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 2222ديسمبر/كانون األول  91-7مونتلاير، كندا، 

 

 ،التفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيمج عمل اابر الميزانية المقترحة ل
وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن 

 0202-0202 لفترة السنتينالحصول وتقاسم المنافع 
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة -أوال 

 بببببببب  طلببببببببا مبببببببباتمر األطببببببببراف  لببببببببل األمينببببببببة التنفيذيببببببببة،  بببببببب  اجتماعبببببببب  الرابببببببببع عشببببببببر واجتماعببببببببا  األطببببببببراف  -9
لتنببببببديم ا ، 2222-2229فتببببببرة للوميزانيببببببة متكاملببببببة تعببببببد وتنببببببد  برنببببببام  عمببببببل متكامببببببل بروتوكببببببول  ةرطاجنببببببة ونا ويببببببا،  ن 

لبببببل اجتماعبببببا  األطبببببراف  ببببب  ، 91/77رر )المنبببببب البروتوكبببببولين كبببببا  لبببببل مببببباتمر األطبببببراف  ببببب  اجتماعببببب  الخبببببامس عشبببببر وا 
 .NP-3/16رر ببوالمن CP-9/16رر بب(، المن14الفنرة 

ل بند حنن ا األمانة، والنتائ  المتوةعة  يما يتعلق بكستاألهداف والم ا  الت   وينبغ   ن يحدد برنام  العمل والميزانية -2
علل النحو  ع ثاثة بدائلم ،شكل الميزانية البرنامجية المنترحة لبرنام  األم  المتحدة للبيئة لفترة السنتينل تبعامن بنود الميزانية، 

 :التال 

ينبغ  والذي ( BBو BGو BYة االستئماني اديق)الصن يةامجنبر الميزانية لالمطلوا ل النمومعدل لتندير  جراء  ( )
بالنيمة االسمية ناةص المبلغ    البند "كاف" من الميزانية  9191-9102   المائة عن مستوى الفترة  4 ال يتجاوز زيادة بنسبة 

 ؛9191بشأن االجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  

 2222-2291عند مستوى الفترة  (BBو BGو BYة االستئماني اديق)الصنزانية البرنامجية اإلبناء علل المي (ا)
بالنيمة الحنينية ناةص المبلغ    البند "كاف" من الميزانية بشأن االجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  

 ؛2222لما بعد عا  
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 2222-2291عند مستوى الفترة  (BBو BGو BYة االستئماني اديق)الصنة اإلبناء علل الميزانية البرنامجي )ج(
بالنيمة االسمية ناةص المبلغ    البند "كاف" من الميزانية بشأن االجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  

 .2222لما بعد عا  
لجائحة، تأجل االجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف واالجتماعا  ذا  الصلة. ونظرا ألن تمويل األمانة وبسبا ا -7

نو مبر/تشرين  27وت  الموا نة علي ا بعد ذلك     2229، ةدم  ميزانية ماةتة لعا  2222ديسمبر/كانون األول  79سينت      
طراف    االتفاةية واجتماعا  األطراف    البروتوكولين )المنررا  بواسطة االجتماع االستثنائ  لماتمر األ 2222الثان  

CBD/EM-2/1 وCP-EM-1/1 وNP-EM-1/1  و 91/77( كتكميا  للمنرراCP-9/16 وNP-3/16 ، و   هذه المنررا .
 .91/77 منررن الم 14فنرة لمع مراعاة ا، 2227-2222الميزانية لفترة السنتين  منترحا لا  لل األمينة التنفيذية  ن تعد ط  

مواعيد اجتماع ماتمر األطراف واالجتماعا  المتزامنة لألطراف    البروتوكولين.    و د  الجائحة  لل تغيير آخر  -1
 2229 كتوبر/تشرين األول  91 لل  99وتنرر  ن تنظ  االجتماعا     جزئين، علل  ن يعند الجزء األول من االجتماعا  من 

جزء األول    كونمينغ، الصين، بوجود محل  محدود ومع مشاركة اآلخرين . وبناء علي ، عند ال2222والجزء الثان     عا  
عبر االنترن . و   ذلك الجزء األول من االجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف، والجزئين األولين لكل من االجتماع العاشر 

   بروتوكول نا ويا، وا ن  األطراف علل ميزانية برنامجية متكاملةلألطراف    بروتوكول ةرطاجنة واالجتماع الرابع لألطراف  
حتل ن اية الجزء الثان   2222-2291و كد  علل تمديد  جزاء ميزانية الفترة  2222دوالر  مريك  لعا   18,439,546بمندار 

واعتمادها  2221-2227لسنتين لفترة ا من االجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف  لل حين النظر    الميزانية البرنامجية
 بواسطة ماتمر األطراف، وذلك    الجزء الثان  من اجتماع  الخامس عشر.

وو نا للطلبا  المذكورة    المنررا  السالفة الذكر، تند  هذه الوثينة سيناريوها  النمو الحنين  الصفري والنمو االسم   -1
صا   ، وكل من ا 2221-2227متكامل والميزانية المتكاملة للفترة ،  بالنسبة لبرنام  العمل ال2221-2227الصفري للفترة 

. ويبين النمو 2222العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  الخاصة باإلطار المخصصا  لاجتماعا  االستثنائية لألطراف 
 2222-2291انية  ترة السنتين عندما اعتمد  ميز  2294   المائة عن السنوا  األربع منذ عا   4الحنين  الصفري زيادة بنسبة 

  دناه(. 91   المائة    السنة(، مما يعكس زيادا  التكلفة )انظر الفنرة  2  ةل من ) ي زيادة بمجرد

 ن هذا  ولكن ا حدد   جراء تندير لمعدل النمو المطلوا للميزانية البرنامجية"وطلب  المنررا  السالفة الذكر  يضا " -6
بالنيمة االسمية ناةص المبلغ    البند "كاف" من  9191-9102   المائة عن مستوى الفترة  4سبة ينبغ   ال يتجاوز زيادة بن"

". ونظرا ألن هذه الزيادة 9191الميزانية بشأن االجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
 ضمن هذه السيناريو. 1من الممكن  عداد "معدل النمو المطلوا" تنطوي علل ميزانية منخفضة بالنيمة الحنينية، ل  يكن

،  عرا ماتمر األطراف عن التزام  بإعداد  طار عالم  تحويل  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  91/71و   المنرر  -7
للحياة    انسجا  مع الطبيعة. وتتوةع األمانة  2212يضع التنوع البيولوج  علل مسار التعا   نحو تحنيق راية عا   2222

وج  ومن المتوةع  يضا الظ ور المتزايد لنضايا التنوع البيول لدع  تنفيذ هذه الخطة الطموحة. تكليفا  جديدة وعاء عمل متزايد
علل المستوى العالم  وروابط ا بالنضايا الحرجة األخرى مثل تغير المناخ والصحة ومن المتوةع  يضا ان يكون ل ا تأثيرا  علل 

لبا  النائمة والتكليفا  المطلوبة عاء عمل األمانة. وال يعتبر ال يكل الحال  لألمانة وماك الموظفين مائما لمعالجة الط
بدون  كبر ير مستنرة علل نحو  لألمانة. ومع تزايد هذه الطلبا  والتكليفا ، ستصبح ةدرة األمانة علل تحنيق هذه الطلبا  

ضا ية كبيرة تتجاوز تلك الموارد ال  نصوص علي ا    السيناريوها  المندمة    الوثينة الحالية.مموارد جديدة وا 

                                                           
   المائة بعد  ترة  ربع  4 ترة السنتين العادية، يمكن استنتاج  ن هذه الزيادة ينبغ  ر ع ا  لل توةع  ن يت   عداد المنترح بعد  91/77المنرر نظرا ألن  1

 وبالتال ، حتل مع مثل هذا التفسير، ليس من الممكن  عداد ميزانية "بمعدل النمو المطلوا". سنوا . وسيعادل هذا ميزانية بمعدل نمو صفري حنين .

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-34-ar.pdf
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لمعالجة هذه النيود    الموظفين والموارد، تعد األمانة منترحا لميزانية تكميلية    صورة سيناريو  ضا  ،  و   ج د -4
كولين، سابنة لماتمر األطراف واألطراف    البروتو لاالحتياجا  للتكليفا  النائمة الناشئة عن المنررا  ا  حسا الذي لن يعال 

. وهذا 2222متزايد المرتبط بدع  تنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  بل  يضا المتطلبا  لمواج ة عاء العمل ال
 .2221-2227المنترح التكميل  سيصدر كإضا ة لوثينة الميزانية هذه لفترة السنتين 

 ريق ،  نشأ  األمانة (OIOS) ةالداخلي رةابةمكتا خدما  المن الاحنة المراجعة توصية و  91/77واستجابة للمنرر  -1
طار عملية ويعتبر هذا اإل ت ا النائمة علل النتائ .للبيئة، إلعداد وتعزيز  طار ميزن عمل داخل ، بمساعدة برنام  األم  المتحدة

لبرنام  وميزانية حيث: ) ( تدور صيا ة البرنام  حول مجموعة من األهداف المحددة سابنا والنتائ  المتوةعة، )ا( تبرر النتائ  
ويناس  تناة ا من النوات  المطلوبة وترتبط ب ذه النوات  لتحنيق مثل هذه النتائ ، )ج(شطلبا  من الموارد الت  يت  االمتوةعة المت

الوثينة  ة النائمة علل النتائ ، المند    داء موضوعية. ويتعلق  طار الميزناألداء الفعل     تحنيق النتائ  عن طريق ماشرا   
نظرا إلرجاء االجتماع الخامس  2222-2229، وهو اإلطار الذي  عد مبدئيا لفترة السنتين 2221-2227الحالية بفترة السنتين 

ة النائمة ل ج د كبير     عداد  طار الميزن(. ومع بذ91-عشر لماتمر األطراف بسبا جائحة مرض  يروس كورونا )كو يد
إلعداد ماشرا  محددة لإلنجاز علل النحو المبين    األمانة، ما زال هناك المزيد من العمل المطلوا  نطاقعلل النتائ  علل 

 دف واال تراضا  المندمة    هذا الصدد، والت  تالكامنة طار كذلك  دناه بجانا نظرية التغيير اإل عرضالنس  الثالث  دناه. وي
 الميزانية البرنامجية المتكاملة.  لل العمل كأساس ل ذه

 (، وتند   طار لنس  الثانلميزانية للميزانية األساسية وللميزانيا  الطوعية )اوتعرض الوثينة الحالية موجزا لمنترحا  ا -92
 نية )النس  الرابع(.   الميزا كة النائمة علل النتائ  )النس  الثالث(، وتعرض تفاصيل للبرنام  والمتطلبا  المرتبطة بذلالميزن

، الت  ستند  تنريرا عن المسائل اإلدارية والمسائل المتعلنة CBD/COP/15/6وينبغ  ةراءة هذه الوثينة مع الوثينة  -99
عن اإليرادا  و داء الميزانية، ، بما    ذلك معلوما  91/77من المنرر  12و 11بالميزانية كما طلب  األطراف    الفنرتين 

 9191-9102نية لفترة السنتين واألرصدة  ير المنفنة، وحالة الفائض والمبالغ المرّحلة وكذلك  ي تعديا  تطر  علل الميزا
 BZ. وتعد األمانة  يضا منترحا لتننيح ال يكل والنواعد المتعلنة بالصندوق االستئمان  9190والميزانية الماةتة لعا  

(CBD/COP/15/7/Add.3) وذلك لك  يعتمده ماتمر األطراف    01/73من المنرر  73، علل النحو المطلوا    الفنرة ،
 ر.عشاجتماع  الخامس 

. وستند   يضا مشاريع (CBD/COP/15/2)وسيند  مشروع منرر لنظر ماتمر األطراف    تجميع مشاريع المنررا   -92
 CBD/CP/MOP/10/1/Add.5)المنررا  الجتماعا  األطراف    بروتوكول  ةرطاجنة ونا ويا    تجميع  المنررا  

 (.CBD/NP/MOP/4/1/Add.5 و

 موجز لمقترح الميزانية -ثانيا 
 الميزانية األساسية -ألف 

يند  هذا النس  نظرة عامة لجميع الموارد المتعلنة بالوظائف و ير المتعلنة بالوظائف والمطلوبة للميزانية األساسية     -97
 .2222-2291 طار سيناريوه  النمو الحنين  الصفري والنمو االسم  الصفري منارنة بالموارد المعتمدة لفترة السنتين 

دوالر  مريك   40,443,800   سيناريو النمو الحنين  الصفري  2221-2227د اإلجمالية لفترة السنتين وتبلغ الموار  -91
-2291   المائة( منارنة بالميزانية األساسية المعتمدة لفترة السنتين  4دوالر  مريك  ) و  2,909,700تعكس زيادة صا ية بمندار 

 1,310,000) 2222ة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  االجتماعا  االستثنائية الخاص مخصصا ناةص  2222
سوية منر تونتج  التغييرا     الموارد من عاملين وهما: ) ( التعديا  التننية الت  تتعلق  ساسا بالزيادا     دوالر  مريك (. 

بالدراسة االستنصائية لتكاليف المعيشة الت   جرت ا لجنة الخدمة المدنية الدولية والت  تم  العمل للموظفين الدوليين ذا  العاةة 
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، والتنلبا     سعر العملة بالدوالر الكندي والتضخ ، )ا( والتغييرا     2229   مونتلاير، كندا    نو مبير/تشرين الثان  
 بنة.الموارد األخرى الت  تأخذ    الحسبان  نماط االنفاق السا

، باستخدا  المضاعف 2227تكاليف الرواتا النياسية    األم  المتحدة لعا  وت  حساا مخصصا  الوظائف باستخدا   -91
المضاعف التنديري لتسوية منر المشار  لي   عاه و  2227لعا   55.8التنديري لتسوية منر العمل المحدد حديثا لمونتلاير بمندار 

وباإلضا ة  لل ذلك، طبن  األمانة معدل . 2221-2227لموظف  األمانة خال  ترة السنتين  2221لعا   58.0العمل البالغ 
   المائة علل الوظائف الفنية وصفر    المائة علل وظائف الخدمة العامة بالنسبة للوظائف النائمة،  1الوظائف الشا رة البالغ 

   المائة    السنة األولل بالنسبة لجميع الوظائف الجديدة المطلوبة  12عامل التأخر    االستندا  بنسبة  ق ضا عن تطبي
ية للميزانية البرنامجية    منر األم  المتحدة. وت  ذلك    ج د لتنليل الزيادة    التندير وجعل نياسو نا للمبادئ التوجي ية ال

 .2221-2227تكبدها خال  ترة السنتين تنديرا  تكاليف الرواتا    الميزانية  ةرا  لل تكاليف الرواتا المتوةع 

 . الموارد المالية1الجدول 
 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

  / 38,844.1 2222-2291الميزانية األساسية المعتمدة للفترة 

 ا/ 35,212.2 2222-2229الميزانية األساسية الماةتة المعتمدة للفترة 
 ج/ ,8.44340 2221-2227سيناريو النمو الحنين  الصفري للفترة 
 د/ ,181.237 2221-2227سيناريو النمو االسم  الصفري للفترة 

حسا المنرر  9191دوالر  مريك  لاجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا   1,310,000تشمل    /
01/73. 
مستوى اإلبناء علل الميزانيا  لضمان عمليا   مانة اتفاةية التنوع البيولوج  خال جائحة عند  9199و 9190الميزانيا  الماةتة لعام   ا/

 (.02-مرض  يروس كو يد )كو يد
ناةص المخصصا  لاجتماعا  االستثنائية  9191-9102الميزانية األساسية المعتمدة للفترة  من    المائة  علل 8تعكس زيادة بنسبة  ج/

 .9191للتنوع البيولوج  لما بعد عا   اإلطار العالم الخاصة ب
ناةص المخصصا  لاجتماعا  االستثنائية  9191-9102تعكس زيادة بنسبة صفر    المائة  علل من الميزانية األساسية المعتمدة للفترة  د/

 .9191اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  الخاصة ب
 
 

 حسب فترة السنتين. الموارد المعتمدة للوظائف 0الجدول 
 المستوى العدد 

 ASG, 3 D-1, 10 P-5, 12 P-4, 14 P-3, 9 P-2/1, 29 GS 1  الميزانية األساسية

 ASG, 3 D-1, 10 P-5, 13 P-4, 13 P-3, 9 P-2/1, 29 GS 1 78 2222-2291المعتمدة لفترة السنتين 

 ASG, 1 D-2, 2 D-1, 10 P-5, 17 P-4, 17 P-3, 9 P-2/1, 29 GS 1 78 2222-2229المعتمدة لفترة السنتين 

-2227سيناريو النمو الحنين  الصفري للفترة 
2221 86 /  1 ASG, 1 D-2, 2 D-1, 10 P-5, 13 P-4, 13 P-3, 9 P-2/1, 29 GS 

-2227سيناريو النمو االسم  الصفري للفترة 
 ASG, 3 D-1, 10 P-5, 12 P-4, 14 P-3, 9 P-2/1, 29 GS 1 ب/ 78 2221

 .D-2 لل  D-1الموظف الرئيس  ترةية و  7وظائف من الفئة الفنية  1، و1وظائف من الفئة الفنية  1وظائف جديدة مطلوبة حسا ما يل :  ثمان    /
 .D-2 لل  D-1الموظف الرئيس  ترةية   ا/

   المائة  72ويستند المنترح  لل معدل تناس  التكاليف بين االتفاةية وبروتوكول  ةرطاجنة ونا ويا بنسبة تناسبية ةدرها  -96
ف  االستعراض الوظي اووظائف األمانة الذي  جري بموج   المائة علل التوال ، تمشيا مع تكامل عمليا   97   المائة و 91و
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 99نررة    األم  المتحدة. ويتوةع هذا المعدل زيادة    الحصة المنررة لبروتوكول نا ويا )من والمنّي  و نا لجدول األنصبة الم
 .2222طر ا    عا   974   المائة( تمشيا مع الزيادة    عدد األطراف    البروتوكول  لل  97   المائة  لل 

 نظرة عامة للموارد المالية حسا المكونا . 7 لويعرض الجدو  -97

   المائة لتكاليف دع   97نسبة تبلغ  عد المالية ألمانة األم  المتحدةالنظا  المال  والنواوتطبق األمانة، تمشيا مع  -94
البرام  علل الميزانية األساسية والتمويل الطوع  الخارج عن الميزانيا  األساسية، لتغطية التكاليف اإلضا ية المرتبطة بتندي  

يفرض برنام  األم  المتحدة للبيئة الثلث علل الخدما  الت  يندم ا و نا إلطار تناس   من انة، و الدع  اإلداري المساند لألم
التكاليف المتفق علي . ويستخد  الرصيد البالغ الثلثين لتغطية تكاليف عنصر دع  األمانة ذات ا الذي تندم  اإلدارة، وةس  المالية 

 لنس  "هاء" بشأن الدع  اإلداري.وخدما  الماتمرا ، حسا الوارد وصف   دناه    ا

نظرة عامة للموارد المتصلة بالوظائف المطلوبة    كل سيناريو حسا المستوى منارنة بجدول ماك  1ويعرض الجدول  -91
ن ة    التنرير عي، حسبما عدلت  و بلغ  عن  األمينة التنفيذ2222-2229و ترة السنتين  2222-2291لفترة السنتين  الموظفين
ول رطاجنة للسامة األحيائية وبروتوكول نا ويا بشأن الحصة التنوع البيولوج ، وبروتوكول ةو داء الميزانية التفاةي اإليرادا 

 .(CBD/COP/15/6) 2229وعا   2222-2291وتناس  المنا ع لفترة السنتين 

 .1عكس توزيع الموارد    الجدول نوي -22
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 المكّون. الموارد المالية حسب 2الجدول 
    2024-2023 

 
2020-2019 2022-2021 

سيناريو النمو الحنين   
 (%4الصفري )

سيناريو النمو االسم  
 (%2الصفري )

 91/77المنرر   
  EM-2/1المنرر 

 91/9و 
 

  

      تكاليف الموظفين

  / ,645.122 25,290.7  24,156.8 23,080.5 الموظفين

 200.0 200.0  200.0 200.0 المساعدة العامة الماةتة
 22,854.1 25,490.7  24,356.8 23,280.5 المجموع الفرعي

   تكاليف االجتماعات
 

  

 278.9 278.9  — 365.0 اجتماعا  المكتا

 320.0 320.0   — 320.0 اجتماعا  الخبراء االستشاريين

 3,970.0 3,970.0  1,469.8 3,688.0 اجتماعا  ال يئا  الحكومية الدولية

االستثنائية الخاصة ماعا  االجت
باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما 

 2222بعد عا  

1,310.0 350.0 

 

--- --- 

 4,568.9 4,568.9  1,819.8 5,683.0 المجموع الفرعي

   التكاليف التشغيلية
 

  

 100.0 100.0  100.0 100.0 الخبراء االستشاريون

 600.0 640.0  550.0 800.0 السفر    م ا  رسمية

 2,918.7 2,918.7  2,839.4 2,652.9  يجار المنار والتكاليف المرتبطة ب 

 10.0 10.0  10.0 10.0 التدريا

 130.0 130.0   —  — تكنولوجيا المعلوما 

 1,453.2 1,453.2  1,453.2 1,453.2 تكاليف التشغيل العامة

 100.0 100.0  100.0 100.0 مواد التوعية العامة

الموةع الشبك  لغر ة تبادل ترجمة 
 المعلوما 

130.0 130.0 
 

130.0 130.0 

  5,441.9  5,481.9  5,182.6 5,246.1 المجموع الفرعي

  32,855.9 35,541.5  31,359.2 34,209.6 إجمالي االحتياجات

  4,271.3  4,620.4  4,076.7 4,447.2 (%97تكاليف دع  البرام  )

  37,127.2  40,161.9  35,435.9 38,656.8 المجموع

 54.0  281.9  223.7- 187.3 احتياطي رأس المال العامل

  37,181.2 40,443.8  35,212.2  38,844.1 إجمالي االحتياجات

 3,298.1 3,298.1 ناقص: المساهمة من البلد المضيف

 33,883.1 37,145.7 المجموع الصافي )المبلغ الذي ستتقاسمه األطراف(

 24,395.8 26,744.8  (%20االتفاقية من الميزانية المتكاملة )حصة 

 5,082.5  5,571.8 (%11حصة بروتوكول قرطاجنة من الميزانية المتكاملة )

 4,404.8 4,828.9  (%12من الميزانية المتكاملة ) بروتوكول ناغوياحصة 

ا رة علل وظائف يق معدل الوظائف الشيت  تطبل  و ة. فنيوظائف الل   الميزانية ل يعكس تطبيق معدل الوظائف الشا رة المستخد     تكاليف الرواتا  9/
 الخدمة العامة.
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 الموارد المتصلة بالوظائف. 2الجدول 

 

 

  امصرح بالميزانية األساسية ال
2291-2222 

 صرح ب االم
2229-2222 

سيناريو النمو 
 الحنين  الصفري

2227-2221 

سيناريو النمو 
 الصفري  سماال

2227-2221 

    الوظائف الفنية وما بعدها

ASG 1 1 1 1 

D-2 – – 1 1 

D-1 3 3 2 2 

P-5 10 10 10 10 

P-4 12 13 17 12 

P-3 14 13 17 14 

P-2/1 9 9 9 9 

 49 57 49 49 المجموع الفرعي

 29 29 29 29 الخدمة العامة

 29 86 29 29 المجموع الفرعي

 78 86 78 78 المجموع

 

 

 توزيع الموارد حسب المكّون. 5الجدول 
 )بآالف الدوالرا  األمريكية(

  
 الميزانية المعتمدة

2291-2222 

سيناريو النمو 
 الحنين  الصفري

2227-2221 

سيناريو النمو 
 االسم  الصفري

2227-2221 

 4,568.9 4,568.9 4,373.0 الفرعيةو  رئاسيةال يئا  ال - لف

 5,481.6 6,206.2 5,304.3 يةواإلدارة التنفيذ التنفيذيالتوجي   -باء

 17,145.6 18,737.8 18,552.5 برنام  العمل -جي 

 5,659.8 6,028.6 5,979.7 الدع  اإلداري -دال
 32,855.9 35,541.5 34,209.5 المجموع الفرعي

 4,271.3 4,620.4 4,447.2 تكاليف دع  البرام 

 54.0 281.9 187.4 ر س المال العاملاحتياط  

 37,181.2 40,443.8 38,844.1 مجموع االحتياجات
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 . توزيع الموارد حسب المكّون بالنسبة المئوية6الجدول 
 )بالنسبة المئوية(

 لمصرح ب االميزانية ا  
2291-2222 

سيناريو النمو الحنين  
 الصفري

2227-2221 

سيناريو النمو االسم  
 الصفري

2227-2221 
  

 13.9 12.9 12.8 الفرعيةو  رئاسيةال يئا  ال - لف

 16.7 17.5 15.5 واإلدارة التنفيذية التوجي  التنفيذي -باء

 52.2 52.7 54.2 برنام  العمل -جي 

 17.2 17.0 17.5 الدع  اإلداري -دال

 100.0 100.0 100.0 المجموع

 .2222دوالر  مريك  لاجتماعا  االستثنائية الخاصة باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا   1,310,000/   تشمل مخصصا  ةدرها 

 

 الموارد من خارج الميزانية -باء 

الحيوية لتحنيق التكليفا  الخاصة ب ا. ويصف النس  الحال  تستمر األمانة    االعتماد علل المساهما  الطوعية  -29
را  النتائ  )انظر النس  الثالث(. وسيت  مراجعة التنديازمة الذي  عد    سياق  طار اإلدارة النائمة علل التندير األول  للموارد ال

بعد  جراء تحليل لمشاريع المنررا  لل يئا  الثاثة وتندي  تندير محدث. ويتألف التندير من الموارد المطلوبة من األمانة 
وجا الصناديق االستئمانية الثاثة: ) ( الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص بم 2221-2227لاضطاع ببرنام  العمل للفترة 

لتيسير مشاركة  (BZ)الستئمان  الطوع  الخاص ، )ا( الصندوق ا(BE)للمساهما  الطوعية اإلضا ية لدع  األنشطة المعتمدة 
 للمساهما  الطوعية. (VB)ا  المحلية األطراف )ج( والصندوق االستئمان  الطوع  الخاص لمشاركة الشعوا األصلية والمجتمع

 (BE)الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص للمساهما  الطوعية اإلضا ية لدع  األنشطة المعتمدة 

تشير التنديرا   لل  ن االحتياجا  اإلجمالية للموارد من الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص للمساهما  الطوعية  -22
، لتكميل سيناريو ميزانية النمو الحنين  الصفري، تبلغ 2221-2227لفترة السنتين  (BE)اإلضا ية لدع  األنشطة المعتمدة 

يتطلا سبالنسبة لتكاليف  ير الموظفين لاتفاةية والبروتوكولين، كما يمكن رايت  من الجدول ادناه. و  دوالر  مريك  21,630,000
 .م  الصفريالنمو االس   حالة ميزانية  BEموارد  ضا ية من خال الصندوق 

وباإلضا ة  لل ذلك سيتطلا موارد لتغطية تكاليف الوظائف الت  ل  يخصص ل ا    الميزانية األساسية. ومن المتوةع  -27
  ن التحليل الجاري المستند  لل مشاريع المنررا  واإلطار النائ  علل النتائ  سيحددان الحاجة  لل الوظائف اإلضا ية للموظفين.

 
  



CBD/COP/15/7 
Page 9 

 

ات اإلجمالية من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم . االحتياج2الجدول 
 وفقا لنتائج اإلطار القائم على النتائج 0202-0202لفترة السنتين  (BE)األنشطة المعتمدة 

 )بآالف دوالرا  الواليا  المتحدة(

الخبراء  النتيجة رقمال
 االستشاريون

السفر بما في 
بدل ذلك 

 اإلقامة اليومي

الخدمات 
 التعاقدية

التحويالت إلى 
 المجموع تكاليف التشغيل الشركاء

1 

من خال االتفبببببباةيببببببة وبروتوكولي ببببببا، يتنببببببارا 
المجتمع الدول  علل الن   المشبببببتركة والمتكاملة 
المراعية للجنسبببببببانية نحو حفظ التنوع البيولوج ، 

 فوالتناسببب  العادل والمنصبببواسبببتخدام  المسبببتدا  
  2,226.0  3,149.9 للمنا ع الناشئة عن استخدا  الموارد الجينية

      
396.0             50.0            230.0    6,051.9  

2 

مبن خبال تبطبببيبق اإلطبببببببار البعبببببببالبمب  لبلبتبنبوع 
البيولوج  يت  تعزيز التنفيببببذ الوطن  لاتفبببباةيببببة 

حبببالبببة التنوع وبروتوكولي بببا من  جبببل تحسبببببببببببببين 
  7,461.6    45.0              2,515.0       935.0  1,986.0  1,980.6 البيولوج 

3 

تعزيز التوعيبببببة والعمبببببل لحفظ التنوع البيولوج  
واسببتخدام  المسببتدا  وتناسبب  المنا ع الناشببئة عن 
التنوع البيولوج  علل جميع المسبببببببببببببتويا  وعبر 

  2,797.0    125.0            1,470.0      245.0  345.0     612.0      ةطاعا  المجتمع

4 

يسببببببباه  االسبببببببتعراض والتنيي  المنتظ  علل  دارة 
تبببببببدريج  لتنفيبببببببذ االتفببببببباةيبببببببة مكيفبببببببة وتعزيز 

  4,784.5   12.0              740.0        816.0  1,940.0  1,276.5    وبروتوكولي ا

5 
و مببدارة علل نح  مببانببة اتفبباةيببة التنوع البيولوج 

  510.0     30.0              235.0           245.0       جيد

  25.0           25.0          دع  محسن لبرنام  األمانة 6

  21,630.0  442.0           5,010.0      2,392.0   6,497.0  7,289.0         المجموع

 
 

اف، إرث لرئاست ا لاجتماع العاشر لماتمر األطر الذي  نشأت  حكومة اليايان ك وصندوق التنوع البيولوج     اليابان، -21
وظائف )وظيفة  1  مجموعلما يستمر    تمويل وتيسير  نشطة بناء الندرا  الت  تنظم ا  و تنودها األمانة وسوف يند  التمويل 

ووظيفتين من الخدمة العامة(     طار الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص للمساهما   P-4، ووظفيتين من  ئة D-1من  ئة 
 .(BE)الطوعية اإلضا ية لدع  األنشطة المعتمدة 

 لتيسير مشاركة األطراف (BZ)الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص 

لتزويد ممثل  الطرف الماهل لتيسير مشاركة األطراف  (BZ)الصندوق االستئمان  الطوع  الخاص تستخد  األمانة  -21
بتذاكر السفر وبدل اإلةامة اليومية من  جل تمكين   من المشاركة    اجتماعا  ماتمر األطراف    االتفاةية، وماتمر األطراف 
العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول ةرطاجنة وماتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول نا ويا. ويستخد  

  ا.ال يئا  الفرعية وال يئا  المرتبطة باالتفاةية وبروتوكولي وق  يضا لدع  مشاركة ممثل  الطرف الماهل    اجتماعا الصند

والحظ ماتمر األطراف باستمرار الحاجة  لل المشاركة الكاملة لجميع األطراف بما  ي   األطراف من البلدان النامية  -26
علل األةل    اجتماعات .  ير  ن الموارد المتاحة    الماض  سمح  لألمانة بتغطية ودعا  لل تندي  الدع   لل مندوبين اثنين 

استئناف االجتماعا  بالحضور الشخص  بعد النيود المفروضة نتيجة لجائحة نفنا  ممثل واحد  نط لكل طرف ماهل. ولكن مع 
جتماع الثالث للفريق المعامل المفتوح العضوية (، وعند اجتماعا  متزامنة لل يئا  الثاث )اال91-مرض  يروس كورونا )كو يد

(؛ وال يئة الفرعية للتنفيذ وال يئة الفرعية للمشورة العلمية والتننية 2222المعن  باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
واألمانة،  ن  من الضروري  ، ةرر المكتا، بالتشاور مع الراساء المعنيين2222والتكنولوجية    جنيف، سويسرا    مارس/آذار 

تمويل مشاركين اثنين علل األةل من كل طرف ماهل، نظرا ألن هناك عدد كبير من النضايا الت  تحتاج  لل  يجاد حل ل ا. 
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فنا  المشاركين نتلتمس المساهما  لتغطية واستخد  نفس الن   بالنسبة لاجتماع الرابع للفريق العامل    نيروب . وبالمثل، 
ة لكل طرف ماهل الجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف واجتماعا  األطراف    البروتوكولين لتمكين تغطية جميع الثاث

األدوا  الثاث. ومنابل هذه الخلفية،  عد  األمانة الخيارين التاليين لكل من األجزاء الثاثة لاجتماعا ، وذلك لنظر ماتمر 
 ولين:األطراف واجتماعا  األطراف    البروتوك

 . خيارات لتمويل المشاركين في االجتماعات8الجدول 
 ) ( 4الجدول 

الجتماع الهيئة الفرعية للمشوووووووورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  0202خيارات في عام   -ألف 
 دوالر  مريك  :)ي( )ثمانية أيام في مونتلاير(8مباشرة مع الفريق العامل المعني بالمادة 

 859,700  يا  )مباشرة( تنظ     مونتلاير 8من كل طرف ماهل للمشاركة    جلسة مدت ا  مندوب واحددع  

 يا  )مباشببببببببببرة( تنظ      8من كل طرف ماهل للمشبببببببببباركة    جلسببببببببببة مدت ا مندوبين اثنين دع  
 1,719,400 مونتلاير

 
  )ا(4الجدول 
الجتماع الهيئة الفرعية للمشوووووووووورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  0204خيارات في عام   - باء

 دوالر  مريك  :في مونتلاير( يوما 11) الهيئة الفرعية للتنفيذمباشرة مع 

)ال يئة الفرعية للمشورة  يوما 00من كل طرف ماهل للمشاركة    جلسة مدت ا  مندوب واحددع  
 1,003,400 تنظ     مونتلاير  يا ( 5وال يئة الفرعية للتنفيذ  يا ،  6العلمية والتننية والتكنولوجية 

)ال يئة الفرعية  يوما 00من كل طرف ماهل للمشاركة    جلسة مدت ا مندوبين اثنين دع  
 2,006,800 تنظ     مونتلاير   يا ( 5 يا ، وال يئة الفرعية للتنفيذ  6للمشورة العلمية والتننية والتكنولوجية 

 
 )ج(4الجدول 
 دوالر  مريك  يوما في اسطنبول( 14الجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف )لخيارات   -جيم

 1,747,700 من كل طرف ماهل للمشاركة    جلسة مدت ا اسبوعين تنظ     اسطنبول مندوبين اثنين دع  

 2,621,500 بولاسطنمن كل طرف ماهل للمشاركة    جلسة مدت ا اسبوعين تنظ     مندوبين دع  ثاثة 

 
 

وتجدر الماحظة بأن تنديرا  النفنا  هذه تشمل تكاليف دع  البرام  علل النحو المطلوا من ةواعد األم  المتحدة.  -27
عة لبرنام  األم  المتحدة للبيئة،  بلغ مراجع حسابا  األم  من جمعية األم  المتحدة للبيئة التاب 2/942الر   من النرار علل و 

المانحين لدع  عا  ر بتام  علل ر بعن تكاليف دع  الالمتحدة برنام  األم  المتحدة للبيئة بأن  سيت  الموا نة علل طلبا  التنازل 
 .سفر المشاركين    االجتماعا  من البلدان النامية

 ن تند  اةتراحا العتماده    ، 01/73من المنرر  03مينة التنفيذية،    الفنرة وطلا ماتمر األطراف  يضا  لل األ -98
المعتمدة    االجتماع  BZاالجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف، الستعراض ال يكل والنواعد المتعلنة بالصندوق االستئمان  

ا التنرير    , ويرد هذلمستدا  والذي يمكن التنبا ب التاسع لماتمر األطراف، من  جل معالجة المشكلة المتكررة لننص التمويل ا
 .CBD/COP/15/7/Add.3الوثينة 

                                                           
2 UNEP/EA.2/Res.18 
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، تنّدر (VB)و يما يتعلق بالصندوق االستئمان  الطوع  الخاص لمشاركة الشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية  -21
دوالرا  مريكيا سيكون مطلوبا لضمان مشاركة الشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية، مع تمثيل  455,200األمانة  ن مبلغا ةدره 

األةالي  األصلية      رينيا وآسيا والنطا الشمال ، و وروبا الوسطل والشرةية، و مريك ا الشمالية، و مريكا الاتينية والبحر 
الحيوية بالنسبة ل  ، وخاصة الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الكاريب ، والميحط ال ادئ    االجتماعا  ذا  األهمية 

)ي( واألحكا  المتصلة ب ا، و   المداوال  بشأن بروتوكول نا ويا بشأن الحصول وتناس  المنا ع، وال يئة الفرعية للتنفيذ، 4للمادة 
داول عشر لماتمر األطرف، كما يمكن رايت  من الج العلمية والتننية والتكنولوجية واالجتماع السادس وال يئة الفرعية للمشورة

  دناه.

 المبلغ التقديري لمشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في االجتماعات. 9الجدول 

 دوالر أمريكي 

 يا  لل يئة الفرعية للمشببببببورة العلمية  8لسببببببة مدت ا جدع  ثاثة مندوبين من كل  ةلي  ماهل* للمشبببببباركة    
  115,300 )ي( تنظ  مباشرة    مونتلاير )متوسط لكل  ةلي (8ة دال المعن  بالموالتكنولوجية والفريق العاموالتننية 

لل يئة الفرعية للمشبببورة العلمية  يوما 00لسبببة مدت ا جمن كل  ةلي  ماهل* للمشببباركة    اثنين دع  مندوبين 
 تنظ  مباشرة    مونتلاير )متوسط لكل  ةلي ( وال يئة الفرعية للتنفيذوالتننية والتكنولوجية 

94,600  

لاجتماع السبببببادس عشبببببر  يوما 01لسبببببة مدت ا جة مندوبين من كل  ةلي  ماهل* للمشببببباركة    خمسبببببدع  
 )متوسط لكل  ةلي ( لماتمر األطراف    اسطنبول

245,300  

 الاتينية والبحر الكاريب ، والمحيط ال ادئ.*   رينيا، وآسيا، والنطا الشمال ، و مريكا الشمالية، و مريكا 

جنبا  لل جنا مع مناطعة كيبيك، اتفاة ا لمنحة البلد المضيف، الذي يغط   وباإلضا ة  لل ذلك، جدد  حكومة كندا، -72
ة تنديرية تبلغ مالمرا ق لمساحة المكتا النائمة لألمانة    مونتلاير، كندا، بني يجار المنار والنفنا  األخرى المرتبطة بما    ذلك 

 استنادا  لل عند اإليجار الحال . 2221-2227دوالر  مريك ( لفترة السنتين  2,918,700دوالر كندي )حوال   3,775,000

 اإلطار القائم على النتائج –ثالثا 

ر   من ان وصحة كوكا األرض. وعلل الستعتبر النظ  اإليكولوجية والتنوع البيولوج     العال   ساسيان لر اه اإلن -79
   طار يزداد سوءا  ع  ن يستمر  و ةينذر بالخطر ويتو العال ، يتدهور التنوع البيولوج  بمعدل   نحاءالج ود الجارية،    

 لسيناريوها  "العمل كالمعتاد". وعلل مدى الخمسين سنة الماضية،  د  التغيرا     استخدا  األراض  والمياه، واالستغا
المفرط للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث واألنواع الغريبة الغازية،  د   لل  ندان كبير للتنوع البيولوج  وتدهور النظ  

لسكان من ا  اميانمة وديااإليكولوجية. وةد حدد  التغيرا  الت  يحدث ا اإلنسان مثل  نماط االست اك واإلنتاج  ير المستد
 3.ة الضغيفة كأسباا كامنة رئيسيةالبشر بجانا الحوكم

، الت  ت  تنظيم ا حول 2222-2299، اعتمد ماتمر األطراف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج  2292و   عا   -72
 ن  علل المستوى  2222   عا   التوةعا  العالمية للتنوع البيولوج هد ا. و بلغ  الطبعة الخامسة من نشرة  22 ايا  و 1

التند   وعلل الر   منيت  تحنيق  ي من األهداف العشرين بالكامل ولكن ت  تحنيق ستة  هداف علل نحو جزئ . العالم ، ل  
ر تباطو  و وةف االتجاها  الحالية    تدهو ر  لل  ن  ليس "من المتأخر جدا المحدود المحرز    تحنيق األهداف، خلص التنري
تنرير التنيي  و طاف." ودعا كل من نشرة التوةعا  العالمية للتنوع البيولوج  التنوع البيولوج   و عكس اتجاه ا    ن اية الم

                                                           
لمنبر وتنرير التنيي  العالم  بشأن التنوع البيولوج  وخدما  النظ  اإليكولوجية الصادر عن ا التوةعا  العالمية للتنوع البيولوج الطبعة الخامسة من نشرة  3

، وهب. .  . س. برونديزيو، وج. ستيل، وس. دياز .(2291لتنوع البيولوج  وخدما  النظ  اإليكولوجية )الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا     مجال ا
. صفحة 94914. ،  لمانيا، بونةاإليكولوجي التنوع البيولوج  وخدما  النظ     مجالالمنبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا  )المحررون(.  مانة   نغو

وباللغة العربية:  https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673باللغة اإلنجليزية: 
eport_summary_for_policymakers_ar.pdfipbes_global_assessment_r 

https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-ar.pdf
https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-ar.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_ar.pdf
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ع و الصادر عن المنبر الحكوم  الدول  للعلو  والسياسا     مجال التن العالم  بشأن التنوع البيولوج  وخدما  النظ  اإليكولوجية
 لتحويلية الت  ينبغ  اتخاذها الستعادة النظ  اإليكولوجيةدما  النظ  اإليكولوجية، دعا  لل العديد من اإلجراءا  االبيولوج  وخ

 ".2212والتنوع البيولوج  من  جل وضع اإلنسانية علل مسار تحنيق "الحياة    انسجا  مع الطبيعة بحلول عا  

بروتوكولي ا بإعداد و المزرية المتزايدة للتنوع البيولوج  والنظ  اإليكولوجية، ةام  األطراف    االتفاةية واستجابة للحالة  -77
ية جديدة للعند الناد ، من  جل اعتمادها    الجزء الثان  من االجتماع الخامس عشر لماتمر األطراف. وسيند  جخطة استراتي

طة طريق تشمل  ايا  و هداف طموحة من شأن ا  ن تساعد البلدان ار خ 2222اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
ول وضع اإلنسانية علل مسار الحياة    انسجا  مع الطبيعة بحلعادة النظ  اإليكولوجية والتنوع البيولوج  من  جل    حماية واست

 .2212عا  

ل اتخاذ  جراء عاجل وتنفيذ وي دف برنام  عمل األمانة  لل المساهمة    ت يئة الظروف التمكينية لألطراف من  ج -71
العالم  للتنوع البيولوج ، مع تيسير اإلعداد الجاري واالستعراض للسياسة والن   ا  الضرورية المنترحة    اإلطار التحوي

الدولية للتنوع البيولوج      طار االتفاةية وبروتوكولي ا. وتعرض نتائ  األمانة    نظرية التغيير وتتألف من  ربعة نوات  علل 
سنوا  ونوات   رعية مخططة لفترة  1مخططة علل  ترة  مستوى  علل ليت  تحنين ا علل مدى العشر سنوا  النادمة مع نوات 

 .2221-2227السنتين 

 . نظرية التغيير12الجدول 

 

 

 ن تادي  ذن استثمر  األطراف موارد بشرية ومالية وتكنولوجية كا ية يمكن   ذا  ن التابعة لألمانة نظرية التغيير  رىوت -71
ذاو لوما  وتيسر االجتماعا  والعمليا  بالنسبة لألطراف الت  تخدم ا. األمانة األنشطة الت  تولد معلوما  ةوية ونوات  مع  ا 

   والمنتجا  والخدما  التابعة تمكن  األمانة من الوصول  لل  طرا  ا و صحاا المصلحة اآلخرين ذوي الصلة من خال الن  
يير السلوكيا  غ   زيادة التوعية وتعزيز الندرا  وحشد موارد  ضا ية وةطاعا   ضا ية، وتحفز العمل علل ت  ذنستس   ل ا، 

لموارد الجينية لمنا ع الناشئة عن استخدا  االمستدا  لستخدا  االوالممارسا  الضارة تجاه حفظ التنوع البيولوج  واستعادت ، وتدع  ا
ذاا ع. والتناس  العادل والمنصف ل ذه المن علل  سيعمل كا ة المجتمع وكا ة الحكومة  ذنتغير  هذه السلوكيا  والممارسا ،  وا 

لتنوع حماية واستعادة النظ  اإليكولوجية واستخدا  ا مع     وبيان كيفخفض الت ديدا  الت  يتعرض ل ا التنوع البيولوج ، 
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كان    ن اية المطاف راية االتفاةية بالنسبة للناس    كل مالبيولوج  علل نحو مستدا  يفيد الناس، والرخاء والكوكا، ويحنق 
 ".2212"للحياة    انسجا  مع الطبيعة بحلول عا  

 اال تراضا  الت  تركز علل نظرية التغيير

ال يعتبر الجمع بين السياسة والتغير المجتمع  عملية خطية وهناك عوامل متعددة يمكن  ن تيسر  و تعرةل المساهما   -76
 :ة. ومن المتوةع  ن تحنق األمانة نتائج ا بشرط توا ر الظروف التاليةمن األمان

 المنتجا  والخدما  الت  تولدها األمانة ه     الوة  المناسا وذا  صلة و عالة؛ ( )

 ه  منظمة ومدارة علل نحو جيد؛لدى األمانة موارد داخلية كا ية و  (ا)

 وتعمل علل تحنيق ذلك؛  جراء عاجل خاذتف   األطراف علل جميع المستويا   همية ات (ج)

هناك دع  من األطراف و صحاا المصلحة اآلخرين ألوج  تآزر ةوية مع االتفاةا  المتعددة األطراف األخرى  (د)
 و هداف التنمية المستدامة لضمان تجانس السياسا  واتساة ا؛ 2272راءا  خطة التنمية المستدامة لعا  جلمواءمة  

 العالم  والمحل ؛حشد مستوى كاف من الموارد للتنفيذ  (ه)

 ل لعكس مسار  ندان التنوع البيولوج .جالعال  للتغيير التحويل  والعا  تحاءسياسية    هناك  رادة  (و)

 :وتشمل بعض العوامل الخارجية الت  ستدع  تحنيق النتائ  المتوةعة ما يل  -77

 التنمية المستدامة؛الدع  المتزايد داخل منظومة األم  المتحدة لتعمي  التنوع البيولوج  عبر خطة  ( )

كضرورة لتحنيق خطة  2222لما بعد عا  يت  االعتراف بأهداف وماشرا  اإلطار العالم  للتنوع البيولوج   (ا)
من  هداف التنمية المستدامة،  91و 91و هداف التنمية المستدامة األخرى، بما    ذلك ال د ين  2272المستدامة لعا   ةالتنمي

 ضمن  هداف  خرى؛

   والحلول النائمة علل النظ  اإليكولوجية الت  يو رها التنوع البيولوج   لل تغير المناخ، علل الن  طلا متزايد  (ج)
واألمن الغذائ  واألمن المائ ، والحد من مخاطر الكوارث و هداف التنمية المستدامة األخرى،  ضا عن دم  ةي  الطبيعة    

 ؛الوطن  الحسابا  النومية واإلباغ

آثار التنوع البيولوج  واالعتمادا  علل التنوع البيولوج  من النطاعا  اإلنتاجية إلعا    صاح  كبر عن  (د)
رشاد وتحسين  نماط االست اك واإلنتاج المستدامة.  وا 

 :و   نفس الوة ، هناك مخاطر يمكن  ن تعرةل اإلنجازا  المتوةعة وتشمل ما يل  -74

 ؛م  والعالم المستويا  الوطن  واإلةليالتزا  سياس   ير كاف علل  ( )

 ؛ا  علل المستويا  الوطن  واإلةليم  والعالم تساق السياسعد  وجود ا (ا)

 األولويا  المتنا سة بما    ذلك الطلبا  علل استخدا  األراض ؛ (ج)

-ننص الموارد  و موارد  ير كا ية للتنوع البيولوج  من بين  ولويا  التعا   من مرض  يروس كورونا )كو يد (د)
 متزايدة؛( و زما  الديون ال91

 ةدرا  محدودة )بيئة تمكينية، ةدرا  تنظيمية و ردية( لدع  التنفيذ علل المستوى الوطن . (ه)
ويتمثل هدف األمانة    سياق نظرية التغيير    تيسير ودع  عمل األطراف    االتفاةية وبروتوكولي ا لتعزيز الحوكمة  -71

مليا  ع   الدولية للتنوع البيولوج  واستعراض ا بانتظا . وباإلضا ة  لل تيسير ودع  البيئية من خال  عداد وتنفيذ االتفاةا  والن  
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الذي يحدد  2222االتفاةية وبروتوكولي ا، تشمل استراتيجية األمانة دع  تنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
وسيكون اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا   لألطراف خططا متوسطة األجل مع  ايا  و هداف للتنوع البيولوج .

و هداف  يش  المذكورة  2292الت  اعتمد     عا   2222-2299الاحق للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج  هو  2222
  ي ا.

من الحكوما   ل جراء عاجاتخاذ وت دف العمليا  الت  تجرى    سياق االتفاةية وبروتوكولي ا  لل المساهمة    ضمان  -12
و صحاا المصلحة اآلخرين ذوي الصلة من  جل وضع التنوع البيولوج  والنظ  اإليكولوجية علل مسار التعا   من  جل منفعة 

 ومفادها الحياة    انسجا  مع الطبيعة. 2212الكوكا والناس والرخاء، وتحنيق راية عا  

النادمة عن طريق التركيز علل المساهمة     ربعة نوات   وستدع  األمانة تنفيذ هذا اإلطار علل مدى العشر سنوا  -19
مانة    وكجزء من االستراتيجية، ستستثمر األعلل النحو الوارد وصف   عاه. التابعة ل ا جوهرية معروضة    نظرية التغيير 

عزيز ةدرا  ي  الجنسانية من  جل ت   المراعية للجنسانية وتنفيذها. وسيت   عداد خطة داخلية لتعمتنمية الندرا  داخليا لدع  الن  
ر علل التركيز خاستراتيج  آ     المراعية للجنسانية    تحنيق جميع منتجات ا وخدمات ا. وسينطوي ن األمانة علل تطبيق الن  

لن   طويل ادع  تنفيذ اإلطار العالم  واالستراتيجيا  الداعمة، بما    ذلك لاالستراتيجية الشراكا  و  التعاونوتعزيز  ةامةعلل  
يذ وتعزيز الندرا  الوطنية علل دم  وتخطيط وتنف تنميةاألجل بشأن تعمي  التنوع البيولوج  عبر النطاعا  اإلنتاجية ودع  

جراءا  التنوع البيولوج .  التزاما  وا 

ة علل ، ستيسر األمانة عمليا  تحليل ةائم2221-2227ومن  جل المساهمة نحو تحنيق النتيجة األولل خال الفترة  -12
األدلة وعمل تنن  لدع  عمليا  صنع النرار    االتفاةية وبروتوكولي ا وتنظ  اجتماعا  االتفاةية وبروتوكولي ا الت  ستمكن 

ناس  العادل ستخدا  المستدا  والتالاألطراف من المساهمة    التنارا علل الن   المشتركة والمتكاملة لحفظ التنوع البيولوج ، وا
الناشئة عن استخدا  الموارد الجينية. وستدع  األمانة  يضا  وج  التآزر مع االتفاةا  البيئة المتعددة األطراف  والمنصف للمنا ع

رى  نشطة ستج ،السياسا  والتنسيق. وعاوة علل ذلك اتساقاألخرى، والعمليا ، والمنظما  الدولية من  جل تحنيق المزيد من 
ولوج     منظومة األم  المتحدة وخصوصا بما    ذلك من خال الن   المشترك للتنوع محددة لدع  التكامل األكبر للتنوع البي

من عاون لتألم  المتحدة لو ريق  دارة البيئة وتعمي  األهداف الجديدة للتنوع البيولوج      طر ا 4البيولوج     األم  المتحدة،
 لتنمية المستدامة علل المستوى النطري. جل ا

النتيجة الثانية، ستنو  األمانة، علل مدى  ترة السنتين النادمة، بتشجيع التنفيذ الوطن  لاتفاةية وبالعاةة  لل  -17
. وسيت  ذلك عن طريق تندي   رشادا  وتعزيز 2222اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا   قوبروتوكولي ا من خال تطبي

لمصلحة ذوي الصلة من  جل دع  التنفيذ الوطن . وعاوة علل ذلك،  إن الشراكا  لحشد الموارد من جانا األطراف و صحاا ا
ة من  حسا، بل ستنو  بتحويل  لل تركيز  كبر علل تنمية الندرا  الماسسي األمانة لن تستمر    تعزيز تنمية الندرا  التننية

تمعا  حاا المصلحة بما    ذلك المج جل التنفيذ الفعال لاتفاةية وبروتوكولي ا. وسينطوي ذلك علل دع  مشاركة جميع  ص
ةليمية لاستجابة من خال  و بواسطة الشركاء، من جالجنسانية والم تمعا  المحلية، والشباا، وخا  ، وتنفيذ برام  عالمية وا 

الشراكا   ةشأن ا  ن تدع  تنمية الندرا  ذا  الصلة بالتنوع البيولوج  علل المستوى الوطن . وباإلضا ة  لل ذلك، ستدع  األمان
لتعاون  طر األم  المتحدة لمع الصناديق والبرام  األخرى    األم  المتحدة لتعزيز دم   هداف والتزاما  التنوع البيولوج     

. وستند  استثمارا   كبر لتعزيز  دارة المعارف من خال آليا   رف تبادل المعلوما  من  جل التنمية المستدامة    البلدان
 ومعلوما  آنية وذا  جودة طيبة خصوصا لدع   طار الرصد العالم . وتو ير بيانا 

و يما يتعلق بالنتيجة المتوةعة الثالثة، ستعزز األمانة مساعي ا لزيادة التوعية وتحفز العمل علل حفظ التنوع البيولوج   -11
ذا من خال مجتمع. وسيت  تحنيق هواستخدام  المستدا  وتناس  منا ع التنوع البيولوج  علل جميع المستويا  وعبر ةطاعا  ال

مشاركة مجددة ألصحاا المصلحة بما  ي   المجتمعا  المحلية، والشباا واستراتيجية االتصال المراعية للجنسانية الت  ستشمل 
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   األحداث السياساتية ر يعة  اةويا وجودوعاوة علل ذلك، ستضمن األمانة  طر رسائل مننعة موج ة  لل جماهير مختلفة. 
صحاا   نواع مشاركة وتعبئة جميع ا  بحما  و علل الني من البلدان بطاللمستوى وستعمل مع الشركاء من  ير الدول واألا

. ونمينع من  جل الطبيعة والناسكالمصلحة علل تعزيز التنوع البيولوج ، بما    ذلك من خال خطة عمل شر  الشيخ  لل 
 زيادة التوعية من  جل زيادة التصديق علل بروتوكولي ا وتنفيذهما، وستستثمر   وستستمر األمانة  يضا    ج ودها للتواصل و 

المشاركة    االجتماعا  ر يعة المستوى للمنتدى السياس  ر يع المستوى بشأن التنمية المستدامة والجمعية العامة لألم  المتحدة، 
مجموعة العشرين، و  دول السبعالمحا ل األخرى مثل مجموعة ال وطرح الرسائل الرئيسية المتعلنة بالتنوع البيولوج   ي ا،  ضا عن

 .2222من  جل تعزيز االلتزاما  السياساتية والطموح لتنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  

عراض ، بآلية است91/71وبالعاةة  لل النتيجة الرابعة، التز  ماتمر األطراف    اجتماع  الرابع عشر،    المنرر  -11
 معززة بغية تعزيز تنفيذ االتفاةية وبروتوكولي ا وتحنيق الغايا  واألهداف بموجا اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا 

 رشادا  ذا  صلة ومراعية للجنسانية من  جل تعزيز التخطيط والرصد واإلباغ . ومن  جل دع  األطراف، ستند  األمانة 2222
ة المتعددة األطراف األخرى و هداف التنمية المستدامة، والتخفيف من ي وج  التآزر مع االتفاةا  البيئ الوطن . ومن  جل دع 

 وعاوة علل ذلك، ستنو  األمانة بتيسير استعراضعاء اإلباغ علل األطراف، ستعزز األمانة  دوا  متجانسة ومتكاملة لإلباغ. 
طراف تدى مفتوح العضوية لل يئة الفرعية للتنفيذ والن وض بمشاركة األي  مننفيذ االتفاةية عن طريق تنظلت علل حدة كل طرفل

   عمليا  االستعراض الطوع  من جانا النظراء. وباإلضا ة  لل ذلك، ستكثف األمانة المزيد من ج ودها لرصد وتنيي  حالة 
ما    ذلك  داة ق ذلك من خال األدوا  المعززة، بالتنوع البيولوج  وتنفيذ االلتزاما  بموجا االتفاةية وبروتوكولي ا. وسيت  تحني

تتبع النرار والندرا  لرصد عال  الجودة ألهداف اإلطار العالم  للتنوع البيولوج ؛ والتنييما  وعمليا  التنيي  ذا  الصلة، 
 وتحليل ةائ  علل األدلة للمساهمة    االستعراض العالم  وصنع النرار.

 اف.ط األساس واألهدو نوات  الموضوعية مع ماشرا  اإلنجاز. ول  يت  بعد تحديد خط ويعرض الجدول التال  األربعة -16
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 . النواتج ومؤشرات اإلنجاز وقياسات األداء11الجدول 
 واسببتعراضبب ا بانتظا ة يول: تيسببير ودع  األطراف    االتفاةية وبروتوكولي ا لتعزيز الحوكمة البيئية من خال  عداد وتنفيذ االتفاةا  الدهدف األمانة

 للحياه    انسجا  مع الطبيعة 9151الت  تسعل  لل تحنيق راية عا  

 خطوط األساس واألهداف نجازماشرا  اإل نوات  األمانة

من خال االتفبباةيببة وبروتوكولي ببا، يتنببارا ) (  
المجتمع البببببدول  علل نحو متزايبببببد علل الن   

لتنوع االمشببببتركة والمراعية للجنسببببانية نحو حفظ 
البيولوج ، واسببتخدام  المسببتدا  والتناسبب  العادل 
والمنصبببف للمنا ع الناشبببئة عن اسبببتخدا  الموارد 

 الجينية

ةضببببببببببببببببايببا التنوع  ونعببالجي ذيننسببببببببببببببببببة األطراف البب  0-0
تماشبببل مع اإلرشبببادا  الناشبببئة عن عمليا  بما يالبيولوج  

 اتفاةية التنوع البيولوج  والبروتوكول

 ما بعد؛خط األساس: يحدد  ي
 ال دف: يحدد  يما بعد

األهداف المتفق علي ا  وندمجي ذيننسبة األطراف ال  0-9
واإلرشبببببببببببادا  علل المسبببببببببببتوى العالم     االسبببببببببببتراتيجيا  

ونظ  اإلباغ األوسببببببع نطاةا والخطط والسببببببياسببببببا  الوطنية 
 والميزانيا  الوطنية

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

نسببببببببببة  عضببببببببباء  ريق  دارة البيئة    األم  المتحدة   0-7
ل مع تماشببببببببببببما يةضبببببببببببايا التنوع البيولوج   يعالجون ذينال

اإلرشببببببببببادا  الناشببببببببببئة عن عمليا  اتفاةية التنوع البيولوج  
 والبروتوكول علل المستويين العالم  واإلةليم 

 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

؛ 027خط األسببببببببببببببباس: االتفاةية:  متزايدة    االتفاةية وبروتوكولي اعضوية   0-1 
؛ 078بببببببروتببببببوكببببببول نببببببببا ببببببويببببببببا: 

 ؛037بروتوكول ةرطاجنة: 
 بببب  الببببمببببببببائببببببببة؛  011البببب ببببببببدف: 

بروتوكول نببببببببا ويببببببببا كواال لمبور 
ال ببببببببدف: زيببببببببادة  ،50التكميل : 

    المائة 01بنسبة 
من خال تطبيق اإلطببار العببالم  للتنوع )ا(  

يبببة يت  تعزيز التنفيبببذ الوطن  لاتفببباةالبيولوج ، 
وبروتوكولي بببا من  جبببل تحسبببببببببببببببين حبببالبببة التنوع 

 البيولوج 

 تمويل متزايد لتنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج   9-0
 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

التند     تحنيق  هداف عن  حراز األطراف   باغ  9-9
 انيةبطرينة مراعية للجنس للتنوع البيولوج  اإلطار العالم 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

 ظ ر  األطراف التنبببببد     تنميبببببة النبببببدرا  علل   9-7
مختلف المسبببببتويا  )البيئة التمكينية، المسبببببتويا  التنظيمية 

 والفردية(

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

 عدد الشبببببببببببببراكا  العالمية واإلةليمية الت  تدع  تنفيذ  9-1
اإلطببار العببالم  للتنوع البيولوج  )االتفبباةيببة والبروتوكولين( 

 علل المستوى الوطن 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

وع التنحفظ علل تعزيز التوعيببببة والعمببببل )ج(  
منا ع ال البيولوج  واسبببببتخدام  المسبببببتدا  وتناسببببب 

علل جميع النببببببباشبببببببببببببببئبببببببة عن التنوع البيولوج  
 المستويا  وعبر ةطاعا  المجتمع

ر يعة المستوى العالمية واإلةليمية الت   حا لعدد الم  7-0
 تعال  التنوع البيولوج 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

 التنوع البيولوج     ي بببا عبببدد المرا  الت  يبببذكر   7-9
 النرارا  الناتجة عن الحورا  السياساتية الدولية

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

مسبتوى ظ ور التنوع البيولوج     وسبائل التواصبل   7-7
 يببةوااللكترونالمطبوعببة  نطع. عببدد الواالجتمبباع  التنليببديببة

والمذاعة، ووسائل التواصل المحتملة؛ معدل التواصل علل 
 ابعينمتالوسائل التواصل االجتماع  واالشتراك  ي ا وعدد 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
    05ال بببدف: زيبببادة بنسبببببببببببببببببببة 

المببببببببائببببببببة    النطع المطبوعببببببببة 
واإللكترونيببببببة والمببببببذاعببببببة؛ زيببببببادة 

   المائة    االشتراك  95بنسبة 
 والمتابعين
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عدد المنررا  والنرارا  المتعددة األطراف بشبببببببببببببببأن   7-1
تغير المناخ و هداف التنمية المسبببببببببببببببتدامة الت  تدم  التنوع 

 البيولوج 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

يسببببببببببببباه  الرصبببببببببببببد واالسبببببببببببببتعراض والتنيي  )د(  
المنتظمين علل تخطيط رشببببببببببببيد وصببببببببببببنع النرار 
علل جميع المسبببببببببببببببتويا ، مما ينت  عن  تعزيز 
تببدريج  لتنفيببذ اإلطببار العببالم  للتنوع البيولوج  

 واالتفاةية وبروتوكولي ا

نجازات     1-0 عدد األطراف الذين يبلغون عن التزامات   وا 
 لمنصوص علي او نا آلليا  االستعراض ا

 
علل حبببببببالبببببببة واتجببببببباهبببببببا  التنوع البيولوج   تنّي   1-9

عا  صنع النرار  المستويين الوطن  والعالم  وا 
 
مراجعببة االلتزامببا  واإلجراءا  من جببانببا األطراف   1-7

والج ا  الفاعلة األخرى    ضببببببببببببببوء آليا  االسببببببببببببببتعراض 
تتناسبببا مع  هداف اإلطار العالم  للتنوع البيولوج   بحيث

 والتزاما  البروتوكولين
 
مون التند  المحرز باستخدا  عدد األطراف الذين ينيّ   1-1

 آليا  استعراض ال يئة الفرعية للتنفيذ

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
  ال دف: يحدد  يما بعد

 
 خط األساس: يحدد  يما بعد؛

  بعدال دف: يحدد  يما 
 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
  ال دف: يحدد  يما بعد

 
 
 

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
 ال دف: يحدد  يما بعد

جيدة ومدارة علل نحو  ا ةيادة يلدمانة )ه(  األ
 جيد
 

نسبببببة الموظفين الذين يعربون عن الرضببببل مع النيادة   -0
 واإلدارة

 كاملتنفذ بالنسبة توصيا  المراجعة المنبولة الت    -9
 

نسبببببة نتائ  المراجعة الت  تصببببنف علل  ن ا مرضببببية   -7
  و  علل

من جية الدراسببببببببة االسببببببببتنصببببببببائية 
 ةيد اإلعداد وخط األساس

 خط األساس: يحدد  يما بعد؛
    المائة 011ال دف: 

 
 خط األساس: يحدد  يما بعد؛

    المائة 011ال دف: 
 

 على النتائجرصد التقدم المحرز في الميزنة القائمة 

ستعراض المصممة  2221-2227ن تعد سياسة وخطة رصد وتنيي  لفترة السنتين من المطلوا  يضا من األمانة   -17
التند  المحرز واإلنجازا  منابل  طار الميزنة النائمة علل النتائ  المند   دناه لضمان المساءلة عن تحنيق النتائ  الموكلة  لل 

 .مختلف الش عا علل مدى األمانة

ضفاء الطابع الماسس ة من  جل  عداد و حطلا الموارد بموجا الميزانية المنتر وستت -14  علل  طار الميزنة النائمة علل ا 
،  نيي . وستضمن سياسة وخطة التنييالنتائ   ضا عن  عداد ماشرا  اإلنجاز وتحسين خطوط األساس لعمليا  الرصد والت

 مة وكفاءة و عالية تحنيق البرام ، وستستخد  التنييما  للمساعدة    تنيي  األداءواستدا  اآلليا  موضوعة لتنيي   نجاز النتائ
ستند  لل ، الت  تدوريا لخطة العمل علل نطاق األمانةالعا  للبرام  من حيث النتائ . وستشمل خطة التنيي  رصدا واستعراضا 

فاةية ، وتشمل اجتماعا  االت حداجاز من جانا الش عا والو را  اإلننموذج الميزنة النائمة علل النتائ ، مع مراعاة النوات  وماش
وبروتوكولي ا، والعمليا ، والمبادرا  والمشروعا . وسيت  تكميل  طار التنيي  والرصد بردود الفعل علل خطة العمل علل نطاق 

ي ينو     ذلك الرصد الشامل الذالمندمان من خال مجموعة من التدابير بما  البرنام  تنفيذتنسيق و األمانة بأكمل ا،  ضا عن 
شروعا  الت  تتجاوز جية للمر مكتا األمينة التنفيذية بتنسين . ومن المتوةع  ن تنييما  المشروع سيت   جرااها بواسطة كيانا  خا

تخد  تسوسرسا  الجيدة والدروس المستفادة. ل توثيق النتائ ، وتنيي  األداء وجمع المماجدوالرا  مريكيا من   500,000ةيمت ا 
المتكاملة إلدارة المشروع واإلباغ عن ، الت  تشكل جزءا ال يتجز  من نظا  " وموجا" من  جل تخطيط وتصمي  الجديدة األداة 

دارة المشروعا  واإلباغ عن ا بينما يجري اآلن اعتماد تطبيق األم  المتحدة لإلدارة االستراتيجية الستخدام  بواسطة االتفاةا   وا 
 متعددة األطراف لتخطيط ورصد تنفيذ برام  عمل ا.البيئية ال
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لف  ب  الجمعية العامة لألم  المتحدة سيت   جرااها من خال كومن المنترح  ن وظائف التنيي  والرصد علل النحو الذي  -11
ة التنفيذية )انظر النس  جي   دناه(. وسيشرف الموظف علل بدء ين   مكتا األم 1- نشاء وظيفة موظف برام  علل مستوى ف

وه   داة التمكين الرئيسية    مبادرا  حل األداة المتكاملة إلدارة المشروع واإلباغ عن  التابعة لنظا  " وموجا"    األمانة، 
نيق ريق تندي  معلوما  نوعية وكمية بشأن تحالبيانا     األم  المتحدة، عن ط دارة واستراتيجية  يإلصاح اإلدار لاألمين العا  

البرام   ضا عن استخدا  من جية اإلدارة النائمة علل النتائ ، من  جل ضمان اإلدارة الفعالة للبرام  والمشروعا . ويرد    
ستئمانية اإل يقمشروع يت  تمويل  من الصناد دناه، مزيد من التفصيل عن هذه الوظيفة الجديدة. و يما يتعلق بكل  77الفنرة 

 عنده.ت مدىوالمساهما  المخصصة، تشكل تكاليف التنيي  جزءا من ميزانية المشروع، استنادا  لل نطاق المشروع ومدت  و 

 مقترحات الميزانية حسب المكونات -رابعا 

بموجا  ربعة و  91/77يند  هذا النس  تفاصيل عن ميزنة الموارد بموجا السيناريوها  الثاثة المكلف ب ا    المنرر  -12
لذي يغط  ؛ )ج( تحنيق برنام  العمل، االتنفيذية   التنفيذي واإلدارةيمكونا  مميزة: ) ( ال يئا  الرئاسية والفرعية؛ )ا( التوج

ألمانة، )د( والدع  اإلداري. ويحاول كذلك مواءمة وثينة الميزانية مع نموذج برنام  العمل للسنتين وميزانية لموضوع  لعمل اال
دخال عنصر لرصد التنفيذ والتنيي  كجزء  برنام  األم  المتحدة للبيئة من  جل دع    ضل لصنع النرار وزيادة شفا ية المعلوما  وا 

، 2294يوني /حزيران  9المارخة  ST/SGB/2018/3من  طار اإلدارة النائمة علل النتائ ، بما يتماشل مع نشرة األمين العا  
  نشطة األم  المتحدة. التنفيذ و ساليا تنيي ورصد  ا البرنامجية للميزانيةالبرام  والجوانتخطيط  تحك الت  

 لألمانة، مثل ماتمر األطراف، وال يئة الفرعية للمشورة ةوالمنرر  المزمعةونتيجة لذلك، ترد الموارد المطلوبة لاجتماعا   -19
)ي( واجتماعا  الخبراء األخرى، 4العلمية والتننية والتكنولوجية، وال يئة الفرعية للتنفيذ، والفريق العامل المعن  بالمادة 

(  دناه. ا  الرئاسية والفرعيةواالجتماعا  االستشارية  ير الرسمية، واجتماعا  المكتا، ترد    النس  الفرع  " لف" )ال يئ
 ةوبالمثل، ترد    النس  "باء" الموارد المطلوبة لإلدارة والتنسيق )التوجي  التنفيذي واإلدارة التنفيذية( بينما ترد الموارد المطلوب

 ال".ع  "دللوحدا  والش عا الموضوعية    النس  "جي " )برنام  العمل(، ويرد    الن اية الدع  اإلداري    النس  الفر 

 الهيئات الرئاسية والهيئات الفرعية -ألف 

 دوالر  مريك  4,568,900المتطلبا  من الموارد )الميزانية األساسية(: 
خذها    بتنفيذ االتفاةية من خال المنررا  الت  يت ويعمل علل الن وضماتمر األطراف هو ال يئة الرئاسية لاتفاةية،  -12

ناء االجتماع باستث ماتمر األطراف كل عامين لفترة  سبوعين تنريبال تعند االجتماعا  العادية، 2222اجتماعات  الدورية. ومنذ عا  
 كتوبر/تشرين األول  91 لل  99الخامس عشر لماتمر األطراف، حيث عند الجزء األول من ذلك االجتماع    الصين، من 

 91 لل  7لماتمر األطراف    مونتلاير، كندا، من  ، ومن المنرر  ن يعند الجزء الثان  من االجتماع الخامس عشر2229
 (.91-نتيجة لجائحة مرض  يروس كورونا )كو يد 2222ديسمبر/كانون األول 

وماتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول ةرطاجنة هو ال يئة الرئاسية لبروتوكول ةرطاجنة للسامة  -17
  اجتماعا  األطراف    البروتوكول لمدة  سبوع )خمسة  يا ( مباشرة مع ، عند2291 لل  2221األحيائية. و   الفترة 

نفس    ، عند  اجتماعا  األطراف    البروتوكول بالتزامن 2296اجتماعا  ماتمر األطراف    االتفاةية. وبدءا من عا  
  ترة األسبوعين مثل ماتمر األطراف    االتفاةية.

 -اف    بروتوكول ةرطاجنة يعمل  يضا كال يئة الرئاسية لبروتوكول نا وياوماتمر األطراف العامل كاجتماع لألطر  -11
كواال لمبور التكميل  بشأن المساولية والجبر التعويض . وماتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول نا ويا هو 

 كتوبر/تشرين األول  92مفعول البروتوكول    ال يئة الرئاسية لبروتوكول نا ويا بشأن الحصول وتناس  المنا ع. ومع بدء سريان 
طراف ألماتمر ا، عند االجتماع األول لألطراف    البروتوكول بالتزامن مع األسبوع الثان  من االجتماع الثان  عشر ل2291
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اتمر األطراف م   االتفاةية. وعند  االجتماعا  الاحنة لألطراف    بروتوكول نا ويا بالتزامن ضمن نفس  ترة األسبوعين مثل 
    االتفاةية.

الترجمة و  الترجمة الفورية، دوالر  مريك  لتغطية التكاليف المرتبطة بجملة  مور من بين ا 2,050,000وي طلا مبلغ ةدره  -11
 ضا عن االجتماع الحادي عشر لألطراف    ألطراف ماتمر اعشر ل سادسال وتكاليف الترخيص لاجتماعوك تاا التنارير 

وهذا الرة  ال يشمل تكلفة مكان االجتماع  و  ي تكاليف  طاجنة واالجتماع الخامس لألطراف    بروتوكول نا ويا.بروتوكول ةر 
  خرى مرتبطة بعند االجتماع الت  يحتاج البلد المضيف  ن يتكبدها  و تند  من خال موارد خارجة عن الميزانية.

، كنولوجيةالفرعية للمشورة العلمية والتننية والتاعا  العادية لل يئة وباإلضا ة  لل ذلك، ت طلا موارد  يضا لألمانة لاجتم -16
)ي( واجتماعا  الخبراء األخرى، واالجتماعا  االستشارية  ير الرسمية 4وال يئة الفرعية للتنفيذ، والفريق العامل المعن  بالمادة 

 .2221-2227    ترة السنتين  ابما    ذلك اجتماعا  المكت

من المتوةع  ن ي عند االجتماع الخامس والعشرون لل يئة الفرعية للمشورة العلمية والتننية والتكنولوجية  ،وعلل هذا النحو -17
، بتكلفة  جمالية 2227 يا (    عا   7.1)ي( )4 يا ( مباشرة مع االجتماع الثان  عشر للفريق العامل المعن  بالمادة  7.1)

المتوةع  ن يعند االجتماع السادس والعشرون لل يئة الفرعية للمشورة العلمية والتننية دوالرا  مريكيا. وبالمثل، من  790,000ةدرها 
 1,130,000بتكلفة  جمالية ةدرها  2221 يا (    عا   1 يا ( مباشرة مع االجتماع الرابع لل يئة الفرعية للتنفيذ ) 1والتكنولوجية )

، واألمن يف التنديرية للترجمة الفورية، وترجمة الوثائق، وكتابة التناريردوالر  مريك . وتستند تنديرا  التكاليف هذه  لل التكال
واالستخدا  المحدود لمنصة اجتماع   تراض . وه  تغط   يضا تخصيص التكاليف للمكان  ذا عند     منر منظمة الطيران 

ذا ل  يتوا ر المكان    م 2227يكاو(    عا   المدن  الدول  ) نظمة الطيران المدن  الدول     التواريخ    مونتلاير، كندا. وا 
ذا كان  هناك حاجة  لل مكان آخر الستيعاا  ألخيرة، اال يئا  الفرعية جتماعا  الحضور األكبر الذي شوهد    االمطلوبة، وا 

  و  ذا تطلا األمر خدما   ضا ية، سيتطلا تمويل  ضا   من خال الميزانية الطوعية.

 ادوالر  320,000ي ندر  ن ي طلا مبلغ  السابنة، السنتين ا وبناء علل النفنا  المتكبدة     تر وو نا للممارسة السابنة  -14
، علل النحو التال : ) ( اجتماع للجنة 2291و 2227  لتغطية تكاليف اجتماعا  الخبراء التالية المنرر انعنادها    عام ا مريكي

(؛ )ا( واجتماع للجنة االستشارية ا مريكي ادوالر  30,000وتناس  المنا ع )االستشارية  ير الرسمية لغر ة تبادل معلوما  الحصول 
لل يئة االستشارية  ير الرسمية لغر ة تبادل معلوما  (، واجتماع ا مريكي ادوالر  40,000معلوما  )ال ر ة تبادل لية  ير الرسمية آل

علل  2221المنرر عند ثاثة اجتماعا  للخبراء    عا  (. وباإلضا ة  لل ذلك، من ا مريكي ادوالر  40,000)السامة األحيائية 
(؛ )ا( ا مريكي ادوالر  30,000النحو التال : ) ( اجتماع للجنة االمتثال بموجا بروتوكول نا ويا بشأن الحصول وتناس  المنا ع )
(. ومن ا مريكي ادوالر  30,000)واجتماع للجنة االستشارية  ير الرسمية المعنية ببناء الندرا  من  جل تنفيذ بروتوكول نا ويا 

لكل  ا مريكي ادوالر  45,000المتوةع  يضا  ن ي عند اجتماعان للجنة االمتثال بموجا بروتوكول ةرطاجنة للسامة األحيائية )
لكل اجتماع(     ا مريكي ادوالر  30,000لسامة األحيائية )لبروتوكول ةرطاجنة باجتماع( واجتماعان لفريق االتصال المعن  

 علل حد سواء. 2221و 2227عام  

ور الشخص  تكمل ا مناةشا  عبر االنترن ، مثا هناك ض ن الكثير من هذه االجتماعا  بالح  لل ةشار وتجدر اإل -11
تبادل منتظ  للمعلوما  عبر البريد اإللكترون  ومن خال منصا  المناةشة عبر االنترن  لدع  عمل اللجان االستشارية  ير 

 تبادل المعلوما .  ير  ن االجتماعا  بالحضور الشخص  ما زال  ضرورية لصنع النرار.الرسمية لغرف 

لمكتا اثمانية  عضاء و ربعة  عضاء بدالء من لتغطية التكاليف المرتبطة بسفر  ا مريكي ادوالر  278,900كما ة د  مبلغ  -62
المعن  بالمادة  الفريق العامل يئة الفرعية للتنفيذ و ماتمر األطراف، واللحضور اجتماعا  المكتا المعنودة والمرتبطة باجتماعا  

  التداول بالفيديو. لخدماويمثل هذا تخفيضا    التكاليف منارنة  لل  ترا  السنتين السابنة، بسبا االستخدا  المتزايد  .)ي(4
لعلمية والتننية ة الفرعية للمشورة اوو نا للممارسا  السابنة، يشمل التندير لاجتماع المذكور  عاه تكاليف اجتماعا  مكتا ال يئ

 والتكنولوجية.



CBD/COP/15/7 
Page 20 

 

دوالر  مريك  عدة  مور من بين ا تكاليف  4,568,900وستو ر هذه الموارد  ير المتعلنة بالوظائف والبالغ مجموع ا  -69
  ذلك ، بما   يجار األماكن، والترجمة الفورية، وك تاا التنارير، والترجمة والتكاليف ذا  الصلة بخدما  الماتمرا  األخرى

شورة وال يئة الفرعية للتنفيذ وال يئة الفرعية للمواجتماعا  األطراف    البروتوكولين، الضيا ة لدع   عمال ماتمر األطراف، 
العلمية والتننية والتكنولوجية. وينبغ  اإلشارة  لل  ن االجتماعا  سيخدم ا موظفو األمانة المعنيون، وعلل هذا النحو، ت درج 

 ش عا ووحدا  األمانة ذا  الصلة. المتعلنة بالوظائف     طار التكاليف

 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء 

 مكتب األمينة التنفيذية
 دوالر  مريك  6,206,200مخصصا  الموارد: 

 ةألمينل الشامل واإلدارة المتكاملة لألمانة. وبموجا التوجي  اإلداريتتولل األمينة التنفيذية ةيادة التوجي  التنفيذي  -62
التنفيذي، يضمن مكتا األمينة التنفيذية التنسيق الفعال ألنشطة األمانة ويستعرض التند  المحرز    تنفيذ برنام  العمل المتكامل 
لألمانة ب دف تعزيز تناسق و عالية عمل األمانة من حيث التكلفة، وكذلك لتلبية احتياجا  وطلبا  األطراف. وتتضمن المساوليا  

تحديد األولويا  االستراتيجية لإلدارة الت  تتس  بالفعالية والكفاءة وتنفيذ  عمال األمانة، اية والتوجي  لعمل األمانة، مع تندي  الر 
رساء شراكا  جديدة والتواصل  ووضع مبادئ توجي ية بشأن السياسا  للش عا، وتو ير التمثيل والتوعية السياسية االستراتيجية، وا 

ها من منظما  وصناديق وبرام  األم  المتحدة،  ضا عن المنظما  الحكومية الدولية األخرى، والشركاء مع و ود األطراف، و ير 
دارة  نشطة األمانة من خال االجتماعا  الدورية للجنة اإلدارة العليا، الت  تر س ا األمينة  االستراتيجيين. ويت  ضمان تنسيق وا 

الموظفين اآلخرين    المكتا، وكذلك من خال عند اجتماعا  دورية لإلدارة، تتضمن التنفيذية، والت  تتكون من راساء األةسا  و 
 كبار المديرين وراساء الوحدا .

عمال ماتمر مساولية تنسيق جداول   مينة التنفيذية الذي   سند   لي ويتضمن مكتا األمينة التنفيذية وظيفة نائا األ -67
تزامنة. لضمان التناسق  يما بين االجتماعا  الم ،وال يئا  الفرعية واإلباغ عن ااألطراف واجتماعا  األطراف    البروتوكولين 

ومن شأن م ا  اإلشراف اإلضا ية لعمل البروتوكولين المسندة  لل نائا األمينة التنفيذية  ن تدع  زيادة التكامل بين االتفاةية 
لل هذا النحو، عة العمليا  وال ياكل     طار ال يئا  الثاث. و والبروتوكولين بغية تعزيز اتساق اإلجراءا  وتحسين كفاءة و عالي

ن المساولة عن البروتوكولين تنريرا مباشرا  لل نائا األمينة التنفيذية وهما جزء من مكتا األمينة التنفيذية. ويت  اتند  كا الوحدت
النس   رناد  )انظالنس  ال تح لسامة األحيائية تغطية التكاليف المرتبطة بالعمل الموضوع  لوحدت  الحصول وتناس  المنا ع وا

 . دناه( 9الفرع  

ين فمية الدولية الت  ير س ا كبير الموظو كالحالنانونية والشاون ويشمل مكتا األمينة التنفيذية  يضا وحدة الشاون  -61
ة بشأن اإلدارة ر و األمانة، مع  سداء المش النانونيين والت  تند  المشورة النانونية والدع  لعمليا  االتفاةية والبروتوكولين ولموظف 

رشوالممارسا  ة للعمليا  الحكومية الدولية، وتطبيق ةواعد اإلجراءا  صحيحال اد حتل يمكن االلتزا  ب ذه النواعد والممارسا  وا 
ية الت  تنشأ وضوععمل األمانة وهيئا  المعاهدا  والعمليا . وتشمل وظائف الوحدة  يضا استعراض وثائق ال يئا  الرئاسية الم

عن الش عا لضمان االتساق والمراجع الصحيحة للتكليفا  وردود الفعل  ضا عن المنررا  السابنة لماتمر األطراف، وصيانة 
المشورة النانونية بشأن   يضا تند  الوحدةو  .92/24 داة تتبع النرارا  بما يتسق مع الغرض المحدد من ماتمر األطراف    منرره 
 مختلف المسائل الجوهرية ذا  الطبيعة النانونية  و الت  لدي ا تأثيرا  ةانونية.

 ريق صندوق اليابان للتنوع البيولوج  بنيادة المنسق العالم  الذي يدير هذا ويتضمن مكتا األمينة التنفيذية  يضا  -61
الصندوق لدع  تنفيذ االتفاةية والبروتوكولين ويت  تمويل  بالكامل من مساهمة طوعية من حكومة اليابان. وت  تمديد الصندوق 

الذي سيت  اعتماده    الجزء الثان  من االجتماع الخامس عشر  2222لدع  تنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
 لماتمر األطراف.

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-28-ar.pdf
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ووحدة خدما  الماتمرا ، المساولة عن تيسير ودع  وتنسيق الجوانا اللوجستية  ،2229ناير/كانون الثان  ي 9ومنذ  -66
ن جميع االجتماعا  مساول عال ولتنظي  االجتماعا      طار االتفاةية وبروتوكولي ا، تند  تنريرا  لل نائا األمينة التنفيذية، وه

  الناجح الوحدة التنظيراف. والوحدة ه  جزء من مكتا األمينة التنفيذية. وتضمن لماتمر األط يعمل كأمينالرئيسية لألمانة و 
اعا      طار االتفاةية وبروتوكولي ا عن طريق ترتيا خدما  الماتمرا  المائمة، بما    ذلك المرا ق والموظفين، ومن ماجتل

 لدورة وبعد الدورة.اآلن  والترجمة والتوزيع لوثائق ما ةبل الدورة وخال ا نتاجخال اإل

التنفيذية،  ونائا األمينةم ا  المستشار الخاص، والعمل مع األمينة التنفيذية ويتضمن مكتا األمينة التنفيذية  يضا  -67
 ريق اإلدارة العليا والوحدا  إلسداء المشورة ومتابعة العمليا  الرئيسية والشراكا  والمبادرا  لدع  العمل ا من  عضاء مو يره

لمتنام  بشكل سريع لاتفاةية. وينو  المستشار الخاص  يضا بتنسيق األنشطة الجديدة بما    ذلك خطط العمل علل السياس  ا
(، 91-وردود الفعل علل نطاق منظومة األم  المتحدة المتعلنة بجائحة مرض  يروس كورونا )كو يد ،نطاق منظومة األمانة
ائمة م  المتحدة المعن  بالتنسيق ون   العمو  للتنوع البيولوج  والحلول النالراساء التنفيذيين    األ جلسموالتحضيرا  بشأن 

ية ر يعة التنمية المستدامة، والعاةا  السياسالمعن  بعلل الطبيعة، والتنسيق السنوي علل المنتدى السياس  ر يع المستوى 
 ناس.نود  دارة خطة عمل شر  الشيخ  لل كونمينغ من  جل الطبيعة واليالمستوى، و 

فاةية التنوع تألم  المتحدة لمكا حة التصحر واعلل مكتا االتصال المشترك بين اتفاةية اويعتمد المكتا  يضا  يشملو  -64
بدوا  جزئ  من  من موظفين اثنينالذي يتألف )أل راض اتفاةية التنوع البيولوج ( البيولوج     منر األم  المتحدة    نيويورك 

اإلباغ، ضمن الجوانا المعيارية األخرى،     طار المجلس االةتصادي واالجتماع ، واللجنة الثانية  جل المشاركة االستراتيجية و 
كاليف من خال ت هذين الموظفين بدوا  جزئ مول يو للجمعية العامة والجوانا األخرى ذا  الصلة بأهداف التنمية المستدامة. 

 دع  البرام .

مكتا األمينة التنفيذية، وتدع  األمينة التنفيذية ونائب ا    تنسيق  نشطة األمانة  جزء منوحدة دع  األمانة  تشكلكما  -61
الخارجية وتو ر ةناة موارد بين مكتا األمينة التنفيذية واألطراف، والمنظما  الحكومية الدولية ذا  الصلة والمنظما   ير 

 مانة األم   ووحدا ة بين الوكاال ، باإلضا ة  لل ش عا والعمليا  المشتركألصحاا المصلحة الرئيسية  المجموعا الحكومية، و 
 المتحدة.

نة    مكتا األمي يضا ولزيادة الكفاءا  وتعزيز خدما  االتصاال  العرضية،   دمج  وحدة االتصاال  والتوعية  -72
نظومة األم  المتحدة، فاةية داخل ملتعزيز  براز عمل االت مانةالتنفيذية. وستدع  الوحدة الراية االستراتيجية وال دف االستراتيج  لأل

  نشطة ومبادرا وتحنيق وكذلك مع المنظما   ير التابعة لألم  المتحدة، وعامة الجم ور، من خال ةيادة تخطيط وتصمي  
بشأن االتصاال  المشتركة، ومبادرا  الدعوة والتوعية. وستنو  الوحدة  يضا بتحسين تحديد وتطوير محاور النصص    

 والمناال  الموضوعية المنرر نشرها علل شبكة اإلنترن  و   الننوا  اإلعامية األخرى. المنشورا 

لمتوةعة اومكتا األمينة التنفيذية مساول عن برنام  العمل الشامل لألمانة. وباإلضا ة  لل اإلنجازا  البرنامجية األربعة  -79
ألهداف والنوات   يضا علل تنفيذ وتحنيق امكتا األمينة التنفيذية  المندمة    النس  "جي " بشأن اإلطار النائ  علل النتائ ، يشرف

. ويركز التزا  األمانة علل النجاح    تحنيق النتائ  الناجحة لتعزيز 2221-2227 دناه لفترة السنتين  92المبينة    الجدول 
لوظائف اةامة تخطيط داخل  مخصص وتنفيذ النيادة، واإلدارة والمساءلة. وسيت  تحنيق ذلك عن طريق تعزيز الندرا  اإلدارية وا  

سلطة من والتفويض المائ  للالمعزز الداخل  االتصال وستكون برام  العمل النابلة للتنفيذ مجتمعة مع .  اوتنييم هاورصد
ا برنام  جالعناصر الم مة    االستراتيجية. ومكتا األمينة التنفيذية مساول مباشرة  يضا عن العديد من النوات  الجوهرية بمو 

 عمل األمانة الت  تنعكس    النس  "جي ".
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 النواتج المتعلقة بالقيادة واإلدارة المعززة. 10الجدول 

 النوات  والنوات  الفرعية

 تعزيز القيادة االستراتيجية والقدرات اإلدارية في األمانة
 درجة 761علل نطاق تنييما   دارة لوراساء الوحدا  العليا  ريق اإلدارة  خضعي - 

 م  لألمانة  التنظييمعلوما     االتجاهين بانتظا  من  جل تحديد واستعراض وتعزيز التوجاالتصاال  واليت  تبادل  -ا
 للتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييممخصصة تم وضع قدرات 

طراف منررا  ماتمر األخطة عمل ةابلة للتنفيذ علل نطاق األمانة بأكمل ا وبرنام  عمل ةائ  علل النتائ  يستند  لل  - 
 واجتماعا  األطراف    البروتوكولين

 استعراض هيكل األمانة و نا ألولويا  برنام  العمل -ا
دارة ا  تفعيل وحدة  دارة مخصصة ةائمة علل النتائ  لنيادة خطة عمل الرصد والصيانة لخطة العمل النائمة علل النتائ ، و  -ج

 مع الج ا  المانحة.وعا ، وزيادة التمويل والعاةا  تنيي  ورصد البرام  والمشر و 
جراء التنييما  -د   عداد سياسة تنيي  وخطة عمل، وا 

 

 . مخصصات الموارد: مكتب األمينة التنفيذية )باستبعاد وحدتي الحصول وتقاسم المنافع والسالمة األحيائية(12الجدول 

 الوظائف   الموارد )بآالف الدوالرا  األمريكية(  

 2020-2019   

النمو الحنين  
 الصفري

2227-2221 

 النمو االسم  الصفري
2227-2221 

2291-
2222   

2229-
2222 

  
2227-

2221 

         الميزانية األساسية

 19  17  14 4,981.6 5,666.2  4,304.3 ائفالوظما يتعلق ب

      /ا 500.0 540.0  /  1,000.0 ائفالوظما ال يتعلق ب

 19   17   14 5,481.6 6,206.2   5,304.3 الفرعيالمجموع 

 تكلفة دع  البرام 
)العمليا  والتطبينا  

 الفنية(

 3 /ه 3 /ج 1    

 7 /و 8 /د 7     من خارج الميزانية

 29   28   22  5,481.6 6,206.2         5,304.3 المجموع

 دوالرا   مريكية(. 100,000دوالرا   مريكية( ومواد المعلوما  العامة ) 100,000دوالرا  مريكيا(، والخبراء االستشاريون ) 800,000تشمل السفر )   /
 دوالرا   مريكية(. 100,000دوالرا   مريكية( ومواد المعلوما  العامة ) 100,000دوالرا  مريكيا(، والخبراء االستشاريون ) 300,000تشمل السفر )  ا/
العامة    مكتا تنسبببببببببببببببيق اتفاةية األم  المتحدة لمكا حة التصبببببببببببببببحر و مانة اتفاةية التنوع  ة   المائة من الخدم 12و 1-وظيفة ف   المائة من  12تمثل   ج/

 البيولوج     منر األم  المتحدة

مساول  7-)اليابان( ووظيفة ف JPOوظيفة العامة( و  ةالخدمن من ا، ووظيفت1-تان ف، ووظفيD-1يمثل صندوق اليابان للتنوع البيولوج  )وظيفة من درجة  د/
 اتصال )االتحاد األوروب (

العامة    مكتا تنسببببببببببببببيق اتفاةية األم  المتحدة لمكا حة التصببببببببببببببحر و مانة اتفاةية التنوع  ة   المائة من الخدم 12و 1-وظيفة ف   المائة من  12تمثل   ه/
    وحدة خدمة الماتمرا  s/mالبيولوج     منر األم  المتحدة ووظيفتين 

ل تنسبيق االجتماع الخامس عشبر مسباو  1-، وظيفة فالعامة( ةن من الخدما، ووظيفت1-تان ف، ووظفيD-1مثل صبندوق اليابان للتنوع البيولوج  )وظيفة ت  و/
 مساول اتصال )االتحاد األوروب ( 7-)اليابان( ووظيفة ف JPOوظيفة و  لماتمر األطراف 

مساول تنسيق االجتماع الخامس عشر  1-، ووظيفتان من الخدمة العامة(، وظيفة ف1-، ووظفيتان فD-1تمثل صندوق اليابان للتنوع البيولوج  )وظيفة   ز/
 )اليابان( JPOلماتمر األطراف  ووظيفة 

دولية، وحدة الشاون النانونية والشاون الحكومية الو    المكتا المباشر لألمينة التنفيذية، ، والموارد المتعلنة بالوظائف -72
وظيفة  ساسية  97ستو ر استمرار دوالر  مريك ،  5,666,400البالغة را  ووحدة االتصاال  والتوعية، ووحدة خدما  الماتم

، 1-من  ئة ف ائفوظثاث ، و 1-، ووظيفتان من  ئة ف9-ممولة )وظيفة من  ئة األمين العا  المساعد، ووظيفة من  ئة مد
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منترحة لنائا األمينة التنفيذية من وترةية  ،دما  العامة(وظائف من  ئة الخ 4، و2-، ووظيفة من  ئة ف7-ووظيفة من  ئة ف
 علل التوال . ويرد  دناه مزيد من الوصف ل ذه الوظائف.، 7- ئة فو  1-جديدة من  ئة ف ناوظيفتو  2- لل مد 9- ئة مد

لوحدت  الحصول وظيفة  ساسية  91.1ويرد    برنام  العمل    النس  "جي "  دناه الموارد المتعلنة بالوظائف الستمرار  -77
، ووظيفتان 7-وظيفة من الفئة ف 1.1، و1-، ووظيفة من الفئة ف1-وتناس  المنا ع والسامة األحيائية )وظيفتان من الفئة ف

الممولة من المساهما   7-والفئة ف 1-وظائف من الخدما  العامة(، والطلا لتحويل وظيفتين من الفئة ف 6و 2-من الفئة ف
 الطوعية.

مطلوبة لتعكس المستوى المتزايد للمساوليا  منذ  عادة  2- لل مد 9-نائا األمينة التنفيذية من الفئة مد وترةية وظيفة -71
دارة واالشراف علل البروتوكولين وصندوق اإل، والمتعلنة ب2294 كتوبر/تشرين األول  92التنظي  الت  دخل  حيز النفاذ    

، االشراف علل وحدة خدما  الماتمرا . وةدم  ترةية الوظيفة    2229لثان  يناير/كانون ا 9اليابان للتنوع البيولوج ، ومنذ 
األصل  لل األطراف    االجتماع االستثنائ  الثان  لماتمر األطراف    االتفاةية وبعد ذلك    الجزء األول من االجتماع 

، الفنرة 91/9والمنرر  4، الفنرة EM-2/1. وعما للطلبا  الت  طرحت ا األطراف    المنررا  الخامس عشر لماتمر األطراف
لبرنام  األم   ةالتنفيذي ةبواسطة المدير  2-، تعيد األمانة تندي  هذا الطلا. وت  الموا نة علل  عادة تصنيف الوظيفة  لل الفئة مد7

 .2222مايو/ يار  22المتحدة للبيئة استجابة لطلا األمينة التنفيذية المارخ 

شراف  -71 شا ل الوظيفة عن األمينة التنفيذية وينسق العمليا  اليومية لألمانة ا و األمينة التنفيذية، سينوتح   رشاد وا 
و نشطت ا االستراتيجية و نشطة التخطيط وبرنام  العمل الجوهري وينود رصد تحنيق مساوليا  األمانة والعمل المطلوا من 

يق طة الحكومية الدولية     طار االتفاةية وبروتوكولي ا عن طر األطراف. وسينو  شا ر الوظيفة  يضا بتنسيق العمليا  واألنش
الوثائق ويضمن  ن النوات  المنتجة من االتفاةية والبروتوكولين  تحضيرالعمل كأمين لماتمر األطراف ومكتب ، ويشرف علل 

سداء المشحا ظ علل معايير الجودة العالية، ويدير الترتيبا  اللوجستية، بما    ذلك تو ير خدما  المت ورة لراساء اتمرا ، وا 
االجتماعا ، واإلجراءا  والجوانا االستراتيجية والجوهرية  تسييراالجتماعا  واألمينة التنفيذية بشأن جداول األعمال، و 

نررا ، والتوصيا  والنوات  األخرى لاجتماعا ،  ضا عن التنسيق مع الو ود ومساول  المنظما  ملاجتماعا  وصيا ة ال
سداء المشورة ل  . وباإلضا ة  لل ذلك، سيند  شا ر الوظيفة مشورة الحكو  أن السياسا  بش لل األمينة التنفيذية مية الدولية وا 

تنفيذ االتفاةية وبروتوكولي ا ويدع  األمينة التنفيذية    ةيادة  عداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية الدورية وتصمي  الن    لمعالجة ل
النيابة عن ا يذية    االجتماعا  ويتحدث بمرتفع المستوى، ويمثل األمينة التنف د عن المساعدة    التأييالنضايا الناشئة  ضا

ا ر الوظيفة لوحدة االتصاال . وسينو  ش ية    تو ير اإلرشاد االستراتيج و   حلنا  العمل والماتمرا  ويساعد األمينة التنفيذ
لمنا ع والسامة األحيائية ويضمن التنسيق والتكامل بين االتفاةية، وبروتوكول  يضا باالشراف علل وحدت  الحصول وتناس  ا

ةرطاجنة للسامة األحيائية وبروتوكول نا ويا بشأن الحصول وتناس  المنا ع. وسينو  شا ر الوظيفة  يضا بإسداء المشورة  لل 
وتنسيق ورصد الخطط االستراتيجية وبرام  العمل األمينة التنفيذية    اإلدارة النائمة علل النتائ  لألمانة و   تخطيط 

وتنسيق/االشراف علل  دارة موارد البرام  الخاضعة إلشرا  . وسينو   يضا بتنسيق حشد الموارد للصناديق التكميلية بما    ذلك 
 االتصال مع مساول  وكاال  حشد الموارد والحكوما .

 1-، علل  ساس استثنائ ، بترةية  لل رتبة ف يضا التنفيذية ة ذن لألمين، 4، الفنرة 91/9وعن طريق نفس المنرر  -36
ن تند   لل   من اوظيفة المساعد الخاص    مكتا األمينة التنفيذية، و نا لجميع نظ  وةواعد األم  المتحدة ذا  الصلة، وطلا 

ماتمر األطراف    الجزء الثان  من اجتماع  الخامس عشر المعلوما  المتعلنة باألساس النانون ، بما    ذلك اآلثار النانونية 
  عاه. 01. وستند  هذه المعلوما     تنرير األداء المال  المشار  لي     الفنرة المحتملة المتعلنة بإعادة التصنيف

ل  ن الجمعية العامة لألم  المتحدة  كد     العديد من المناسبا   ن اإلدارة النائمة علل النتائ  وتجدر اإلشارة  ل -77
من ةرار الجمعية العامة لألم  المتحدة  97إلطار مساءلة شامل، وماخرا    الفنرة  ركيزتان  ساسيتانواإلباغ عن األداء هما 

A/RES/72/303. ن يواصل ، 71/279من النرار  29ة  لل األمين العا   يضا،    الفنرة وطلب  الجمعية العامة لألم  المتحد 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-01-ar.pdf
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ول عن  دارة البرنام  مسا اتخاذ تدابير محددة لتعزيز الندرا  الداخلية للتنيي  والتنيي  الذات . وبناء علي ، تنترح األمانة وظيفة 
ة ائ  استنادا  لل ماشرا  اإلنجاز،  ضا عن المساوليلميزنة النائمة علل النتلجديد لاطار اإللاشراف علل تنفيذ  1-من  ئة ف

وحدا  الج ا  المانحة    األمانة. وسيعال   نشاء هذه الوظيفة المتكاملين    نظا   وموجا و طرح التخطيط واإلدارة واإلباغ عن 
األمانة، بالتشاور مع برنام  ، الت  تفيد بأن 2291ماحظة المراجعة المفتوحة لمكتا خدما  الرةابة الداخلية منذ عا   يضا 

األم  المتحدة للبيئة، ينبغ   ن تعد سياسة وآلية للتنيي  لتيسير تنييما  برنام  عمل ا المتعدد السنوا . وكما  شار مكتا خدما  
(، 2291ل  كتوبر/تشرين األو  79المارخ  2291/211   مراجعت  لألمانة )تنرير مكتا خدما  الرةابة الداخلية  الرةابة الداخلية

ال تغط  وحدة التنيي     برنام  األم  المتحدة للبيئة  نشطة األمانا  ال توجد آليا  تنيي  محددة    األمانة. وعاوة علل ذلك، 
 ونتيجة لذلك، ل  تن  األمانة ةط بتنيي  نظام  ألنشطت ا لضمان  هميت ا و عاليت ا وكفاءت ا و ثرها واستدامت ا.الت  تدري ا، 

، الممولة حاليا من موارد من خارج الميزانية 7-وظيفة مساول االتصاال  من  ئة فوتنترح األمانة  يضا تحويل  -74
وبعده من  جل ضمان االستنرار  2227مستلمة من االتحاد األوروب . ومن المطلوا  دراج ا تح  التمويل األساس  منذ عا  

دة سريعة     نشطة االتصاال  والتوعية    األمانة. وستدع  الوظيفة  نشطة ة االتصاال  هذه     ترة تري زيامواالستمرار لم 
االتصاال  والتوعية، بما    ذلك المبادرا      ةالي  محددة، بشأن الموضوعا  الرئيسية، مع الشركاء المعنيين، واالستناد  لل 

،  ضا ينم نيالو نشر والتنظي  اإللكترون  للمنظما  ل بما    ذلك من خااالستراتيجية العالمية لاتصاال  التابعة لاتفاةية، 
عن الوثائق التنظيمية، ورصد وتنيي  األنشطة علل جميع المستويا . وهذه الوظيفة  ساسية إلدارة ةنوا  التواصل االجتماع     

 األمانة، وه  جزء  ساس  من التوعية.

  وبالتال  حاجة ملحة لتوسيع وحدة خدما  الماتمرا . وهناك طلا متزايد    السنوا  األخيرة علل خدما  الماتمرا -71
 وكخطوة  ولل، من المنترح  نشاء وظيفتين جديدة من  ئة الخدما  العامة لدع  التحضيرا  اللوجستية لاجتماعا .

فر لسوستند   دوالرا  مريكيا 540,000الحنين  الصفري  سيناريو النمو اوتبلغ الموارد  ير المتعلنة بالوظائف بموج -42
  جنةمنظرا ألن بعض السفريا     المستنبل سيت  االستعاضة عن ا بالمشاركة اإل تراضية وال دوالرا  مريكيا( 340,000)الموظفين 

. وباإلضا ة  لل ذلك، يلز  2222-2291النفنا  الفعلية لفترة السنتين  طبندر اإلمكان. وبالتال ، يستند تندير التكلفة  لل نم
لدع  تنفيذ التكليفا      دوالرا  مريكيا( 100,000)ومبادرا  للتوعية العامة  دوالرا  مريكيا( 100,000)تعيين خبراء استشاريين 

  طار البرنام .

انية المائة بالنيمة االسمية(، ومن  جل اإلبناء علل الميز وبموجا سيناريو النمو اإلسم  الصفري )زيادة بنسبة صفر     -49
بالنيمة الحنينية وبالنيمة االسمية، ستنترح األمانة استمرار جميع الوظائف النائمة  2221-2227البرنامجية عند مستوى الفترة 

   مكتا  دوالرا  مريكيا( 300,000)ين الموارد  ير المتعلنة بالوظائف لسفر الموظف    طار  دوالرا  مريكيا 500,000ومبلغا ةدره 
لدع  تنفيذ  دوالرا  مريكيا( 100,000)ومبادرا  التوعية العامة  دوالرا  مريكيا( 100,000)األمينة التنفيذية، وخبراء استشاريون 

 التكليفا      طار البرنام .
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 برنامج العمل تنفيذ –جيم 

  دناه. 14توزيع الموارد حسا الشعبة    الجدول  يرد -42

 مخصصات الموارد حسب الشعبة  -14الجدول 

 
الموازنة الموا ق علي ا 

 2020-2019للفترة 

 
2023-2024 

 نمو حنين  صفري
2023-2024 

  نمو اسم  صفري
 

     برنام  العمل –جي  

 4,278.1 4,927.8  4,698.5 الحصول وتناس  المنا ع والسامة األحيائية بروتوكوال
 5,818.7 6,761.3  7,040.3 العلو ، والمجتمع والعمليا  اآلجلة المستدامةشعبة 

 7,048.8 7,048.8  6,813.2 شعبة التنفيذ
 17,145.6 18,737.9  18,552.0 المجموع

 
 الموضوعية: الوحدات ةالتنفيذي ةمكتب األمين -1

 وتناس  المنا ع، وحدة السامة األحيائية،( الحصول)وحدة 
 (9)السيناريو  دوالر  مريك  4,927,800تخصيص الموارد )الميزانية األساسية(: 

رنام  عدة وحدا  وموظفين يساهمون    تنفيذ ب ةالتنفيذياألمينة  باء، يض  مكتا النس     علل النحو الم شار  لي  -47
ضا . وه  تشمل  يالسامة األحيائية ووحدة وحدة الحصول وتناس  المنا ع. وتشمل هذه الوحدا  جوهريةبطرينة األمانة  عمل

مع جميع الوحدا  واألةسا  األخرى. ويشمل ذلك  والموظفين العاملينالوحدا  والموظفين الذين يتداخل عمل   مع عمل األمانة 
ترك ، ووحدة خدما  الماتمرا . وبالمثل،  إن مكتا االتصال المش7 النات بموجا وحدة االتصاال  المساولة عن ةيادة العمل 

بين اتفاةية األم  المتحدة لمكا حة التصحر واالتفاةية المتعلنة بالتنوع البيولوج     منر األم  المتحدة    نيويورك يدع   و يمثل 
مل األمانة، الجوانا المتعلنة بع كا ة بالنسبة  للاألمانة    عمل المجلس االةتصادي واالجتماع  واللجنة الثانية للجمعية العامة 

ليا  الذي يند  المشورة ويتابع العم ةالتنفيذي ةالمستشار الخاص لألمين  يضا ويض  المكتا. 7 للنات  ة  يضاضروري تعتبروالت  
الشاون  وحدة يضا  وهو يشمل. المتنام  بشكل سريع السياس  عمل االتفاةيةدع  من  جل الرئيسية والشراكا  والمبادرا  

مليا  اتفاةية ند  المشورة والدع  النانونيين لعي الذي الت  ير س ا كبير الموظفين النانونيين النانونية والشاون الحكومية الدولية
األربعة لإلطار  ةالجوهري النوات    تحنيق  ةالتنفيذي ةالتنوع البيولوج  وموظف  األمانة. وعلل هذا النحو، يساه  مكتا األمين

 .91   الجدول  اعن  يضطلع المكتا بالمساولية المباشرةالت  المحددة  المخرجا رد تالنائ  علل النتائ . و 
عن األمور المتعلنة بالحصول وتناس  المنا ع بموجا االتفاةية  بالمساوليةوحدة الحصول وتناس  المنا ع وتضطلع  -41

ألطراف والشعوا لاألطراف    االتفاةية علل بروتوكول نا ويا وتند  الدع   كا ةتعزز الوحدة وتدع  تصديق و وبروتوكول نا ويا. 
الوحدة  تنو و وتناس  المنا ع وبروتوكول نا ويا.  الحصولاألصلية والمجتمعا  المحلية و صحاا المصلحة المعنيين    تنفيذ 

ما كاجتماعا  ماتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول نا ويا وتو ر الدع  النانون  ذي الصلة،  وخدمة بتيسير
لك، تدير باإلضا ة  لل ذو الحصول وتناس  المنا ع.  معلوما بناء الندرا  ذا  الصلة وتدير  ر ة تبادل      تو ر الدع ن ا 

 ع البروتوكول.م وذلك بصورة منسنةالوحدة النضايا الناشئة مثل معلوما  التسلسل الرةم  بشأن الموارد الجينية بموجا االتفاةية، 
عن األمور المتعلنة بالسامة األحيائية والتكنولوجيا األحيائية بموجا  بالمساوليةوحدة السامة األحيائية وتضطلع  -41

وبروتوكول  األحيائيةتعمل علل تعزيز ودع  التصديق علل بروتوكول ةرطاجنة للسامة وه  االتفاةية وبروتوكول ةرطاجنة. 
 التحضيرو   يضا بالتنظي  حدة السامة األحيائيةو وتنو  .  التعويضالجبر كوااللمبور التكميل  بشأن المساولية و  -نا ويا 

وااللمبور التكميل  ك -، واتفاةية التنوع البيولوج  وبروتوكول نا ويا األحيائيةبروتوكول ةرطاجنة للسامة      طارلاجتماعا  
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تدع  الوحدة األطراف و . األحيائية والتكنولوجيا األحيائيةالنضايا المتعلنة بالسامة  الت  تتناول والجبر التعويض بشأن المساولية 
ائية المعلوما  بشأن النضايا المتعلنة بالسامة األحي وتبادل وتشاطرتوليد  تيسير عن طريق ب ا   ج ود التنفيذ الخاصة 

دارة  ر ة تبادل معلوما  ال ذا من خال تو ير الدع  النانون  وبناء الندرا  وذلك والتكنولوجيا األحيائية،  امة سالصلة، وا 
مع  صورة منسنةبباإلضا ة  لل ذلك، تدير الوحدة المسائل التننية المتعلنة بالبيولوجيا التركيبية بموجا االتفاةية و األحيائية. 
 البروتوكول.

 ةالتنفيذي ةالمخرجات والمخرجات الفرعية التي وضعها مكتب األمين -11الجدول 
 حسا النات المخرجا  والمخرجا  الفرعية 

من خال االتفاةية وبروتوكولي ا، يتنارا المجتمع الدول  علل نحو متزايد علل  (:1) الناتجتحقيق إلى لفترة السنتين سعيا  المخطط لها المخرجات
ستخدا  الموارد ا الن   المشتركة والمراعية للجنسانية نحو حفظ التنوع البيولوج ، واستخدام  المستدا  والتناس  العادل والمنصف للمنا ع الناشئة عن

 الجينية

  التنن تحليل النائ  علل األدلة/العمل بال عمليا  صنع النرار لألطراف خال االجتماعا  الرئيسيةاستنارة  1-1

 الدراسا ()بما    ذلك  التنن لتوجي  ل عداد وثائق  1-1-1

، ير الرسميةواأل رةة االستشارية  ، واللجان االستشارية  ير الرسمية، )  رةة الخبراء التننيين المخصصة التننيةاالجتماعا  تنظي   1-1-2
 ( لخ

  عداد مشاريع النرارا  والتوصيا  1-1-3

 ألطراف والشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية و صحاا المصلحة اآلخرينل والفعالةكاملة المشاركة الب وانعنادهارئيسية  تنظي  اجتماعا  1-2

، واالجتماع الخامس العاشر لماتمر األطراف    بروتوكول ةرطاجنة الحادي االجتماعو ، عشر لماتمر األطراف السادساالجتماع  1-2-1
 لماتمر األطراف    بروتوكول نا ويا

 ولية األخرىدمنظومة األم  المتحدة والمنظما  الب الخاصة دم   هداف التنوع البيولوج     السياسا  واالستراتيجيا  وخطط العمل تعزيز 1-3 

 عمل/مبادئ توجي ية/استراتيجيا  مشتركة مع االتفاةا  البيئية المتعددة األطراف والمنظما  الدولية األخرى وضع برام  1-3-2

وطن  ال من خال تطبيق اإلطار العالم  للتنوع البيولوج ، يت  تعزيز التنفيذ (:0) الناتجتحقيق إلى سعيا لفترة السنتين  لها المخطط المخرجات
 لاتفاةية وبروتوكولي ا من  جل تحسين حالة التنوع البيولوج 

 لدع  التنفيذ الموارد حشد تعزيز 2-1

 شراكا  جديدة وتطويرالشراكا  النائمة،  تمتينمواصلة  2-1-1

 وبروتوكولي اتعزيز الندرا  الماسسية والتننية للحكوما  و صحاا المصلحة لتنفيذ االتفاةية  2-2

 ن(تنفيذ برام /مبادرا  تنمية الندرا  )البروتوكوال 2-2-1

  ايوتبادل المعلوما  لدع  تنفيذ االتفاةية وبروتوكول المعر ةتعزيز  دارة  2-3

تاحت ا و  و دوات ماالمنا ع  والحصول وتناس السامة األحيائية  ر ت  تبادل معلوما   حفظ 2-3-2 ة ينابلويدها بتز بشكل جيد وتطويرها وا 
 .المتبادل مع العديد من المنصا  الشريكة شغيلالت

 النطريحشد الشراكا  علل المستويين العالم  واإلةليم  لدع  التنفيذ من ةبل األطراف علل المستوى  2-4

 لمنسنين المنيمين ل األم  المتحدة تندي  ندوا   ةليمية عبر اإلنترن   لل نظا  2-4-1

تعزيز التوعية والعمل علل حفظ التنوع البيولوج  واستخدام  المستدا  وتناس   (:2) الناتجتحقيق سعيا إلى لفترة السنتين  المخطط لها المخرجات
 المنا ع الناشئة عن التنوع البيولوج  علل جميع المستويا  وعبر ةطاعا  المجتمع

 2222لما بعد عا   للتنوع البيولوج  اإلطار العالم تعزيز التنوع البيولوج  لدع  برنام  عمل األمانة و  3-2

 مع  صحاا المصلحة تتجاوا اتصاال  استراتيجية 3-2-1

البيولوج      األحداث المتعلنة بالتنوعحضور ةوي    األحداث السياسية الرئيسية ر يعة المستوى بما    ذلك الرسائل والتمثيل     3-2-2
الجمعية العامة لألم  والمنتدى السياس  الر يع المستوى المعن  بالتنمية المستدامة و  مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين  طار

 .المتحدة

 مع الشركاء وتنفيذهاتعزيز حما  االتصال  3-2-3

 لتعزيز التنوع البيولوج  وحشدها شراك مجموعا   صحاا المصلحة  3-2-4
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جراءا  زيادة التزاما  3-2-5 شر  الشيخ  لل كونمينغ من  جل الطبيعة  خطة عمل ية و ير الحكومية من خالالج ا  الفاعلة دون الوطن وا 
 والناس

 يقوبروتوكول كوااللمبور التكميل  وبروتوكول نا ويا للتشجيع علل التصد من  جل بروتوكول ةرطاجنة،والتوعية الت  ن فذ   االتصالحما   3-3

يساه  الرصد واالستعراض والتنيي  المنتظمين علل تخطيط رشيد وصنع النرار  (:2) الناتج تحقيقإلى  سعياالمخرجات المخطط لها لفترة السنتين 
 علل جميع المستويا ، مما ينت  عن  تعزيز تدريج  لتنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  واالتفاةية وبروتوكولي ا

تاحة النتائ   ( تنيي (3-4  (والبروتوكولينعملية صنع النرار )لاتفاةية  لتستنير ب احالة التنفيذ وا 

  ن(ذا  الصلة بما    ذلك وسائل التنفيذ والموارد المالية )البروتوكوال التندير وعمليا التنييما   عداد و/ و تنسيق  4-3-3

 ن(النضايا )البروتوكوال واستعراضتنظي  اجتماعا  لجنة االمتثال  4-3-4

تاحت ا وتحديث ا وصيانت ا بانتظا  شبكة علل التطوير الكامل لألدوا  4-3-5  اإلنترن ، بما    ذلك  داة تتبع النرار، وا 

-ف وظيفتان من  ئةوظيفة ) 91.1استمرار   مريك  دوالر 422,427,1البالغة و الوظائف ب المتعلنة مواردالستغط  و  -46
 ،(وس  وظائف من  ئة الخدما  العامة، 2-ف ووظيفتان من  ئة، 7-فوظيفة من  ئة  1.1و ،1-فووظيفة من  ئة  ،1

 . دناه ويرد وصف هذه الوظائفعلل التوال .  7-فو  1-ف الفئتين ضا عن وظيفتين جديدتين من 
 ناشئةالتننية العلمية و ال والمسائل بالنظر  لل العمل الجاري المتعلق بمعلوما  التسلسل الرةم  بشأن الموارد الجينيةو  -47
 بموارد منحاليا  يجري تمويل ا 1-ف من  ئة، مثل البيولوجيا التركيبية، تنترح األمانة تحويل وظيفة موظف برام  تبطة ب االمر 

شاملة  كمسألةظ ر  معلوما  التسلسل الرةم   مسألةالميزانية األساسية. وتجدر اإلشارة  لل  ن  من تمويل  لل خارج الميزانية
شأن  . ومن   بروتوكول نا ويا العامل كاجتماع لألطراف لماتمر األطراف الثان واالجتماع  ماتمر األطراف الثالث عشر   

اوة ع ،   السنوا  النادمة مناسابشكل ا الموضوع العمل المطلوا حول هذ  جراء عللاألمانة  ةدرة هذه الوظيفة  ن تضمن
. وتجدر اإلشارة  لل  اوبروتوكولي ا تأثير علل تنفيذ االتفاةية متابعة التطورا  العلمية والتكنولوجية األخرى الت  ةد يكون ل علل
معلوما   مبادرةةد تولدها ، علل النظر     ي آثار محتملة علل التوال  NP-2/14و 97/96   المنررين  األطراف اتفن ،  ن

واالجتماع  ماتمر األطراف الرابع عشر  هداف االتفاةية وهدف بروتوكول نا ويا   علل  التسلسل الرةم  بشأن الموارد الجينية
نفيذ مجال عن ت بالمساولية البرام  موظفنا ويا. وسيضطلع     بروتوكول العامل كاجتماع لألطراف لماتمر األطراف الثالث

لمنتديا  لة    اذا  الص بالمسائلالتطورا  المتعلنة  ومتابعةالعمل المتعلق بالتصنيف،  باإلضا ة  لل تغطيةالعمل الجديد هذا، 
    صلةالحا التطورا  مراعاةالدولية األخرى، والتعاون مع المنظما  ذا  الصلة واالتصال بالمجتمع العلم  والتجاري لضمان 

 .لصالح المجتمع الدول  علل النحو الواجا حتياجا  الحكوما  وكذلك  صحاا المصلحةال ا ي طار االتفاةية وبروتوكول
 الممولة حاليا من موارد (3-من  ئة فوظيفة  ر ة تبادل معلوما  السامة األحيائية )هناك  يضا حاجة ملحة لتنظي  و  -44

 ر ة تبادل معلوما  السامة األحيائية آلية  لزامية ت   نشااها بموجا بروتوكول ةرطاجنة للسامة  ن الميزانية.  من خارج
لرئيسية المتعلنة ا النوات  لل تنويض ةدرة األمانة علل تحنيق ممولة من الميزانية األساسية ة األحيائية، وةد  دى اال تنار  لل وظيف

تناس   ر ة تبادل معلوما  الحصول و بترحيل  ر ة تبادل معلوما  السامة األحيائية والمواءمة مع آلية  ر ة تبادل المعلوما  و 
بر اإلنترن  كوسيلة إلشراك األطراف و صحاا المصلحة اآلخرين    إلدارة المنصا  ع ةضروريه الوظيفة هذ عدّ وتالمنا ع. 

ماتمر األطراف  مديعتعاوة علل ذلك، من المتوةع  ن و والبيولوجيا التركيبية.  األحيائيةالوثائق التننية لمناةشا  السامة   عداد
ةرارا  تتضمن عناصر  ةرطاجنةكول    بروتو  العامل كاجتماع لألطراف لماتمر األطراف العاشرواالجتماع  الخامس عشر

ا  علل منصب وتزويدهاالموظفين والتشغيل، علل صعيد  ر ة تبادل معلوما  السامة األحيائية اكتمال  محددة تعتمد علل
دارة المخاطر ةتصادية ماعية واالواالعتبارا  االجت ،اإلنترن  للمشاركة وتوحيد برام  العمل للبيولوجيا التركيبية، وتنيي  المخاطر وا 

مثل  ولوية ي وبروتوكولي اوالعمليا  ذا  الصلة باالتفاةية ال يزال تكامل النضايا و وتحديد الكائنا  الحية المحورة.  وكشف
اعتمد ماتمر األطراف  ، حيثCP-9/7   المنرر  مجدداالتأكيد علل ذلك  جرىطراف واألمانة. وةد األ بالنسبة  لل استراتيجية

للبروتوكول  2222العامل كاجتماع لألطراف    بروتوكول ةرطاجنة للسامة األحيائية عملية شاملة لوضع خطة تنفيذ لما بعد عا  
 ر ة تبادل معلوما   تاديونتيجة لذلك، من المتوةع  ن  .ومكملة ل  2222لما بعد عا    طار التنوع البيولوج متأصلة     تكون
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 الازمة مكانا واإلالندرة   دراج ، وستتطلاواالستعراض   تعزيز آليا  التخطيط والرصد واإلباغ  هاماامة األحيائية دورا الس
وما  بروتوكول معللوجود وظيفة   إن  من المطلوا، وبالتال لبروتوكول ةرطاجنة للسامة األحيائية.  مخصصا  الموظفين ضمن

هذه العناصر اإلضا ية والمواءمة مع عمليا  االتفاةية باستخدا   ر ة تبادل معلوما  السامة معالجة من  جل  ورصده ةرطاجنة
 .واإلباغاألحيائية كأداة  ولية إلدارة المعلوما  

 السالمة األحيائيةو الحصول وتقاسم المنافع بروتوكوال الموارد: تخصيصات  -16ل الجدو
 الوظائف  الموارد )بآالف الدوالرا  األمريكية(  

 2020-2019 2024-2023  
 صفري  نمو حنين 

2024-2023 
 نمو اسم  صفري

 2020-2019  2022-2021  2023-2024 
    

          الميزانية األساسية
 17.5  15.5  15.5  4,178.1 4,827.8 4,255.3 الوظائفب ما يتعلق

       / 100.0 100.0 0.0 الوظائفب ما ال يتعلق
 17.5   15.5   15.5   4,278.1 4,927.8 4,255.3 المجموع الفرعي

ا  العمليدع  البرام  ) تكلفة
 (الفنيةوالتطبينا  

         

  ا/ 2       من خارج الميزانية
 17.5   17.5   15.5   4,278.1 4,927.8 4,255.3  المجموع

 ( مريك  دوالر 100,000شمل السفر )ي / 

 األحيائيةلغر ة تبادل معلوما  السامة  7-فوظيفة واحدة من  ئة و  لمعلوما  التسلسل الرةم  1-ف وظيفة واحدة من  ئةمثل ي /ا

 
( بالنظر  لل  ن  سيت  استبدال  مريك  دوالر 222,922تغط  الموارد  ير المتعلنة بالوظائف تكاليف سفر الموظفين ) -41

نفاق الفعل  تندير التكلفة  لل نمط اإل يستند،  بعض الرحا     المستنبل بمشاركة ا تراضية ومختلطة ةدر اإلمكان. وبالتال
 .2222-2291لفترة السنتين 

 يزانية البرام ماإلبناء علل مع الصفري )زيادة بنسبة صفر    المائة بالنيمة االسمية(، و  االسم  سيناريو النمو بموجا -12
 ضمن  مريك  دوالر 100,000بلغ الحالية ومالوظائف  كا ة استمراربالنيمة االسمية، تنترح األمانة  2221-2227عند مستوى 

     طار البرنام . المدرجة دع  تنفيذ الواليا من  جل لتغطية سفر الموظفين الموارد  ير المتعلنة بالوظائف 

 ةالمستدام والعمليات اآلجلةشعبة العلوم والمجتمع  -0

 (9)السيناريو   مريك  دوالر 722,769,6تخصيص الموارد )الميزانية األساسية(: 
التننية والتكنولوجية العلمية و  للمشورة مين ال يئة الفرعية  ابصفت  والعلميا  اآلجلة المستدامةالعلو  والمجتمع  شعبة تعمل -19

للتنوع  لفريق العامل المفتوح العضوية المعن  باإلطار العالم لند  الدع  العلم  والتنن  تالتابعة التفاةية التنوع البيولوج  و 
 ثاث وحدا : ةالمستدام والعمليا  اآلجلةالعلو  والمجتمع  شعبة وتشمل. 2222 البيولوج  لما بعد عا 

 التنوع البيولوج  البرام  التالية:    مجال حوكمةالسياسا  و العلو  و التغط  وحدة  -12

 ؛المناطق النائ  عللالحفظ  ) (
صاح النظ  اإليكولوجية؛ )ا(  الغابا  واستخدا  األراض  وا 
 البحري والساحل  والجزري؛ التنوع البيولوج  )ج(
 ؛ةاإليكولوجي النظ تغير المناخ ون    )د(
 الزراعة والمياه الداخلية؛ )هب(
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 المبادرة العالمية للتصنيف واألنواع الغريبة الغازية؛ )و(
 التنوع البيولوج  والصحة. )ز(

التنوع البيولوج  الدع  لألطراف و صحاا المصلحة والمنظما      مجال حوكمةالسياسا  و العلو  و التو ر وحدة  -17
الف   العلم  والمعر ة بشأن حالة واتجاها  التنوع البيولوج  والنظ  اإليكولوجية و   تعزيز األدوا  العلمية ب الن وضالشريكة    

ساولة عن ع النرار النائ  علل األدلة. وه  مصنل دعما المستدا  واستخدام  لحفظ التنوع البيولوج والتننية والمبادئ التوجي ية 
من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج   91و، 97و، 97 لل  1تنسيق العمل العلم     المجاال  الت  تشمل األهداف من 

ل ا، واألهداف الاحنة لإلطار الجديد الذي سيت  اعتماده    ماتمر األطراف الخامس عشر، بما    ذلك من خ2299-2222
التنوع البيولوج  و ، التنوع البيولوج  للغابا و المواضيعية والشاملة التالية: التنوع البيولوج  البحري والساحل ،  المسائلدع  تنفيذ 

التنوع و اه الداخلية، التنوع البيولوج  للميو التنوع البيولوج  الزراع ، و التنوع البيولوج  للجبال، و لألراض  الجا ة وشب  الرطبة، 
صاحتنييما  األثر، و ، يةاإليكولوج النظ ن   و بيولوج  الجزري؛ ال يولوج ، تغير المناخ والتنوع البو النظا  اإليكولوج ؛  وا 
مناطق، لتصنيف، والمناطق المحمية وتدابير الحفظ األخرى النائمة علل الل العالمية مبادرةوال؛ النباتا االستراتيجية العالمية لحفظ و 

 مور  خرى  ملةجا  واإلدارة المستدامة للحياة البرية، والتعاون التنن  والعلم ، والنضايا الجديدة والناشئة من واالستخدا  المستد
 من االتفاةية. 21و 94و، 91و، 92و ،92و، 1و، 4و، 7بما يتماشل مع المواد 

 :البرام  التاليةتحويل اةتصاد التنوع البيولوج  واالبتكار تغط  وحدة  -11

 البيولوج  والتنمية المستدامة؛التنوع  ) (
 والتمويل والتنوع البيولوج ؛ ،األعمال التجارية )ا(
 تعمي  التنوع البيولوج . )ج(

تيسير صنع النرار ودع  ل وسياساتياوتننيا  برامجياتحليا   ي  واالبتكار وتحويل تو ر وحدة اةتصاد التنوع البيولوج  و  -11
    ضطلع بدور رائدوتالتنوع البيولوج  عبر النطاعا  االةتصادية ومستويا  الحوكمة،  المتعلنة بتعمي  المسائل بشأنالتنفيذ 

شراك و الموارد،  وحشدمجال االةتصاد والتجارة والتمويل  ، والمشاركة مع النطاع المال ، والتنوع البيولوج  من األعمال التجاريةا 
علي   كجزء من ن   متكامل منصوصوذلك والنضاء علل الفنر، إلعانا  الضارة بالتنوع البيولوج ، ل والتصدي جل التنمية، 

ابير تعزيز تطوير وتنيي  وتنفيذ األدوا  والتدمن  جل تتعاون هذه الوحدة مع الشركاء المعنيين و )ا( من االتفاةية. 6   المادة 
 دم  ةي  التنوع البيولوج     خطط وسياسا  وبرام  النطاعين العا  والخاص.لواآلليا  

 والتنوع البيولوج  البرام  التالية: الشعاوحدة   تغط -16

 الشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية والمعارف التنليدية؛ ) (
 الطبيعة والثنا ة؛ )ا(
 .المنظور الجنسان  )ج(

 المتعلنةشأن المسائل بدع  اللتيسير صنع النرار و  وسياساتياعلميا وتننيا  والتنوع البيولوج  تحليا الشعاتو ر وحدة و  -17
والثنا ة والتنوع البيولوج  )الطبيعة  ،)ي( واألحكا  ذا  الصلة(4بالشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية والمعارف التنليدية )المادة 

لنائمة علل حنوق    اوالثنا ة(، وتعمي  مراعاة المنظور الجنسان ، والبعد البشري للروابط بين الصحة والتنوع البيولوج ، والن  
تتولل الوحدة النيادة العامة لتيسير وخدمة االجتماعا  المتعلنة بالمادة و سان لحفظ التنوع البيولوج  واستخدام  المستدا . اإلن
ة تدع  خدمة اجتماعا  ال يئة الفرعيكما  ،)ي( واألحكا  األخرى لاتفاةية المتعلنة بالشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية4

يتمثل و . التنفيذ وماتمر األطراف بشأن النضايا الواةعة ضمن مساوليت لال يئة الفرعية و التكنولوجية، للمشورة العلمية والتننية و 
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عاتعزيز من  جل الدور الرئيس  للوحدة    تعزيز الركيزة االجتماعية لاتفاةية واالستجابة لطلبا  األطراف  أهمية ب   الشعواوا 
 التنوع البيولوج .

يعرض الجدول و  األربعة لألمانة. الجوهرية النوات تحنيق     تمع والعمليا  اآلجلة المستدامةشعبة العلو  والمجتساه  و  -14
 .تضطلع الشعبة بالمساولية المباشرة عن اوالمخرجا  الفرعية الت   المخرجا التال  

 المستدامةشعبة العلوم والمجتمع والعمليات اآلجلة تها ة التي وضعالمخرجات والمخرجات الفرعي -17الجدول 
 حسا النات المخرجا  والمخرجا  الفرعية 

من خال االتفاةية وبروتوكولي ا، يتنارا المجتمع الدول  علل نحو متزايد  (:1) الناتجتحقيق  ا إلىلفترة السنتين سعي لها المخطط المخرجات
 علل الن   المشتركة والمراعية للجنسانية نحو حفظ التنوع البيولوج ، واستخدام  المستدا  

 التنن تحليل النائ  علل األدلة/العمل بال عمليا  صنع النرار لألطراف خال االجتماعا  الرئيسيةاستنارة  1-1

 الدراسا ()بما    ذلك  التنن لتوجي  ل عداد وثائق  1-1-1

 (،  لخر الرسميةواأل رةة االستشارية  ي، واللجان االستشارية  ير الرسمية، )  رةة الخبراء التننيين المخصصة التننيةاالجتماعا  تنظي   1-1-2

  عداد مشاريع النرارا  والتوصيا  1-1-3

 ألطراف والشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية و صحاا المصلحة اآلخرينل والفعالةكاملة المشاركة الب وانعنادهارئيسية  تنظي  اجتماعا  1-2

لفريق العامل لعشر  الثان االجتماع االجتماع الرابع والعشرون والخامس والعشرون لل يئة الفرعية للمشورة العلمية والتننية والتكنولوجية،  1-2-1
 )ي(4بالمادة المعن  

 رىمنظومة األم  المتحدة والمنظما  الدولية األخب الخاصة دم   هداف التنوع البيولوج     السياسا  واالستراتيجيا  وخطط العمل تعزيز 1-3

دة األخرى ، واالتفاةا  البيئية المتعددة األطراف، ومنظما  األم  المتحي ابروتوكولو تعزيز تبادل المعلوما  بين اتفاةية التنوع البيولوج ،  1-3-1
 النرارا  وتعزيز اتساق السياسا  لتوجي والمنظما  الدولية 

 عمل/مبادئ توجي ية/استراتيجيا  مشتركة مع االتفاةا  البيئية المتعددة األطراف والمنظما  الدولية األخرى وضع برام  1-3-2

من خال تطبيق اإلطار العالم  للتنوع البيولوج ، يت  تعزيز التنفيذ الوطن   (:0) الناتجتحقيق  ا إلىلفترة السنتين سعي لها المخطط المخرجات
 لاتفاةية وبروتوكولي ا من  جل تحسين حالة التنوع البيولوج 

 الموارد لدع  التنفيذ حشد تعزيز 2-1

 شراكا  جديدة وتطوير الشراكا  النائمة، تمتينمواصلة  2-1-1

 وبروتوكولي اتعزيز الندرا  الماسسية والتننية للحكوما  و صحاا المصلحة لتنفيذ االتفاةية  2-2

 تنفيذ برام /مبادرا  تنمية الندرا  الخاصة بالبرام  والخاصة بنضايا محددة 2-2-2

  نشطة التعاون العلم  والتنن  وتيسيرتعزيز  2-2-3

 النطريحشد الشراكا  علل المستويين العالم  واإلةليم  لدع  التنفيذ من ةبل األطراف علل المستوى  2-4

 من خال شركاء خارجيين  طار التنوع البيولوج تنفيذ  تيسير 2-5

علل تخطيط رشيد وصنع  يساه  الرصد واالستعراض والتنيي  المنتظمين (:2) الناتجتحقيق  ا إلىلفترة السنتين سعي لها المخطط المخرجات
 النرار علل جميع المستويا ، مما ينت  عن  تعزيز تدريج  لتنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  واالتفاةية وبروتوكولي ا

 (والبروتوكولينعملية صنع القرار )لالتفاقية  لتستنير بهاحالة التنفيذ وإتاحة النتائج  تقييم 4-3

 التنيي  و  التندير عمليا تنفيذ و/ و تنسيق  4-3-1

تاحة النتائ  لتوجي  عملية صنع النرار 4-4  تنيي  حالة التنوع البيولوج  وا 

 رصد حالة التنوع البيولوج  وتنييم ا بناء علل المعلوما  ذا  الصلة، بما    ذلك الماشرا  المحددة 4-4-1

-مد وظيفة واحدة من  ئةوظيفة ) 94.1استمرار  يك  مر  دوالر 722,669,6الوظائف البالغة ب المتعلنة مواردلاتغط   -11
وس  ، 2-ف ووظيفتان من  ئة، 7-ف ووظيفتان من  ئة، 1-فوظيفة من  ئة  1.1و ،1-ف وثاث وظائف من  ئة ،9
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ويرد وصف من خارج الميزانية.  يت  تمويل ما 7-ف  ئةن من يتحويل وظيفت باإلضا ة  لل ،(وظائف من  ئة الخدما  العامة
  دناه. الوظائفهذه 
ا يالح يجري تمويل ا التجارية التنوع البيولوج  واألعمالبشأن  3-من  ئة فتنترح األمانة تحويل وظيفة موظف برام   -922

ألول بشأن ا للمنرر منذ اعتماد ماتمر األطراف    اجتماع  الثامنو الميزانية  لل تمويل من الميزانية األساسية.  من خارجموارد ب
تحنيق من  جل (، ت   حراز تند  كبير     شراك األعمال التجارية 4/97)المنرر  2226   عا  وذلك الخاص، مشاركة النطاع 

رس هداف االتفاةية، بما    ذلك: نمو الشراكا  الوطنية  و اإلةليمية بشأن األعمال التجارية والتنوع البيولوج   الشراكة  اءوا 
عند المنتدى العالم  لألعمال التجارية والتنوع و مبادرة؛  21 حوال ض  حاليا توه  شبكة من الشبكا ، باعتبارها العالمية 

بالتعاةا مع اجتماعا  ماتمر األطراف؛ وبناء شبكة عالمية تعاونية من المنظما  والمبادرا  الدولية  ةمنتظم بصورةالبيولوج  
 وبالتال ،. ةالتجاري األعمال اإلباغ عن من ةبيلتطوير مختلف منتجا  التوعية والتوجي       د  دورا محورياالشريكة الت  

ياق زيادة    سوينطبق ذلك  يضا ، ة هذا العمل همي تتزايدومن المرجح  ن  التجارية،  ن يستمر العمل علل  شراك األعمال يجا
الخاصة(. ولذلك،  من األهمية بمكان ضمان استدامة  نشطة العمل الجارية  األعمال التجاريةمشاركة النطاع المال  )الذي يشمل 
 تمويل من الميزانية األساسية.المن خال تحويل هذه الوظيفة  لل 

لمعالجة ن    7-ف الفئةدار حاليا كوظيفة ماةتة من الذي ي   تعزيز دع  الموظفين مواصلةحاجة  لل ال تبرزوبالمثل،  -929
برام  العمل ذا  الصلة والمسائل الشاملة النائمة علل تعزيز الروابط  كا ةالمستوى الشامل للبرام      الصحة الواحدة من خال

ج ا  ، والا الشراك المتعددة صناديقالاالجتماعية مع مختلف النطاعا ، والشركاء العالميين، ومجموعا  المجتمع المدن ، و 
المدمجة بشأن األنواع الغريبة  4-من  ئة فوظيفة الوالتننية الت  ستضطلع ب ا الن   العلمية  األمر الذي سير دالمانحة األخرى، 

رح هذه المسألة بشكل  عال، تود األمانة  ن تنت بخصوصالغازية والصحة. وبغية ا تنا   رص الشراكا  واالستثمارا  المالية 
 .7-ف ن الفئةضمتحويل الوظيفة الماةتة الحالية  لل وظيفة مدرجة    الميزانية األساسية 

ولوج  العالم  للتنوع البي اإلطار   ضوء الحاجة المتزايدة  لل تعمي  مختلف النطاعا  االةتصادية من  جل تنفيذ و  -922
   المائة من وظيفة  12العمل    هذا المجال، الذي تغطي  حاليا نسبة  تت  تغطية، تود األمانة  ن تنترح  ن 2222لما بعد عا  

العمل  وش د(. 1-فمن  ئة ) تعمي  التنوع البيولوج لبرنام   موظفوظيفة   تح بشكل كامل عن طريق بالموارد، 1-ف من  ئة
منذ اعتماد كبيرا كثيفا ت)"تعمي  التنوع البيولوج "(  وعبرها النطاعا  االةتصادية ضمندم  اعتبارا  التنوع البيولوج   علل صعيد

بشأن النطاعا  االةتصادية     طار برام  عمل مواضيعية وعمل عبر  المنفذ سابناالذي جمع العمل و ، 97/7 الرئيس المنرر 
وتركيزه علل النطاعا  الرئيسية الت  ال تغطي ا  91/7مع المنرر ومن المرجح، االستدامة.  والتنميةالنطاعا  بشأن الحوا ز 

بوضع ن   استراتيج  طويل األجل للتعمي  و عمال المتابعة المتوةعة بالفعل     منرر ماتمر األطرافو برام  العمل الحالية 
كثا ة، وهو  دو ن يزداالتعمي      مجال عملالللتنفيذ    اجتماع ا الثالث،  ن يستمر  مشروع المنرر من جانا ال يئة الفرعية

 .1-ف فئةالمن ام  متفرغ نلموظف بر  مائمة موظفينةدرة بالتال   يتطلا

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-03-ar.pdf
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 شعبة العلوم والمجتمع والعمليات اآلجلة المستدامةتخصيصات الموارد:  -18ل الجدو

 الوظائف  األمريكية(الموارد )بآالف الدوالرا    
 2020-2019 2024-2023  

 يصفر  حنين نمو 
2023-2024  
 نمو اسم  صفري

 2020-2019  2022-2021  2024-2023 
    

          الميزانية األساسية

 21  18.5  18.5  5,718.7 6,661.3 5,842.1 الوظائفب ما يتعلق
       / 100.0 100.0  الوظائفب ما ال يتعلق

 21   18.5   18.5   5,818.7 6,761.3 5,842.1 المجموع الفرعي
دع  البرام  )العمليا   تكلفة

 والتطبينا  الفنية(
 1 /ا 1 /ا 1    

  /ج 2 /ج 2     من خارج الميزانية
 22   21.5   21.5   5,818.7 6,761.3 5,842.1  المجموع

 ( مريك  دوالر 100,000شمل السفر )ي / 

 البيولوج  وحدة الشعا والتنوع    1-الخدما  العامة  ئةواحدة من مساعد برام  وظيفة مثل ي /ا

 ينو  االتحاد األوروب  بتمويل ما 3-تين من  ئة فوظيفمثل ي /ج

دوالر  مريك ( بالنظر  لل  ن  سيت  استبدال  222,922تغط  الموارد  ير المتعلنة بالوظائف تكاليف سفر الموظفين ) -927
بعض الرحا     المستنبل بمشاركة ا تراضية ومختلطة ةدر اإلمكان. وبالتال ، يستند تندير التكلفة  لل نمط اإلنفاق الفعل  

 .2222-2291لفترة السنتين 
بموجا سيناريو النمو االسم  الصفري )زيادة بنسبة صفر    المائة بالنيمة االسمية(، ومع اإلبناء علل ميزانية البرام   -921

 100,000الحالية ومبلغ االسمية، تنترح األمانة استمرار كا ة الوظائف  الحنينية وبالنيمة بالنيمة 2221-2227عند مستوى 
ضمن الموارد  ير المتعلنة بالوظائف لتغطية سفر الموظفين من  جل دع  تنفيذ الواليا  المدرجة     طار  ريك  م دوالر

 البرنام .
 شعبة دعم التنفيذ -2

 (9)السيناريو  دوالر  مريك  422,214,7تخصيص الموارد )الميزانية األساسية(: 
 ( تنسيق تنفيذ ورصد ) : ا واإلباغ عن ا واستعراض ا من خاليتند  شعبة دع  التنفيذ الدع  لتنفيذ االتفاةية وبروتوكول -921

دم   يسيرتتبادل المعلوما  والن وض بإدارة المعر ة؛ )ج(  ر ة األمانة؛ )ا( دع  آلية  عبروتنيي   نشطة بناء الندرا  والتنمية 
دمة اكا  االستراتيجية؛ )د( تيسير خجدول  عمال التنوع البيولوج     العمليا  الحكومية الدولية ذا  الصلة وتطوير الشر 

اجتماعا  ال يئة الفرعية للتنفيذ والعمليا  الحكومية الدولية األخرى ذا  الصلة؛ )هب( تندي  مدخا  للعمليا  المتكاملة علل 
ا كأمين ضريا  ية الشعبة كأمين لل يئة الفرعية للتنفيذ وحتل وة  مديريعمل و  ا. ليمستوى األمانة لدع  تنفيذ االتفاةية وبروتوكو 

 .2222للفريق العامل المفتوح العضوية المعن  باإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  
 تتألف شعبة دع  التنفيذ من الوحدا  الثاث التالية: -926

األهداف  يقتحن ة دع  األطراف    تتبع التند  المحرز نحويوحدة الرصد واالستعراض واإلباغ مساولتتولل  ( )
تطوير  ويشكلعن .  واإلباغهذه األهداف    تخطيط التنوع البيولوج  واستعراض   والتعبير عنالمتفق علي ا بموجا االتفاةية 

عناصر  أحدك النطرياإلباغ  ويشمل ذلك ا  حد األهداف الرئيسية للوحدة. يشامل يغط  االتفاةية وبروتوكول استعراضنظا  
 ؛االستعراضنظا  

صحاا أل الرئيسية مجموعا الة عن  شراك يمساولبالوحدة  شراك  صحاا المصلحة والتعاون مع    تضطلع (ا)
 ةرئيسي ا  شريكةج  تعتبرالت  و ، وعن التعاون مع المنظما  واالتفاةيا  الدولية األخرى،  اوعمليات عمل االتفاةيةالمصلحة    
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شباا ة  لل البالنسبمجموعا   صحاا المصلحة، مساولية خاصة  نوه  تتولل، ضم. وبروتوكولي ا   تنفيذ  هداف االتفاةية 
الوحدة دم  جدول  عمال التنوع البيولوج     العمليا  الحكومية الدولية ذا  الصلة  وتيسروالسلطا  دون الوطنية والمحلية. 

علنة باآللية الوحدة مساولة  يضا عن المسائل المتتعد  ا. و يدع  تنفيذ االتفاةية وبروتوكولمن  جل  وتحا ظ علي ا وتطور الشراكا 
 ، وعن التعاون مع مر ق البيئة العالمية.وبروتوكولي االمالية لاتفاةية 

دارة تتولل  (ج) اون التنن  والعلم  ، والتعوتنميت ابناء الندرا   وتيسيرة تنسيق يمساول المعارفوحدة بناء الندرا  وا 
دارة منصا  وبرام   دارة المعر ة،  ضا عن تطو  تبادل المعلوما  و يرها من  نظمة تكنولوجيا المعلوما    ر ة ليةآلير وا 

 . وه  تتألف من البرام  التالية:وبروتوكولي ادع  تنفيذ االتفاةية  من  جل الرةمية والحلول
 بناء الندرا  وتنميت ا؛ ) (

 (؛ولوج الجسر البيبرنام  التعاون التنن  والعلم  )بما    ذلك مبادرة  )ا(
 تبادل المعلوما ؛  ر ة  دارة المعارف وآلية )ج(
 تكنولوجيا المعلوما  والحوكمة الرةمية. )د(

المخرجا  و  المخرجا يعرض الجدول التال  و األربعة لألمانة.  الجوهرية النوات تساه  شعبة دع  التنفيذ    جميع و  -927
 .ة عن امباشر ال تضطلع الشعبة بالمساوليةالفرعية الت  

 دعم التنفيذشعبة لة المخرجات والمخرجات الفرعي -19دول الج
 حسا النات المخرجا  والمخرجا  الفرعية 

من خال االتفاةية وبروتوكولي ا، يتنارا المجتمع الدول  علل نحو متزايد علل  (:1) الناتجتحقيق إلى لفترة السنتين سعيا  المخطط لها المخرجات
للجنسانية نحو حفظ التنوع البيولوج ، واستخدام  المستدا  والتناس  العادل والمنصف للمنا ع الناشئة عن استخدا  الموارد الن   المشتركة والمراعية 

 الجينية

  التنن تحليل النائ  علل األدلة/العمل بال عمليا  صنع النرار لألطراف خال االجتماعا  الرئيسيةاستنارة  1-1

 الدراسا ()بما    ذلك  التنن لتوجي  ل عداد وثائق  1-1-1

، ير الرسميةواأل رةة االستشارية  ، واللجان االستشارية  ير الرسمية، )  رةة الخبراء التننيين المخصصة التننيةاالجتماعا  تنظي   1-1-2
 ( لخ

  عداد مشاريع النرارا  والتوصيا  1-1-3

 ألطراف والشعوا األصلية والمجتمعا  المحلية و صحاا المصلحة اآلخرينل والفعالةكاملة المشاركة الب وانعنادهارئيسية  تنظي  اجتماعا  1-2

 ، والمنتدى المفتوح العضوية لل يئة الفرعية للتنفيذلل يئة الفرعية للتنفيذ الرابعاالجتماع  1-2-1

 ىمنظومة األم  المتحدة والمنظما  الدولية األخر ب اصةالخ دم   هداف التنوع البيولوج     السياسا  واالستراتيجيا  وخطط العمل تعزيز 1-3 

حدة ، واالتفاةا  البيئية المتعددة األطراف، ومنظما  األم  المتي ابروتوكولو تعزيز تبادل المعلوما  بين اتفاةية التنوع البيولوج ،  1-3-1
 النرارا  وتعزيز اتساق السياسا  لتوجي األخرى والمنظما  الدولية 

 عمل/مبادئ توجي ية/استراتيجيا  مشتركة مع االتفاةا  البيئية المتعددة األطراف والمنظما  الدولية األخرى برام  وضع 1-3-2

من خال تطبيق اإلطار العالم  للتنوع البيولوج ، يت  تعزيز التنفيذ الوطن   (:0) الناتجتحقيق إلى سعيا لفترة السنتين  لها المخطط المخرجات
 وكولي ا من  جل تحسين حالة التنوع البيولوج لاتفاةية وبروت

 لدع  التنفيذ الموارد حشد تعزيز 2-1

 الموارد لدع  التنفيذ الوطن  من  جل حشدتو ير التوجي  لعدد متزايد من الشركاء  2-1-1

 شراكا  جديدة وتطويرالشراكا  النائمة،  تمتينمواصلة  2-1-2

 وبروتوكولي اتعزيز الندرا  الماسسية والتننية للحكوما  و صحاا المصلحة لتنفيذ االتفاةية  2-2

 تحديد آليا  و دوا  الدع  وتنفيذها وتعزيزها 2-2-1

 (تنفيذ برام /مبادرا  تنمية الندرا  )البروتوكوال  2-2-2

  نشطة التعاون العلم   وتيسيرتعزيز  2-2-3
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  ايوتبادل المعلوما  لدع  تنفيذ االتفاةية وبروتوكول المعر ةتعزيز  دارة  2-3

دارت ا وتبادل ا بشكل جيد والمعلوما البيانا  تنظي   2-3-1  وا 

واصلة تطويرها وم، بشكل جيد المعلوما  األخرى تكنولوجياوالبوابا  و دوا   ،والمواةع اإللكترونية  رف تبادل المعلوما ، الحفاظ علل 2-3-2
تاحت ا و و   المتبادل مع العديد من المنصا  الشريكة. التشغيلة ينابلتزويدها با 

 النطريحشد الشراكا  علل المستويين العالم  واإلةليم  لدع  التنفيذ من ةبل األطراف علل المستوى  2-4

 من خال الشراكا  الخارجية اإلطار العالم  للتنوع البيولوج تنفيذ  تيسير 2-4-1

يساه  الرصد واالستعراض والتنيي  المنتظمين علل تخطيط رشيد وصنع النرار  (:2) الناتج إلى تحقيق سعياالمخرجات المخطط لها لفترة السنتين 
 علل جميع المستويا ، مما ينت  عن  تعزيز تدريج  لتنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  واالتفاةية وبروتوكولي ا

 النطريين واإلباغ التخطيط تعزيز تيسير 4-1
 المراع  لاعتبارا  الجنسانية وتو ير التوجي   للتخطيط الوطن تندي  الدع  تيسير  4-1-1

 اإلباغ النطريتيسير دع   4-1-2
 االتفاةيا  المتعلنة بالتنوع البيولوج  واتفاةيا  ريو و هداف التنمية المستدامة  باغزيادة التآزر     4-1-3

 عملية صنع النرار وتوجي األطراف لتنفيذ االتفاةية ونشر النتائ  لتعزيز الندرا   المتبادل بين ستعراضاالتيسير  4-2
  نشاء المنتدى المفتوح العضوية لل يئة الفرعية للتنفيذ 4-2-1
 تمر األطرافل يئة الفرعية للتنفيذ/ما لالنتائ   وتندي الطوعية النائمة علل األدلة لألطراف المشاركة  األةران استعراضعملية  تيسير 4-2-2

تاحة النتائ   تنيي  3-4  (والبروتوكولينعملية صنع النرار )لاتفاةية  لتستنير ب احالة التنفيذ وا 

 طار التنوع البيولوج  العالم  علل المسبببتويين  و هداف لغايا  وشبببب  آن رصبببد عال  الجودة من  جل  جراء نة سببب دوا  وةدرا  مح 4-3-1
 الوطن  والعالم 

 النرار وعملية صنعالعالم   االستعراضوةابل للتنفيذ للمساهمة     ومحدثتحليل عال  الجودة  تو ير 4-3-2

  تنفيذ و/ و تنسيق عمليا  التنيي  والتندير 4-3-3

 عملية صنع النرار لتوجي النتائ  و  حالة رصد التنوع البيولوج  تاحة  4-4

 رصد حالة التنوع البيولوج  وتنييم ا علل  ساس المعلوما  ذا  الصلة، بما    ذلك الماشرا  المحددة 4-4-1

وظيفة واحدة من وظيفة ) 27تكاليف استمرار  مريك  دوالر  122,226,7البالغة و الوظائف ب المتعلنة مواردالستغط  و -924
-ف و ربع وظائف من  ئة، 7-فوظيفة من  ئة  3.5و، 1-ف وظيفة من  ئة 4.5و، 1-ف  ئةوثاث وظائف من ، 9-مد  ئة
ووظيفة ، 1-ف وظيفة واحدة من  ئةوجد    الشعبة وظيفتان )ت(. و   الوة  الحال ، وسبع وظائف من  ئة الخدما  العامة، 2

 .لميزانيةامن  موال من خارج  يجري تمويل ما( واحدة من  ئة الخدما  العامة
   السنوا  و فيذ. التن واستعراضوالرصد  ،واإلباغ ، نشاء وظيفتين لتعزيز العمل الداع  للتخطيط  يضاتنترح األمانة و  -921

من خال  ث اوتحدي االستراتيجيا  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج  وضعدع   من  جللعمل ل تندي  الدع  جرىاألخيرة، 
الطوعية  ألةراناعملية مراجعة  صندوق اليابان للتنوع البيولوج دع  طاة  عمل و البيولوج . موظفين    صندوق اليابان للتنوع 

من دائ   امنص ن يت  تمويل هذه الفجوا  من خال  ومن المنترح. البلدانالت  تنودها  االستعراضووضع منترحا  لعمليا  
. 2222للتنوع البيولوج  لما بعد عا   العالم  طاراإل ظلمجال العمل هذا  ن يتوسع    ل، ال سيما  ن  من المتوةع 4- ئة ف

الماشرا  والتنيي  العلم  للتند  من  جل زيادة دع  ب المتعلقللمض  ةدما    العمل  3-فمن  ئة وينترح  يضا  نشاء وظيفة 
 عمل األطراف    هذه المجاال .
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 دعم التنفيذشعبة تخصيصات الموارد:  -20ل الجدو
 الوظائف   الدوالرا  األمريكية( الموارد )بآالف  

 2020-2019   2024-2023  
 يصفر  نمو حنين 

2023-2024  
 نمو اسم  صفري

 2020-2019  2022-2021  2024-2023 

      

           الميزانية األساسية

 23.5  23  23  6,818.8 6,818.8  7,015.2 الوظائفب ما يتعلق
      /ا 230.0 230.0  / 1,440.0 الوظائفب ما ال يتعلق

 23.5   23   23   7,048.8 7,048.8   8,455.2 المجموع الفرعي
دع  البرام  )العمليا   تكلفة

 والتطبينا  الفنية(
          

 2 /ج 3 /ج 2      من خارج الميزانية
 25.5   26   25   7,048.8 7,048.8   8,455.2  المجموع

  ر ة تبادل المعلوما  آلية وترجمة موةع 9191لما بعد عا   بشأن اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  / يتضمن اجتماعا  استثنائية 

 ( مريك  دوالر 951 111( وتنريرين ) مريك  دوالر 071 111 ر ة تبادل المعلوما  )آلية ( وترجمة موةع  مريك  دوالر 000 100شمل السفر )يا/ 

دوالر  مريك ( بالنظر  لل  ن  سيت  استبدال  222,922تكاليف سفر الموظفين )تغط  الموارد  ير المتعلنة بالوظائف  -992
نفاق الفعل  لفترة  لل نمط اإل لتكلفةلتندير هذا ال ويستندبعض الرحا     المستنبل بمشاركة ا تراضية ومختلطة ةدر اإلمكان. 

تبادل   ة ر  دوالر  مريك  لترجمة موةع آلية 130,000باإلضا ة  لل ذلك، ت  تخصيص مبلغ و  .2222-2291السنتين 
 .المعلوما 

 الدعم اإلداري -دال

 (9دوالر )السيناريو  622,224,6تخصيص الموارد )الميزانية األساسية(: 
ت  إدارة األموال والخدما  المالية والدع  اللوجسب تنو  وه دع  البرام ،  والتجاريةاإلدارية والمالية  الخدما شعبة تتولل  -999

   وذلك ا،  يوبروتوكول االتفاةيةالموارد البشرية الفعال ألمانة دع   لل الدع  اإلداري و و ير ذلك من  شكال الدع  باإلضا ة 
 .األم  المتحدة وبتوجي  من األطراف و حكا  طار ةواعد 

 :وتتألف الشعبة من الوحدا  التالية -992
والنواعد المالية لألم  المتحدة والتوجي ا   لألحكا االمتثال  تضمن، الت  والشؤون الماليةوحدة الميزانية  ( )

المالية الصادرة عن مكتا األم  المتحدة    نيروب  والمراةا المال  لألم  المتحدة    نفنا  وتسجيل نفنا  األموال الت  تديرها 
رصد موارد تماتمر األطراف، و   مانة    عداد ميزانيا   ترة السنتين للصناديق االستئمانية الت  تديرها  الوحدة ساعدتاألمانة. و 

األمانة واستخدام ا الفعال و نا للبرنام  المعتمد، بما    ذلك ترتيبا  سفر الموظفين والمشاركين. وتكفل الوحدة  يضا امتثال 
 بدةة    نظا   وموجا؛ والتعبير عن ا حسابا  األمانة العامة للمعايير المحاسبية الدولية للنطاع العا 

الدع  اإلداري والدع  الخاص بشاون الموظفين لموظف  األمانة  الموارد البشريةو  ون اإلداريةالشؤ  وحدةتو ر  (ا)
ير ، واإلجراءا  الازمة    نظا   وموجا ونظا   نسبيرا، وتو النواعد واألحكا  الخاصة بشاون الموظفينتفسير وتنفيذ  عن طريق

 ية، بما    ذلك التدريا؛التوجي  للموظفين  يما يتعلق بجميع مسائل الموارد البشر 
ريا ، تشغيل األمانة )المشت راض  دارة المكاتا وتو ير الخدما  وصيانت ا أل فريق الخدمات التجاريةيكفل  (ج)

دارة المبان ، وما  لل ذلك(؛  وا 
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 من و  ،والخدما  ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما  عمالء تكنولوجيا المعلومات اتفريق خدميو ر  (د)
 .تحدةاألم  الم و حكا المعلوما  والدع  لموظف  األمانة علل  ساس األولويا  الت  وا ن  علي ا اإلدارة بما يتماشل مع ةواعد 

 تخصيص الموارد: دعم البرامج -01الجدول 
 الوظائف  الموارد )بآالف الدوالرا  األمريكية( 
 2020-2019  2024-2023  

 يصفر  حنين نمو 
2023-2024  
 نمو اسم  صفري

 2020-2019  2022-2021  2024-2023 
   

           الميزانية األساسية

 5  4  7  947.9 1,316.7  1,664.8 الوظائفب ما يتعلق
  4,314.9 الوظائفب ما ال يتعلق

 
 

   

4,711.9 4,711.9       

 5  4  7  5,659.8 6,028.6  5,979.7 المجموع الفرعي
دع  البرام  )العمليا   تكلفة

 والتطبينا  الفنية(
      20  16  16 

           من خارج الميزانية
   21  20  27  5,659.8 6,028.6  5,979.7 المجموع

كاليف    المنا  األول من خال ت شعبة الخدما  اإلدارية والمالية والتجاريةالوظائف    ب المتعلنة مواردال يجري تمويل -997
   المائة المفروضة علل المساهما  األساسية وجميع المساهما  الطوعية المندمة  97البالغة  اإلجماليةدع  البرام  )التكاليف 

فة واحدة وظيوظيفة ) 96الحفاظ علل مستوى التوظيف الحال  لما مجموع   المزمع لل األمانة(، والت  تو ر الدع  لألمانة. ومن 
( لفترة السنتين واثن  عشر وظيفة من  ئة الخدما  العامة، 7-ف ووظيفة واحدة من  ئة، 1-ف ووظيفتان من  ئة، 1-ف من  ئة
ساسية األ من الميزانية وظائف ممولة 1الستمرار   مريك  دوالر 722,796,9. وباإلضا ة  لل ذلك، ي طلا مبلغ 2227-2221

العمليا   . وةد سلط الننص   1-ف  ئة( ووظيفة واحدة جديدة من ن من  ئة الخدما  العامةوظيفتاو  7-ف وظيفتان من  ئة)
علل الحاجة  لل وجود حد  دنل من الوظائف  5الضوءالسنوا  األربع الماضية  لفترة تجاوز الذي تكبدت  األمانة  والتطبينا  الفنية

لت  هذا الر ي  يضا    المراجعة ا عن مجلس مراجع  الحسابا  رعبّ من الميزانية األساسية. وةد  تتلنل التمويل   الشعبة 
 جراها ماخرا لألمانة، وتحديدا  ن  جوة التمويل تعكس عد  كفاية التمويل لألنشطة التشغيلية الت  تندم ا شعبة اإلدارة، وةد يكون 

 42 كثر من    يجري تمويلاالعتبار  ن بعين األخذ عندالشعبة، وال سيما  تنو  ب ل ا تأثير علل استمرارية وكفاءة العمل الذي 
. ولذلك 2229 /كانون األولديسمبر 79ت  تجميد التوظيف     ن  ةد    المائة من الوظائف من خال تكاليف دع  البرام  و 

 . ساسيةألن ا تعتبر وظيفة نظرا (  لل الميزانية األساسية 1-ففئة المن وظيفة الموظف اإلداري ) ننلتنترح األمانة 

المساعدة الماةتة/العمل اإلضا   دوالر  مريك   122,799,1البالغة و ستو ر الموارد  ير المتعلنة بالوظائف و  -991
 دوالر 722,194,2(، واإليجار والتكاليف المرتبطة ب  ) مريك  دوالر 222,92، وتدريا الموظفين )دوالر  مريك ( 200,000)

تنفيذ ( لدع   مريك  دوالر 222,972( وتكنولوجيا المعلوما  ) مريك  دوالر 222,117,9(، ومصرو ا  التشغيل العامة ) مريك 
يا المعلوما  النيا  ب  لتحسين البنية التحتية لتكنولوج وسيت      طار البرنام . وبالنظر  لل االستثمار الكبير الذي ت  المدرجة

   األمانة،  ند تنرر  صل المتطلبا  المحددة أل راض الشفا ية. وخال هذه الفترة، سيكون من الضروري استبدال محوال  
 . وموجاو  ميكروسو  الشبكة التابعة لألمانة وكذلك تغطية تكاليف تراخيص 

                                                           
5 A/77/5/Add.7  59-52، الفنرا. 
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 مشاريع المقررات -خامسا

، مع 2024-9197 العامينلفترة  والبروتوكولينند  هذه الوثينة منترحا  لبرنام  العمل المتكامل والميزانية لاتفاةية ت -005
 سيناريوهين للميزانية األساسية علل النحو التال :

 دوالر  مريك  40,443.8  9191-9197 لفترة العامينصفري  حنين  سيناريو نمو
 دوالر  مريك  37,181.2   9191-9197 العامين لفترة نمو اسم  صفريسيناريو 

مشاريع المنررا  الت  سينظر  ي ا ماتمر األطراف    تجميع مشاريع  ترد ،9   الفنرة  علل النحو المشار  لي و  -006
 (. CBD/COP/15/2المنررا  )

التجميع الخاص بكل منهما ترد مشاريع مقررات كل من اجتماعي األطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا في و -997

(CBD/CP/MOP/10/1/Add.5 وCBD/NP/MOP/4/1.Add.5.) 
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 المر ق األول
 2024-2023سنتين الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لفترة ال

 

 

 

  

 

Office of the Executive Secretary 
Immediate office of the Executive Secretary: 

1 ASG (core) 
1 D-1 (core) upgrade requested to D-2 

1 P-5 (core) 
1 P-4, COP Liaison Officer (XB) 

1 G-7 (core) 
Communications & Awareness unit: 

1 P-4 (core) 
1 P-3 (XB) request to be regularized to core 

1 P-2 (core) 
2 G-6 (core) 

Legal & Intergovernmental Affairs Unit: 
1 P-5 (core) 
1 P-3 (core) 

Secretariat Support Unit: 
1 P-4 (core) 
3 G-6 (core) 

Conference Services Unit: 
1 P-4 (core) 
2 G-7 (core) 
1 G-7 (OTA) 
1 G-6 (OTA) 

Evaluation and Monitoring: 
1 P-4 (core) – new post 

Japan Fund Biodiversity Team: 
1 D-1 (XB) 
2 P-4 (XB) 

1 P-2 (JPO XB) 
2 G-6 (XB) 

Joint UNCCD/CBD Liaison Office UNHQ: 
1 P-4 (OTA) – 50% shared with UNCCD 
1 G-6 (OTA) – 50% shared with UNCCD 

 

Biosafety Protocol Unit: 
1 P-5 (core) 

1 P-4 (core) – 50% shared with ABS Unit 
2 P-3 (core) 

1 P-3 (XB) request to be regularized to core 
1 P-2 (core) 
1 G-7 (core) 
1 G-6 (core) 
1 G-5 (core) 

ABS Unit: 
1 P-5 (core) 

1 P-4 (core) – 50% shared with Biosafety Unit 
1 P-4 (XB) request to be regularized to core 
2.5 P-3 (core) – 1 P-3 50% shared with IMS 

3 G-6 (core) 

 

Scientific Society and Sustainable Futures 
Division 

1 D-1 (core) 
1 G-6 (core) 

Biodiversity, Science and Governance Unit: 
1 P-5 (core) 
4 P-4 (core) 
2 P-3 (core) 
1 G-7 (core) 
3 G-6 (core) 

Biodiversity, Transformation and innovations Unit: 
1 P-5 (core) 

1 P-4 (core) new 
0.5 P-4 (core) shared with IMS 

1 P-3 (XB) to be regularized to core 
1 G-6 

People and Biodiversity Unit: 
1 P-5 (core) 

1 P-3 (XB) to be regularized to core 
2 P-2 (core) 
1 G-6 (OTA) 

 

Implementation Support Division 
1 D-1 (core) 
1 G-5 (core) 

Monitoring, Review and National Reporting Unit: 
1 P-5 (core) 
1 P-4 (core) 
2 G-7 (core) 

Capacity Development Unit: 
1 P-5 (core) 
2 P-4 (core) 
1 P-4 (XB) 

3.5 P-3 (core) – 50% shared with ABS 
3 P-2 (core) 
2 G-7 (core) 
1 G-6 (core) 
1 G-6 (XB) 

Stakeholder Engagement and Cooperation Unit: 
1 P-5 (core) 

1.5 P-4 (core) – 50% shared with SSSF 
1 P-2 (core) 
1 G-7 (core) 

Finance, Administration & Conference Service 
Division 

1 P-5 (OTA) 
Finance & Budget Unit: 

1 P-4 (OTA) 
1 P-3 (OTA) 
2 G-7 (OTA) 
3 G-6 (OTA) 
1 G-5 (core) 

Administrative Unit: 
1 P-4 (OTA) request to be regularized to core 

3 G-6 (OTA) 
2 G-5 (OTA) 
1 G-3 (OTA) 

Commercial Services Unit: 
1 P-3 (core) 
1 G-6 (OTA) 

IT Helpdesk: 
1 P-3 (core) 
1 G-7 (core) 
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 المر ق الثان 
 اإلشرافإجراءات المتابعة التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن هيئات  موجز

 اإلجراءا  المتخذة لتنفيذ التوصية 
 مجلس مراجعي الحسابات

 A/75/5/Add.7 الفصل الثاني 

   

 ةنره واألمينالمناسا بين م التواصليوص  المجلس بأن ينشئ برنام  األم  المتحدة للبيئة 
علل  ل االتفاقمن  ج والبروتوكولين الملحنين ب االتفاةية التنوع البيولوج   ةالتنفيذي

ندي  ب ا  يما يتعلق بت االضطاع يتعين علل كل كياناإلجراءا  والمساوليا  الت  
اتفاةية التنوع البيولوج ، بما    ذلك الجوانا      لل ماتمر األطراف األمانةخدما  

 (. 031 ير اإلدارية )الفنرة  المتعلنة بالوظائف

التفاةية  ةالتنفيذي األمينةبرنام  األم  المتحدة للبيئة مع  يتواصلالمجلس بأن  ويوص 
 ماتمرا  األطراف    اتفاةية التنوع البيولوج   لل لتندي  منترحالتنوع البيولوج  

ال االتفاق ح وسيشكل هذا الصك،   اعتماد مذكرة تفاه . ب والبروتوكولين الملحنين ب ا
دف  نشاء  طار ب وذلك  .بتو ير وظائف األمانة المتعلنة بنيا  البرنام ، الترتيبا  علي 

ين األطراف ب يما الشفا ية والتوجي  والمساءلة يتيح و  واضحة تنظيم  يحدد مساوليا 
 (.030والدول األعضاء )الفنرة 

اوليا  محددة     ن األدوار والمس  لل برنام  األم  المتحدة للبيئة يشير
الترتيبا  اإلدارية المننحة بين برنام  األم  المتحدة للبيئة واتفاةية التنوع 

برنام  األم  المتحدة للبيئة  ويزمع(. 01/15المنرر بمر ق الالبيولوج  )
مر ماتمن الجزء الثان   انعنادالخدمة بمجرد   ئةوضع اتفاق علل واألمانة 

   األطراف الخامس عشر.

 ن األدوار والمساوليا  محددة      لل برنام  األم  المتحدة للبيئة يشير
الترتيبا  اإلدارية المننحة بين برنام  األم  المتحدة للبيئة واتفاةية التنوع 

برنام  األم  المتحدة للبيئة  ويزمع(. 01/15المنرر بمر ق الالبيولوج  )
طراف ماتمر األمن ء الثان  الجز  انعنادوضع مذكرة التفاه  بمجرد علل واألمانة 

   الخامس عشر.

 
يوص  المجلس برنام  األم  المتحدة للبيئة بأن تصدر  مانة اتفاةية التنوع البيولوج  

لمعلن ا دارة اتفاةية التنوع البيولوج  بما يتماشل مع األنشطة  الذي تعده بشأن التنرير
  (.085نرة زانيت ا وتنفيذها )الفتلك األنشطة و نا لمي و ن تعرض   برنام  عمل ا،  عن ا

ارة اتفاةية  د بشأن الصادر عن األمانة نصف السنويالتنرير ال نموذجت  تغيير 
األمانة  طور و هذه.  مراجعة الحسابا التنوع البيولوج  ليتوا ق مع توصية 

ي ستخد  حاليا إلعداد وثينة ميزانية  وهوالنتائ ،  النائمة عللللميزنة  ا طار 
. ومن 9لتنديم ا  لل ماتمر األطراف الخامس عشر، الجزء  9197-2024
ماتمر  لعل الميزنة النائمة علل النتائ  عرضالتوصية بمجرد    اقالمتوةع 
   األطراف.

 
 المجلس بأن يساعد برنام  األم  المتحدة للبيئة  مانة اتفاةية التنوع البيولوج  ويوص 

 اج در توحيد عمليا  اإلباغ الت  تنو  ب ا األمانة، ب دف من  جل  و ن ينسق مع ا
 (.086فنرة    برنام  العمل )ال واردالماشرا  ووسائل التحنق والنتائ  والتنيي  لكل نشاط 

ألطراف  ن ا تند  تناريرها  لل ماتمر ا  لل  مانة اتفاةية التنوع البيولوج  تشير
من االتفاةية وتتلنل تفويض ا بشأن المسائل المتعلنة بالبرام   91و نا للمادة 

 عرضالتوصية بمجرد    اقواإلباغ من ماتمر األطراف. ومن المتوةع 
  ماتمر األطراف. عللالميزانية النائمة علل النتائ  

 

 المنح المنيدة    صندوةي األم  المتحدة للبيئة برنام   ينّي يوص  المجلس بأن 
 (.022)الفنرة  BXLو BHLاالستئمانيين 

 ن األمانة تواصل تحليل وتسوية المنح   لل مجلس مراجع  الحسابا   شار
ستواصل األمانة التحليل و . BXLو BHLالمندمة من الصناديق االستئمانية 

ة ان  جراء التعديا  التصحيحيوسيت  اتخاذ اإلجراءا  الازمة لضم والتسوية
 منرر صادربعد  9199 /كانون األولديسمبر 70وا  اق جميع المنح بحلول 

  ماتمر األطراف بشأن استخدا   رصدة األموال. عن

  

يوص  المجلس بأن ينسق برنام  األم  المتحدة للبيئة مع  مانة اتفاةية التنوع البيولوج  
التخاذ التدابير الازمة لامتثال إلعداد  طار استراتيج  كامل طويل األجل لبناء الندرا  

  (.912متطلبا  ماتمر األطراف )الفنرة ل و ناتنديم   لك  يجري، 9191بعد عا  

  

  

 

برنام  األم  المتحدة للبيئة  مانة اتفاةية التنوع البيولوج   يساعدس بأن يوص  المجل
لعمل تعديل برنام  امن  جل  للتنسيق مع ماتمر األطراف    االتفاةية ويتواصل مع ا

حدة   وشعبة النانون    برنام  األم  المتستتخذ  مانة اتفاةية التنوع البيولوج
من المتوةع و ماتمر األطراف.  منررا للبيئة التدابير الازمة لضمان التوا ق مع 

دع   من  جلاعتماد اإلطار االستراتيج  طويل األجل لبناء الندرا  وتنميت ا 
علل النحو الذي  9191تنفيذ اإلطار العالم  للتنوع البيولوج  لما بعد عا  

( CBD/SBI/3/L.13الوثينة ب 0 المر قوا ن  علي  ال يئة الفرعية للتنفيذ )
   الربع الثالث من عا   ماتمر األطراف الخامس عشرخال الجزء الثان  من 

سيت    اق التوصية بمجرد االنت اء من االستراتيجية طويلة األجل و . 9199
 الجزء الثان  من ماتمر األطراف الخامس عشر.   

ارة اتفاةية  د بشأن الصادر عن األمانة نصف السنويالتنرير ال نموذج تغييرت  
اتفاةية   عد و هذه.  مراجعة الحسابا التنوع البيولوج  ليتوا ق مع توصية 

التنوع البيولوج  وثينة  عامية عن المواءمة المطلوبة بين الموارد وبرنام  

https://daccess-ods.un.org/tmp/5024128.55625153.html
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ا للموارد  كثر واةعية و ن لألمانة تكون الميزانية، ب دف تنيي  وتنفيذ خطة عمل ومشروع
 (.902المتاحة )الفنرة 

 

برنام  األم  المتحدة للبيئة  مانة اتفاةية التنوع البيولوج   يساعد  المجلس بأن يوص
ية بطرينة الميزان مشروع    التبرعا للتنسيق مع ماتمر األطراف إلدراج  ويتواصل مع ا

 (.991)الفنرة  ماتمر األطراف منررا  تعكس الموارد الازمة لتنفيذ

 ند طلا  ،بالفعل ةيد االستخدا الميزانية  ونموذجالعمل. وبما  ن برنام  العمل 
 برنام  األم  المتحدة للبيئة   اق هذه التوصية.

ترة السنتين لفمانة اتفاةية التنوع البيولوج  تستخد  الميزانية البرنامجية أل
الميزانية البرنامجية لبرنام  األم  المتحدة للبيئة للفترة  نموذج 9197-2024
. 01/73رر ماتمر األطراف كما طلب  األطراف    من 9108-9102

لموارد الميزانية بطرينة تعكس ا مشروع    التبرعا  دراج  النموذجيتطلا هذا و 
 ونموذجألن برنام  العمل  ونظراماتمر األطراف.  منررا الازمة لتنفيذ 

 عتبر منيبرنام  األم  المتحدة للبيئة   إنالميزانية ةيد االستخدا  بالفعل، 
  لتوصية.  اق هذه ا المطلوا

  

برنام  األم  المتحدة للبيئة  مانة اتفاةية التنوع البيولوج   يساعديوص  المجلس بأن 
للتنسيق مع ماتمر األطراف    االتفاةية من  جل االتفاق علل تنفيذ آلية  ويتواصل مع ا
 (.990لألمانة )الفنرة  لحشد الموارد كثر  عالية 

ع المعلوما  جمي  ن تتضمن العنودبرنام  األم  المتحدة للبيئة  يكفليوص  المجلس بأن 
عاةدين الذين  رادى المتو  والخبراء االستشاريينالعند علل وةع ت  تال اإلدارةالازمة لتحديد 
  (.956 مانة اتفاةية التنوع البيولوج  )الفنرة يوَظفون    

 
نسين  مباشر دور تب طلعال يضتلنل برنام  األم  المتحدة للبيئة توضيحا بأن  

الموارد لألمانة، وبالتال   إن هذه التوصية  ير ةابلة  حشد يما يتعلق بآلية 
 للتنفيذ، وةد ط لا   اة ا.

وت  حل هذه  النضيةعمل  األمانة العامة مع  ريق  وموجا لمعالجة هذه 
 للبيئة دةبرنام  األم  المتحال تزال هذه التوصية ةيد التنفيذ حيث  ن و المسألة. 

لبية تمن  جل مطالا بإنشاء آلية تنسيق مناسبة  يما يتعلق بأدوار  وموجا 
راجعة ممتطلبا  هذه التوصية وتندي  تحديثا  عن تنفيذها    عمليا  

المتنا سة  النيود  ير  ن  ريق  وموجا ل  يتمكن بسباالمستنبلية.  الحسابا 
ن تنفيذها خارج عن سيطرة من  عطاء هذه الم مة  ولوية كا ية، وبالتال   إ

  األمانة  و برنام  األم  المتحدة للبيئة.
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 المر ق الثالث
 2023وبروتوكوليها لعام المساهمات للصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي 

 الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي -ألف 

 البلد العضو

 االشتراكاتجدول 
 للفترةة المقرر 
2022-2024 

الجدول بحد أقصى 
في المائة، ال  00

يدفع أي من أقل 
البلدان نموا أكثر من 

 في المائة 2.21

 نمو اسمي صفري  نمو حقيقي صفري 

 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2024 
 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2024 

  917  912   1,000  1,006  0.008 0.006   غانستان
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008   لبانيا

  16,667  16,574   18,158  18,284  0.136 0.109  الجزائر
  765  760   833  839  0.006 0.005   ندورا
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010  نغوال

  306  304   333  335  0.003 0.002  نتيغوا وبربودا
  109,943  109,329   119,776  120,609  0.899 0.719 األرجنتين

  1,070  1,064   1,166  1,174  0.009 0.007  رمينيا
  322,795  320,993   351,665  354,111  2.639 2.111  ستراليا
  103,827  103,247   113,113  113,899  0.849 0.679 النمسا

  4,587  4,562   4,998  5,032  0.038 0.030  ذربيجان
  2,905  2,889   3,165  3,187  0.024 0.019 جزر الب اما

  8,257  8,211   8,996  9,058  0.068 0.054 البحرين
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010 بنغاديش
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008 بربادوس
  6,269  6,234   6,830  6,878  0.051 0.041 بياروس
  126,610  125,903   137,934  138,893  1.035 0.828 بلجيكا
  153  152   167  168  0.001 0.001 بليز
  765  760   833  839  0.006 0.005 بنن

  153  152   167  168  0.001 0.001 بوتان
ا بوليفيدولة 

 المتعددة النوميا 
0.019 0.024  3,187  3,165   2,889  2,905  

  1,835  1,825   1,999  2,013  0.015 0.012 البوسنة وال رسك
  2,294  2,281   2,499  2,516  0.019 0.015 بوتسوانا
  307,810  306,091   335,340  337,672  2.516 2.013 البرازيل
دار -بروناي
 السا 

0.021 0.026  3,523  3,498   3,193  3,211  

  8,563  8,515   9,329  9,394  0.070 0.056 بلغاريا
  612  608   666  671  0.005 0.004 بوركينا  اسو

  153  152   167  168  0.001 0.001 بوروندي
  153  152   167  168  0.001 0.001 كابو  يردي

  1,070  1,064   1,166  1,174  0.009 0.007 كمبوديا
  1,988  1,977   2,166  2,181  0.016 0.013 الكاميرون

  401,850  399,606   437,790  440,836  3.285 2.628 كندا
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   رينيا ةجم وري
 لالوسط

0.001 0.001  168  167   152  153  

  459  456   500  503  0.004 0.003 تشاد
  64,223  63,864   69,967  70,453  0.525 0.420 شيل 
  2,332,505  2,319,481   2,541,117  2,558,794  19.069 15.254 الصين
  37,616  37,406   40,980  41,265  0.308 0.246 كولومبيا

  153  152   167  168  0.001 0.001 جزر النمر
  765  760   833  839  0.006 0.005 الكونغو

  153  152   167  168  0.001 0.001 جزر كوك
  10,551  10,492   11,494  11,574  0.086 0.069 كوستاريكا

  3,364  3,345   3,665  3,690  0.028 0.022 كو  ديفوار
  13,915  13,837   15,159  15,265  0.114 0.091 كرواتيا
  14,527  14,445   15,826  15,936  0.119 0.095 كوبا

  5,505  5,474   5,997  6,039  0.045 0.036 ةبرص
  51,990  51,699   56,640  57,034  0.425 0.340 ياتشيك

كوريا  ةجم وري
الشعبية 

 الديمنراطية
0.005 0.006  839  833   760  765  

الكونغو  ةجم وري
 الديمنراطية

0.010 0.010  1,342  1,333   1,216  1,223  

  84,560  84,088   92,123  92,763  0.691 0.553 الدانمرك
  153  152   167  168  0.001 0.001 جيبوت 
  153  152   167  168  0.001 0.001 دومينيكا

جم ورية ال
 يةالدومينيك

0.067 0.084  11,239  11,161   10,188  10,245  

  11,774  11,708   12,827  12,916  0.096 0.077  كوادور
  21,255  21,136   23,156  23,317  0.174 0.139 مصر

  1,988  1,977   2,166  2,181  0.016 0.013 السلفادور
  1,835  1,825   1,999  2,013  0.015 0.012  ينيا االستوائية

  153  152   167  168  0.001 0.001 ريتريا 
  6,728  6,691   7,330  7,381  0.055 0.044  ستونيا

  306  304   333  335  0.003 0.002  سواتين 
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010  ثيوبيا

  305,803  304,095   333,153  335,470  2.500  االتحاد األوروب 
  612  608   666  671  0.005 0.004  يج 
  63,764  63,408   69,467  69,950  0.521 0.417  نلندا
  660,270  656,583   719,322  724,326  5.398 4.318  رنسا
  1,988  1,977   2,166  2,181  0.016 0.013  ابون
  153  152   167  168  0.001 0.001  امبيا
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008 جورجيا
  934,440  929,222   1,018,013  1,025,094  7.639 6.111  لمانيا
  3,670  3,649   3,998  4,026  0.030 0.024  انا

  49,696  49,419   54,141  54,517  0.406 0.325 اليونان



CBD/COP/15/7 
Page 43 

 

  153  152   167  168  0.001 0.001  رينادا
  6,269  6,234   6,830  6,878  0.051 0.041 واتيماال 

  459  456   500  503  0.004 0.003  ينيا
  153  152   167  168  0.001 0.001 بيساو- ينيا
  612  608   666  671  0.005 0.004  يانا
  917  912   1,000  1,006  0.008 0.006 هايت 

  1,376  1,369   1,499  1,510  0.011 0.009 هندوراس
  34,864  34,669   37,982  38,246  0.285 0.228 هنغاريا
  5,505  5,474   5,997  6,039  0.045 0.036  يسلندا
  159,639  158,749   173,917  175,127  1.305 1.044 ال ند

  83,948  83,480   91,456  92,092  0.686 0.549 ا ندونيسي
 يران جم ورية 
 اإلسامية

0.371 0.464  62,234  61,804   56,414  56,730  

  19,573  19,464   21,323  21,471  0.160 0.128 العراق
  67,128  66,754   73,132  73,640  0.549 0.439  يرلندا
  85,783  85,305   93,455  94,105  0.701 0.561  سرائيل
  487,633  484,912   531,246  534,941  3.987 3.189  يطاليا
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008 جامايكا
  1,228,335  1,221,477   1,338,193  1,347,502  10.042 8.033 اليابان
  3,364  3,346   3,665  3,690  0.028 0.022 األردن

  20,337  20,225   22,156  22,310  0.166 0.133 كازاخستان
  4,587  4,563   4,998  5,032  0.038 0.030 كينيا
  153  152   167  168  0.001 0.001 سكيريبا
  35,781  35,582   38,981  39,253  0.293 0.234 الكوي 

  306  304   333  335  0.003 0.002 ةير يزستان
جم وري  الو 
الديمنراطية 

 الشعبية
0.007 0.009  1,174  1,166   1,065  1,070  

  7,646  7,604   8,329  8,387  0.063 0.050 التفيا
  5,505  5,475   5,997  6,039  0.045 0.036 لبنان

  153  152   167  168  0.001 0.001 ليسوتو
  153  152   167  168  0.001 0.001 ليبريا
  2,752  2,738   2,999  3,019  0.023 0.018 ليبيا
  1,529  1,522   1,666  1,677  0.013 0.010 تنشتاينخلي
  11,774  11,709   12,827  12,916  0.096 0.077 توانيايل

  10,398  10,340   11,328  11,407  0.085 0.068 رغلكسمب
  612  608   666  671  0.005 0.004 مد شنر
  306  304   333  335  0.003 0.002 ماوي
  53,213  52,916   57,972  58,376  0.435 0.348 ماليزيا
  612  608   666  671  0.005 0.004 ملديف
  765  760   833  839  0.006 0.005 مال 
  2,905  2,889   3,165  3,187  0.024 0.019 ةمالط

  153  152   167  168  0.001 0.001 جزر مارشال
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  306  304   333  335  0.003 0.002 موريتانيا
  2,905  2,889   3,165  3,187  0.024 0.019 موريشيوس
  186,704  185,662   203,403  204,818  1.526 1.221 المكسيك
 ميكرونيزياواليا  
 الموحدة

0.001 0.001  168  167   152  153  

  1,682  1,673   1,832  1,845  0.014 0.011 موناكو
  612  608   666  671  0.005 0.004 منغوليا

  612  608   666  671  0.005 0.004 سودالجبل األ
  8,410  8,363   9,162  9,226  0.069 0.055 المغرا
  612  608   666  671  0.005 0.004 موزامبيق
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010 ميانمار
  1,376  1,369   1,499  1,510  0.011 0.009 ناميبيا
  153  152   167  168  0.001 0.001 ناورو
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010 نيبال
  210,559  209,383   229,390  230,986  1.721 1.377 هولندا

  47,250  46,986   51,475  51,833  0.386 0.309 نيوزيلندا
  765  760   833  839  0.006 0.005 وا نيكارا
  459  456   500  503  0.004 0.003 النيجر
  27,830  27,674   30,319  30,530  0.228 0.182 نيجيريا
  153  152   167  168  0.001 0.001 نيوي

  103,827  103,247   113,113  113,899  0.849 0.679 النروي 
  16,973  16,878   18,491  18,620  0.139 0.111 ع مان

  17,432  17,335   18,991  19,123  0.143 0.114 باكستان
  153  152   167  168  0.001 0.001 باالو
  13,762  13,685   14,993  15,097  0.113 0.090 بنما

  1,529  1,521   1,665  1,677  0.013 0.010 بابوا  ينيا الجديدة
  3,976  3,953   4,330  4,361  0.033 0.026 واي بارا
  24,925  24,785   27,153  27,343  0.204 0.163 بيرو

  32,417  32,236   35,315  35,562  0.265 0.212 الفلبين
  127,987  127,272   139,432  140,403  1.046 0.837 بولندا

  53,978  53,676   58,804  59,214  0.441 0.353 البرتغال
  41,133  40,903   44,811  45,124  0.336 0.269 ةطر

  393,593  391,395   428,794  431,778  3.218 2.574 كوريا ةجم وري
  765  760   833  839  0.006 0.005 مولدو ا ةجم وري
  47,708  47,442   51,975  52,337  0.390 0.312 رومانيا

  285,332  283,739   310,850  313,014  2.333 1.866 االتحاد الروس 
  459  456   500  503  0.004 0.003 رواندا

سان  كيتس 
 ونيفيس

0.002 0.003  335  333   304  306  

  306  304   333  335  0.003 0.002 سان  لوسيا
سان   نسن  
 وجزر  رينادين

0.001 0.001  168  167   152  153  

  153  152   167  168  0.001 0.001 ساموا
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  306  304   333  335  0.003 0.002 سان مارينو
م  و سان ت

 وبرينسيب 
0.001 0.001  168  167   152  153  

المملكة العربية 
 السعودية

1.184 1.480  198,611  197,238   180,036  181,047  

  1,070  1,064   1,166  1,174  0.009 0.007 السنغال
  4,893  4,866   5,331  5,368  0.040 0.032 صربيا
  306  304   333  335  0.003 0.002 سيشيل

  153  152   167  168  0.001 0.001 سيراليون
  77,067  76,637   83,959  84,544  0.630 0.504 سنغا ورة
  23,701  23,569   25,820  26,001  0.194 0.155 سلو اكيا
  12,080  12,013   13,159  13,252  0.099 0.079 سلو ينيا

  153  152   167  168  0.001 0.001 جزر سليمان
  153  152   167  168  0.001 0.001 الصومال

  37,310  37,102   40,646  40,930  0.305 0.244 جنوا   رينيا
  306  304   333  335  0.003 0.002 جنوا السودان

  326,311  324,490   355,496  357,969  2.668 2.134  سبانيا
  6,880  6,843   7,496  7,549  0.056 0.045 سري النكا

  1,681  1,673   1,832  1,845  0.014 0.011  لسطين ةدول
  1,222  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010 السودان
  459  456   500  503  0.004 0.003 سورينا 
  133,185  132,442   145,097  146,107  1.089 0.871 السويد

  173,400  172,433   188,910  190,224  1.418 1.134 سويسرا 
الجم ورية العربية 

 السورية
0.009 0.011  1,510  1,499   1,369  1,375  

  459  456   500  503  0.004 0.003 طاجيكستان
  56,271  55,957   61,303  61,730  0.460 0.368 تايلند

جم وري  مندونيا 
 اليو وسا ية

 السابنة
0.007 0.009  1,174  1,166   1,064  1,070  

  153  152   167  168  0.001 0.001 ليشت -تيمور
  306  304   333  335  0.003 0.002 تو و
  153  152   167  168  0.001 0.001 تونغا
  5,658  5,626   6,164  6,207  0.046 0.037 و داد وتوباينيتر 

  2,905  2,889   3,165  3,187  0.024 0.019 تونس
  129,210  128,488   140,766  141,745  1.056 0.845 تركيا

  5,199  5,170   5,664  5,703  0.043 0.034 تركمانستان
  153  152   167  168  0.001 0.001 تو الو
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.010 او ندا
  8,563  8,515   9,329  9,394  0.070 0.056  وكرانيا

اإلمارا  العربية 
 المتحدة

0.635 0.794  106,519  105,782   96,556  97,099  
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المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظم  

 يرلندا الشمالية و 
4.375 5.469  733,887  728,817   665,251  668,986  

تنزانيا  جم ورية
 المتحدة

0.010 0.010  1,342  1,333   1,216  1,223  

  14,068  13,989   15,326  15,433  0.115 0.092 واي اورو 
  4,129  4,106   4,498  4,529  0.034 0.027  وزبكستان

  153  152   167  168  0.001 0.001  انواتو
  نزوياجم ورية 
 البوليفارية

0.175 0.219  29,356  29,153   26,610  26,759  

  14,221  14,141   15,493  15,600  0.116 0.093  يي  نا 
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008 اليمن
  1,223  1,216   1,333  1,342  0.010 0.008 زامبيا

  1,070  1,064   1,166  1,174  0.009 0.007 زمبابوي
  12,232,100  12,163,800   13,326,100  13,418,800  100.00 78.013 مجموعال

 
 لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالصندوق االستئماني  - باء

         

 البلد العضو

جدول 
 االشتراكات

 للفترةة المقرر 
2022-
2024 

الجدول بحد أقصى 
في المائة، ال  00

يدفع أي من أقل 
البلدان نموا أكثر من 

 في المائة 2.21

 نمو اسمي صفري  نمو حقيقي صفري 

 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 
 1في  المساهمات

  2024يناير/كانون الثاني 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 
 1في  المساهمات

 2024يناير/كانون الثاني 

  216  215   235  237  0.008 0.006   غانستان
  288  286   314  316  0.011 0.008  ا لباني

  3,921  3,899   4,272  4,302  0.154 0.109  الجزائر
  255  253   278  280  0.010 0.010  نغوال
  72  72   78  79  0.003 0.002 ا وبربودا نتيغو 
  252  250   274  276  0.010 0.007 ا رميني
  24,428  24,291   26,613  26,798  0.959 0.679 النمسا

  1,079  1,073   1,176  1,184  0.042 0.030  ذربيجان
  684  680   745  750  0.027 0.019 ب اماجزر ال
  1,943  1,932   2,116  2,131  0.076 0.054 نالبحري
  255  253   278  280  0.010 0.010 يشبنغاد

  288  286   314  316  0.011 0.008 بربادوس
  1,475  1,467   1,607  1,618  0.058 0.041 بياروس
  29,789  29,621   32,453  32,678  1.169 0.828 بلجيكا
  36  36   39  39  0.001 0.001 بليز
  180  179   196  197  0.007 0.005 بنن

  36  36   39  39  0.001 0.001 بوتان
دة ا المتعببدوليفيبببدولببة 

  684  680   745  750  0.027 0.019 النوميا 

  432  429   470  474  0.017 0.012 البوسنة وال رسك
  540  537   588  592  0.021 0.015 نابوتسوا
  72,421  72,015   78,898  79,446  2.842 2.013 البرازيل
  2,015  2,003   2,195  2,210  0.079 0.056 بلغاريا
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  144  143   157  158  0.006 0.004 بوركينا  اسو

  36  36   39  39  0.001 0.001 بوروندي
  252  250   274  276  0.010 0.007 اكمبودي

  468  465   510  513  0.018 0.013 كاميرون
  36  36   39  39  0.001 0.001 يرديكابو ف

   ببريببنببيبببببببا ةجببمبب ببوريببببببب
  36  36   39  39  0.001 0.001 لالوسط

  108  107   118  118  0.004 0.003 تشاد
  548,787  545,708   597,866  602,022  21.535 15.254 الصين
  8,850  8,801   9,642  9,709  0.347 0.246 كولومبيا
  36  36   39  39  0.001 0.001 نمرجزر ال
  180  179   196  197  0.007 0.005 الكونغو
  2,482  2,468   2,704  2,723  0.097 0.069 يكاكوستار 

  791  787   862  868  0.031 0.022 كو  ديفوار
  3,274  3,256   3,567  3,591  0.128 0.091 اكرواتي
  3,418  3,399   3,723  3,749  0.134 0.095 كوبا

  1,295  1,288   1,411  1,421  0.051 0.036 ةبرص
  12,232  12,163   13,326  13,419  0.480 0.340 ياتشيك

كببببوريبببببببا  ةجببببمبببب ببببوريببببببب
  180  179   196  197  0.007 0.005 الشعبية الديمنراطية

الببكببونببغببو  ةجببمبب ببوريببببببب
  255  253   278  280  0.010 0.010 الديمنراطية

  19,895  19,782   21,674  21,825  0.781 0.553 الدانمرك
  36  36   39  39  0.001 0.001 جيبوت 
  36  36   39  39  0.001 0.001 دومينيكا

  2,410  2,397   2,626  2,644  0.095 0.067 ةيجم ورية الدومينيكال
  2,770  2,755   3,018  3,039  0.109 0.077  كوادور
  5,001  4,973   5,448  5,486  0.196 0.139 مصر
  468  465   510  513  0.018 0.013 دورالسلفا
  36  36   39  39  0.001 0.001  ريتريا
  1,583  1,574   1,725  1,737  0.062 0.044 ا ستوني

  72  72   78  79  0.003 0.002  سواتين 
  255  253   278  280  0.010 0.010 ا ثيوبي

  63,710  63,353   69,408  69,890  2.500   االتحاد األوروب 
  144  143   157  158  0.006 0.004  يج 
  15,002  14,918   16,344  16,458  0.589 0.417  نلندا
  155,347  154,475   169,240  170,416  6.096 4.318  رنسا
  468  465   510  513  0.018 0.013  ابون
  36  36   39  39  0.001 0.001  امبيا
  288  286   314  316  0.011 0.008 جورجيا
  219,852  218,620   239,515  241,180  8.627 6.111  لمانيا
  863  859   941  947  0.034 0.024  انا

  11,692  11,627   12,738  12,827  0.459 0.325 اليونان
  36  36   39  39  0.001 0.001  رينادا

  1,475  1,467   1,607  1,618  0.058 0.041 االواتيم 
  108  107   118  118  0.004 0.003  ينيا
  36  36   39  39  0.001 0.001 بيساو- ينيا
  144  143   157  158  0.006 0.004  يانا
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  324  322   353  355  0.013 0.009 سهندورا
  8,203  8,157   8,936  8,998  0.322 0.228 اهنغاري
  37,560  37,349   40,919  41,203  1.474 1.044 ال ند

  19,751  19,640   21,518  21,667  0.775 0.549  ندونيسيا
جببببببمبببببب ببببببوريبببببببة  يببببببران 

  13,347  13,272   14,541  14,642  0.524 0.371 اإلسامية

  4,605  4,579   5,017  5,052  0.181 0.128 العراق
  15,794  15,705   17,206  17,326  0.620 0.439  يرلندا
  114,730  114,086   124,990  125,859  4.502 3.189 ا يطالي

  288  286   314  316  0.011 0.008 جامايكا
  289,001  287,379   314,846  317,034  11.340 8.033 ناليابا

  791  787   862  868  0.031 0.022 األردن
  4,785  4,758   5,213  5,249  0.188 0.133 تانكازاخس
  1,079  1,073   1,176  1,184  0.042 0.030 كينيا
  36  36   39  39  0.001 0.001 سكيريبا
  8,419  8,371   9,171  9,235  0.330 0.234 الكوي 

  72  72   78  79  0.003 0.002 ةير يزستان
  الو جبببببببببمببببببببب بببببببببوريببببببببب

  252  250   274  276  0.010 0.007 الديمنراطية الشعبية

  1,799  1,789   1,960  1,973  0.071 0.050 التفيا
  1,295  1,288   1,411  1,421  0.051 0.036 لبنان

  36  36   39  39  0.001 0.001 ليسوتو
  36  36   39  39  0.001 0.001 ليبريا
  648  644   705  710  0.025 0.018 ليبيا

  2,770  2,755   3,018  3,039  0.109 0.077 توانيايل
  2,446  2,433   2,665  2,684  0.096 0.068 رغلكسمب

  144  143   157  158  0.006 0.004 مد شنر
  72  72   78  79  0.003 0.002 ماوي
  12,519  12,450   13,640  13,734  0.491 0.348 ماليزيا
  144  143   157  158  0.006 0.004 ملديف
  180  179   196  197  0.007 0.005 مال 
  684  680   745  750  0.027 0.019 مالطة

  36  36   39  39  0.001 0.001 رشالجزر ما
  72  72   78  79  0.003 0.002 موريتانيا
  684  680   745  750  0.027 0.019 وسموريشي

  43,928  43,681   47,856  48,189  1.724 1.221 المكسيك
  144  143   157  158  0.006 0.004 امنغولي

  144  143   157  158  0.006 0.004 سودالجبل األ
  1,979  1,968   2,156  2,171  0.078 0.055 المغرا
  144  143   157  158  0.006 0.004 يقموزامب
  255  253   278  280  0.010 0.010 رميانما
  324  322   353  355  0.013 0.009 اناميبي
  36  36   39  39  0.001 0.001 ناورو
  49,540  49,262   53,970  54,346  1.944 1.377 هولندا

  11,117  11,054   12,111  12,195  0.436 0.309 نيوزيلندا
  180  179   196  197  0.007 0.005 وا نيكارا
  108  107   118  118  0.004 0.003 النيجر
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  6,548  6,511   7,133  7,183  0.257 0.182 نيجيريا
  255  253   278  280  0.010 0.010 نيوي
  24,428  24,291   26,613  26,799  0.959 0.679  النروي
  3,993  3,971   4,351  4,381  0.157 0.111 ع مان

  4,101  4,078   4,468  4,499  0.161 0.114 باكستان
  36  36   39  39  0.001 0.001 باالو
  3,238  3,220   3,527  3,553  0.127 0.090 بنما
  360  358   392  395  0.014 0.010  ينيا الجديدةبابوا 

  935  930   1,019  1,026  0.037 0.026 بارا واي
  5,863  5,831   6,389  6,433  0.230 0.163 بيرو
  7,627  7,584   8,309  8,367  0.299 0.212 نالفلبي
  30,112  29,944   32,805  33,034  1.182 0.837 بولندا
  12,700  12,629   13,835  13,932  0.498 0.353 الالبرتغ
  9,678  9,623   10,543  10,616  0.380 0.269 ةطر

  92,603  92,084   100,884  101,588  3.634 2.574 كوريا ةجم وري
  180  179   196  197  0.007 0.005 مولدو ا ةجم وري
  11,225  11,162   12,229  12,314  0.440 0.312 اروماني
  108  107   118  118  0.004 0.003 رواندا

  72  72   78  79  0.003 0.002 سان  كيتس ونيفيس
  72  72   78  79  0.003 0.002 لوسياسان  

سببببان   نسببببن  وجزر 
  36  36   39  39  0.001 0.001  رينادين

  36  36   39  39  0.001 0.001 ساموا
الببمببمببلببكبببببببة الببعببربببيبببببببة 

  42,595  42,357   46,406  46,728  1.671 1.184 السعودية

  252  250   274  276  0.010 0.007 لالسنغا
  1,151  1,145   1,254  1,263  0.045 0.032 صربيا
  72  72   78  79  0.003 0.002 سيشيل

  36  36   39  39  0.001 0.001 سيراليون
  5,577  5,545   6,075  6,117  0.219 0.155 سلو اكيا
  2,843  2,826   3,096  3,118  0.112 0.079 ياسلو ين

  36  36   39  39  0.001 0.001 جزر سليمان
  36  36   39  39  0.001 0.001 لالصوما

  8,778  8,729   9,563  9,630  0.344 0.244 جنوا   رينيا
  76,774  76,343   83,640  84,221  3.013 2.134  سبانيا

  1,619  1,610   1,764  1,776  0.064 0.045 سري النكا
  396  394   431  434  0.016 0.011  لسطين ةدول

  255  253   278  280  0.010 0.010 السودان
  108  107   118  118  0.004 0.003  سورينا
  31,335  31,160   34,137  34,376  1.230 0.871 السويد
  40,797  40,569   44,446  44,756  1.601 1.134  سويسرا

الجم وريبببببببة العربيبببببببة 
  324  322   353  355  0.013 0.009 السورية

  108  107   118  118  0.004 0.003 تانطاجيكس
  13,239  13,165   14,422  14,524  0.520 0.368 تايلند

جم وريببببببب  منبببببببدونيبببببببا 
  252  250   274  276  0.010 0.007 نةالساب اليو وسا ية

  72  72   78  79  0.003 0.002 تو و
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  36  36   39  39  0.001 0.001 تونغا
  1,331  1,324   1,450  1,460  0.052 0.037 و داد وتوباينيتر 

  684  680   745  750  0.027 0.019 تونس
  30,399  30,230   33,118  33,350  1.193 0.845 تركيا

  1,223  1,216   1,333  1,342  0.048 0.034 تركمانستان
  255  253   278  280  0.010 0.010 او ندا
  2,015  2,003   2,195  2,210  0.079 0.056  وكرانيا

اإلمبببببببارا  الببببعببببربببببيبببببببة 
  22,846  22,717   24,887  25,061  0.896 0.635 المتحدة

ة الببمببتببحبببببببدة الببمببمببلببكببببببب
لبريطبببببببانيبببببببا العظم  

 يرلندا الشمالية و 
4.375 6.176  172,667  171,473   156,514  157,397  

تبببنبببزانبببيبببببببا  ةجبببمببب بببوريببببببب
  255  253   278  280  0.010 0.010 المتحدة

  3,310  3,291   3,606  3,631  0.130 0.092 ايو  اورو 
  971  966   1,058  1,066  0.038 0.027  وزبكستان

  بببنبببزويببباجبببمببب بببوريبببببببة 
  6,296  6,261   6,859  6,907  0.247 0.175 البوليفارية

  3,346  3,327   3,645  3,670  0.131 0.093  يي  نا 
  255  253   278  280  0.010 0.008 اليمن
  255  253   278  280  0.010 0.008 زامبيا

  252  250   274  276  0.010 0.007 زمبابوي
  2,548,400  2,534,100   2,776,300  2,795,600  100.000 69.092 المجموع

 

 
 على الموارد الجينية الحصولبشأن  ناغويابروتوكول لاالستئماني  الصندوق - جيم

 البلد العضو

 االشتراكاتجدول 
 للفترةة المقرر 
2022-2024 

 00الجدول بحد أقصى 
في المائة، ال يدفع أي 

من أقل البلدان نموا أكثر 
 في المائة 2.21من 

 في المائة 0 –سيناريو نمو اسمي صفري   في المائة 8 –سيناريو نمو حقيقي صفري  

 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2024 

 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2023 

 1في  المساهمات
يناير/كانون الثاني 

2024 

  207  206   226  227  0.009 0.006   غانستان
  276  275   301  303  0.013 0.008   لبانيا
  221  220   241  242  0.010 0.010  نغوال

  69  69   75  76  0.003 0.002  نتيغوا وبربودا
  24,837  24,698   27,058  27,246  1.125 0.719 األرجنتين

  23,456  23,324   25,553  25,730  1.062 0.679 النمسا
  656  653   715  720  0.030 0.019 جزر الب اما

  1,865  1,855   2,032  2,046  0.084 0.054 البحرين
  1,416  1,408   1,543  1,554  0.064 0.041 بياروس
  28,603  28,442   31,159  31,377  1.295 0.828 بلجيكا
  173  172   188  189  0.008 0.005 بنن

  35  34   38  38  0.002 0.001 بوتان
دولبببببببة بببولببيببفببيبببببببا 
البببببببببمبببببببببتبببببببببعبببببببببددة 

 النوميا 
0.019 0.030  720  715   653  656  
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  518  515   565  568  0.023 0.015 بوتسوانا
  69,538  69,147   75,756  76,282  3.148 2.013 البرازيل
  1,934  1,924   2,107  2,122  0.088 0.056 بلغاريا

  138  137   151  152  0.006 0.004 بوركينا  اسو
  35  34   38  38  0.002 0.001 بوروندي
  242  240   263  265  0.011 0.007 كمبوديا

  449  447   489  493  0.020 0.013 الكاميرون
جم ورية   رينيا 

  35  34   38  38  0.002 0.001 الوسطل

  104  103   113  114  0.005 0.003 تشاد
  526,939  523,980   574,058  578,043  23.858 15.254 الصين

  35  34   38  38  0.002 0.001 جزر النمر
  173  172   188  189  0.008 0.005 الكونغو

  760  756   828  834  0.034 0.022 كو  ديفوار
  3,144  3,126   3,425  3,448  0.142 0.091 كرواتيا
  3,282  3,263   3,575  3,600  0.149 0.095 كوبا

  11,745  11,679   12,794  12,884  0.532 0.340 تشيكيا
جم وريبببة كوريبببا 

  173  172   188  189  0.008 0.005 الديمنراطية

جببببببببمبببببببب ببببببببوريببببببببة 
البببببببببكبببببببببونبببببببببغبببببببببو 

 الديمنراطية
0.010 0.010  242  241   220  221  

  19,103  18,996   20,811  20,956  0.865 0.553 الدانمرك
  35  34   38  38  0.002 0.001 جيبوت 

البببببجبببببمببببب بببببوريبببببببة 
  2,314  2,301   2,521  2,539  0.105 0.067 الدومينيكية

  2,660  2,645   2,898  2,918  0.120 0.077  كوادور
  4,802  4,775   5,231  5,267  0.217 0.139 مصر
  35  34   38  38  0.002 0.001  ريتريا
  1,520  1,511   1,656  1,667  0.069 0.044  ستونيا

  69  69   75  76  0.003 0.002  سواتين 
  221  220   241  242  0.010 0.010  ثيوبيا

االتبببببببببببببببببببحببببببببببببببببببباد 
  55,215  54,905   60,153  60,570  2.500  االوروب 

  138  137   151  152  0.006 0.004  يج 
  14,405  14,324   15,693  15,802  0.652 0.417  نلندا
  149,162  148,325   162,501  163,629  6.754 4.318  رنسا
  449  447   489  493  0.020 0.013  ابون
  35  34   38  38  0.002 0.001  امبيا
  211,100  209,915   229,976  231,573  9.558 6.111  لمانيا
  829  824   903  909  0.038 0.024  انا

  11,227  11,164   12,231  12,316  0.508 0.325 اليونان
  1,416  1,408   1,543  1,554  0.064 0.041  واتيماال

  104  103   113  114  0.005 0.003  ينيا
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  35  34   38  38  0.002 0.001  ينيا بيساو
  138  137   151  152  0.006 0.004  يانا

  311  309   339  341  0.014 0.009 هندوراس
  7,876  7,832   8,580  8,640  0.357 0.228 هنغاريا
  36,064  35,862   39,289  39,562  1.633 1.044 ال ند

  18,965  18,858   20,661  20,804  0.859 0.549  ندونيسيا
  277,494  275,936   302,308  304,406  12.564 8.033 اليابان
  760  756   828  834  0.034 0.022 األردن

  4,594  4,569   5,005  5,040  0.208 0.133 كازاخستان
  1,036  1,031   1,129  1,137  0.047 0.030 كينيا

  35  34   38  38  0.002 0.001 كيريباس
  8,083  8,038   8,806  8,867  0.366 0.234 الكوي 

  69  69   75  76  0.003 0.002 ةير يزستان
جببمبب ببوريبببببببة الو 
البببببببديببمببنببراطببيبببببببة 

 الشعبية
0.007 0.011  265  263   240  242  

  1,244  1,237   1,355  1,364  0.056 0.036 لبنان
  35  34   38  38  0.002 0.001 ليسوتو
  35  34   38  38  0.002 0.001 ليبريا

  2,349  2,336   2,559  2,577  0.106 0.068 لكسمبرغ
  138  137   151  152  0.006 0.004 مد شنر
  69  69   75  76  0.003 0.002 ماوي
  12,020  11,954   13,096  13,187  0.544 0.348 ماليزيا

  138  137   151  152  0.006 0.004 الملديف
  173  172   188  189  0.008 0.005 مال 
  656  653   715  720  0.030 0.019 مالطة
  35  34   38  38  0.002 0.001 مارشالجزر 

  69  69   75  76  0.003 0.002 موريتانيا
  656  653   715  720  0.030 0.019 موريشيوس
  42,179  41,942   45,950  46,269  1.910 1.221 المكسيك

واليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  
مببببيببببكببببرونببببيببببزيبببببببا 

 الموحدة
0.001 0.002  38  38   34  35  

  138  137   151  152  0.006 0.004 منغوليا
  138  137   151  152  0.006 0.004 الجبل األسود

  1,900  1,889   2,070  2,084  0.086 0.055 المغرا
  138  137   151  152  0.006 0.004 موزامبيق
  221  220   241  242  0.010 0.010 ميانمار
  311  309   339  341  0.014 0.009 ناميبيا
  221  220   241  242  0.010 0.010 نيبال
  47,566  47,300   51,821  52,181  2.154 1.377 هولندا

  173  172   188  189  0.008 0.005 نيكارا وا
  104  103   113  114  0.005 0.003 النيجر
  6,287  6,252   6,849  6,897  0.285 0.182 نيجيريا
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  23,455  23,324   25,553  25,730  1.062 0.679 النروي 
  3,834  3,813   4,177  4,206  0.174 0.111 ع مان

  3,938  3,916   4,290  4,320  0.178 0.114 باكستان
  35  34   38  38  0.002 0.001 باالو
  3,109  3,092   3,387  3,411  0.141 0.090 بنما
  5,631  5,599   6,134  6,177  0.255 0.163 بيرو

  7,323  7,282   7,978  8,034  0.332 0.212 الفلبين
  12,194  12,126   13,285  13,377  0.552 0.353 البرتغال

  9,292  9,240   10,123  10,194  0.421 0.269 ةطر
  88,916  88,418   96,868  97,541  4.026 2.574 جم ورية كوريا

جببببببببمبببببببب ببببببببوريببببببببة 
  173  172   188  189  0.008 0.005 مولدو ا

  10,778  10,717   11,742  11,823  0.488 0.312 رومانيا
  104  103   113  114  0.005 0.003 رواندا

سببببببببببببببانب  كيتس 
  69  69   75  76  0.003 0.002 ونيفيس

  69  69   75  76  0.003 0.002 سان  لوسيا
  35  34   38  38  0.002 0.001 ساموا

م  و سبببببببببببببببببببان ت
  35  34   38  38  0.002 0.001 وبرينسيب 

المملكببة العربيببة 
  40,899  40,672   44,558  44,867  1.852 1.184 السعودية

  221  220   241  242  0.010 0.007 السنغال
  1,105  1,099   1,204  1,213  0.050 0.032 صربيا
  69  69   75  76  0.003 0.002 سيشيل

  35  34   38  38  0.002 0.001 سيراليون
  5,354  5,324   5,833  5,874  0.242 0.155 سلو اكيا

  35  34   38  38  0.002 0.001 جزر سليمان
  8,429  8,381   9,183  9,246  0.382 0.244 جنوا   رينيا

  73,717  73,304   80,310  80,867  3.338 2.134 اسبانيا
  221  220   241  242  0.010 0.010 السودان
  30,087  29,919   32,778  33,006  1.362 0.871 السويد
  39,173  38,953   42,676  42,972  1.774 1.134  سويسرا

البببببجبببببمببببب بببببوريبببببببة 
  311  309   339  341  0.014 0.009 العربية السورية

  104  103   113  114  0.005 0.003 طاجيكستان
  69  69   75  76  0.003 0.002 تو و
  35  34   38  38  0.002 0.001 تونغا
  656  653   715  720  0.030 0.019 تونس

  1,175  1,168   1,280  1,288  0.053 0.034 تركمانستان
  35  34   38  38  0.002 0.001 تو الو
  221  220   241  242  0.010 0.010  و ندا
  1,934  1,924   2,107  2,122  0.088 0.056  وكرانيا
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اإلمارا  العربية 
  21,936  21,812   23,896  24,063  0.993 0.635 المتحدة

المملكة المتحدة 
لبببببببببببريبببببطبببببببانبببببيبببببببا 

 يرلنبدا العظم  و 
 الشمالية

4.375 6.843  165,788  164,645   150,284  151,130  

ا تنزانيبب جم وريببة
  221  220   241  242  0.010 0.010 المتحدة

  3,178  3,160   3,462  3,486  0.144 0.092 واي اورو 
  35  34   38  38  0.002 0.001  انواتو

جببببببببمبببببببب ببببببببوريببببببببة 
  بببببببببببببنبببببببببببببزويببببببببببببا

 البوليفارية
0.175 0.274  6,632  6,585   6,011  6,045  

  3,213  3,195   3,500  3,524  0.145 0.093  يي  نا 
  221  220   241  242  0.010 0.008 زامبيا

  242  240   263  265  0.011 0.007 زمبابوي
  2,208,600  2,196,200   2,406,100  2,422,800  100.000 62.368 المجموع

 
__________________ 

 


