وباإلضافة إلى ذلك

 .توصيات كثيرة

، وهي شركة Universalia Management Groupاختيرت مجموعة  وشفافة، وبعد عملية اختيار تنافسية - 7
مع منظومة األمم المتحدة، اختيرت للقيام باالستعراض الوظيفي حسبما طلب واسعة ن في مجال اإلدارة لديها خبرة يستشاريا

أيار /مايو 9في  مؤقتوصدر تقرير . 2013كانون األول /ديسمبر 15في أعمال المجموعة بالفعل وبدأت . مؤتمر األطراف
وقدم التقرير المرحلي إلى االجتماع الخامس للفريق العامل المعني . 2014حزيران /يونيو 5، تبعه تقرير مرحلي في 2014

ن عهائي لالستشاريين ويرد التقرير الن. UNEP/CBD/WGRI/5/INF/16/Rev.1باستعراض تنفيذ االتفاقية بوصفه الوثيقة 
في وثيقة لنظر مؤتمر األطراف،  التوصية فيه بعملية من مرحلتين لتحويل األمانة، تاالستعراض الوظيفي لألمانة الذي تم

االنتهاء من إعداد التقرير والمرحلة األولى التي أشير إليها في التقرير، هي  .UNEP/CBD/COP/12/INF/26إعالمية 
-2015في فترة السنتين  لتنفيذ التوصيات ومن المتوقع االنتهاء من إعداد المرحلة االنتقالية 2014آب /ه في أغسطسذات

لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه  (UNEP/CBD/COP/12/28) أيضا مذكرة بشأن التقرير وأعد األمين التنفيذي. 2016
 .الثاني عشر

ة عن عملية ناتجسبان النتائج والتوصيات الفي الح 2016- 2015وتأخذ الميزانية المقترحة لفترة السنتين  - 8
ستكون ) 2016- 2015(هي الحالة بصفة خاصة فيما يتعلق بالتوصية بفترة انتقالية  هوهذ. االستعراض الوظيفي لألمانة

ضرورية من أجل تنفيذ التغييرات المقترحة في هيكل ووظائف األمانة التي تعكس ردود الفعل المستلمة من األطراف 
لمصلحة اآلخرين فضال عن موظفي األمانة بشأن أكثر الوسائل فاعلية التي يمكن لألمانة أن تلبي التحديات وأصحاب ا
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وتحقيق  2020- 2011المتعلقة بدعم األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .أهداف أيشي

على النحو الذي أوصى به الخبير ) الثانية من االستعراض الوظيفيالمرحلة (وسيتم إطالق العملية االنتقالية  - 9
ن، سيجري األمين يواستنادا إلى النتائج الواردة في تقرير الخبراء االستشاري. االستشاري بعد اجتماع مؤتمر األطراف فورا

ل لألمانة فضال عن جل متوسطة األالتنفيذي تحسينات إدارية داخلية من أجل تعزيز الفعالية العامة، وإعداد وتنفيذ خطة تشغي
. ل األمانة تمشيا مع خطة التشغيل متوسطة األجلكإطار اإلدارة المستند إلى النتائج لرصد تنفيذها، واستكمال تحديث هي

الوظائف الفردية  مراجعةوبالتشاور مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة في نيروبي، سيتم أيضا إجراء 
 .مستحقات الموظفينبخصوص ا مع اإلطار الهيكلي الجديد ووفقا لقواعد ونظم األمم المتحدة تمشي

ووظيفة من الفئة الفنية ومع دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ، تتوقع األمانة أن الوظائف األربع الجديدة التالية  - 10
. ن أجل التنفيذ الناجح لبرنامج عمل االتفاقيةم 2016- 2015لفترة السنتين  ةالزم تكونجديدة من فئة الخدمات العامة س

ستقدم مزيدا ا أو مؤخرا من المصادر الطوعية، جديدة، بما في ذلك أربع وظائف يتم تمويلها حاليالخمس الوظائف ال وهذه
 :من الدعم لتنفيذ أنشطة بروتوكول ناغويا، والوظائف الجديدة هي كما يلي

تم تمويله في (بروتوكول ناغويا /الحصول وتقاسم المنافعمجال  في بناء القدرات – (P-3)برامج  سؤولم •
 )السابق من صندوق اليابان

في  تم تمويله(بروتوكول ناغويا /غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -  (P-3)برامج  سؤولم •
 )المفوضية األوروبية/اليابان/السابق من سويسرا

، والرصد واإلبالغ )30المادة (بما في ذلك االمتثال  ل ناغويابروتوكودعم تنفيذ  – (P-3)برامج  سؤولم •
 )في السابق من إسبانيا تم تمويله() 31المادة (، والتقييم واالستعراض )29المادة (

 تم تمويله( بروتوكول ناغويا/غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -  (P-2) برامج سؤولمعاون م •
 )ضية األوروبيةالمفو/في السابق من ألمانيا

 .بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافع - وظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة  •

 P-2بروتوكول ناغويا، تقترح األمانة إضافة وظيفة /الحصول وتقاسم المنافعبوباإلضافة إلى الوظائف المتعلقة  - 11
 .سبانيا للسنوات الست الماضيةالطوعية من حكومة إ موالالتي كان يتم دعمها من خالل األ) ي(8للمادة 

نتيجة لعملية إعادة التصنيف التي  P-2رفع رتبة وظيفة من فئة الخدمات العامة إلى إلى ذلك، تم وباإلضافة  - 12
الوكالة الرئيسية لألمم أجريت في أعقاب التغيير في المعيار العالمي لتصنيف موظفي فئة الخدمات العامة التي اعتمدتها 

 .2012في عام  الالمتحدة في مونتري

الموظفين المقترح والميزانية المقترحة لألمانة في فترة السنتين  مالكويرد في المرفقين األول والثاني أدناه  - 13
2015 -2016. 

تمشيا مع طلب مؤتمر  2016- 2015 سنتينوتعكس المرفقات من الثالث إلى السادس سيناريوهات بديلة لميزانية ال - 14
 .11/31من مقرره  23األطراف الوارد في الفقرة 

 2016-2015من الموارد لفترة السنتين االتفاقية متطلبات   -ثالثا 

بعد استعراض داخلي واسع النطاق ومع هدف تعزيز قدرة األمانة على دعم األطراف وتيسير تنفيذ المقررات  - 15
، 2020لبيولوجي لعام في تحقيق أهداف أيشي للتنوع ا 2020- 2011الصادرة عن مؤتمر األطراف والخطة االستراتيجية 

فضال عن تعزيز قدرة األمانة على دعم عملية أكثر ترشيدا لصنع القرار في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛ والنهوض بتعميم 
التقييم و؛ (OES)مكتب األمين التنفيذي :  ُ  ش عب) 6(التنوع البيولوجي، تم تشكيل هيكل األمانة التالي الذي يتألف من ست 
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؛ وبروتوكول ناغويا (TSI)؛ والدعم التقني للتنفيذ (MPO)؛ والتعميم، والشراكات والتواصل (SAM) العلمي والرصد

(ABS/NP)  وإدارة الموارد وخدمات المؤتمرات(RMCS). 

مسؤولية اإلدارة الشاملة لألمانة، مما يوفر التماسك وجدوى التكاليف لعمل  (OES)مكتب األمين التنفيذي يتولى  - 16
والمكتب مسؤول أيضا عن كفالة الدعم الموضوعي لمؤتمر األطراف في . االستجابة الحتياجات األطرافاألمانة ويضمن 

ويقوم مكتب األمين التنفيذي أيضا بتنسيق تمثيل األمانة في اجتماعات . االتفاقية ومختلف بروتوكوالتها ومكاتب كل منها
ألمانة واألطراف، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الشركاء الخارجيين ويتولى المسؤولية الرئيسية للربط بين ا

والمكتب مسؤول أيضا عن . الحكومية ذات الصلة، فضال عن جميع المجموعات الرئيسية والعمليات المشتركة بين الوكاالت
دها وتقييمها تعميم الخطة االستراتيجية على الصعيد الدولي مع المنظمات ذات الصلة إلحداث تقدم في تنفيذها ورص

واالتصال مع المكاتب  ةوالعالمي ةواإلقليمي ةد الوطني                             االستراتيجية لالتفاقية على الص عواستعراضها، والنهوض بتنفيذ الخطة 
داخل وخارج منظومة األمم المتحدة على الصعيد العالمي للنهوض بتنفيذ الخطة االستراتيجية ورصد أهداف أيشي وتيسير 

ويقدم المكتل أيضا مشورة قانونية بشأن المسرولية والجبر التعويضي، . مم المتحدة للتنوع البيولوجيالمساهمات في عقد األ
ويدعم األمانة والهيئات األخرى في االتفاقية وينسق مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمات من بينها منظمة 

، ومؤتمر األمم )الفاو(، ومنظمة األغذية والزراعة (WIPO)الفكرية ، والمنظمة العالمية للملكية (WTO)التجارة العالمية 
إدراج األبعاد ويتولى المكتب مسؤولية . ومكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية (UNCTAD)المتحدة للتجارة والتنمية 

سائل اإلدارية بين األمانة وبرنامج ويقد أيضا المشورة القانونية بشأن الم. القانونية في برامج العمل المواضيعية في االتفاقية
حشد والمكتب مسؤول أيضا عن . األمم المتحدة للبيئة ويشرف على تنفيذ اتفاق المقر مع كندا واالتفاق مع حكومة كيبيك

ويكفل كذلك االستعمال المجدي للتكاليف في مجال الموارد المالية والبشرية لالتفاقية . األموال الالزمة وشؤون التعيين
من  مكتب األمين التنفيذيويتألف . وتوكوليها بطريقة مرنة للوفاء باالحتياجات المتطورة حسبما يكون األمر مناسباوبر

 .ة موظفين من فئة الخدمات العامةثالثوموظفين اثنين من الفئة الفنية وونائب األمين التنفيذي، األمين التنفيذي، 

التقييمات العلمية والتقنية، والرصد، واإلبالغ فضال ولية تنسيق مسؤ (SAM)شعبة التقييم العلمي والرصد وتتولى  - 17
المعايير والتي تتعلق بمختلف منتجات االتفاقية، وتركز على تطوير الخطط االستراتيجية، واألهداف، عن تحليل السياسات 
والهيئة األطراف مؤتمر  وتستجيب الشعبة للطلبات من. عن مساهمة األمانة في عمليات أخرى الوقرارات أخرى، فض

 .الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من أجل تنسيق مثل هذه التقييمات والتحليالت

وتخدم الشعبة اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومكتبها، من خالل إعداد مشروع  - 18
ة أصصة المنشخوتدعم أيضا أفرقة الخبراء التقنيين الم. التوصيات ي ذلك مشاريعف جدول األعمال، وتحضير الوثائق، بما

وتسهم أيضا في تحضير وتنظيم اجتماعات مؤتمر األطراف، . بموجب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
ألحكام المتصلة بها بشأن وا) ي(8والفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية والفريق العامل المعني بالمادة 

 .المسائل ذات الصلة

بة إجراء التقييمات العلمية والتقنية في مناطق مختارة عن طريق حشد أفضل الخبرات المتوافرة من عوتيسر الش - 19
أنه بارز، ويتعلق وتتولى الشعبة مسؤولية تنظيم الخبراء، وتحديد نطاق عملهم، وضمان . خالل الشبكات والشراكات

عالمية الوتشمل األمثلة األخيرة التحضير للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات . وتم استعراضه من جانب النظراء بالسياسات،
للتنوع البيولوجي، والعمل بشأن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا 

(EBSAs) الهندسة الجيولوجية المتعلقة بالمناخ وتحمض المحيطات، فضال عن الدراسات الموضوعية التي تركز على. 

وباإلضافة إلى ذلك، تتولى الشعبة المسؤولية عن دعم مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  - 20
بالغ والتكنولوجية في دورهما لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتنسق العمل بشأن اإل

وهي تدعم األطراف أيضا في حشد المعلومات من مصادر متعددة، على الصعيدين الوطني . االتفاقية بموجبالوطني 
 .والدولي، دعما لعملية صنع القرار
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وتتعاون الشعبة مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  - 21

المساهمة في فريق  ز، واألمانة وفريق الخبراء المتعدد التخصصات بغية تعزيهك من خالل رئيساإليكولوجية، بما في ذل
الخبراء لمعالجة بعض احتياجات االتفاقية من التقييمات العلمية والتقنية وأدوات دعم السياسات وأنشطة تنمية القدرات ذات 

ويعني ذلك أيضا أن العمل . العلمية والتقنية والتكنولوجية الصلة، وبالتالي تساعد في تعزيز عمل الهيئة الفرعية للمشورة
 .العلمي والتقني ذي الصلة في إطار االتفاقية سيكون متاحا لعمل فريق الخبراء

وعالوة على ذلك، تقدم الشعبة الدعم إلى األطراف في الجوانب العلمية والتقنية للتنفيذ، بما في ذلك من خالل  - 22
والتقنية فضال عن التعاون وجمع ونشر البيانات والمعلومات العلمية  ددة ألنشطة بناء القدراتتيسير الخبرة التقنية المح

، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة التي يمكن أن تساعد األطراف وأصحاب المصلحة التقني والعلمي
حفظ النظم اإليكولوجية واستعادتها لتيسير نهج  حلقات العمل بشأن: وتشمل األمثلة األخيرة. اآلخرين في تنفيذ االتفاقية

وجي، ضمن أهداف أخرى، وحلقات عمل لدمج التخفيف من أهداف أيشي للتنوع البيول 15و 11و 5منسف لتحقيق األهداف 
. قية، ومكافحة التصحر في أعمالها الوطنية لتنفيذ االتفامن تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث

وسوف تستمر الشعبة في تنسيق العمل بشأن المسائل المتعلقة بالمناطق المحمية، واألنواع الغريبة الغازية، وبشأن التنوع 
البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية، 

 قضاياومجموعة من ال جبال، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي للوالتنوع البيولوجي للجزر
 .المشتركة بين القطاعات

مؤشرات التنوع البيولوجي، والشراة العالمية ب لشراكة المعنيةوتدعم الشعبة األمين التنفيذي في دوره كرئيس ل - 23
اونية بشأن إدارة الحياة البرية، وفي هذا الخصوص، تتراسل مع غريبة الغازية والشراكة التعالللمعلومات عن األنواع 

 (GBIF) المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجيالمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و
كاء اآلخرين ومنظمة األغذية والزراعة، التي تشكل األمانات لهذه الهيئات، كل حسب اختصاصها فضال عن الشر

تقني الوتتولى الشعبة المسؤولية عن التعاون مع النظراء في األمانات األخرى على المستوى . المشتركين في هذه العمليات
وتنسق تقديم مدخالت علمية وتقنية في عمل األفرقة مثل الشراكة التعاونية للغابات، وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو 

 .وفريق إدارة البيئة

وستستمر الشعبة في المساهمة في العمل بشأن المدن، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وحشد الموارد المالية بما  - 24
يتألف فريق و. في ذلك من خالل مبادرة شبكة الحياة ولتحديد القضايا الجديدة والناشئة المتعلقة باألهداف الثالثة لالتفاقية

ة موظفين من فئة ستة موظفين من الفئة الفنية وثمانيمن  2016- 2015لرصد في الفترة التقييم العلمي وا في شعبةالموظفين 
 .الخدمات العامة

لدمج حفظ التنوع البيولوجي ) أ(10و) ب(6الدعم للمادتين  (MPO)التعميم، والشراكات والتواصل تقدم شعبة و - 25
سياسات القطاعية والمشتركة بين القطاعات ذات من خالل الخطط والالوطنية واستخدامه المستدام في عمليات صنع القرار 

ومع هذا التكليف الشامل، تشجج الشعبة المشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والتعليم والتوعية العامة بموجب . الصلة
 .األخرى الدوليةاالتفاقيات والمنظمات والمبادرات وبناء العالقات مع  5، والتعاون فيما بين األطراف بموجب المادة 13المادة 

، جيالمعارف التقليدية، واالستخدام المستدام للتنوع البيولو: وير سياسة االتفاقية بشأن ما يليطوتيسر الشعبة ت - 26
 .والتدابير الحافزة، والتعاون التقني والعلمي

معارف التقليدية، واألحكام المتصلة بها في االتفاقية فيما يتعلق بال) ي(8ة عن دعم المادة يوتتولى الشعبة المسؤول - 27
وتقدم . واالبتكارات والممارسات لدى المجتمعات األصلية والمحلية وإلشراك المجتمعات األصلية والمحلية في االتفاقية

واألحكام المتصلة بها واللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ) ي(8الدعم إلى اجتماعات الفريق العامل المخصص للمادة 
وتخدم الشعبة أيضا الفريق العامل المعني باستعراض . ات الخبراء المتعلقة ببرامج العمل هذهناغويا، فضال عن اجتماع

 .(TSI)الدعم التقني للتنفيذ شعبة  وكذلكتنفيذ االتفاقية، 
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وتقود الشعبة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمل في إطار االتفاقية، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل بشأن  - 28

أة الفقر من أجل تعميم التنوع طوتقود الشعبة أيضا التنوع البيولوجي، وإعداد مبادرات التخفيف من و. ن الجنسينالمساواة بي
البيولوجي في صنع القرار الوطني، والجهود المتعلقة بالتقييم االقتصادي للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية دعما للهدف 

ن الشعبة مع هيئات األمم المتحدة المعنية والهيئات األخرى في منظومة األمم اوعوفي هذا الدور، تت. من أهداف أيشي 2
 .وأهداف التنمية المستدامة 2015المتحدة، بما في ذلك من أجل صياغة وتنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 

لتعاون، الصادرة عن مؤتمر األطراف، والتي تؤكد على الحاجة إلى ا 9/17و 9/16و 8/16وتمشيا مع المقررات  - 29
والتعاون المعزز واإلجراءات المشتركة بين أمانات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة 

في اتفاقية األمم اثنين تواصل تقديم الدعم جزئيا لخدمات موظفين فإن االتفاقية لمكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، 
 .فحة التصحر في نيويوركالمتحدة لمكا

وتقود الشعبة أيضا عمل األمانة بشأن التعاون والشراكات مع مجموعة متنوعة واسعة من الهيئات على المستويات  - 30
وهي تنسق عمل األمانة مع فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي، وفريق االتصال . الدولية والوطنية ودون الوطنية
 .أيشي للتنوع البيولوجي، وفريق إدارة البيئة، ضمن هيئات أخرى المشترك، وفرقة عمل أهداف

وتؤيد الشعبة أيضا الجهود المبذولة إلشراك المدن والحكومات دون الوطنية في تنفيذ الخطة االستراتيجية، بما في  - 31
 .ذلك إعداد االستراتيجيات وخطط العمل دون الوطنية للتنوع البيولوجي

شعبة مبادرات قطاع األعمال العالمية والمحلية والتنوع البيولوجي من خالل النشرات وباإلضافة إلى ذلك، تيسر ال - 32
ت القطاع الخاص، ومنظمات الصناعة، ومدارس اكة متنامية من شركباإلخبارية والكتيبات، والمؤتمرات للنهوض بش

 .من االتفاقية 16دة والما) ه(10األعمال، ومجامع الفكر، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها، وفقا للمادة 

 1، بما في ذلك الدعم لتنفيذ المادة واصلاالتصاالت والت األمانة في وأخيرا، تتولى الشعبة المسؤولية عن أنشطة - 33
وأحد البرامج التي تنفذها الشعبة هي المبادرة . بشأن التثقيف والتوعية العامة وإشراك المجموعات الرئيسية 13والمادة 

 .(CEPA)ثقيف والتوعية العامة العالمية لالتصال والت

ونظرا ألن تنفيذ الخطة  واستنادا إلى نتائج الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي - 34
 سنواتيلقي الدعم من خالل االحتفال بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ستزداد الحاجة إلى الدعم في الساالستراتيجية 

؛ ودمج المبادرة في برنامج عمل االتفاقية CEPAمن ذلك إعداد وصياغة وتنفيذ برنامج العمل لمبادرة وسيتض. القادمة
ذات الصلة في الخطة االستراتيجية؛ وإعداد ووضع األدوات الالزمة، بما في ذلك إدماج المبادرة في تنفيذ األهداف 

خطة االستراتيجية وتتبع تقدمها؛ وإنشاء ودعم شبكة في ال) هدف االتصال والتثقيف والتوعية العامة( 1مؤشرات للهدف 
 .لهياكل تنفيذ المبادرة على المستويين الوطني والدولي وإدارة األفرقة االستشارية

المجالت والنشرات اإلخبارية، وهو  صداروبرنامج الشعبة هو نقطة االتصال لوسائل اإلعالم، بما في ذلك إ - 35
اتفاقية التنوع البيولوجي واالحتفاالت التي تنظم فيها، مثل االحتفال باليوم الدولي مسؤول عن المناسبات الخاصة في إطار 

والشعبة مسؤولة أيضا عن . والشعبة تركز أيضا على أنشطة عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي. السنوي للتنوع البيولوجي
ب، والمنظمات غير الحكومية ومجتمع قطاع إشراك جميع المجموعات الرئيسية بما في ذلك النساء، واألطفال والشبا

 .موظفين من فئة الخدمات العامة 5موظفين من الفئة الفنية و 7من  2016- 2015وتتألف الشعبة في فترة السنتين . األعمال

شعبة ومع دخول بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع التفاقية التنوع البيولوجي حيز النفاذ، ستخدم  - 36
من البروتوكول وتتولى المسؤولية عن  28هذا الصك الجديد الملزم قانونا بما يتسق والمادة  (ABS/NP)ل ناغويا بروتوكو

 .تنفيذ بروتوكول ناغويا وبرنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع التابع لالتفاقية

أول سنتين له، على المسائل التالية  بروتوكول ناغويا في/وسيركز برنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع - 37
، يسري مفعول 2015بحلول عام "من أهداف أيشي  16بهدف تيسير تنفيذ البروتوكول ولتحقيق الجزء الثاني من الهدف 

طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم ) 1": (ويتم تفعيله، بما يتمشى مع التشريع الوطنيناغويا بروتوكول 
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تدابير للمساعدة في بناء القدرات، وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات ) 2(؛ )4، الفقرة 14لمادة ا(المنافع 

تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الجينية وما يرتبط ) 3(؛ )22المادة (المؤسسية في البلدان النامية واقتصادات التحول 
اإلجراءات التعاونية واآلليات ) 4(؛ )21المادة (صلة الوتقاسم المنافع ذات  بها من معارف تقليدية ومسائل الحصول

صياغة اإلرشادات لآللية المالية ) 5(؛ )30المادة (المؤسسية لتشجيع االمتثال للبروتوكول ولمعالجة حاالت عدم االمتثال 
الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف ) 7(صياغة اإلرشادات لحشد الموارد من أجل تنفيذ البروتوكول؛ ) 6(؛ )25المادة (

البنود التعاقدية النموذجية ومدونات ) 8(؛ )29المادة (، والرصد واإلبالغ )10المادة (لتقاسم المنافع وطرائق تشغيلها 
 وأي مسائل أخرى قد يحددها) 9(؛ )20و 19 تانالماد(أو المعايير /، والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات وكالسلو

 .مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول كضرورية للتنفيذ الفعال للبروتوكول

بروتوكول ناغويا األساس لتقديم األمانة للدعم إلى مؤتمر األطراف /ويشكل برنامج عمل الحصول وتقاسم المنافع - 38
نقطة االتصال الرئيسية بين األمانة يعمل البرنامج أيضا كسو. العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول والمكتب

وتتألف شعبة الحصول وتقاسم . والمنظمات أو العمليات الدولية األخرى، التي تعالج مسائل ذات عالقة بالبروتوكول
 .موظفين من فئة الخدمات العامة 3موظف من الفئة الفنية و 5.5من  2016-2015بروتوكول ناغويا في الفترة /المنافع

 26و 21و 20و 18و 17و 16و 11و 6تدعم تنفيذ االتفاقية في سياق المواد  (TSI)ي والرصد التقييم العلم - 39
وتقود الشعبة عمل األمانة بشأن تقديم الدعم التقني إلى األطراف؛ . وأجزاء من مواد االتفاقية األخرى ذات الصلة

؛ وآلية غرفة تبادل )26المادة (غ الوطني ؛ واإلبال)6المادة (واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
والحصول على ؛ )11المادة (؛ والتدابير الحافزة )21و 20المادتان (والموارد المالية واآللية المالية ، )18المادة (المعلومات 

لمخصص ورئيس الشعبة هو أمين الفريق العامل ا. والتنسيق بين الوكاالت والبرامج) 16المادة (التكنولوجيا ونقلها 
وستوجه الشعبة كفاءة االتفاقية وفعاليتها وفقا للمقررات المتوقعة في . الستعراض تنفيذ االتفاقية وييسر تنظيم اجتماعاته

 .(SBI) االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، وخاصة خدمة الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ المقترحة

، تقدم الشعبة األدوات والمبادئ التوجيهية ومواد جهات مانحة أخرىوومن خالل صندوق اليابان للتنوع البيولوجي  - 40
التدريب وتنظم حلقات العمل للمساعدة في إعداد وتنفيذ ومراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 .عارفلمطبوعات، بما في ذلك إدارة المبرنامج الشعبة المكتبة وخدمات اويدعم . والتقارير الوطنية

لالتفاقات وااللتزامات الواردة في  ةالمستمر لمتابعةويقدم برنامج الشعبة بشأن حشد الموارد واآللية المالية الدعم ل - 41
فضال عن استراتيجية االتفاقية لحشد الموارد ومذكرة التفاهم بين مجلس مرفق البيئة العالمية، والهيكل  21و 20المادتين 

وفي المتابعة التي جرت بعد االجتماعين العاشر والحادي عشر لمؤتمر . الية لالتفاقيةالمؤسسي الذي يشغل اآللية الم
من أهداف أيشي للتنوع  20سبل والوسائل لحشد الموارد في سياق الهدف األطراف، كانت الشعبة تيسر المناقشات حول ال

لمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية، البيولوجي، بما في ذلك مساعدة الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العا
 .والحوارات غير الرسمية في كيتو وتنظيم أنشطة بناء القدرات

وتخدم الشعبة العملية الحكومية الدولية، من خالل الرصد والتحليل والبحوث والتيسير، لمعالجة المجاالت الرئيسية  - 42
اآلليات المالية االبتكارية، والدمج المالي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك لحشد الموارد الوطنية، وإعداد المساعدة الرسمية، و

 ة العالمية، العمل بشأن اإلرشاد الموجهمرفق البيئ عوهي تنسق أيضا، بالتعاون الوثيق م. بناء القدرات وتقاسم المعلومات
وفي هذا . ديد احتياجات التمويل في إطار االتفاقيةإلى اآللية المالية، واإلبالغ الالزم، واستعراض فاعلية اآللية المالية، وتح

الصدد، كانت الشعبة تخدم فريق الخبراء إلجراء تقييم كامل لكمية األموال الضرورية لمساعدة البلدان النامية وبلدان التحول 
 .االقتصادي، لفترة التزود السادس لموارد مرفق البيئة العالمية

لدعم تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتدابير الحافزة، بما في ذلك اللتقييم، وتقوم الشعبة أيضا بأنشطة ملموسة  - 43
من االتفاقية ومزيد من تطوير  11ومحاسبة النظم اإليكولوجية، والعمل في مجال االقتصاد األخضر استجابة للمادة 
 .من أهداف أيشي 4و 3و 2األهداف اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، لضمان مساهمتها الفعالة نحو تنفيذ 
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) من االتفاقية 18المادة (ة وهو النهوض بالتعاون التقني والعلمي وتيسيره عنصر آخر في عمل الشعبوهناك  - 44

وتسير الشعبة حسب توجيهات اللجنة . من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات) من االتفاقية 17المادة (وتبادل المعلوات 
وتتألف آلية غرفة تبادل المعلومات من الموقع . (CHM-IAC)آللية غرفة تبادل المعلومات ية االستشارية غير الرسم

. ، وشبكة اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات مع المنظمات الشريكةيةالشبكي لالتفاقية، بما في ذلك خدماته المعلومات
وفقا  2020- 2011طة االستراتيجية للتنوع البيولوجي آلية غرفة تبادل المعلومات لدعم تنفيذ الخ زويجري حاليا تعزي

 .للتوصية من االجتماع الخامس للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

في  (ICT)وتتولى شعبة التقييم العلمي والرصد المسؤولية أيضا عن مهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - 45
نترنت، بما في ذلك إدارة الموقع الشبكي التفاقية التنوع البيولوجي وهندسة ومعدات األمانة، بالنسبة لالتصاالت العامة واال

شعبة أيضا مهام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األمانة، بما في ذلك الوتتولى . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
موظفين من  9من  2016- 2015فترة السنتين في وتتألف شعبة التقييم العلمي والرصد . إدارة الموقع الشبكي والترجمة

 .موظفين من فئة الخدمات العامة 7الفئة الفنية و

. وتوجيه الموارد المالية والبشريةالمسؤولية عن إدارة  (RMCS)إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات شعبة تتولى و - 46
، تقدم خدمات اإلدارة المالية (UNON)ي نيروبي ومكتب األمم المتحدة ف) يونيب(األمم المتحدة للبيئة  جوبالتعاون مع برنام
والشعبة مسؤولة أيضا عن خدمة االجتماعات التي تعقد في . ة العامة، وخدمات الموظفين وخدمات السفروالخدمات اإلداري

ن رات في فترة السنتيـات المؤتمـوتتألف شعبة إدارة الموارد وخدم. ةـإطار االتفاقية وبروتوكول السالمة األحيائي
 موظفين من الفئة الفنية 5موظفين من فئة الخدمات العامة، باإلضافة إلى  3موظفين من الفئة الفنية و 4من  2016- 2015

 .ة يتم تمويلهم من اليونيب من تكاليف دعم البرنامجموظفا من فئة الخدمات العام 14و

الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية   - باء 
 )BEالصندوق االستئماني (لتي تدعم األنشطة المعتمدة ا

المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي  UNEP/CBD/COP/12/27Add.1الوثيقة تنعكس في  - 47
- 2015لفترة السنتين ) BEالصندوق االستئماني (الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية التي تدعم األنشطة المعتمدة 

2016. 

) BZالصندوق االستئماني (الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف   - جيم 
  في عمليات االتفاقية ) VBالصندوق االستئماني (والمجتمعات األصلية والمحلية 

                                                                                               ي ظهر المرفق السابع المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لتيسير مشاركة األطراف  - 48
 .2016- 2015لفترة السنتين ) BZالصندوق االستئماني (ات االتفاقية في عملي

الصندوق (وأدى الدعم المقدم إلى الصندوق االستئماني الطوعي الخاص لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية  - 49
ة بالنسبة لها، إلى ضمان مشاركة ممثلي المجتمعات األصلية والمحلية في االجتماعات ذات األهمية الحيوي) VBاالسئتماني 

ويركز بروتوكول ناغويا على . وخصوصا في عملية التفاوض بخصوص بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
وتظهر نتائج . مسألتين ذات أهمية للمجتمعات األصلية والمحلية، وهما المعارف التقليدية والموارد الجينية المرتبطة بها

وبعد أن دخل بروتوكول . شراعلمقررات التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه المساهماتها في نص البروتوكول وا
، فإن المشاركة المستمرة للمجتمعات األصلية والمحلية تعتبر مهمة لضمان التنفيذ حيز النفاذ وبالتالي مرحلة التنفيذناغويا 

جتمعات األصلية والمحلية التي تشترك في الفعال لبروتوكول ناغويا، خصوصا فيما يتعلق بااللتزامات الناشئة للم
 ).VBالصندوق االستئماني (مجموعا إرشاديا لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية  ثامنويقدم المرفق ال. البروتوكول

  )BYالصندوق االستئماني ( 2016-2015مشروع جدول األنصبة المقررة للفترة   - دال 
استنادا إلى الميزانية  2016-2015صبة المقررة لفترة السنتين مشروع جدول األن تاسعفي المرفق ال يظهر - 50

 ).السيناريو ألف(أدناه  2المقترحة المبينة في الجدول 



UNEP/CBD/COP/12/27 
Page 9 

 
العوامل الرئيسية واالفتراضات الرئيسية المستعملة في تقدير المتطلبات   - رابعا 

  2016- 2015من الموظفين والموارد لفترة السنتين 
  تكاليف دعم البرنامج  - ألف

إلى برنامج األمم المتحدة  في المائة 13قدره وفقا للقواعد المالية والنظام المالي لألمم المتحدة، يدفع رسم إضافي  - 51
أمانة في المائة من هذه المدفوعات إلى  67وتعيد اليونيب . لتغطية تكاليف إدارة الصندوق االستئماني) يونيب(للبيئة 

خمس وظائف في األمانة من الفئة  من تكاليف دعم البرنامجوتمول حاليا . األمانةتفاقية للمساعدة في تغطية خدمات دعم اال
ف الميزانية والمالية، وموظف إداري؛ وموظف إدارة الصندوق وموظف ظرئيس إدارة خدمات الموارد المالية؛ ومو(الفنية 

  .وأربعة عشرة وظيفة من فئة الخدمات العامة) معني بالتمويل
  ين وتكاليف السلع والخدماتتكاليف الموظف  - باء 

وتشمل الرواتب والتكاليف العامة التي تختلف من (تستند األرقام المستعملة في حساب تكاليف موظفي الفئة الفنية  - 52
، إلى التكاليف الفعلية للموظفين 2016- 2015في الميزانية المقترحة لفترة السنتين ) محطة خدمة إلى محطة خدمة أخرى

تمشيا مع جدول مرتبات األمم المتحدة والزيادات بالنسبة لموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة،  مع زيادات 2013لعام 
 :على النحو المبين في الجدول أدناه

  األرقام المستعملة في حساب تكاليف الموظفين

 2016 2015 2014 2013        الرتبة
ASG  294,700 300,600 307,000 313,000 
D-1 240,300 244,600 243,500 248,400 
P-5 212,800 216,000 220,000 224,000 
P-4 200,000 203,900 205,500 209,600 
P-3  164,200 167,700 171,800 175,200 
P-2 129,700 132,800 124,000 126,500 

 73,000 72,000 73,200 71,100      عامة  ال        الخدمات 

دة اإلضافية في تكاليف الموظفين لموظفي األمانة الحاليين الزيا 2016- 2015وتعكس أيضا ميزانية فترة السنتين  - 53
 .وتأخذ أيضا في الحسبان عملية إعادة تصنيف موظفي فئة الخدمات العامة في األمانة

  االفتراضات  - جيم 
 :تستند الميزانية البرنامجية المقترحة لالتفاقية إلى االفتراضات التالية - 54

في المائة من التكاليف المتقاسمة  85تتحمل االتفاقية س، 50:50متقاسمة بنسبة  P-4باستثناء وظيفة   )أ(
  لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

ستتحملها ) 2016-2015(جميع تكاليف بروتوكول ناغويا خالل فترة السنتين بعد دخوله حيز النفاذ   )ب(
  األطراف في االتفاقية؛

  ة أسبوعين؛مدل 2016في عام ) اجتماعه الثالث عشر( سيعقد اجتماع واحد لمؤتمر األطراف  )ج(
 سيعقد اجتماع واحد لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  )د(

(NP COP-MOP/2)  على أساس تناسبي بالتزامن مع االجتماع الثالث  2016ة األسبوعين في عام مدلمدة أسبوع خالل
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واالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة  (COP-13)عشر لمؤتمر األطراف 

  ؛(CP COP-MOP/8)للسالمة األحيائية 
سيعقد اجتمـاع واحد لمؤتمـر األطراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف في بروتوكول قرطاجنـة   )ه(

(CP COP-MOP/8)  تماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف بالتزامن مع االج 2016أسبوعين في عام فترة خالل(COP-13) 
 بشأن الحصول وتقاسم المنافع في بروتوكول ناغويالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  نيواالجتماع الثا

(NP COP-MOP/2)؛  
ة والتقني ةللهيئة الفرعية للمشورة العلمي) اجتماع في السنة(سيعقد اجتماعان مدة كل منهما أسبوع واحد   )و(

  والتكنولوجية في مونتريال، مقر األمانة؛
في مونتريال في تعاقب مع  (SBI)سيعقد اجتماع واحد لمدة أسبوع للهيئة الفرعية المعنية بتنفيذ االتفاقية   )ز(

  االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
في  واألحكام المتصلة بها،) ي(8وح العضوية المخصص للمادة للفريق العامل المفتسيعقد اجتماع واحد   )ح(

  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ تاسع عشرتعاقب مع االجتماع ال
  باستثناء اجتماعات مؤتمر األطراف، ستعقد جميع االجتماعات المفتوحة العضوية في جلسات عامة؛  )ط(
مرة في المكتب وستعقد اجتماعات . تحاور عن بعد كلما كان ذلك الزماسيتصل المكتب عن طريق ال  )ي(

  ؛المناسبات الرئيسية التفاقية التنوع البيولوجي والمناسبات األخرى ذات الصلةالسنة على األقل ويفضل بالتزامن مع 
ن بعد كلما كان عن طريق التحاور عالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية سيتصل مكتب   )ك(
وستعقد االجتماعات مرة في السنة على األقل ويفضل بالتزامن مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية . ذلك الزما

  والتقنية والتكنولوجية؛
وستعقد االجتماعات . عن طريق التحاور عن بعد كلما كان ذلك الزمابروتوكول ناغويا مكتب سيتصل   )ل(

  ؛تماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويااالجبالتزامن مع 
  الطوعية؛ موالسيتم التأكيد من المانحين على تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية من األ  )م(
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع مشروع أوموجا وستغطي تكاليف تدريب الموظفين المتصلة بتنفيذ   )ن(

  ؛من تكاليف دعم البرنامج لعاما
-UNEP/CBD/BS/COP)وينبغي مالحظة أن الميزانية البرنامجية المقترحة لبروتوكول السالمة األحيائية  - 55

MOP/7/6/Add.1) تستند إلى االفتراضات التالية:  
  مستقلة؛ تتحمل األطراف في البروتوكول تكاليف خدمات األمانة للبروتوكول، بقدر ما تكون هذه التكاليف  )أ(
في المائة من التكاليف  15يتحمل البروتوكول ، 50:50يتم تقاسمه بنسبة  P-4باستثناء موظف بدرجة   )ب(

  .المتقاسمة بين االتفاقية والبروتوكول
  :واتبعت األساليب التالية إلعداد الميزانية البرنامجية المقترحة - 56

وتكاليف خدمات ) ت المكاتب والصيانةمثل االتصاالت ومستلزما(                         ج معت تكاليف الدعم اإلداري   )أ(
  اجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية تحت بند إدارة الموارد بدال من توزيعها حسب البرنامج؛

  تحدد تكاليف السفر والمساعدة المؤقتة لكل برنامج على حدة؛  )ب(
دوالر  1.09371هو  ضيفت بالدوالر الكندي من البلد المالمستخدم لتحويل المساهما صرفسعر ال  )ج(

  .كندي لكل دوالر أمريكي
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  التكاليف المتقاسمة  - دال 

على تقاسم تكاليف خدمات األمانة المشتركة بين االتفاقية  ،11/31من مقرره  6في الفقرة  وافق مؤتمر األطراف - 57
عمل قيد التنفيذ، ونظرا لل. 2014–2013لفترة السنتين  15:85وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس معدل 

 .2016- 2015تقترح األمانة اإلبقاء على هذا المعدل لفترة السنتين 

ا بين االتفاقية تقاسموأوضح استعراض للوقت المخصص لمختلف الموظفين الذين يعملون حاليا عمال م - 58
اضيتين يستمر في عكس وبروتوكول السالمة األحيائية أن العمل الذي اضطلع به الموظفون التاليون على مدى السنتين الم

  :2016- 2015ظل كتكاليف متقاسمة لفترة السنتين يمع بروتوكول السالمة األحيائية وبناء عليه ينبغي أن  ابع المتقاسمالط
  P-5 الشؤون القانونية يموظفكبير  •
  غرفة تبادل المعلوماتآلية  – P-4 مجبرا مسؤول •
  أنظمة الحاسوب -  P-3برامج  مسؤول •
  االلكترونية تصاالتاإلنترنت واال -  P-3برامج  مسؤول •
  إدارة المعارف -  P-3برامج  مسؤول •
  مساعد عمليات الحاسوب – G-6برامج مساعد  •
 مساعد عمليات الحاسوب - G-6 مساعد برامج •

في اجتماعه الحادي عشر واجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة وباإلضافة إلى ذلك، وافق مؤتمر األطراف  - 59
 .50:50بناء القدرات على أساس  -  P-4امج بر مسؤول،على تقاسم تكلفة في اجتماعه السادس

 المساهمة من البلد المضيف  - هاء 

ضيف ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، الدعم المالي لالتفاقية من مر السنين، بوصفها البلد الم علىقدمت كندا  - 60
ومة الفيدرالية في كندا وحكومة مقاطعة كيبيك، التي من الحك) في المائة سنويا 2تزيد بنسبة (خالل مساهمات سنوية 

في  83.5(تستعمل لتعويض االشتراكات المقررة التي تدفعها األطراف في االتفاقية في الميزانيات لفترة السنتين في االتفاقية 
لمالي لفترة السنتين وبلغ مجموع الدعم ا). في المائة 16.5(وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية التابع لها ) المائة

 .دوالر أمريكي 2  320 345مبلغا وقدره  2014- 2013

، قررت الحكومة الفيدرالية في كندا وحكومة مقاطعة كيبيك تغيير طريقة 2016-2015وبالنسبة لفترة السنتين  - 61
دم األموال بالدوالرات دعمها المالي لالتفاقية، وبدال من تقديم المساهمات بالدوالرات األمريكية كما حدث في الماضي، ستق

 .للمكاتب التي تسددها األمانة حاليا ف اإليجار والتكاليف المرتبطة بهالكندية والتي سترتبط بالتحديد بتكالي

وسيكون هناك أثر لهذا التغير في طريقة الدعم على الميزانية حيث أنه بالرغم من أن المبالغ الجديدة التي ستدفعها  - 62
) دوالرات كندية(ي ساهمت بها في الماضي، فحقيقة أن المساهمات الجديدة ستكون بالعملة المحلية كندا ستتجاوز المبالغ الت

 .يعني أن هناك مكاسب وخسائر في سعر الصرف نظرا ألن ميزانية وحسابات االتفاقية يتم حسابها بالدوالرات األمريكية

، استخدم سعر ر وتكاليف األمانة المرتبطة بهجاوعند حساب المبلغ الذي ستدفعه كندا في الميزانية من أجل اإلي - 63
دوالر كندي مقابل الدوالر األمريكي، مما يمثل متوسط سعر الصرف في األمم المتحدة بالنسبة  1.09371الصرف البالغ 

 .2014تموز /يوليو –كانون الثاني /للدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي استنادا إلى فترة السبعة أشهر يناير

  2016- 2015فترة الالحاجة إلى موارد إضافية في   - اسخام
إن غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع : (ABS-CH)دل معلومات الحصول وتقاسم المنافع اغرفة تب - 64

هي مفتاح تحقيق الحصول والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بما في ذلك لرصد أحكام 
وتتمثل مهمتها المركزية في تيسير تقاسم المعلومات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، سواء من منظور . المتثالا

. رف بها دولياتالمستخدمين والموردين، والمساعدة في تتبع حركة الموارد الجينية من خالل نقاط تفتيش وشهادات امتثال مع
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معلومات الحصول وتقاسم المنافع، استطاعت األمانة أن تعين موظفين مؤقتين  وبالنسبة للمرحلة التجريبية من غرفة تبادل

 16وبعد تحقيق الجزء األول من الهدف . بفضل المساهمات المالية السخية من ألمانيا وسويسرا واليابان والجماعة األوروبية
قاسم المنافع المشغلة بالكامل والتي من أهداف أيشي قبل عام من التاريخ المقرر، فإن غرفة تبادل معلومات الحصول وت

 .من أهداف أيشي 16زء الثاني من الهدف جتتضمن معلومات وطنية متاحة ستسهم كثيرا في تحقيق ال

، لالختبار من جانب األطراف لمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعوتخضع حاليا ا - 65
غرفة تبادل  يمويشجع جميع مستخد المعنيين،لمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة وكذلك المجتمعات األصلية والمحلية، وا

جهود، بما في ذلك حاليا  لبذتو. إلى األمين التنفيذي التعليقاتمعلومات الحصول وتقاسم المنافع على نشر السجالت وتقديم 
عندما يدخل بروتوكول منافع قاسم الغرفة تبادل معلومات الحصول وتالكامل لتفعيل اللضمان  واإلشراك واصلالتحملة 

وتعد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع . ناغويا حيز النفاذ بحلول االجتماع األول لألطراف في البروتوكول
كاملة التشغيل والتي تستجيب الحتياجات األطراف، تعد ضرورية لتشغيل البروتوكول، وهذا لن يكون ممكنا بدون توافر 

 .المكرسين لتنفيذهاالموظفين 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، ومن أجل ضمان التشغيل السليم لغرفة تبادل مع خبرة الوأيضا، في ضوء  - 66
يلزم إلدخال وظيفتين من الفئة الفنية في معلومات الحصول وتقاسم المنافع على أساس مستدام، ستحتاج األمانة إلى اتخاذ ما 

 .في األمانة إضافيمساعد برامج و) P-2معاون مسؤول برامج ، وP-3برامج  سؤولم( ول وتقاسم المنافعالحص غرفة تبادل معلومات

 الهندسة الشاملةيكون مسؤوال عن تصميم : لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع P-3مسؤول برامج  - 67
تبادل المعلومات؛ وإعداد وتنفيذ أدوات والبحث في غرفة  خزنال ظائفوالبوابة المركزية فضال عن قاعدة البيانات، و

تدريب إلكترونية تفاعلية لمساعدة المستخدمين؛ وإعداد واجهات بينية مع الشركاء والبلدان لتحديد األشكال العامة 
، وبالتالي فإن 2015طوعية من المفوضية األوروبية في عام  أموالويتم دعم هذه الوظيفية من . المراقبةوالمصطلحات 

 .2016 –ستكون الزمة فقط للسنة الثانية من السنتين من الميزانية األساسية  األموال

يكون مسؤوال عن تقديم الدعم : غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -  P-2معاون مسؤول برامج  - 68
استعادتها، ومساعدة الصفحة الرئيسية، وشريط البحث، وقائمة المعلومات، والبحث عن المعلومات و(لتكنولوجيا المعلومات 

على إنشاء غرفة وطنية لمعلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ ودعم برامجيات النشر اإللكتروني؛ وتنظيم منتديات  بلدانال
 .على الموقع االلكتروني ومؤتمرات على االنترنت

المراجع يكون مسؤوال عن نشر السجالت و: معلومات الحصول وتقاسم المنافعتبادل غرفة  –مساعد برامج  - 69
الوطنية، واالستجابة إلى الطلبات بشأن المعلومات واألنشطة، والتنسيق مع نقاط االتصال الوطنية، والسلطات الوطنية 

 .المختصة، ونقاط التفتيش وآخرين

، والتقييم )29المادة (، والرصد واإلبالغ )30المادة (دعم التنفيذ بما في ذلك االمتثال  – P-3مسؤول برامج  - 70
لتيسير  جديدة مع دخول البروتوكول حيز النفاذ، سيكون على األمانة أن تقوم بمهام ووظائف: )31المادة (اض واالستعر

، )30المادة (واآلليات للنهوض باالمتثال للبروتوكول  ومن المتوقع أنه بعد اعتماد اإلجراءات. لتنفيذ األطراف للبروتوكو
 إلىوستحتاج األمانة أيضا . تنفيذ الوظائف المكلفة بها في هذه اإلجراءاتستحتاج األمانة إلى القيام بمهام إضافية بغية 
من جانب  31فضال عن دعم تقييم فاعلية البروتوكول بموجب المادة  29تيسير عملية الرصد واإلبالغ بموجب المادة 

ة ولد                    وثيق، والمعلومات الم وجميع هذه العمليات مترابطة بشكل . مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
وتعد غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع أداة مهمة ويمكن أن . من خاللها تعد أساسية لدعم تنفيذ البروتوكول

للمساعدة  كرسواستنادا إلى هذه المعلومات األساسية، فمن المقترح إدراج مسؤول برامج م. تساهم أيضا في هذه العمليات
، وسوف يدعم ذلك أيضا عمل غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 31و 29و 30المواد ذ في تنفيأيضا 

ة لتقديم المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتصلة برصد المواد عاموخصوصا بشأن المسائل التقنية المتعلقة بإعداد أشكال 
من أهداف أيشي، وتفعيل بروتوكول  16الثاني من الهدف  تيسير تحقيق الجزء للغايةومن الضروري . الجينية واستخدامها

ومع المساهمات السخية من إسبانيا، . ناغويا مع غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مشغلة بالكامل وبفاعلية
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هذه  ، غير أنه لتحقيق المهام المطلوبة بالكامل، يوصى بأن تصبحP-2تمكنت األمانة من تعيين موظف مؤقت بدرجة 
 .P-3الوظيفة وظيفة دائمة ورفع درجتها إلى مستوى 

بالنسبة ألنشطة بناء القدرات وزيادة التوعية، تمكنت . تنمية القدرات وزيادة التوعية - P-3مسؤول برامج  - 71
ع مشرو بموجباألمانة من النهوض بالتصديق المبكر ودخول البروتوكول حيز النفاذ باألموال التي قدمها صندوق اليابان 

 في األمانة، فإن الموارد البشرية 2014آذار /وبعد االنتهاء من هذا المشروع في مارس. 2011متوسط الحجم بدأ في عام 
تقديم الدعم إلى األطراف، من االستمرار في ولذلك، لضمان أن تتمكن األمانة من . لمواصلة هذه األنشطة أصبحت محدودة

 .P-3برتبة ، فمن المطلوب إنشاء وظيفة دائمة خالل أنشطة زيادة التوعية وبناء القدرات

ونظرا للحاجة إلى تحقيق إدماج أفضل لمختلف برامج عمل االتفاقية وبروتوكوليها في مرحلة التنفيذ، من المتوقع  - 72
أن يسهم موظفون آخرون في األمانة بشكل منظم ويتسم بالكفاءة في برنامج عمل البروتوكول الجديد، ولو أن هذا يمكن أن 

 .بعد النتائج الكاملة لالستعراض الوظيفي فقط ظهري

أمواال لعقد االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف  2016-2015ظفين، تتضمن ميزانية ووباإلضافة إلى تكاليف الم - 73
ل العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، واجتماع للجنة االمتثال، واجتماعين للجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تباد

معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ واجتماعات مكتب بروتوكول ناغويا فضال عن تكاليف الخدمات العامة المرتبطة بذلك 
 .ف االتفاقية بوجه عامطراف في البروتوكول بوجه خاص، وهدلدعم األ

صميم يكون مسؤوال عن ت: واألحكام ذات الصلة) ج(10والمادة ) ي(8المادة  -  P-2معاون مسؤول برامج  - 74
. وتنفيذ جهود بناء القدرات للمجتمعات األصلية والمحلية ونقاط االتصال الوطنية الحكومية للمعارف التقليدية لجميع األقاليم

، )من أهداف أيشي 16الهدف (وتستخدم جهود بناء القدرات منهجية تدريب المدرب، وتدعم أيضا عملية بروتوكول ناغويا 
جتمعات األصلية والمحلية وخدمة حلقات العمل واالجتماعات حسبما يلزم، مبناء القدرات للبما في ذلك من خالل التواصل و

من خالل إسداء المشورة إلى وحدة بروتوكول ناغويا بخصوص المسائل المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية، السيما في 
أيضا مدخالت بشأن المسائل المتعلقة سؤول البرامج ويقدم معاون م. مناطق نامية أخرىومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 

بالمعارف التقليدية والمجتمعات األصلية والمحلية إلى شعبة بروتوكول ناغويا، ويساعد في حلقات العمل واالجتماعات وبناء 
 .القدرات حسبما يلزم

الخدمات العامة إلى  وبإيجاز، أضيفت إلى الميزانية خمس وظائف فنية، وتم رفع رتبة وظيفة واحدة من فئة - 75
ومعاون ) فقط 2016عام ( P-3مسؤول برامج : ، ووظيفة جديدة من فئة الخدمات العامة على النحو التاليP-2وظيفة فنية 

لبناء القدرات وزيادة  P-3الحصول وتقاسم المنافع، ومسؤول برامج غرفو تبادل معلومات بشأن  P-2مسؤول برامج 
واألحكام المتصلة بها، ) ي(8المادة  -  P-2رصد واإلبالغ، ومعاون مسؤول برامج لل P-3التوعية؛ ومسؤول برامج 

 .ومساعد برامج لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

ولتقديم ضمان أكبر للمشاركة الكاملة والفعالة لألطراف في االجتماعات المتزامنة لمؤتمر األطراف ومؤتمر  - 76
راف في البروتوكولين، يمكن لمؤتمر األطراف أن يدرج تمويال لتيسير مشاركة مندوب األطراف العامل كاجتماعات لألط

في  نفقاتجديد لل بندواحد من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في عمليات االتفاقية وبروتوكوليها، ك
في ذلك الصندوق االستئماني العام للميزانية الميزانيات البرنامجية األساسية، والتي تعد بصددها اشتراكات مقررة، بما 

 ).BYالصندوق االستئماني (التفاقية التنوع البيولوجي  األساسية البرنامجية

 2016-2015سيناريوهات بديلة لميزانية الفترة   - سادسا 
الثاني عشر، أن يعد ويقدم لنظره في اجتماعه ، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 1كما الحظنا في الفقرة  - 77

ويمكن تلخيص هذه  .BY، وتقديم خمسة بدائل للصندوق االستئماني 2016- 2015ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين 
  :كول ناغويا على النحو التاليالبدائل الخمسة وتأثيراتها على االتفاقية وبروتو
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  1الشكل 
  2016- 2015مقارنة سيناريوهات الميزانية لفترة السنتين 

  
    الدوالرات األمريكيةآالف ب  يناريوالس

اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

الزيادة % 
  بالقيمة االسمية

  )انخفاض(

  
اتفاقية : المجموع

التنوع البيولوجي 
بروتوكول + 

 ناغويا
الزيادة % 

  بالقيمة االسمية
  )انخفاض(

    
معامل (الفعلي  مجموع السنتين مجموع السنتين مجموع السنتين

= االنكماش 
2.1(%* 

اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

معامل (الفعلي 
= االنكماش 

2.1*(%  
اتفاقية التنوع 

+ البيولوجي 
بروتوكول 

 ناغويا

اتفاقية  مجموع
 التنوع البيولوجي

بروتوكول + 
 ناغويا

مجموع اتفاقية 
التنوع 

 البيولوجي

مجموع 
بروتوكول 

 ناغويا

       26,574.9 2014- 2013خط أساس 
دير معدل النمو المطلوب تق: ألف

الصندوق (للميزانية البرنامجية 
 BY( 31,181.2 29,063.7 2,117.5 9.4 17.3 7.3 15.2االستئماني 

زيادة الميزانية البرنامجية األساسية : باء
عن مستوى ) BYالصندوق االستئماني (

في  7.5بنسبة  2014- 2013ميزانية 
 13.4 5.4 15.5 7.5 2,117.5 28,568.8 30,686.3 المائة بالقيمة االسمية

زيادة الميزانية البرنامجية األساسية : جيم
إلى مبلغ ) BYالصندوق االستئماني (

بالقيمة في المائة  7.5يمثل زيادة بنسبة 
من اإلجمالي المزدوج للصندوق االسمية 

وأي تكاليف مستقلة  BYاالستئماني 
المبلغ الكلي  علىلبروتوكول ناغويا تزيد 

للفترة  BYق االستئماني للصندو
2013-2014 28,569.0 26,738.2 1,830.8 0.6 7.5  (1.5) 5.4 
اإلبقاء على الميزانية البرنامجية : دال

) BY االستئمانيالصندوق (األساسية 
- 2013عند مستوى ميزانية الفترة 

 5.9 (2.1)  8.0 0.0 2,117.5 26,574.9 28,692.3 بالقيمة االسمية 2014
د ميزانية برنامجية أساسية تحدي: هاء

للفترة ) BYالصندوق االستئماني (
تحتفظ باإلجمالي  2015-2016

وأي  BYالمزدوج للصندوق االستئماني 
تكاليف مستقلة لبروتوكول ناغويا في 
نفس المبلغ الكلي االسمي مثل الصندوق 

 (2.1) (5.5)  0.0 (3.4)  914.4 25,660.5 26,574.9 2014-2013للفترة  BYاالستئماني 
        
  المستقلة لبروتوكول ناغوياالتكاليف   -
 )األمثل(

    2,117.5          

تموز /مؤشر أسعار المستهلك يوليو* 
2014         

  
  ة لمؤتمر األطراف في االتفاقيةمكناإلجراءات الم  -سابعا 

  :على غرار ما يليقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في اعتماد مقرر  - 78
  ؤتمر األطراف،إن م

  ،شرحادي عال هاجتماعالمعتمد في  11/31 همقررإلى إذ يشير 
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 ويرحبعن تقديره لحكومة كندا بوصفها البلد المضيف على تعزيز دعمها المقدم إلى األمانة يعرب  - 1

من البلد ، 2016دوالر كندى لسنة  1 584  692و 2015لسنة ي كنددوالر  1 576 652السنوية البالغة  تهابمساهم
في المائة في السنة  83.5والتي يخصص منها المضيف كندا ومقاطعة كيبيك لإليجار وتكاليف األمانة المرتبطة به، 

 ؛2016- 2015لفترة السنتين  في االتفاقية لتعويض المساهمات من األطراف

كانون /يناير 1ة سنتين، تبدأ من مدلالتفاقية ل) VBو BZو BEو BY(تمديد الصناديق االستئمانية  يقرر - 2
 ؛2017كانون األول /ديسمبر 31وتنتهي في  2016الثاني 

دوالر  xx,xxx,xxxو 2015دوالر لعام  xx,xxx,xxxقدرها  (BY)على ميزانية برنامجية أساسية  يوافق - 3
 أدناه؛ *Xلألغراض المبينة في الجدول  2016لعام 

 Xنحو الوارد في الجدول على ال 2016و 2015جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات لعامي  يعتمد - 4
 أدناه؛

من خالل األنصبة  2015كانون الثاني /يناير 1تجديد احتياطي رأس المال العامل ابتداء من  يقرر - 5
 التفاقية التنوع البيولوجي؛ )BY(المقررة للصندوق االستئماني العام 

نامجية األساسية في المائة من الميزانية البر 7.5نسبة باحتياطي رأس المال العامل زيادة  يقرر - 6
 ، ويشمل ذلك تكاليف دعم البرنامج؛)BYالصندوق االستئماني (

الصندوق ( ةأن هناك عددا من األطراف لم تسدد مساهماتها إلى الميزانية األساسي يالحظ مع القلق - 7
 وسنوات سابقة؛ 2013لسنة ) BYاالستئماني 

لسنة ) BYالصندوق االستئماني ( ةساسياألطراف التي لم تسدد بعد مساهماتها إلى الميزانية األ يحث - 8
وسنوات سابقة؛ أن تقوم بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر المعلومات المتعلقة بحالة المساهمات  2013

 وأن يحدثها بانتظام؛) VBو BZو BEو BY(في الصناديق االستئمانية لالتفاقية 

فصاعدا، أال يحق لألطراف المتأخرة في  2005 ثانيكانون ال/يناير 1فيما يتعلق بالمساهمات من  يقرر - 9
في أن تصبح عضوا من أعضاء مكتب مؤتمر األطراف؛ وينطبق ذلك فقط في حالة ) 2(سداد مساهماتها ألكثر من سنتين 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وأاألطراف التي ليست من أقل البلدان نموا 

اته لمدة سنتين أو مساهمتأخر في سداد يترتيبات مع أي طرف في  أن يدخللألمين التنفيذي  رخصي - 10
لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون  ‘جدول زمني للمدفوعات’على  متبادلةأكثر لالتفاق بصورة 

عد استحقاقها، وأن ات مستقبال في مومساهمست سنوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع ال
 ؛مؤتمر األطرافأو ليرفع تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب 

لألمين التنفيذي أن ينقل الموارد فيما بين البرامج من بين كل من بنود التخصيص الرئيسية  يرخص - 11
أخرى ال  نية البرنامجية، بشرط أن تفرض حدودزافي المائة من مجموع المي 15أدناه، حتى نسبة  Xالمحددة في الجدول 

 ص من بنود الميزانية؛يخصتفي المائة على كل بند  25تتجاوز 

ة لميزانية البرنامجية األساسيإلى اجميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن المساهمات المقررة  يدعو - 12
)BY(  على وجه ذه المساهمات في الميزانية، وأن تسددها كانون الثاني من السنة التي وضعت فيها ه/يناير 1 ُ        ت ستحق في

 ؛السرعة

لألمين التنفيذي أن يدخل في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، والسحب من الموارد  يرخص - 13
 النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة غير المنفقة، والمساهمات عن الفترات المالية السابقة ومن اإليرادات المتنوعة؛

                                                           
  .            طراف الجداول             سيعد مؤتمر األ   *
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  :على تقديرات التمويل لألغراض التالية تهوافقرب عن ميع - 14

للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة الموافق عليها  )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص   )أ(
  أدناه؛ Xالتي حددها األمين التنفيذي والمدرجة في الجدول  2016- 2015لفترة السنتين 

لتيسير مشاركة البلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان  )BZ(لخاص الصندوق االستئماني الطوعي ا  )ب(
، على النحو 2016- 2015، في فترة السنتين التحول االقتصادينموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن أطراف 

  أدناه؛ Xالذي حدده األمين التنفيذي والوارد في الجدول 
الصندوق إلى وأعاله  14المذكورين في الفقرة إلى الصندوقين  األطراف على تقديم مساهمات يحث - 15
  ؛)أدناه Xانظر الجدول (لمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في أنشطة االتفاقية  VBاالستئماني 

الحكومية المنظمات األطراف والدول غير األطراف في االتفاقية، فضال عن المنظمات الحكومية، و يحث - 16
  ومية والمصادر األخرى، على المساهمة في الصناديق االستئمانية المالئمة لالتفاقية؛الدولية وغير الحك

لألمين  ويرخصأدناه  Xعلى مالك موظفي األمانة للميزانية البرنامجية الواردة في الجدول  يوافق - 17
االتفاقية،  التي تواجهبي التحديات الجديدة ات وظائف األمانة لتعديل مالك الوظائف كي تلاختصاصالتنفيذي بأن يستعرض 

  وكفالة األداء الفعال لألمانة وإجراء التعديالت الضرورية على عدد الموظفين في حدود الميزانية المتفق عليها؛
، كجهد لتحسين فعالية األمانة واستقدام موظفين ذوي كفاءة عالية إلى األمانة، أن لألمين التنفيذي يرخص - 18

باشرة مع األطراف، والحكومات والمنظمات، استجابة للعروض المتعلقة بالموارد يدخل في ترتيبات إدارية وتعاقدية م
البشرية وغيرها من وسائل دعم األمانة، حسبما يكون األمر الزما، في سبيل الوفاء الفعال بمتطلبات مهام األمانة، مع كفالة 

وينبغي أن . ألمم المتحدةن اإلداري واألساسي ليمالنظا ومع مراعاةاالستعمال الفعال للكفاءات والموارد والخدمات المتاحة، 
التي يجري تنفيذها في القائمة ذات الصلة تولى عناية خاصة إلمكانية إيجاد أوجه تآزر مع برامج العمل أو مع األنشطة 

  إطار المنظمات الدولية األخرى؛
من  33لمقدم لتنفيذ الفقرة للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على الدعم ا يعرب عن تقديره - 19

المتعلق بترتيبات االتصال المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في  9/34المقرر 
  إلى المدير التنفيذي مواصلة هذا الترتيب؛ ويطلبمقر األمم المتحدة في نيويورك، 

 )BY(حظة أن المساهمات في الميزانية البرنامجية األساسية جميع األطراف في االتفاقية إلى مال يدعو - 20
على ها سددكانون الثاني من السنة التي وضعت فيها هذه المساهمات في الميزانية، وإلى أن ت/يناير 1في السداد تستحق 

األنصبة ( X، ويحث األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك، أن تسدد المساهمات المبينة في الجدول وجه السرعة
 2015تشرين األول /أكتوبر 1، وبحلول 2015للسنة التقويمية  2014كانون األول من عام /ديسمبر 1بحلول  أدناه) المقررة

وفي هذا الصدد يطلب إبالغ األطراف بمبلغ مساهماتها في أقرب وقت ممكن في السنة التي تسبق ، 2016للسنة التقويمية 
  اهمات؛السنة التي تستحق فيها هذه المس

أعاله ويحترم تماما أحكام هذا  10أن الطرف الذي يدخل في ترتيب موافق عليه وفقا للفقرة  يقرر - 21
  أعاله؛ 9الترتيب ال يخضع لألحكام الواردة في الفقرة 

أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للبلدان النامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا والدول  يؤكد من جديد - 22
إلى  ويطلب، في أنشطة مؤتمر األطراف في االتفاقية التحول االقتصاديأطراف لصغيرة النامية، فضال عن زرية االج

ر على األقل قبل أشهستة  )BZ(           ُ  ّ                                                                األمانة أن ت ذك ر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 
األطراف التي هي في موقف يسمح لها بذلك  ويحثياجات المالية، االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، التي تتناول االحت

  ر على األقل قبل انعقاد اجتماع مؤتمر األطراف؛أشهد مساهماتها ثالثة يعلى أن تضمن تسد
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لنظر مؤتمر  2018- 2017إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج العمل لفترة السنتين  يطلب - 23

  :عشر، وأن يقدم ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي لثثااألطراف في اجتماعه ال
  ؛)BY االستئمانيالصندوق ( للميزانية البرنامجية مطلوبتقدير معدل النمو ال  )أ(
عن مستوى  في المائة 7.5بنسبة  )BY االستئمانيالصندوق (األساسية  الميزانية البرنامجية زيادة  )ب(

  ية؛سملقيمة االبا 2016- 2015ميزانية الفترة 
عند مستوى ميزانية الفترة ) BY االستئمانيالصندوق (األساسية اإلبقاء على الميزانية البرنامجية   )ج(

2015 -2016.  
  *2الشكل 

  *2016- 2015هيكل البرنامج لفترة السنتين 
  الهيكل العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمشيا مع النتيجة النهائية  2016-2015كتدبير مؤقت، خالل فترة السنتين  الهدختم اسيتم مراجعة هذا الهيكل العام، الذي *  
  .لالستعراض الوظيفي لألمانة

 

  للتنوع البیولوجي ةصندوق الیابان للتنوع البیولوجي وفریق دعم االستراتیجیات وخطط العمل الوطنی

  فریق مشروعات إدارة المعارف وتكنولوجیا المعلومات

علمي التقییم ال
  والرصد
(SAM) 

  الرصد والتقییم،
الھیئة الفرعیة 

للمشورة العلمیة 
 والتقنیة

 والتكنولوجیة

الدعم التقني 
  )(TSIللتنفیذ

المسائل االقتصادیة 
  والمالیة،

  ،األعمال قطاع
  المعارف، إدارة

الفریق العامل 
المفتوح العضویة 

 المخصص
الستعراض تنفیذ 

  االتفاقیة

بروتوكول 
السالمة 
  األحیائیة
(BS)   

 ،تعمیمال
 الشراكاتو

  والتواصل
(MPO) 

 
إشراك أقل البلدان نموا 
وأصحاب المصلحة، 

استراتیجیة،  وشراكات
والتواصل واالتصال 

والتثقیف والتوعیة 
 (CEPA) العامة

إدارة الموارد 
وخدمات 
 المؤتمرات

)(RMCS  

بروتوكول 
  ناغویا
(NP) 

  أفرقة المشروعات المشتركة بین القطاعات

(OES) مكتب األمین التنفیذي 
 األمین التنفیذي

 فریق بناء القدرات
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  معدل النمو المطلوب –السيناريو ألف 
 )BYالصندوق االستئماني ( األساسيةمن الميزانية  الموظفينالمتطلبات من  - 1الجدول 

  /1 2016- 2015 السنتينلفترة 
  2015 2016 

             ئة الفنية   الف ألف
 ASG 1 1 
 D-1 4 4 
 P-5  4 4 
 P-42 /   14.5 14.5 
 P-3 10 11 
 P-2 4 4 
 38.5 37.5 مجموع الفئة الفنية 
 27 27  مجموع فئة الخدمات العامة باء
 65.5 64.5 )باء+ ألف (المجموع الكلي  

                                     متقاسمة مع بروتوكول السالمة األحيائية  GS    ين ت ف ي  وظ و  P-3       وظائف      وثالثة   ، P-4       وظيفة و  ، P-5     يفة  وظ    من          في المائة     85    شمل  ت   / 1
                                       في المائة مع بروتوكول السالمة األحيائية    50      بنسبة    ة                    لبناء القدرات متقاسم  P-4       وظيفة   / 2

  
من الميزانية األساسية  نفاقاإلالمتطلبات من الموارد حسب بند  - 2الجدول 

  2016- 2015لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (
  )لدوالرات األمريكيةبآالف ا(

 2016 2015  الوصف 
 9,353.7 9,012.0  *الموظفين فتكالي أوال

 190.0 130.0 اجتماعات المكتب 
 420.0 420.0 السفر في مهام رسمية 
 120.0 120.0  عقود من الباطن/االستشاريون 
 2,081.3 1,312.3 االجتماعات 
 90.0 90.0 توعية عامة/مواد إعالمية 
 100.0 100.0 العمل اإلضافي/المؤقتة المساعدة 
 1,194.1 1,188.6  اإليجار والتكاليف المرتبطة به 
 418.5 418.5 مصروفات التشغيل العامة 
 13,967.6  12,791.4 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,815.8 1,662.9 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
  943.4                          احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 15,783.4 15,397.7  )     ثانيا  +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص 
 14,573.6 14,194.0  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (              صافي المجموع 

                                    مـع بروتوكـول السـالمة األحيائيـة             متقاسمة   GS         ووظيفتين   P-3              ، وثالثة وظائف P-4         ، ووظيفة P-5                   في المائة من وظيفة     85     تشمل    *
   .     50:50      بنسبة    ة      متقاسم  P-4      وظيفة و

           في المائة   3 .  17   4 1  20- 3 1  20        ميزانية    عن                        للزيادة بالقيمة االسمية                النسبة المئوية 
           في المائة      19.7        األطراف       قاسمه ت                                                      النسبة المئوية للزيادة في صافي المجموع الذي يتعين أن ت
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وية التي يتعين تمويلها من الميزانية األساسية االجتماعات المفتوحة العض - 3الجدول 

  2016- 2015لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015      الوصف 
   االجتماعات 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية  والعشرونع عشر تاساالجتماعان ال 

 والتقنية والتكنولوجية
450.0 450.0 

 550.0  **ستعراض تنفيذ االتفاقيةابشأن العضوية  مفتوحاجتماع  
 ةالمخصص للمادالعضوية  فريق العامل المفتوحللتاسع لا االجتماع 

 )في تعاقب(واألحكام المتصلة بها ) ي(8
340.0  

كاجتماع لألطراف في  تفاقية التنوع البيولوجي العاملال ثانياالجتماع ال 
  *(COP/MOP-2) بروتوكول ناغويا

 528.9 

  492.3 492.3 عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لثلثااالجتماع ا 
 2,021.2 1,282.3        المجموع 

  .عشر لمؤتمر األطراف لثمع االجتماع الثا زامنبالت *
  .المشاركة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أموالتشمل ** 

  
الصندوق (من الميزانية األساسية بة ع       ٌحسب الش المتطلبات من الموارد  - 4الجدول 

  2016- 2015لفترة السنتين ) BYاالستئماني 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  2016 2015  الوصف 
    البرامج أوال

 1,416.0 1,335.3                    مكتب األمين التنفيذي 
 2,738.6 2,699.0                      التقييم العلمي والرصد 
 1,992.5 1,239.1                بروتوكول ناغويا /                     الحصول وتقاسم المنافع 
 1,909.2 2,218.0                  الشراكات والتواصل و      تعميم   ال 
 2,796.4 2,207.8         للتنفيذ              الدعم التقني 
 3,114.9 3,092.2                               إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 13,967.6 12,791.4  )   أوال (               المجموع الفرعي  

 1,815.8 1,662.9  في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 15,783.4 14,454.3  )     ثانيا  +     أوال  (    نية             مجموع الميزا  

   943.4                          احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 15,783.4 15,397.7  )     ثالثا  +       ثانيا   +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص 
 14,573.6 14,194.0  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (              صافي المجموع 
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حسب بند اإلنفاق لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول المستقلة المتطلبات من الموارد  - 5الجدول 
  2016- 2015وتقاسم المنافع لفترة السنتين 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
  2016 2015  الوصف 

 598.6 415.6  *تكاليف الموظفين أوال
 35.0 35.0 اجتماعات المكتب 
 30.0 0.0 تثالاجتماعات لجنة االم 
 30.0 30.0 اجتماعات الفريق االستشاري غير الرسمي لغرفة تبادل المعلومات 
 0.0 328.9 (COP-MOP/2) في البروتوكول االجتماع الثاني لألطراف 
 20.0 20.0 تكاليف ترجمة غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 
تماع الثاني لألطراف في مشاركة األطراف من البلدان النامية في االج 

 البروتوكول
0.0 200.0 

 1,242.5 500.6 )أوال(المجموع الفرعي  
 161.5 65.1 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
  147.7  )في المائة 7.5( حتياطي رأس المال العاملا ثالثا

 1,404.0 713.4 )ثانيا+ أوال (مجموع الميزانية  
   P-3إلى  P-2من  وظيفةة رتبع فرق التكلفة لرفتشمل * 

  .2015الطوعية في عام  موالمن األ ةلغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مدفوع P-3 وظيفة
  
  
  

لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول  من الموظفين ةالمتطلبات المستقل – 6الجدول 
  2016- 2015وتقاسم المنافع لفترة السنتين 

  
  2015 2016 

   الفنية الفئة ألف
 P-3* 2 3 
 P-2 1 1 
 4 3 مجموع الفئة الفنية 
 1 1  مجموع فئة الخدمات العامة باء
 5 4 )باء+ ألف (المجموع  

  .2015الطوعية في عام  موالمن األ ةلغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مدفوع P-3 وظيفة  *
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لفترة ) BYالصندوق االستئماني (األساسية المتطلبات من الموارد من الميزانية  - 7الجدول 

  التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا مع استبعاد 2016- 2015السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015  الوصف 
 8,755.1 8,596.4  *الموظفين فتكالي أوال
 155.0 95.0 اجتماعات المكتب 
 420.0 420.0 السفر في مهام رسمية 
 100.0 100.0  عقود من الباطن/تشاريوناالس 
 1,492.3 1,282.3 االجتماعات 
 90.0 90.0 توعية عامة/مواد إعالمية 
 100.0 100.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة 
 1,194.1 1,188.6  اإليجار والتكاليف المرتبطة به 
 418.5 418.5 مصروفات التشغيل العامة 
 12,725.1 12,290.8 )أوال(المجموع الفرعي  
 1,654.3 1,597.8 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
  795.6  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 14,379.4 14,684.3 )ثانيا+ أوال (مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيفال: ناقص 
 13,169.5 13,480.6 )ألطرافالمبلغ المطلوب أن تتقاسمه ا( صافي المجموع 

متقاسمة مع بروتوكول السالمة  GSين تفيووظ P-3 وظائف ، وثالثP-4 وظيفة، وP-5 وظيفةفي المائة من  85شمل ت  *
  .50:50بنسبة  ةمتقاسم P-4 وظيفةاألحيائية و

  في المائة  9.4  2014-2013النسبة المئوية للزيادة بالقيمة االسمية عن ميزانية 
  في المائة 10.9  ئوية للزيادة في صافي المجموع الذي يتعين أن تتقاسمه األطرافالنسبة الم

  
) BYالصندوق االستئماني (المتطلبات من الموظفين من الميزانية األساسية  - 8الجدول 

  /1التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا مع استبعاد 2016- 2015لفترة السنتين 

  
  2015 2016 

                الفئة الفنية ألف
 ASG  1 1 
 D-1 4 4 
 P-5 4 4 
 P-42 /   14.5 14.5 
 P-3 8 8 
 P-2 3 3 
 34.5 34.5 مجموع الفئة الفنية 

 26 26  مجموع فئة الخدمات العامة باء
 60.5 60.5 )باء+ ألف (المجموع الكلي  

   ؛                              مة مع بروتوكول السالمة األحيائية     متقاس  GS         ووظيفتين   P-3             ، وثالث وظائف P-4         ، ووظيفة P-5      وظيفة              في المائة من     85    شمل  ت   / 1
                                       في المائة مع بروتوكول السالمة األحيائية    50      بنسبة    ة                    لبناء القدرات متقاسم  P-4       وظيفة   / 2
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  المرفق األول
 مالك الوظائفب 2014- 2013في السنتين  نطاق األمانة بأسرهاعلى مالك الوظائف مقارنة 

  2016- 2015المقترح لفترة السنتين 
  ل ناغويابروتوكو شاملة

  
  2013 2014 2015 2016 

     الفئة الفنية    ألف
 ASG 1 1 1 1 
 D-1 4 4 4 4 
 P-5 4 4 4 4 
 P-4 14.5 14.5 14.5 14.5 
 P-3 8 8 10 11 
 P-2 1 1 4 4 
 38.5 37.5 32.5 32.5 مجموع الفئة الفنية 

 27 27 27 27                         مجموع فئة الخدمات العامة    باء
 65.5 64.5 59.5 59.5  )   باء  +     ألف  (      مجموع   ال 

النسبة المئوية للزيادة عن     جيم
 السنتين السابقتين

   8.4% 
  %10 و 

  
  
  

بمالك الوظائف  2014- 2013في السنتين  نطاق األمانة بأسرهامقارنة مالك الوظائف على 
   2016- 2015المقترح لفترة السنتين 

  بروتوكول ناغويا مع استبعاد
  

  2013 2014 2015 2016 
                 الفئة الفنية    ألف

 ASG  1 1 1 1 
 D-1 4 4 4 4 
 P-5 4 4 4 4 
 P-4 14.5 14.5 14.5 14.5 
 P-3 8  8 8 8 
 P-2 1  1  3  3 
 34.5 34.5 32.5 32.5                    مجموع الفئة الفنية 

 26 26 27 27                         مجموع فئة الخدمات العامة    باء
 60.5 60.5 59.5 59.5  )   باء  +     ألف  (        المجموع  

النسبة المئوية للزيادة عن السنتين     جيم
 السابقتين

   1.7 % 
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  المرفق الثاني

 2016- 2015 سنتينللالمقترحة  الميزانية البرنامجيةب 2014- 2013سنتين مقارنة الميزانية البرنامجية لل
  بروتوكول ناغويا شاملة

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016 2015 2014 2013          المصروفات

     البرامج
  1,416.0 1,335.3 1,275.7 1,193.6                    مكتب األمين التنفيذي
 2,738.6 2,699.0 2,549.7 2,509.7                      التقييم العلمي والرصد
 1,992.5 1,239.1 2,099.8 2,059.8                بروتوكول ناغويا /                     الحصول وتقاسم المنافع

 1,909.2 2,218.0 1,622.5 1,591.0                شراكات والتواصل           التعميم وال
 2,796.4 2,207.8 1,522.3 1,158.9        للتنفيذ              الدعم التقني

 3,114.9 3,092.2 2,948.5 2,910.2                               إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات
 13,967.6 12,791.4 12,018.4 11,423.1                المجموع الفرعي

 1,815.8 1,662.9 1,562.4 1,485.0 في المائة 13عم البرنامج رسوم د
  943.4  86 احتياطي رأس المال العامل

 15,783.4 15,397.7 13,580.8 12,994.1         المجموع
 (1,209.8) (1,203.7) 978.3 959.2                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص

 14,573.6 14,194.0 12,302.4 11,735.0  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع 

 28,767.6  24,037.4         السنتين     فترة       مجموع 

  
   2016- 2015بالميزانية البرنامجية المقترحة للسنتين  2014- 2013مقارنة الميزانية البرنامجية للسنتين 

  بروتوكول ناغويامع استبعاد 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015 2014 2013          المصروفات
     البرامج

 1,416.0 1,335.3 1,275.7 1,193.6                    مكتب األمين التنفيذي
 2,738.6 2,699.0 2,549.7 2,509.7       والرصد   ي             التقييم العلم

 750.0 738.5 2,099.8 2,059.8                بروتوكول ناغويا /                     الحصول وتقاسم المنافع
 1,909.2 2,218.0 1,622.5 1,591.0                           التعميم والشراكات والتواصل

 2,796.4 2,207.8 1,522.3 1,158.9               التقني للتنفيذ       الدعم
 3,114.9 3,092.2 2,948.5 2,910.2                               إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات

 12,725.1 12,290.9 12,018.4 11,423.1                المجموع الفرعي
 1,654.3 1,597.8 1,562.4 1,485.0          في المائة    13                  رسوم دعم البرنامج 

  795.6  86                         احتياطي رأس المال العامل
 14,379.4 14,684.3 13,580.8 12,994.1         المجموع
 (1,209.8) (1,203.7) 978.3 959.2                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص

 13,169.5 13,480.6 12,302.4 11,735.0  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع 
 26,650.1  24,037.4                    مجموع فترة السنتين
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  لثالثالمرفق ا
  بالقيمة االسمية في المائة 7.5بنسبة  2014-2013ميزانية  زيادة - السيناريو باء 

  ))ب(23الفقرة ، 11/31المقرر (
في في المائة إلى نفس افتراضات الميزانية المقترحة  7.5 بنسبةتستند الزيادة في الميزانية البرنامجية لالتفاقية  - 1

 :مع االستثناءات التاليةالسيناريو ألف 

 P-2 وظيفة، وP-3تستبعد التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا، أي تكاليف الموظفين لثالثة وظائف   )أ(
؛ وتكاليف خدمة المؤتمرات ومشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في االجتماع الثاني GS وظيفةو

بروتوكول ناغويا مختلف اجتماعات وتكاليف الترجمة في  لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛
  ؛غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في بروتوكول ناغوياول

في لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الميزانية األساسية ال توجد تكاليف   )ب(
  ؛ذ االتفاقيةالجتماع المفتوح العضوية بشأن استعراض تنفيا

  .في المائة 7.5في المائة بدال من  6.11الزيادة المقترحة في احتياطي رأس المال العامل تبلغ   )ج(
  2014- 2013في الميزانية األساسية للفترة بالقيمة االسمية في المائة  7.5آثار الزيادة بنسبة 

 اسيةمدرجة في الميزانية األس ليستالتكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا  - 1

                  هم أطراف يمثلـون    )   23 (                       من بينها أكثر من النصف   -      طرفا    51                                      مع دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ مع  •
                                                                                                       أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيكون العبء المالي لدعم التكاليف المستقلة مفرطا على 

                                                  صول وتقاسم المنافع هو الركيزة الثالثـة التفاقيـة               ونظرا ألن الح  .                    من البلدان المتقدمة      نسبيا                األطراف القليلة 
                                    إلى العمل المتكامل لبروتوكول ناغويا         بالنظر                                 التزام على جميع أطراف االتفاقية، و   و                         التنوع البيولوجي ولهذا فه

                                                                                                 وبرنامج عمل االتفاقية المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، هناك خطر بأن عمل االتفاقية سـيتأخر وسيضـيع   
                  إلى أن يتوافر عدد       2016-    2015                                                          مرار التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه خالل فترة السنتين          الزخم الست

                                  وسوف يضمن إدراج التكاليف المستقلة   .                                                             كاف من األطراف للمشاركة في التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا
                           وتقاسم المنافع فـي إطـار                                                                            لبروتوكول ناغويا في الميزانية األساسية استمرار العمل وتعجيله بشأن الحصول

  .             من أهداف أيشي    16                            االتفاقية فضال عن تحقيق الهدف 

جتماع السادس اللفي الميزانية األساسية  لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية جد تكاليفوال ت - 2
 ألول للجنة الفرعية المعنية بالتنفيذاالجتماع اللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أو 

                          االجتماع السـادس للفريـق    (                                                                      مشاركة البلدان النامية األطراف في االجتماع المفتوح العضوية بشأن التنفيذ    إن  •
                قد تنخفض نظـرا    )      تنفيذ                                       االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بال   أو                                       العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 

                                                          مشاركة األطراف في اجتماعات االتفاقية وتخصيص األموال المستلمة                 لألموال الطوعية ل              نخفاض المستمر   لال
                                                                                                  على نحو تفضيلي إلى أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تمشيا مع إجراء تخصيص التمويـل  

            عملية صـنع                   األطراف مشتركة في             لم تكن جميع                    ض عمل االتفاقية إذا       وسيقوBZ.                        من الصندوق االستئماني 
                                                                     بلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الميزانية األساسية، يمكن   ال                       ومع تغطية التكاليف ألقل   .       القرار

                                                                                          تخصيص األموال الطوعية إلى بلدان نامية أطراف أخرى وإلى أطراف التحول االقتصـادي ممـا يضـمن    
  .                         ة لجميع األطراف في االجتماع    كامل           المشاركة ال
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 في المائة 7.5في المائة بدال من  6.11حتياطي رأس المال العامل تبلغ الزيادة في ا - 3

استمرارية عمليات أمانة االتفاقية في حالة وجود عجز مؤقت في  ضمانيخدم احتياطي رأس المال العامل  •
وأي . أو لتغطية االلتزامات الطارئة في حالة حل المنظمة/ات في وقت متأخر ومساهمالنقدية، مع قدوم ال

التعليمات  تنصو. في أقرب وقت ممكنمن المساهمات ب من احتياطي رأس المال العامل يجب رده سح
 نسبتهمستوى ثابت  أنه ينبغي اإلبقاء على احتياطي نقدي عامل عندعلى العامة  يةصناديق االستئمانلاإلدارية ل

الصناديق االستئمانية لتغطية  في المائة من تقديرات النفقات السنوية المقررة، وذلك خالل تنفيذ أنشطة 15
 التزاماتأي العجوزات، واستخدامها للوفاء بالنفقات المالية في إطار الصندوق االستئماني، بما في ذلك 

 .للتصفية

في المائة سنويا بالنظر إلى  15 بنسبةالمحدد إلى المستوى وقد تدعو الحاجة إلى زيادة مستوى االحتياطي  •
. في فترة الميزانية التالية ةاتهم المقررمساهمرصيد المرحل أو الفوائض لتعويض ممارسة األطراف استخدام ال

قد يتطلب اإلقرار بالتزامات  (IPSAS) اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاموباإلضافة إلى ذلك، فإن 
 .جديدة طويلة األجل التفاقية التنوع البيولوجي

  
  مع استبعاد بروتوكول ناغويافي المائة  7.5 –السيناريو باء 

الصندوق (من الميزانية األساسية  نفاقاإلالمتطلبات من الموارد حسب بند  - 1الجدول 
  *2016- 2015لفترة السنتين ) BYاالستئماني 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016 2015  الوصف 
 8,755.1 8,596.4  **الموظفين فتكالي أوال

 190.0 130.0 اجتماعات المكتب 
 415.0 415.0 السفر في مهام رسمية 
 100.0 100.0 عقود من الباطن/االستشاريون 
 1,292.3 1,282.3 االجتماعات 
 90.0 90.0  توعية عامة/مواد إعالمية 
 120.0 120.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة 
 1,194.1 1,188.6  اإليجار والتكاليف المرتبطة به 
 418.5 418.5 لعامةمصروفات التشغيل ا 
 7.5 7.5  التدريب 
 12,582.6 12,348.4 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,635.7 1,605.3 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
  396.9                          احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 14,218.3 14,350.5  )     ثالثا  +       ثانيا   +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)       المضيف                مساهمة من البلد   ال  :     ناقص 
 13,008.5 13,146.8  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع  
                بالقيمة االسمية           في المائة     7.5            زيادة بنسبة    *

                                       متقاسمة مع بروتوكول السالمة األحيائيـة   GS    ين ت ف ي  وظ و  P-3       وظائف      وثالث  ، P-4       وظيفة و  ، P-5       وظيفة             في المائة من     85    شمل  ت    **
       50:50              متقاسمة بنسبة   P-4     ظيفة   وو

           في المائة   5 . 7   4   201- 3 1  20        ميزانية    عن                                       النسبة المئوية للزيادة بالقيمة االسمية 
           في المائة   8 . 8               تقاسمه األطراف ت                              في صافي المجموع الذي يتعين أن          لالنخفاض               النسبة المئوية 
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  السيناريو باء
) BYالصندوق االستئماني (المتطلبات من الموظفين من الميزانية األساسية  - 2الجدول 

  |1 *2016- 2015لفترة السنتين 

  2015 2016 
                الفئة الفنية    ألف

 ASG  1  1 
 D-1 4 4 
 P-5 4 4 
 P-4**   14.5 14.5 
 P-3 8 8 
 P-2  3 3 
 34.5 34.5  مجموع الفئة الفنية 

 26 26 مجموع فئة الخدمات العامة    باء
 60.5 60.5 )باء+ ألف (المجموع الكلي  
           في المائة     7.5            زيادة بنسبة    *
                                 متقاسمة مـع بروتوكـول السـالمة      GS    ين ت   وظف و  P-3     ائف  وظ      وثالث  ، P-4       وظيفة و  ، P-5       وظيفة             في المائة من     85    شمل  ت   / 1

   ؛        األحيائية
   .                            في المائة مع السالمة األحيائية    50                                بشأن بناء القدرات متقاسمة بنسبة   P-4       وظيفة    **

  
  

  السيناريو باء
عات المفتوحة العضوية التي يتعين تمويلها من الميزانية األساسية االجتما - 3الجدول 

  *2016- 2015لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015      الوصف 
   االجتماعات 
للهيئة الفرعية للمشورة ن ووالعشرع عشر تاسال اناالجتماع 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية
450.0 450.0  

 350.0  بشأن استعراض تنفيذ االتفاقيةالعضوية  توحمفاجتماع  
المخصص  ةاالجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوي 

 )في تعاقب( واألحكام المتصلة بها) ي(8للمادة 
340.0  

عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع  لثاالجتماع الثا 
 (COP-13) البيولوجي

492.3 492.3 

 1,292.3 1,282.3         المجموع 
           في المائة     7.5      بنسبة                    زيادة في الميزانية   *
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  السيناريو باء

الصندوق (من الميزانية األساسية  ة ُ  ش عبحسب الالمتطلبات من الموارد  - 4الجدول 
  *2016- 2015لفترة السنتين ) BYاالستئماني 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015  الوصف 
    البرامج 
 1,426.0 1,345.3         التنفيذي            مكتب األمين أوال
 2,738,6 2,699.0       والرصد                التقييم العلمي 

 785.0 773.5                بروتوكول ناغويا /                     الحصول وتقاسم المنافع 
 1,909.2 2,218.0    اصل                        التعميم، والشراكات والتو 
 2,596.4 2,207.8         والتنفيذ              الدعم التقني 
 3,127.4 3,104.8                               إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 12,582.6 12,348.4  )   أوال (              لمجموع الفرعي  ا 

 1,635.7 1,605.3 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 14,218.3 13,953.7  )     ثانيا  +     أوال  (                مجموع الميزانية   
  396.9                          احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 14,218.3 14,350.5  )     ثالثا  +       ثانيا   +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)                   مة من البلد المضيف    مساه  ال  :     ناقص 
 13,008.5 13,146.8  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع  
           في المائة     7.5      بنسبة                    زيادة في الميزانية   *
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  المرفق الرابع
  في المائة بالقيمة االسمية 7.5بنسبة  2014- 2013زيادة ميزانية  - السيناريو جيم 

  المستقلة لبروتوكول ناغوياالتكاليف  شاملة
  ))ب(23، الفقرة 11/31المقرر (

) شاملة التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا(في المائة  7.5 بنسبةتستند الزيادة في الميزانية البرنامجية لالتفاقية  - 1
 :إلى نفس افتراضات الميزانية المقترحة في السيناريو ألف مع االستثناءات التالية

كام المتصلة بها حواأل) ي(8االجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  يتم تمويل  )أ(
بالتعاقب مع االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية  2016- 2015 السنتين من المصادر الطوعية في السنة األولى من فترة

  ؛(SBSTTA-19) للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
في تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الميزانية األساسية د ال توج  )ب(

  الجتماع المفتوح العضوية بشأن استعراض تنفيذ االتفاقية؛ا
في تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الميزانية األساسية ال توجد   )ج(

  ثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛الجتماع الا
  ؛2016-2015في مكتب األمين التنفيذي للفترة  D-1تجميد وظيفة نائب األمين التنفيذي   )د(
  ؛2016-2015واألحكام المتصلة بها في فترة السنتين ) ي(8للمادة  P-2ال توجد وظيفة جديدة   )ه(
  ؛2016- 2015في المائة من النفقات المقررة لفترة السنتين  5 نسبة مال العامل عنديظل احتياطي رأس ال  )و(
  لسفر، والمساعدة المؤقتة والوقت اإلضافي؛ل المخصصة موالاأل تخفيض  )ز(

التكاليف  شاملة( 2014- 2013في المائة بالقيمة االسمية في الميزانية األساسية للسنتين  7.5آثار الزيادة بنسبة 
  )لبروتوكول ناغويا المستقلة

 من مصادر طوعية )ي(8عامل المعني بالمادة االجتماع التاسع للفريق التمويل  - 1

في الميزانية األساسية، سيحتاج ) ي(8المعني بالمادة العامل إذا لم يتم إدراج التمويل لعقد االجتماع التاسع للفريق  •
االجتماع الثاني  خاللمؤكدة من المانحين تعهدات الال منتحديد األموال الطوعية التي تغطي التكاليف إلى األمر 

الجتماع الثاني لوهذا التعهد أو التعهدات سيتم اعتمادها كجزء من المقرر بشأن الميزانية . عشر لمؤتمر األطراف
 .عشر لمؤتمر األطراف

المفتوح األساسية لالجتماع في الميزانية تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  دجال تو - 2
 العضوية بشأن تنفيذ االتفاقية

االجتماع األول للهيئة الفرعية (إن مشاركة البلدان النامية األطراف في االجتماع المفتوح العضوية بشأن التنفيذ  •
ا لالنخفاض قد تنخفض نظر) االجتماع السادس للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةأو المعنية بالتنفيذ 

المستمر لألموال الطوعية لمشاركة األطراف في اجتماعات االتفاقية وتخصيص األموال المستلمة على نحو 
تفضيلي إلى أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية تمشيا مع إجراء تخصيص التمويل من الصندوق 

ومع تغطية . األطراف مشتركة في عملية صنع القرار                                    وسيقو ض عمل االتفاقية إذا لم تكن جميع .BZاالستئماني 
التكاليف ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الميزانية األساسية، يمكن تخصيص األموال 

لة لجميع كامالطوعية إلى بلدان نامية أطراف أخرى وإلى أطراف التحول االقتصادي مما يضمن المشاركة ال
 .أو االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ السادس للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذجتماع األطراف في اال
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الثاني في الميزانية األساسية لالجتماع تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  ال توجد - 3

 وكول ناغويالمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروت

مع القرار بعقد اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بالتزامن مع االجتماع  •
كال  فيالثالث عشر لمؤتمر األطراف، فإن مشاركة األطراف من البلدان النامية وأطراف التحول االقتصادي 

فيه األمانة،  عمالذي تدحاليا ال من العرف المتبع واحد لكل طرف، بد مشارك تطلب حضور أكثر منتالصكين س
عند  –باستخدام أموال طوعية؛ حضور نفس المشارك في كال اجتماعي بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف 

ومع تغطية تكاليف أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من . عقدهما في تعاقب الواحد بعد اآلخر
اسية، يمكن زيادة أموال طوعية كافية لتغطية تكلفة مشارك إضافي لحضور االجتماع الثاني لمؤتمر الميزانية األس

 .األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

  2016- 2015لفترة السنتين  D-1تجميد وظيفة نائب األمين التنفيذي  - 4

شطة الحكومية الدولية في إطار االتفاقية، وينسق العمليات ة عن العمليات واألنييتولى نائب األمين التنفيذي المسؤول •
اليومية وإدارة األمانة، باإلضافة إلى تمثيل األمين التنفيذي في االجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات، ويقدم 

على                                                                                  ُ            المشورة بصدد السياسات، وينسق األنشطة االستراتيجية وأنشطة التخطيط لألمانة بين مختلف ش عبها، ويشرف 
ن محتوى الميزانية البرنامجية، بشأتحضير التقارير إلى مؤتمر األطراف، ويقدم المشورة إلى األمين التنفيذي 

عب من وجهة نظر جوهرية ويعمل كنقطة اتصال مع برنامج األمم                                        ُوتوزيع الموارد على البرامج الفرعية والش 
ووكاالت األمم المتحدة األخرى ذات الصلة،  (UNON)ومكتب األمم المتحدة في نيروبي ) يونيب(المتحدة للبيئة 

وسوف يؤثر تجميد هذه الوظيفة سلبا على عمليات األمانة ويؤخر . ةصلبشأن المسائل اإلدارية والمسائل ذات ال
  .تنفيذ األنشطة اليومية، مما يعيق من قدرة األمانة على تحقيق برنامج عملها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة

 2016- 2015من الميزانية األساسية في فترة السنتين ) ي(8لمادة بشأن ا P-2ل وظيفة تموي عدم - 5

واألحكام المتصلة بها من المساهمات ) ي(8خالل السنوات الست الماضية، قدم الدعم لعمل االتفاقية بشأن المادة  •
المحلية للمشاركة بفاعلية وساهمت هذه الوظيفة أيضا في دعم المجتمعات األصلية و. الطوعية من حكومة إسبانيا

تركيز على المجتمعات ج عنها من بروتوكول ناغويا، مع في المفاوضات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وما نت
وفي غياب التمويل من الميزانية األساسية الستمرار هذه . األصلية والمحلية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

لمواصلة العمل بشأن بناء  جديدة ستحتاج األمانة إلى تحديد أموال طوعية ،2016- 2015الوظيفة في فترة السنتين 
واألحكام المتصلة بها والعناصر ) ي(8لمجتمعات األصلية والمحلية في إطار برامج العمل المتعلقة بالمادة لقدرات ال

إضافي للمجتمعات  دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ، يلزم تقديم دعمومع . ذات الصلة في بروتوكول ناغويا
األصلية والمحلية في التنفيذ الفعال للبروتوكول، مع تركيز على المعارف التقليدية المرتبطة، بما في ذلك من خالل 

) ي(8وعالوة على ذلك، ومع إسراع الفريق العامل المعني بالمادة . بناء القدرات وإعداد البروتوكوالت المجتمعية
واألحكام المتصلة بها، بما في ذلك ) ي(8يهية المتعلقة بالتنفيذ الوطني للمادة من أعماله بشأن المبادئ التوج

يؤثر سلبا على الفعالية  دالعناصر التي ترتبط مباشرة بالتنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، فإن فقدان هذه الوظيفة ق
 .2020يجية في عام والتاريخ النهائي للخطة االسترات 18لجهود المبذولة نحو الهدف هذه االشاملة ل

 :2016-2015في المائة من النفقات المقررة للفترة  5 نسبة يظل احتياطي رأس المال العامل عند - 6

يخدم احتياطي رأس المال العامل ضمان استمرارية عمليات أمانة االتفاقية في حالة وجود عجز مؤقت في النقدية،  •
وأي سحب من . امات الطارئة في حالة حل المنظمةأو لتغطية االلتز/مع قدوم المساهمات في وقت متأخر و

وتنص التعليمات اإلدارية للصناديق . احتياطي رأس المال العامل يجب رده من المساهمات في أقرب وقت ممكن
في المائة من  15االستئمانية العامة على أنه ينبغي اإلبقاء على احتياطي نقدي عامل عند مستوى ثابت نسبته 
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السنوية المقررة، وذلك خالل تنفيذ أنشطة الصناديق االستئمانية لتغطية العجوزات، واستخدامها  تقديرات النفقات
 .للتصفية التزامات أيللوفاء بالنفقات المالية في إطار الصندوق االستئماني، بما في ذلك 

يا بالنظر إلى ممارسة في المائة سنو 15وقد تدعو الحاجة إلى زيادة مستوى االحتياطي إلى المستوى المحدد بنسبة  •
وباإلضافة . رحل أو الفوائض لتعويض مساهماتهم المقررة في فترة الميزانية التالية                         األطراف استخدام الرصيد الم 

قد يتطلب اإلقرار بالتزامات جديدة طويلة  (IPSAS) اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامإلى ذلك، فإن 
 .بيولوجياألجل التفاقية التنوع ال

 للسفر، والمساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي المخصصة تخفيض األموال - 7

هذه في وأي تخفيض . األموال المخصصة للسفر، والمساعدة المؤقتة والعمل اإلضافييلزم لعمل األمانة تقديم  •
معتمدة من مؤتمر تمشيا مع المقررات البواليتها  الضطالععلى اعلى قدرة األمانة  تأثيرا معاكسااألموال سيؤثر 

 .األطراف
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  بروتوكول ناغويا شاملةفي المائة  7.5 –السيناريو جيم 

) BYالصندوق االستئماني (من الميزانية األساسية  إلنفاقالمتطلبات من الموارد حسب بند ا - 1الجدول 
  *2016- 2015لفترة السنتين 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016 2015  الوصف 

 8,978.8 8,644.5  **لموظفينا فتكالي أوال
 190.0 130.0 اجتماعات المكتب 
 389.0 389.0 السفر في مهام رسمية 
 120.0 120.0 عقود من الباطن/االستشاريون 
 1,681.3 972.3 االجتماعات 
 90.0 90.0  توعية عامة/مواد إعالمية 
 90.0 90.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة 
 1,194.1 1,188.6  المرتبطة به اإليجار والتكاليف 
 418.5 418.5 مصروفات التشغيل العامة 
 13,151.7 12,043.0  )أوال(المجموع الفرعي  

 1,709.7 1,565.6 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 0.0 99.1  احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 14,861.4 13,707.6 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيفال: ناقص 
 13,651.6 12,503.9 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(صافي المجموع  

  في المائة 7.5في الميزانية بنسبة زيادة   *
متقاسمة مع  P-4وظيفة ئة من في الما 50و GSفتين يووظ P-3، وثالث وظائف P-4، ووظيفة P-5وظيفة في المائة من  85شمل ت  **

  بروتوكول السالمة األحيائية
  في المائة 7.5  2014-2013النسبة المئوية للزيادة بالقيمة االسمية عن ميزانية 

  في المائة 8.8  النسبة المئوية لالنخفاض في صافي المجموع الذي يتعين أن تتقاسمه األطراف
  

  السيناريو جيم
  /2 /1 2016- 2015لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (ين من الميزانية األساسية المتطلبات من الموظف - 2الجدول 

  2015 2016 
    الفئة الفنية ألف

 ASG  1 1 
 D-1 4 4 
 P-5 4  4 
 P-43/  14.5 14.5 
 P-3 10 11 
 P-2 3 3 
 37.5 36.5  مجموع الفئة الفنية 
 27 27 مجموع فئة الخدمات العامة باء
 64.5 63.5 )باء+ ألف (ع الكلي المجمو 

  بالقيمة االسمية في المائة 7.5بنسبة في الميزانية زيادة   /1
مع  في المائة 15بنسبة  متقاسمة GSين تفيووظ P-3 وظائف ، وثالثP-4 وظيفة، وP-5 وظيفةفي المائة من  85شمل ت  /2

  بروتوكول السالمة األحيائية؛
  .في المائة مع السالمة األحيائية 50اسمة بنسبة بشأن بناء القدرات متق P-4 وظيفة  /3
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  السيناريو جيم
االجتماعات المفتوحة العضوية التي يتعين تمويلها من الميزانية األساسية  - 3الجدول 

  *2016- 2015لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015 الوصف 
   االجتماعات 
ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتاسع عشر والعشر اناالجتماع 

 والتقنية والتكنولوجية
450.0 450.0 

 350.0 0.0 )في تعاقب( اجتماع مفتوح العضوية بشأن تنفيذ االتفاقية 
المخصص للمادة  ةاالجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوي 

 **)في تعاقب(واألحكام المتصلة بها ) ي(8
0.0  

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في االجتماع الثاني  
  ***بروتوكول ناغويا

0.0 328.9 

 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
(COP-13) 

492.3 492.3 

 1,621.2 942.3 المجموع 
  بالقيمة االسمية في المائة 7.5زيادة في الميزانية بنسبة   *

  ادر طوعيةتم تمويله من مص  **
  بالتزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف  ***
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  جيمالسيناريو 

) BYالصندوق االستئماني (من الميزانية األساسية  ة                           ُ  لمتطلبات من الموارد حسب الش عبا - 4الجدول 
  *2016- 2015لفترة السنتين 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016 2015  الوصف 

    البرامج أوال
 1,172.6 1,096.8 تب األمين التنفيذيمك 
 2,730.6 2,691.0 التقييم العلمي والرصد 
 1,777.5 1,224.1 بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافع 
 1,773.7 5.0///1,74 اصلالتعميم، والشراكات والتو 
 2,587.4 2,198.8 لتنفيذلالدعم التقني  
 3,109.9 3,087.3 إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 13,151.7 12,043.0 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,709.7 1,565.6 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 14,861.4 13,608.6 )ثانيا+ أوال (مجموع الميزانية   

  99.1  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 14,861.4 13,707.6 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيفال: ناقص 
 13,651.6 12,503.9 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(صافي المجموع  

  بالقيمة االسمية في المائة 7.5زيادة في الميزانية بنسبة  *
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  المرفق الخامس
  سميةبالقيمة اال 2014- 2013إلبقاء على ميزانية ا - السيناريو دال 

  ))ب(23، الفقرة 11/31المقرر (
تستند الزيادة الصفرية في الميزانية البرنامجية لالتفاقية إلى نفس افتراضات الميزانية المقترحة مع االستثناءات  - 1

 :التالية

، P-2، ووظيفة P-3تستبعد التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا، أي تكاليف الموظفين لثالث وظائف   )أ(
وتكاليف خدمة االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  ؛لخدمات العامةووظيفة من فئة ا

اجتماعات بروتوكول ناغويا وتكاليف ترجمة  فمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ ومختلتكاليف و
  ناغويا؛بروتوكول /غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

في ) االجتماع التاسع عشر(هناك اجتماع واحد فقط للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية   )ب(
  ؛أيام ةالذي سيجتمع لمدة ست 2016عام 

واألحكام المتصلة بها ) ي(8يتم تمويل االجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة   )ج(
  ؛2016-2015فترة السنتين من طوعية في السنة الثانية من مصادر 
ة مدلواألحكام المتصلة بها ) ي(8االجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة  يعقد  )د(

  ؛(SBSTTA-19)ثالثة أيام عمل في تعاقب مع االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
  ؛تعقد جميع االجتماعات المفتوحة العضوية في االتفاقية في السنة الثانية من فترة السنتين  )ه(
  ؛2016- 2015في المائة من النفقات المقررة لفترة السنتين  5 نسبة احتياطي رأس المال العامل عنديظل   )و(
الهيئة الفرعية اجتماع غيرة النامية في التمويل الجزئي المخصص ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الص  )ز(

  .المعنية بتنفيذ االتفاقية
    )ح(

  2014- 2013في الميزانية األساسية للفترة  الصفرية بالقيمة االسميةآثار الزيادة 
 سيةاناغويا ليست مدرجة في الميزانية األسالتكاليف المستقلة لبروتوكول  - 1

هم أطراف يمثلون أقل ) 23(فا، من بينها أكثر من النصف طر 51مع دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ مع  •
البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية، سيكون العبء المالي لدعم التكاليف المستقلة مفرطا على األطراف 

تنوع البيولوجي ونظرا ألن الحصول وتقاسم المنافع هو الركيزة الثالثة التفاقية ال. القليلة نسبيا من البلدان المتقدمة
التزام على جميع أطراف االتفاقية، وبالنظر إلى العمل المتكامل لبروتوكول ناغويا وبرنامج عمل  وولهذا فه

االتفاقية المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع، هناك خطر بأن عمل االتفاقية سيتأخر وسيضيع الزخم الستمرار 
إلى أن يتوافر عدد كاف من األطراف  2016- 2015ة السنتين التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه خالل فتر
وسوف يضمن إدراج التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا في . للمشاركة في التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا

الميزانية األساسية استمرار العمل وتعجيله بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار االتفاقية فضال عن تحقيق 
 .من أهداف أيشي 16لهدف ا

 :اجتماع واحد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في فترة السنتين - 2

اعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بالموافقة على كمية كبيرة نسبيا من العمل مسمح عقد اجت •
جدول أعمال وعقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية سيتطلب  .اعينالمطلوب من مؤتمر األطراف أن يمتد على اجتم

ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على نوعية المدخالت العلمية . يقلل كثيرا من الوقت المتاح للمناقشةمما كبيرا لالجتماع، 
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المتوقع أن تنشأ ومع تنفيذ الخطة االستراتيجية أيضا، من . والتقنية التي تقدمها الهيئة الفرعية إلى مؤتمر األطراف

للمشورة العلمية والتقنية  الحاجة إلى زيادة االهتمام برصد تنفيذ االتفاقية مع رفع الدور الذي تقوم به الهيئة الفرعية
وعقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية يحتمل أن يؤثر في كمية المشورة التي يمكن أن تقدمها الهيئة . والتكنولوجية

كما أن عقد اجتماع واحد يمكن أن يؤثر أيضا على عملية إحالة الطلبات من اتفاقية  .الفرعية إلى هذه المسألة
التنوع البيولوجي إلى المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 

 .اإليكولوجية وكيفية معالجة هذه الطلبات

 يتم تمويله من مصادر طوعية) ي(9دة لفريق العامل المعني بالماالجتماع التاسع لا - 3

سيحتاج األمر ، )ي(8االجتماع التاسع للفريق العامل المعني بالمادة لعقد إذا لم يضاف في الميزانية األساسية تمويل  •
ة من المانحين خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر مؤكدتعهدات مع طوعية لتغطية التكاليف  إلى تحديد أموال

 .الجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراففي التعهد أو التعهدات ستعتمد كجزء من مقرر الميزانية وهذا ا. األطراف
وعقد االجتماع في أعقاب االجتماع األول للهيئة أيام سيؤثر أيضا تخفيض عدد أيام العمل من خمسة إلى ثالثة و

تعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماع التاسع عشر الفرعية المعنية بالتنفيذ أو االجتماع السادس للفريق العامل المعني باس
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، سيؤثر في كمية العمل الذي سيغطيه االجتماع وقد يكون له 

  .أثر على حضور المندوبين بالنظر إلى طول االجتماعات الثالثة التي تعقد الواحد بعد اآلخر
 وحة العضوية في االتفاقية تعقد في السنة الثانية من فترة السنتينجميع االجتماعات المفت - 4

سيعني عقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في فترة السنتين أن جميع  •
عد اآلخر، ألنها تعقد في تعاقب الواحد ب 2016االجتماعات المفتوحة العضوية لفترة السنتين يجب أن تعقد في عام 

وسوف يكون لعقد جميع  .ت غير كاف في السنة األولى من فترة السنتين لتحضير االجتماعاتقوسيكون هناك و
هذا آثار مالية للمانحين لتمويل حضور  2016مفتوحة العضوية التفاقية التنوع البيولوجي في عام الاالجتماعات 
وسيكون أيضا آثار . التحول االقتصادي في سنة واحدة من األطراف من البلدان النامية وأطراف العدد الكبير

وسيكون . ور اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجيضبخصوص كمية الوقت الذي يمكن أن يخصصه المندوبون لح
أيضا من المشاكل المتاحة ما يكفي من وقت لموظفي األمانة لتحضير الوثائق الضرورية باللغات ونشرها، وهي 

 .الجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافالوفاء بالتواريخ النهائية لمن أجل عن هذه االجتماعات  الوثائق الناتجة

 2016- 2015في المائة من النفقات المقررة للفترة  5احتياطي رأس المال العامل يظل عند  - 5

قت في النقدية، يخدم احتياطي رأس المال العامل ضمان استمرارية عمليات أمانة االتفاقية في حالة وجود عجز مؤ •
وأي سحب من . أو لتغطية االلتزامات الطارئة في حالة حل المنظمة/مع قدوم المساهمات في وقت متأخر و

وتنص التعليمات اإلدارية للصناديق . احتياطي رأس المال العامل يجب رده من المساهمات في أقرب وقت ممكن
في المائة من  15ي نقدي عامل عند مستوى ثابت نسبته االستئمانية العامة على أنه ينبغي اإلبقاء على احتياط

تقديرات النفقات السنوية المقررة، وذلك خالل تنفيذ أنشطة الصناديق االستئمانية لتغطية العجوزات، واستخدامها 
 .للتصفية التزاماتأي للوفاء بالنفقات المالية في إطار الصندوق االستئماني، بما في ذلك 

في المائة سنويا بالنظر إلى ممارسة  15زيادة مستوى االحتياطي إلى المستوى المحدد بنسبة  وقد تدعو الحاجة إلى
وباإلضافة . رحل أو الفوائض لتعويض مساهماتهم المقررة في فترة الميزانية التالية                         األطراف استخدام الرصيد الم 

قد يتطلب اإلقرار بالتزامات جديدة طويلة  (IPSAS) اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامإلى ذلك، فإن 
 .األجل التفاقية التنوع البيولوجي
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  الزيادة الصفرية بالقيمة االسمية مع استبعاد بروتوكول ناغويا - السيناريو دال 
) BYالصندوق االستئماني (من الميزانية األساسية  إلنفاقالمتطلبات من الموارد حسب بند ا - 1الجدول 

  *2016- 2015لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015  الوصف 

 8,380.2 8,228.9  **الموظفين فتكالي أوال
 190.0 130.0 اجتماعات المكتب 
 410.0 410.0 السفر في مهام رسمية 
 100.0 100.0 عقود من الباطن/االستشاريون 
 1,432.8 492.3 االجتماعات 
 90.0 90.0 توعية عامة/مواد إعالمية 
 120.0 120.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة 
 1,194.1 1,188.6  اإليجار والتكاليف المرتبطة به 
 418.5 418.5 مصروفات التشغيل العامة 
 12,335.6 11,178.4 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,603.6 1,453.2 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا

 0.0 4.1           ال العامل               احتياطي رأس الم ثالثا
 13,939.3 12,635.6  )     ثالثا  +        ثانيا  +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص 
 12,729.4 11,431.9  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع  

                             في الميزانية بالقيمة اإلسمية      صفرية       زيادة    *
متقاسمة مع بروتوكول السالمة  P-4 وظيفةمن % 50و، GS وظيفتينو P-3 ثالث وظائفو، P-4 وظيفةو، P-5 وظيفةالمائة من  في 85شمل ت  **

  األحيائية
           في المائة   0 . 0   4   201- 3 1  20        ميزانية    عن                                       النسبة المئوية للزيادة بالقيمة االسمية 

             في المائة   5 . 0       ألطراف                                       في صافي المجموع الذي يتعين أن تتقاسمه ا         لالنخفاض               النسبة المئوية 
  السيناريو دال

) BYالصندوق االستئماني (المتطلبات من الموظفين من الميزانية األساسية  - 2الجدول 
  /2 /1 2014- 2013لفترة السنتين 

  2015 2016 
                الفئة الفنية    ألف

 ASG  1 1 
 D-1 4 4 
 P-5 4 4 
 P-43 /  14.5  14.5 
 P-3 8 8 
 P-2 2 2 
 33.5 33.5 ة الفنيةمجموع الفئ 

 26 26 /5مجموع فئة الخدمات العامة    باء
 59.5 59.5 )ألف وباء(المجموع الكلي  

      سمية                       في الميزانية بالقيمة اال      صفرية       زيادة    / 1
       سـالمة                  مع بروتوكـول ال           في المائة     15      بنسبة           ، متقاسمة GS         وظيفتين و  P-3           ثالث وظائف و  ، P-4       وظيفة و  ، P-5       وظيفة             في المائة من     85    شمل  ت   / 2

           األحيائية؛
  .                                     في المائة مع بروتوكول السالمة األحيائية    50      بنسبة    ة                    لبناء القدرات متقاسم  P-4                   وظيفة مسؤول برامج   / 3
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  السيناريو دال

  *2016- 2015االجتماعات المفتوحة العضوية التي يتعين تمويلها من الميزانية األساسية لفترة السنتين  - 3الجدول 
  )كيةبآالف الدوالرات األمري(

 2016 2015 الوصف 
   االجتماعات 
االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  

 والتكنولوجية
0.0  500.0 

 440.5  0.0 **)في تعاقب( اجتماع مفتوح العضوية بشأن تنفيذ االتفاقية 
المخصص للمادة  ةاالجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوي 

 ***)في تعاقب(واألحكام المتصلة بها ) ي(8
0.0  

 االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي 
(COP-13) 

492.3 492.3 

 1,432.8 492.3 المجموع 
  يةسمفي الميزانية بالقيمة االصفرية زيادة   *

        لنامية                                                     بعض التمويل ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ا      يشمل    **
                          تم تمويله من مصادر طوعية     ***

  
  السيناريو دال

الصندوق (من الميزانية األساسية  عبة       ُحسب الش المتطلبات من الموارد  - 4الجدول 
  *2016- 2015لفترة السنتين ) BYاالستئماني 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2014 2013  الوصف 
    البرامج أوال
 1,177.6 1,101.8 مكتب األمين التنفيذي 
 2,788.6 2,249.0 التقييم العلمي والرصد 

 785.0 773.6 بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافع 
 1,782.7 1,754.0 اصلالتعميم، والشراكات والتو 
 2,686.9 2,207.8 لتنفيذلالدعم التقني  
 3,114.9 3,092.2                               إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 12,335.6 11,178.4  )   أوال (               المجموع الفرعي  

 1,603.6 1,453.2 في المائة 13رسوم دعم البرنامج       ثانيا
 13,939.3 12,631.6   )     ثانيا  +     أوال  (                مجموع الميزانية   

  4.1                          احتياطي رأس المال العامل      ثالثا
 13,939.3 12,635.6  )     ثالثا  +       ثانيا   +     أوال  (                مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7)                       مساهمة من البلد المضيف  ال  :     ناقص 
 12,729.4 11,431.9  )                                المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف (             صافي المجموع  
    ية  سم                                   زيادة صفرية في الميزانية بالقيمة اال   *
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  ادسسالمرفق ال
 شاملةبالقيمة االسمية  2014- 2013اإلبقاء على ميزانية  –السيناريو هاء 

  التكاليف المستقلة لبروتوكول ناغويا
  ))ب(23، الفقرة 11/31رر المق(

الميزانية البرنامجية  في )المستقلة لبروتوكول ناغويا التكاليف شاملة(تستند الزيادة الصفرية بالقيمة االسمية  - 1
 :إلى نفس افتراضات الميزانية المقترحة مع االستثناءات التاليةلالتفاقية 

في ) االجتماع التاسع عشر(التقنية والتكنولوجية هناك اجتماع واحد فقط للهيئة الفرعية للمشورة العلمية و  )أ(
  ؛الذي سيجتمع لمدة ستة أيام 2016عام 

واألحكام المتصلة بها ) ي(8يتم تمويل االجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة   )ب(
  ؛2016-2015فترة السنتين من من مصادر طوعية في السنة الثانية 

ة مدواألحكام المتصلة بها ل) ي(8اع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة يعقد االجتم  )ج(
  ؛(SBSTTA-19)ثالثة أيام عمل في تعاقب مع االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  السنة الثانية من فترة السنتين؛تعقد جميع االجتماعات المفتوحة العضوية في االتفاقية في   )د(
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في ال توجد تكاليف في الميزانية األساسية لمشاركة   )ه(

  االجتماع المفتوح العضوية بشأن تنفيذ االتفاقية؛
ية الصغيرة النامية في أقل البلدان نموا والدول الجزرال توجد تكاليف في الميزانية األساسية لمشاركة   )و(

  االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا؛
  ؛2016-2015في مكتب األمين التنفيذي لفترة السنتين  D-1تجميد وظيفة نائب األمين التنفيذي   )ز(
المؤتمرات لفترة السنتين في شعبة إدارة الموارد وخدمات  P-4تجميد وظيفة رئيس خدمات المؤتمرات   )ح(

  ؛2016- 2015
الميزانية األساسية في فترة السنتين  واألحكام المتصلة بها في) ي(8للمادة  P-2جديدة  وظيفة ال توجد  )ط(

  ؛2016- 2015
  ؛بروتوكول ناغويا/في مجال الحصول وتقاسم المنافعلبناء القدرات  P-3وظيفة  إلغاء  )ي(
  ؛بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافع ل معلوماتلغرفة تباد P-2إلغاء وظيفة   )ك(
  ؛بروتوكول ناغويا/الحصول وتقاسم المنافعإلغاء وظيفة من فئة الخدمات العامة لغرفة تبادل معلومات   )ل(
  ؛2016- 2015في المائة من النفقات المقررة لفترة السنتين  5 نسبة احتياطي رأس المال العامل يظل عند  )م(
لالستشاريين، والسفر، ومواد التوعية العامة، والمساعدة المؤقتة، والعمل المخصصة األموال  تخفيض في )ن(
  .اإلضافي

شاملة التكاليف المستقلة ( 2014- 2013آثار الزيادة الصفرية بالقيمة االسمية في الميزانية األساسية للفترة 
  )لبروتوكول ناغويا

 ية والتكنولوجية في فترة السنتينوالتقن اجتماع واحد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية - 1

سمح عقد اجتماعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بالموافقة على كمية كبيرة نسبيا من العمل 
وعقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية سيتطلب جدول أعمال كبيرا . المطلوب من مؤتمر األطراف أن يمتد على اجتماعين
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ويمكن أن يؤثر ذلك أيضا على نوعية المدخالت العلمية والتقنية التي . يقلل كثيرا من الوقت المتاح للمناقشةمما تماع، لالج

ومع تنفيذ الخطة االستراتيجية أيضا، من المتوقع أن تنشأ الحاجة إلى زيادة . تقدمها الهيئة الفرعية إلى مؤتمر األطراف
وعقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية يحتمل أن يؤثر . رفع الدور الذي تقوم به الهيئة الفرعيةاالهتمام برصد تنفيذ االتفاقية مع 

كما أن عقد اجتماع واحد يمكن أن يؤثر أيضا على . في كمية المشورة التي يمكن أن تقدمها الهيئة الفرعية إلى هذه المسألة
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي  عملية إحالة الطلبات من اتفاقية التنوع البيولوجي إلى المنبر

 .وخدمات النظم اإليكولوجية وكيفية معالجة هذه الطلبات

 يتم تمويله من مصادر طوعية) االجتماع التاسع) (ي(9الفريق العامل المعني بالمادة  - 2

، سيحتاج األمر إلى )ي(8ل المعني بالمادة إذا لم يضاف في الميزانية األساسية تمويل االجتماع التاسع للفريق العام
وهذا . تحديد أموال طوعية لتغطية التكاليف مع تعهدات ثابتة من المانحين خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

وسيؤثر أيضا . التعهد أو التعهدات ستعتمد كجزء من مقرر الميزانية من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
يض عدد أيام العمل من خمسة إلى ثالثة وعقد االجتماع في أعقاب االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ أو تخف

االجتماع السادس للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
مية العمل الذي سيغطيه االجتماع وقد يكون له أثر على حضور المندوبين بالنظر إلى والتقنية والتكنولوجية، سيؤثر في ك

  .طول االجتماعات الثالثة التي تعقد الواحد بعد اآلخر
 جميع االجتماعات المفتوحة العضوية في االتفاقية تعقد في السنة الثانية من فترة السنتين - 3

العلمية والتقنية والتكنولوجية في فترة السنتين أن جميع  سيعني عقد اجتماع واحد للهيئة الفرعية للمشورة
ألنها تعقد في تعاقب الواحد بعد اآلخر، وسيكون  2016االجتماعات المفتوحة العضوية لفترة السنتين يجب أن تعقد في عام 

جتماعات مفتوحة وسوف يكون لعقد جميع اال. هناك وفت غير كاف في السنة األولى من فترة السنتين لتحضير االجتماعات
آثار مالية للمانحين لتمويل حضور كثير من األطراف من البلدان النامية  2016العضوية التفاقية التنوع البيولوجي في عام 
وسيكون أيضا آثار بخصوص كمية الوقت الذي يمكن أن يخصصه المندوبون . وأطراف التحول االقتصادي في سنة واحدة

وسيكون أيضا من المشاكل المتاحة ما يكفي من وقت لموظفي األمانة لتحضير . نوع البيولوجيور اجتماعات اتفاقية التضلح
الوثائق الضرورية باللغات ونشرها، وهي الوثائق الناتجة عن هذه االجتماعات لتلبية احتياجات االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 

 .األطراف

السادس زرية الصغيرة النامية في الميزانية األساسية لالجتماع ال توجد تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الج - 4
 بالتنفيذ للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية أو الهيئة الفرعية المعنية

االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية (مشاركة البلدان النامية األطراف في االجتماع المفتوح العضوية بشأن التنفيذ 
صناديق قد تنخفض نظرا لالنخفاض المستمر لل) فيذ أو االجتماع السادس للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةبالتن

مشاركة األطراف في اجتماعات االتفاقية ويتم تخصيص األموال المستلمة على نحو تفضيلي إلى أقل البلدان نموا الطوعية ل
وسيقوض عمل االتفاقية  .BZإجراء تخصيص التمويل من الصندوق االستئماني مع  نامية تمشياوالدول الجزرية الصغيرة ال

ومع تغطية التكاليف ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة . إذا كانت األطراف غير مشتركة في عملية صنع القرار
طراف أخرى وإلى أطراف التحول الطوعية إلى بلدان نامية أ صناديقالنامية من الميزانية األساسية، يمكن تخصيص ال

 .فعالة لجميع األطراف في االجتماعاالقتصادي مما يضمن المشاركة ال

الثاني  ال توجد تكاليف لمشاركة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في الميزانية األساسية لالجتماع - 5
 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

مع القرار بعقد اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بالتزامن مع االجتماع 
الثالث عشر لمؤتمر األطراف، فإن مشاركة األطراف من البلدان النامية وأطراف التحول االقتصادي إلى كال الصكين 

 ؛رف المتبع الذي تؤيد فيه األمانة، باستخدام أموال طوعيةسيتطلب حضور أكثر من مشاركة واحد لكل طرف، بدال من الع
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. عند عقدهما في تعاقب الواحد بعد اآلخر –حضور نفس المشارك في كال اجتماعي بروتوكول قرطاجنة ومؤتمر األطراف 
ة أموال طوعية كافية أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من الميزانية األساسية، يمكن زيادومع تغطية تكاليف 

 .لتغطية تكلفة مشارك إضافي لحضور االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

  2016- 2015لفترة السنتين  D-1وظيفة نائب األمين التنفيذي تجميد  - 6

ولية في إطار االتفاقية، وينسق العمليات يتولى نائب األمين التنفيذي المسؤولة عن العمليات واألنشطة الحكومية الد
األمين التنفيذي في االجتماعات وحلقات العمل والمؤتمرات، ويقدم المشورة اليومية وإدارة األمانة، باإلضافة إلى تمثيل 

ير                                                                          ُ                            بصدد السياسات، وينسق األنشطة االستراتيجية وأنشطة التخطيط لألمانة بين مختلف ش عبها، ويشرف على تحضير التقار
إلى مؤتمر األطراف، ويقدم المشورة إلى األمين التنفيذي عن محتوى الميزانية البرنامجية، وتوزيع الموارد على البرامج 
            ُ                                                                                            الفرعية والش عب من وجهة نظر جوهرية ويعمل كنقطة اتصال مع اليونيب ومكتب األمم المتحدة في نيروبي ووكاالت األمم 

وسوف يؤثر تجميد هذه الوظيفة سلبا على عمليات . مور اإلدارية واألمور ذات العالقةالمتحدة األخرى ذات الصلة، بشأن األ
األمانة ويؤخر تنفيذ األنشطة اليومية، مما يعيق من قدرة األمانة على تحقيق برنامج عملها في الوقت المناسب وبطريقة 

  .فعالة
 2016- 2015الخدمات اللوجستية لفترة السنتين /تجميد خدمات المؤتمرات - 7

مع دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ والجهود التي تبذلها األمانة لتحسين فاعلية الهياكل والعمليات في إطار 
الصادر عن مؤتمر األطراف، بما في ذلك  11/10تمشيا مع المقرر  (UNEP/CBD/COP/12/25)االتفاقية وبروتوكوليها 

رة األمانة على تخطيط خدمات المؤتمرات ستكون أساسية في حشد قدمن خالل عقد االجتماعات بالتزامن، فإن وظيفة رئيس 
وهذا يكون كذلك بوجه خاص أثناء عقد  .وتوصيل الترتيبات اللوجستية المعقدة وغيرها من الترتيبات إلنجاح المناسبة

 .االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف عند تمديد النظام الجديد ألول مرة

 2015- 2015من الميزانية األساسية في فترة السنتين ) ي(8مادة لل  P-2عدم تمويل وظيفة - 8

واألحكام المتصلة بها من المساهمات ) ي(8خالل السنوات الست الماضية، قدم الدعم لعمل االتفاقية بشأن المادة 
اعلية في وساهمت هذه الوظيفة أيضا في دعم المجتمعات األصلية والمحلية للمشاركة بف. الطوعية من حكومة إسبانيا

المفاوضات بشأن الحصول وتقاسم المنافع وما نتج عنها من بروتوكول ناغويا، مع التركيز على المجتمعات األصلية 
وفي غياب التمويل من الميزانية األساسية الستمرار هذه الوظيفة في فترة . والمحلية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

لى تحديد أموال طوعية لمواصلة العمل بشأن بناء قدرات المجتمعات األصلية ، ستحتاج األمانة إ2016-2015السنتين 
. واألحكام المتصلة بها والعناصر ذات الصلة في بروتوكول ناغويا) ي(9ة بالمادة امج العمل المتعلقإطار بروالمحلية في 

والمحلية في التنفيذ الفعال للبروتوكول، ، يلزم تقديم دعم إضافي للمجتمعات األصلية دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ ومع
وعالوة . مع تركيز على المعارف التقليدية المرتبطة، بما في ذلك من خالل بناء القدرات وإعداد البروتوكوالت المجتمعية

وطني للمادة من أعماله بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتنفيذ ال) ي(8على ذلك، ومع إسراع الفريق العامل المعني بالمادة 
واألحكام المتصلة بها، بما في ذلك العناصر التي ترتبط مباشرة بالتنفيذ الفعال لبروتوكول ناغويا، فإن فقدان هذه ) ي(9

والتاريخ النهائي للخطة االستراتيجية في عام  18الوظيفة قج يؤثر سلبا على الفعالية الشاملة للجهود هذه المبذولة نحو الهدف 
2020. 

لبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع في الميزانية األساسية لفترة  P-3وظيفة  عدم وجود - 9
 2016- 2015السنتين 

ت اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا، في اجتماعها الثاني، على أهمية زيادة التوعية وبناء القدرات دأك
بالكامل للتعامل مع هذه المسائل سيحد بشكل كبير من  كرسظف موغياب مو .لدعم التصديق على بروتوكول ناغويا وتنفيذه

وقد يؤخر هذا عملية التصديق في بعض . قدرة األمانة على دعم الجهود المبذولة نحو التصديق على البروتوكول وتنفيذه
 .البلدان، ونتيجة لذلك، قد يؤخر تنفيذ البروتوكول
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ل وتقاسم المنافع في الميزانية األساسية لفترة الحصو لغرفة تبادل معلومات P-2عدم وجود وظيفة  - 10

 2016- 2015السنتين 

الصفحة (لتقديم الدعم لتكنولوجيا المعلومات سيؤثر سلبا على توصيل الخدمات مثل  كرسإن غياب شخص م
طنية لتبادل شريط التنقل، والقائمة، والبحث عن المعلومات واستردادها، ومساعدة البلدان في إعداد الغرفة الوالرئيسية، و

ومؤتمرات على إلكترونية معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ ودعم برامجيات النشر اإللكتروني؛ وتنظيم منتديات 
 .)االنترنت

وظيفة من فئة الخدمات العامة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع في فترة السنتين  عدم وجود - 11
2015 -2016 

خدمات العامة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع سيكون له آثار إن غياب موظف مكرس من فئة ال
 .ضارة على الصيانة اليومية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع وتشغيلها

 لالستشاريين، والسفر، ومواد التوعية العامة، والمساعدة المؤقتة والوقت اإلضافي المخصصة األموالفي تخفيض  - 12

. مواد التوعية العامة، والمساعدة المؤقتة والوقت اإلضافياألمانة تقديم األموال لالستشاريين، والسفر، و يلزم لعمل
الضطالع بواليتها تمشيا مع المقررات المعتمدة على اوأي تخفيض في هذه األموال سيؤثر تأثيرا معاكسا على قدرة األمانة 

 .من مؤتمر األطراف
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  بروتوكول ناغويا شاملةة زيادة صفري –السيناريو هاء 
من الميزانية األساسية  نفاقالمتطلبات من الموارد حسب بند اإل - 1الجدول 

  *2016- 2015لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015  الوصف 
 8,394.5 8,071.2  **الموظفين فتكالي أوال

 190.0 130.0 اجتماعات المكتب 
 377.5 377.5 السفر في مهام رسمية 
 95.0 95.0 عقود من الباطن/االستشاريون 
 1,701.3 522.4 االجتماعات 
 80.0 80.0 توعية عامة/مواد إعالمية 
 90.0 90.0 العمل اإلضافي/المساعدة المؤقتة 
 1,194.1 1,188.6  اإليجار والتكاليف المرتبطة به 
 418.5 418.5 مصروفات التشغيل العامة 
 12,540.9 10,973.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,630.3 1,426.5 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 0.0 4.1  احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 14,171.2 12,403.7 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيفال: ناقص 
 12,961.4 11,200.0 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف(صافي المجموع  

  زيادة صفرية في الميزانية بالقيمة اإلسمية  *
متقاسمة مع  P-4 وظيفةمن % 50و GSين تفيوظو P-3 ائفوظ ، وثالثP-4 يفة، ووظP-5 وظيفةفي المائة من  85شمل ت  **

  بروتوكول السالمة األحيائية
  في المائة 0.0  2014-2013وية للزيادة بالقيمة االسمية عن ميزانية النسبة المئ

    في المائة 0.5  النسبة المئوية لالنخفاض في صافي المجموع الذي يتعين أن تتقاسمه األطراف
  السيناريو هاء

  /2 /1 2016- 2015لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (المتطلبات من الموظفين من الميزانية األساسية  - 2الجدول 

  2015 2016 
    الفئة الفنية ألف

 ASG 1 1 
 D-1 4 4 
 P-5 4 4 
 P-43/ 14.5  14.5 
 P-3 9 10 
 P-2  2 2 
 35.5 34.5  مجموع الفئة الفنية 

 26 26 مجموع فئة الخدمات العامة باء
 61.5 60.5 )ألف وباء(المجموع الكلي  

  اإلسميةزيادة صفرية في الميزانية بالقيمة   /1
مع بروتوكول في المائة  15بنسبة متقاسمة  GSووظيفتين  P-3، وثالث وظائف P-4، ووظيفة P-5في المائة من وظيفة  85تشمل   /2

  السالمة األحيائية؛
 في المائة مع بروتوكول السالمة األحيائية 50لبناء القدرات متقاسم بنسبة  P-4 مسؤول برامج  /3
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  هاءالسيناريو 

  *2016- 2015الجتماعات المفتوحة العضوية التي يتعين تمويلها من الميزانية األساسية لفترة السنتين ا - 3الجدول 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015 الوصف 
   االجتماعات 
االجتماع التاسع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  

 والتكنولوجية
0.0 500.0 

 350.0 0.0 )في تعاقب( تنفيذ االتفاقيةاستعراض ضوية بشأن اجتماع مفتوح الع 
المخصص للمادة  ةاالجتماع التاسع للفريق العامل المفتوح العضوي 

 **)في تعاقب(واألحكام المتصلة بها ) ي(8
 0.0 

االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  
  ***بروتوكول ناغويا

0.0 328.9 

 ماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجياالجت 
(COP-13) 

492.3 492.3 

 1,671.2 492.3 المجموع 
  زيادة صفرية في الميزانية بالقيمة االسمية  *

  تم تمويله من مصادر طوعية  **
  بالتزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف  ***
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  هاءالسيناريو 
  *2016-2015لفترة السنتين ) BYالصندوق االستئماني (من الميزانية األساسية         ُ   حسب الش عبةطلبات من الموارد المت - 4الجدول 

  )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2016 2015  الوصف 

    البرامج أوال
 1,167.6 1,091.8 مكتب األمين التنفيذي 
 2,773.6 2,234.0 التقييم العلمي والرصد 
 1,367.8 851.4 بروتوكول ناغويا/المنافعالحصول وتقاسم  
 1,755.2 1,726.5 اصلالتعميم، والشراكات والتو 
 2,576.4 2,187.8 لتنفيذلالدعم التقني  
 2,900.2 2,881.7 إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات 
 12,540.9 10,973.1 )أوال(المجموع الفرعي  

 1,630.3 1,426.5 في المائة 13رسوم دعم البرنامج  ثانيا
 14,171.2 12,399.6 )ثانيا+ أوال (مجموع الميزانية   

  4.1  احتياطي رأس المال العامل ثالثا
 14,171.2 12,403.7 )ثالثا+ ثانيا + أوال (مجموع الميزانية  
 (1,209.8) (1,203.7) مساهمة من البلد المضيفال: ناقص 
 12,961.4 11,200.0 )طرافالمبلغ المطلوب أن تتقاسمه األ(صافي المجموع  
  .زيادة صفرية في الميزانية بالقيمة االسمية  *
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  المرفق السابع

مشاركة األطراف في سير يلت (BZ)المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 
  2016- 2015سنتين عمليات االتفاقية لفترة ال

  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2016 2015       الوصف     أوال

             االجتماعات     أوال
 1,600.0  *عشر لمؤتمر األطراف لثاالجتماع الثا

 100.0  )عشر لثالثا(االجتماعات اإلقليمية تحضيرا الجتماع مؤتمر األطراف 
 1,000.0 1,000.0                                                     الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

                     واألحكام المتصلة بها  )  ي ( 8       للمادة         المخصص                              الفريق العامل المفتوح العضوية         اجتماع
  )        في تعاقب (

300.0 300.0 

   1,000.0                تنفيذ االتفاقية        استعراض                           اجتماع مفتوح العضوية بشأن 
 التفاقية التنوع البيولوجي العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لثانياالجتماع ا

(COP/MOP-2) 
 600.0 

 3,600.0 2,300.0                     المجموع الفرعي أوال 
 468.0 299.0   )         في المائة    13 (                    تكاليف دعم البرنامج       ثانيا

 4,068.0 2,599.0  )     ثانيا  +     أوال  (               مجموع التكاليف 
   .                               طرفا من البلدان النامية المؤهلة     153           التكاليف لـ   *
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  الثامنالمرفق 
تفاقية سير مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االيلت (VB)الصندوق االستئماني الطوعي 

  2016- 2015لفترة السنتين 
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  2016 2015       الوصف  
             االجتماعات     أوال

 300.0 200.0                                 الدعم للمجتمعات األصلية والمحلية

 300.0 200.0                     المجموع الفرعي أوال 

 39.0 26.0   )         في المائة    13 (                    تكاليف دعم البرنامج       ثانيا

 339.0 226.0  )     ثانيا  +     أوال  (               مجموع التكاليف 
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  تاسعالالمرفق 
  *2016- 2015 السنتينلصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة في ا المساهمات

جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

  1,798 911 0.006 0.005 887 0.006 0.005 انأفغانست
 3,597 1,822 0.013 0.010 1,775 0.013 0.010 ألبانيا

 49,277 24,964 0.171 0.137 24,314 0.171 0.137 الجزائر
 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 أنغوال

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا
 155,385 78,718 0.540 0.432 76,667 0.540 0.432 تيناألرجن
 2,518 1,276 0.009 0.007  1,242 0.009 0.007 أرمينيا
 745,992 377,917 2.593 2.074 368,075 2.593 2.074 أستراليا
 287,031 145,409 0.998 0.798 141,622 0.998 0.798 النمسا

 14,388 7,289 0.050 0.040 7,099 0.050 0.040 أذربيجان
 6,115 3,098 0.021 0.017 3,017 0.021 0.017 جزر البهاما

 14,028 7,106 0.049 0.039 6,921 0.049 0.039 البحرين
 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 بنغالديش
 2,878 1,458 0.010 0.008 1,420 0.010 0.008 بربادوس
 20,143 10,204 0.070 0.056 9,938 0.070 0.056 بيالروس
 358,968 181,852 1.248 0.998 177,116 1.248 0.998 بلجيكا
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 بليز
 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 بنن

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 بوتان
 3,237 1,640 0.011 0.009 1,597 0.011 0.009 )المتعددة القوميات_ دولة (بوليفيا 

 6,115 3,098 0.021 0.017 3,017 0.021 0.017 البوسنة والهرسك
 6,115 3,098 0.021 0.017 3,017 0.021 0.017 بوتسوانا
 1,055,323 534,623 3.668 2.934 520,700 3.668 2.934 البرازيل

 9,352 4,738 0.033 0.026 4,614 0.033 0.026  بروني دار السالم
 16,905 8,564 0.059 0.047 8,341 0.059 0.047 بلغاريا
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 بوركينا فاسو
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 بوروندي
 1,439 729 0.005 0.004 710 0.005 0.004 كمبوديا

 4,316 2,187 0.015 0.012 2,130 0.015  0.012 الكاميرون
 1,073,308 543,734 3.731 2.984 529,573 3.731 2.984 كندا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 الرأس األخضر
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جمهورية أفريقيا الوسطى

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 تشاد
 120,136 60,860 0.418 0.334 59,275 0.418 0.334 شيلي

 1,851,672 938,051 6.437 5.148 913,621 6.437 5.148 صينال
 93,159 47,194 0.324 0.259 45,965 0.324 0.259 كولومبيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جزر القمر
 1,798 911 0.006 0.005 887 0.006 0.005 الكونغو

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جزر كوك
 13,668 6,924 0.048 0.038 6,744 0.048 0.038 كاكوستاري

 3,957 2,004 0.014 0.011 1,952 0.014 0.011 كوت ديفوار
 45,321 22,959 0.158 0.126 22,361 0.158 0.126 كرواتيا
 24,818 12,573 0.086 0.069 12,245 0.086 0.069 كوبا

 16,905 8,564 0.059 0.047 8,341 0.059 0.047 قبرص
 138,839 70,336 0.483 0.386 68,504 0.483 0.386 لجمهورية التشيكيةا

 2,158 1,093 0.008 0.006 1,065 0.008 0.006 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 242,789 122,996 0.844 0.675 119,793 0.844 0.675 الدانمرك
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جيبوتي
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 دومينيكا

 16,186 8,200 0.056 0.045 7,986 0.056 0.045 الجمهورية الدومينيكية
 15,826 8,018 0.055 0.044 7,809 0.055 0.044 إكوادور
 48,198 24,417 0.168 0.134 23,781 0.168 0.134 مصر

 5,755 2,915 0.020 0.016 2,840 0.020 0.016 السلفادور
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 غينيا االستوائية
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 إريتريا

 14,388 7,289 0.050 0.040 7,099 0.050 0.040 ستونياإ

 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 إثيوبيا

 719,191 364,340 2.500 2.500 354,851 2.500 2.500 الجماعة األوروبية

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 فيجي
 186,678 94,570 0.649 0.519 92,107 0.649 0.519 فنلندا

 2,011,733 1,019,137 6.993 5.593 992,595 6.993 5.593 فرنسا

 7,194 3,644 0.025 0.020 3,549 0.025 0.020 غابون

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 غامبيا

 2,518 1,276 0.009 0.007 1,242 0.009 0.007 جورجيا

 2,568,529 1,301,209 8.929 7.141 1,267,320 8.929 7.141 ألمانيا

 5,036 2,551 0.018 0.014 2,485 0.018 0.014 غانا
 229,481 116,254 0.798 0.638 113,226 0.798 0.638 اليونان

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 غرينادا
 9,712 4,920 0.034 0.027 4,792 0.034 0.027 غواتيماال

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 غينيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 بيساو - غينيا 

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 غيانا

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 هايتي

 2,878 1,458 0.010 0.008 1,420 0.010 0.008 هندوراس

 95,677 48,470 0.333 0.266 47,207 0.333 0.266 هنغاريا

 9,712 4,920 0.034 0.027 4,792 0.034 0.027 أيسلندا

 239,552 121,356 0.833 0.666 118,196 0.833 0.666 الهند

 124,452 63,047 0.433 0.346 61,405 0.433 0.346 إندونيسيا

 128,049 64,869 0.445 0.356 63,180 0.445 0.356 )اإلسالمية –جمهورية (إيران 
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 24,459 12,391 0.085 0.068 12,068 0.085 0.068  العراق

 150,349 76,167 0.523 0.418 74,183 0.523 0.418 أيرلندا

 142,436 72,158 0.495 0.396 70,279 0.495 0.396 إسرائيل

 1,599,890 810,499 5.561 4.448 789,391 5.561 4.448 إيطاليا

 3,957 2,004 0.014 0.011 1,952 0.014 0.011 جاميكا

 3,896,495 1,973,952 13.545 10.833 1,922,543 13.545 10.833  اليابان

 7,913 4,009 0.028 0.022 3,904 0.028 0.022 األردن

 43,522 22,048 0.151 0.121 21,474 0.151 0.121 كازاخستان

 4,676 2,369 0.016 0.013 2,307 0.016 0.013 كينيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سكيريبا
 98,195 49,745 0.341 0.273 48,450 0.341 0.273 الكويت

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 قيرغيزستان
 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 16,905 8,564 0.059 0.047 8,341 0.059 0.047 التفيا

 15,107 7,653 0.053 0.042 7,454 0.053 0.042 لبنان

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 ليسوتو

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 ليبيريا

 51,076 25,875 0.178 0.142 25,201 0.178 0.142 ليبيا

 3,237 1,640 0.011 0.009 1,597 0.011 0.009 لختنشتاين

 26,257 13,302 0.091 0.073 12,955 0.091 0.073 ليتوانيا

 29,135 14,760 0.101 0.081 14,375 0.101 0.081 لكسمبرغ

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 مدغشقر

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 مالوي

 101,072 51,203 0.351 0.281 49,869 0.351 0.281 ماليزيا
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 ملديف

 1,439 729 0.005 0.004 710 0.005 0.004 مالي
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 5,755 2,915 0.020 0.016 2,840 0.020 0.016 مالطة

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جزر مارشال

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 موريتانيا

 4,676 2,369 0.016 0.013 2,307 0.016 0.013 موريشيوس

 662,545 335,643 2.303 1.842 326,902 2.303 1.842 المكسيك

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 )المتحدة –واليات (ميكرونيزيا 

 4,316 2,187 0.015 0.012 2,130 0.015 0.012 موناكو

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 منغوليا

 1,798 911 0.006 0.005 887 0.006 0.005 الجبل األسود

 22,301 11,297 0.078 0.062 11,003 0.078 0.062 المغرب
 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 موزامبيق

 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 ميانمار
 3,597 1,822 0.013 0.010 1,775 0.013 0.010 ناميبيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 ناورو

 2,158 1,093 0.008 0.006 1,065 0.008 0.006 نيبال

 594,923 301,386 2.068 1.654 293,537 2.068 1.654 هولندا

 91,001 46,101 0.316 0.253 44,900 0.316 0.253 نيوزيلندا

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 نيكاراغوا

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 النيجر

 32,372 16,399 0.113 0.090 15,972 0.113 0.090 نيجيريا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 نيوي

 306,094 155,066 1.064 0.851 151,028 1.064 0.851 النرويج

 36,688 18,586 0.128 0.102 18,102 0.128 0.102 عمان

 30,573 15,488 0.106 0.085 15,085 0.106 0.085 باكستان
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 باالو

 9,352 4,738 0.033 0.026 4,614 0.033 0.026 بنما
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 1,439 729 0.005 0.004 710 0.005 0.004 بوا غينيا الجديدةبا

 3,597 1,822 0.013 0.010 1,775 0.013 0.010 باراغواي

 42,083 21,319 0.146 0.117 20,764 0.146 0.117 بيرو

 55,392 28,061 0.193 0.154 27,331 0.193 0.154 الفلبين

 331,272 167,821 1.152 0.921 163,451 1.152 0.921 بولندا

 170,492 86,371 0.593 0.474 84,121 0.593 0.474 البرتغال

 75,175 38,083 0.261 0.209 37,091 0.261 0.209 دولة قطر

 717,217 363,340 2.493 1.994 353,877 2.493 1.994 جمهورية كوريا

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 جمهورية مولدوفا

 81,289 41,181 0.283 0.226 40,108 0.283 0.226 رومانيا
 876,918 444,244 3.048 2.438 432,674 3.048 2.438  االتحاد الروسي

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 رواندا
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سانت لوسيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 نسنت وجزر غرينادينسانت ف

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 ساموا

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 سان مارينو

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سان تومي وبرينسيبي

 310,770 157,435 1.080 0.864 153,335 1.080 0.864 المملكة العربية السعودية

 2,158 1,093 0.008 0.006 1,065 0.008 0.006 السنغال

 14,388 7,289 0.050 0.040 7,099 0.050 0.040 صربيا

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سيشيل

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 سيراليون

 138,120 69,971 0.480 0.384 68,149 0.480 0.384 سنغافورة
 61,507 31,159 0.214 0.171 30,348 0.214 0.171 سلوفاكيا

 35,969 18,222 0.125 0.100 17,747 0.125 0.100 سلوفينيا
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 جزر سليمان

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001  الصومال

 133,804 67,785 0.465 0.372 66,019 0.465 0.372 جنوب أفريقيا

 1,439 729 0.005 0.004 710 0.005 0.004 جنوب السودان

 1,069,351 541,730 3.717 2.973 527,621 3.717 2.973  إسبانيا

 8,992 4,555 0.031 0.025 4,437 0.031 0.025 سري النكا

 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 السودان

 1,439 729 0.005 0.004 710 0.005 0.004 سورينام

 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 سوازيلند

 345,300 174,928 1.200 0.960 170,372 1.200 0.960 السويد
 376,593 190,781 1.309 1.047 185,812 1.309 1.047 سويسرا

 12,949 6,560 0.045 0.036 6,389 0.045 0.036 الجمهورية العربية السورية
 1,079 547 0.004 0.003 532 0.004 0.003 طاجيكستان

 85,965 43,550 0.299 0.239 42,416 0.299 0.239 تايلند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

0.008 0.010 1,420 0.008 0.010 1,458 2,878 

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 ليشتي - تيمور
 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 توغو

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 تونغا

 15,826 8,018 0.055 0.044 7,809 0.055 0.044 ترينيداد وتوباغو

 12,949 6,560 0.045 0.036 6,389 0.045 0.036 تونس

 477,665 241,984 1.660 1.328 235,681 1.660 1.328 تركيا

 6,834 3,462 0.024 0.019 3,372 0.024 0.019 تركمانستان

 360 182 0.001 0.001 177 0.001 0.001 توفالو

 2,158 1,093 0.008 0.006 1,065 0.008 0.006 أوغندا

 35,609 18,039 0.124 0.099 17,570 0.124 0.099 أوكرانيا
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جدول األمم المتحدة  البلد العضو
لألنصبة المقررة 

2015  
 )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
 ) نسبة مئوية(

 1شتراكات حتى اال
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة 

2015  
  )نسبة مئوية(

أقل ، %22الجدول بحد أقصى 
البلدان نموا ال تدفع أكثر من 

0.01%  
  )نسبة مئوية(

 1االشتراكات حتى 
   2015يناير 

 دوالر أمريكي

مجموع االشتراكات 
2015-2016  

  دوالر أمريكي

 214,014 108,419 0.744 0.595 105,595 0.744 0.595 دولة اإلمارات العربية المتحدة

لكة المتحدة لبريطانيا العظمى المم
 وأيرلندا الشمالية

5.179 6.475 919,122 5.179 6.475 943,700 1,862,822 

 2,877 1,457 0.010 0.009 1,419 0.010 0.009 جمهورية تنزانيا المتحدة

 18,704 9,475 0.065 0.052 9,228 0.065 0.052 أوروغواي
 5,395 2,733 0.019 0.015 2,662 0.019 0.015 أوزبكستان

 360 182 0.001 0.001  177 0.001 0.001 فانواتو

 225,524 114,250 0.784 0.627 111,274 0.784 0.627 فنزويال

 15,107 7,653 0.053 0.042 7,454 0.053 0.042 فييت نام

 2,877 1,457 0.010 0.010 1,419 0.010 0.010 اليمن

 2,158 1,093 0.008 0.006 1,065 0.008 0.006 زامبيا

 719 364 0.003 0.002 355 0.003 0.002 زمبابوي
        

 28,767,621 14,573,585 100.000 80.495 14,194,037 100.000 80.495  المجموع
  الزيادة المقترحة في ميزانية األمانة - السيناريو ألف استنادا إلى   *

______  
  


