
 

 

 التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية ال  ألطراف فيامؤتمر 
 عشر الثالثاالجتماع 

 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 
 من جدول األعمال 8البند 

 
 مر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤت

 إدارة التفاقية وميزانية الصناديق الستئمانية لالتفاقية - 13/32المقرر 
 ميزانية برنامج العمل المتكامل لألمانة -ألف 

 إن مؤتمر األطراف،
في بروتوكول قرطاجنة الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  7/7، والمقرر 12/32إلى مقرره  إذ يشير

الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا  1/13للسالمة األحيائية في اجتماعه السابع، والمقرر 
 بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها،

بشأن العالقة بين برنامج األمم المتحدة للبيئة واالتفاقات البيئية  2/18باعتماد جمعية األمم المتحدة للبيئة القرار  يرحب
 ،لها خدمات األمانة قدمالمتعددة األطراف التي 

تكاملة التفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية ماد برناج عمل متكامل وميزانية ماعت يقرر -1
 ارد الجينية وتقاسم المنافع؛وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المو 

تقاسم جميع تكاليف خدمات األمانة بين االتفاقية، وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا بنسبة  يقرر أيضا -2
 ؛2018-2017لفترة السنتين  8:16:76

 2017عام دوالرات الواليات المتحدة لدوالر من  13,954,800 بلغبم تفاقيةالل (BY) أساسيةميزانية برنامجية  يعتمد -3
تكاملة البالغة في المائة من الميزانية الم 76، وهو ما يمثل 2018الواليات المتحدة لعام دوالرات دوالر من  14,283,600 بلغوبم

 2018دوالرات الواليات المتحدة لعام دوالر من  18,794,200و 2017دوالرات الواليات المتحدة لعام دوالر من  18,361,600
 ب أدناه؛ -1أ و -1 ينة في الجدولذكور ، لألغراض المينوكوللالتفاقية والبروت

 1,593,657بمبلغ  بمساهمتها يرحبلألمانة والمعّزز ها البلد المضيف على دعمها بوصفعن تقديره لكندا  عربي   -4
 كيبيك لتغطيةومقاطعة كندا،  ،البلد المضيف المقّدمة من ،2018سنة لدوالر كندي  1,600,774مبلغ ب، و 2017 سنةل دوالر كندي
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األطراف من  شتراكاتالا تعويضل 8:16:76على أساس معدل  والتي خ صِّصت، بها نفقات إيجار المقار وتكاليف األمانة المرتبطة 
 ؛2018-2017لفترة السنتين  ،، وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا، على التوالياالتفاقيةفي 

 أدناه؛ 6على النحو الوارد في الجدول  2018و  2017ت لعام جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقا يعتمد -5

أن االستعراض الوظيفي المتعمق لألمانة لم يستكمل في الوقت المناسب ولذلك، فإن التقرير الكامل للخبير  يالحظ -6
1للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ 1/13االستشاري المستقل بشأن تحليل الوظائف الفردية لم يتم تبادله مع مكتب مؤتمر األطراف وفقا للتوصية 

 

إلى  P-4 وظائف وأربع P-4إلى  P-3بنتائج االستعراض الوظيفي وترقية وظيفة من الدرجة الفنية  يحيط علما -7
 بالهيكل الجديد لألمانة، الذي ينبغي أن يؤدي إلى مزيد من أوجه التآزر والفاعلية؛ ويرحب، P-5مناصب اإلدارة 

غراض المستخدم أل 2017-2018ألمانة لفترة السنتين لاإلرشادي  الموظفينبشأن مالك  2بالجدول ا يحيط علم -8
 حساب التكاليف من أجل وضع الميزانية العامة؛

في مؤتمر األطراف يصدره مقرر أي ودون المساس بقواعد ولوائح األمم المتحدة، في إطار ألمين التنفيذي، ل أذني -9
تفاقية االألمانة  اإلجمالية ةلفك، شريطة أن تظل التوهيكل األمانة هم،وأعداد ينالموظفمالك مستويات تعديل اجتماعه الرابع عشر، 

وأال تكون هناك زيادات ناجمة عن ذلك في تكاليف الموظفين في الميزانية اإلرشادي مالك الموظفين جدول في حدود  هابروتوكوليو 
في اجتماعاتها  هابروتوكوليإلى األطراف في االتفاقية و يالت تعد يطرأ منواإلبالغ عما ، في المستقبلملة في فترات السنتين االمتك

 ؛القادمة

دوالرات الواليات المتحدة من فائض ميزانية التشغيل لفترة السنتين دوالر من  395,000تخصيص مبلغ  يقرر -10
ستثنائية نشأت خالل يمكن السحب منه، إذا رأى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، أن هناك ظروف ا 2015-2016

المدير التنفيذي، في حالة اقتناعه بالحاجة إلى هذا السحب  ويدعوالتحضير لالجتماعات القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها، 
وتقديم تقرير  دةاألموال المرصو يأذن لألمين التنفيذي بالسحب من أن برنامج األمم المتحدة للبيئة، المالية للوائح القواعد و الوتوافقه مع 

 ألطراف في البروتوكولين في اجتماعاتها القادمة؛امباشر إلى األطراف في االتفاقية و 

السحب من الموارد النقدية المتاحة، مع الدخول في التزامات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مين التنفيذي لأل يأذن -11
 ة؛نوعالمت اإليراداتن الفترات المالية السابقة، و لة مالمرحّ  شتراكاتبما في ذلك األرصدة غير المنفقة، واال

في الجدول  محددةاالعتماد الرئيسية ال بنودمن بند  نقل الموارد فيما بين البرامج بين كلألمين التنفيذي ل أيضا أذني -12
حد أقصى كفي المائة  25 بنسبة إضافيحد  وضعشرط ب، يةامجنميزانية البر المن مجموع كقيمة إجمالية في المائة  15حتى أدناه أ -1

 بند؛لكل 

أن منافعه  ويأمل، 2016-2015أوموجا على عمليات األمانة في فترة السنتين نظام إزاء تأثير  يعرب عن قلقه -13
 المحتملة سيتم تحقيقها في فترة السنتين القادمة؛

( BBو BGو BY) ساسيةات في الميزانية البرنامجية األشتراكجميع األطراف في االتفاقية إلى مالحظة أن اال يدعو -14
ددت فيها ميزانية تلك اال 1تستحق في  تي الاألطراف  ويحثات على وجه السرعة، شتراكات، ودفع هذه االشتراكيناير من السنة التي ح 

/تشرين أكتوبر 1 بحلولو  2017للسنة التقويمية  2016 /كانون األولديسمبر 31 بحلول سداد االشتراكات على القيام بذلك بوسعها
من السنة وقت مبكر في المستحقة إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها  يطلب، وفي هذا الصدد، 2018لسنة التقويمية ل 2017 ألولا

 ؛السابقة على سنة استحقاق سداد االشتراكات
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األساسية  اتسدد اشتراكاته في الميزانييلم في االتفاقية وبروتوكوليها األطراف  ا منأن عدد مع القلقيالحظ  -15
طراف التي لم تسدد اشتراكاتها من قبل على األ بما في ذلكوسنوات سابقة،  2016لعام  (BBو BGو BYالصناديق االستئمانية )

ستظل المتأخرات المقدرة  2أنه، وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام التي اعتمدتها األمم المتحدة، الحظ أيضايو اإلطالق، 
دوالرات الواليات المتحدة لبروتوكول قرطاجنة، دوالر من  133,349لالتفاقية، و دوالرات الواليات المتحدةن دوالر م 759,400بمبلغ 

 الصندوقوسيتعين اقتطاعها من رصيد  ،2016نهاية عام  حتىقائمة دوالرات الواليات المتحدة لبروتوكول ناغويا دوالر من  6,299و
 ؛المعنية جميع األطراف صالحل ااستخدامه كون من الممكني نلتغطية الدين المشكوك في تحصيله ومن ثم ل

 سنةل (BBو BGو BY)الصناديق االستئمانية األساسية  اتاألطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها في الميزاني يحث -16
االشتراكات في حالة  حولإلى األمين التنفيذي نشر معلومات  يطلبو ،دون إبطاء أو شروط سدادهاوالسنوات السابقة على  2015

ألعضاء مكاتب  ( وتحديثها بانتظامVBو BZو BXو BHو BEو BBو BGو BY صناديقال)لالتفاقية صناديق االستئمانية ال
 ؛ها في االجتماعات اإلقليميةن االشتراكات غير المسددة وعواقباالتفاقية وبروتوكوليها حتى يتمكنوا من تقديم معلومات ع

األطراف التي تتأخر في  نفإ بعده،ما و  2005يناير/كانون الثاني  1المستحقة في  بالنسبة لالشتراكاتأنه  يؤكد -17
، أو بروتوكوليها أو الهيئة الفرعية للمشورة االتفاقيةتب اعضوية مكالنضمام إلى لن تكون مؤهلة ل سداد اشتراكاتها لمدة سنتين أو أكثر،

من غير التي هي في حالة األطراف  فحسبينطبق ذلك المتثال، ويقرر أن ترشيح عضو في لجنة الالعلمية والتقنية والتكنولوجية، أو 
 أقل البلدان نموا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

متبادل اتفاق إلبرام سنتين أو أكثر مدة تأخر في سداد اشتراكاته ليإبرام ترتيبات مع أي طرف ألمين التنفيذي ل أذني -18
المالية للطرف  للظروف وفقافي غضون ست سنوات  متبقيةمن أجل تسوية جميع متأخراته ال سداد" لهذا الطرفزمني للعلى "جدول 

المكتب في  إلىبحلول موعد استحقاقها، واإلبالغ عن تنفيذ أي من هذه الترتيبات  مستقبالالسداد، وسداد االشتراكات  فيالمتأخر 
لى مؤتمر األطراف قادمال هجتماعا  ؛وا 

الترتيب لن يخضع  هذاويحترم تماما أحكام أعاله  18وفقا للفقرة عليه  امتفق اترتيب يعقدالذي أن الطرف  يقرر -19
 ؛أعاله 17ألحكام الفقرة 

، إلى إخطار وقع عليهم خطاب مشترك عن طريقرئيس مؤتمر األطراف،  ويدعوإلى األمين التنفيذي  يطلب -20
 استجابت بطريقة إيجابيةشكر األطراف التي يو  ،ي الوقت المناسبدعوها التخاذ إجراءات فويفي سداد اشتراكاتها  تي تأخرتاألطراف ال

  سداد اشتراكاتها المتبقية؛ل

( ينبغي تمديدها لفترة سنتين تبدأ من BBو BGو BY) وبروتوكوليهالالتفاقية  أن الصناديق االستئمانية يالحظ -21
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  مديرإلى ال ويطلب ،2019ديسمبر/كانون األول  31وتنتهي في  2018يناير/كانون الثاني  1

 ؛هذه الصناديق تمديدعلى الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة 

عن طريق دمج الصناديق االستئمانية للمساهمات الطوعية تعزيز النهج المتكامل للتنفيذ داخل األمانة يقرر  -22
حتي يمكن استخدام الموارد للمشروعات المستهدفة في ( BXو BHو BE)ة وبروتوكوليها لالتفاقيالمعتمدة اإلضافية دعما لألنشطة 

أكثر من صك واحد، وفي هذا الخصوص، يقرر أن المساهمات الطوعية الجديدة لألنشطة ينبغي وضعها في الصندوق االستئماني 
BE ،سم تغيير اعلى ألمم المتحدة للبيئة معية اوافقة جالحصول على م إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ويطلب

التفاقية التنوع المعتمدة اإلضافية الصندوق االستئماني المدمج إلى "الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات دعما لألنشطة 
 البيولوجي وبروتوكوليها"؛
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األصلية والمجتمعات المحلية في عمل  الشعوبلتيسير مشاركة ينبغي أن يتاح  VBالصندوق االستئماني أن  قرري -23
على إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة  ويطلب ،االتفاقية وبروتوكوليها

الشعوب األصلية لتيسير مشاركة الطوعي الخاص للمساهمات الصندوق االستئماني "إلى  VBاالستئماني تغيير اسم الصندوق 
 ؛والمجتمعات المحلية"

 على تقديرات التمويل لما يلي:عن موافقته يعرب  -24

 في الجدول واردال 2020-2017للفترة لالتفاقية وبروتوكوليها المعتمدة اإلضافية نشطة ألل BE الصندوق االستئماني ( أ)
 أدناه؛ 3

نامية األطراف، السيما أقل البلدان نموا البلدان المشاركة  يسيرلت  (BZ)الخاص االستئماني الطوعيالصندوق  ( ب)
 4 لفي الجدو  الوارد، 2020-2017للفترة  ،التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةطراف األالجزرية الصغيرة النامية فضال عن  لوالدو 
 أدناه؛

وبروتوكوليها قية المجتمعات المحلية في عملية االتفاالشعوب األصلية و مشاركة لتيسير  VBالصندوق االستئماني  )ج(
 أدناه؛ 5الوارد في الجدول  ،2020 -2017للفترة 

أربع سنوات لفترة تمديدها  وبروتوكوليها ينبغيلالتفاقية ( VBو BZو BEة الطوعية )االستئماني اديقأن الصن يالحظ -25
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة إلى المدير  ويطلب، 2021 /كانون األولديسمبر 31تنتهي في و  2018 /كانون الثانييناير 1تبدأ في 

 ؛على تمديدهاللبيئة الحصول على موافقة جمعية األمم المتحدة للبيئة 

ر اقر من  5للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على رده اإليجابي للطلب الوارد في الفقرة  تقديرهعن  يعرب -26
من الصندوقين االستئمانيين لمشاركة ل المساهمات الطوعيةليف دعم البرامج على تنازل عن تكاال، في 2/18جمعية األمم المتحدة للبيئة 

BZ وVB على أساس استثنائي لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، واالجتماع الثامن لألطراف في بروتوكول ناغويا للسالمة ،
 الموارد الجينية وتقاسم المنافع؛ األحيائية واالجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على

حدة للبيئة إلى االستمرار في هذا الترتيب االستثنائي للصندوقين االستئمانيين دير التنفيذي لبرنامج األمم المتالم يدعو -27
BZ وVB  اركة يتم المشترتيب أن ، وهي 2/18ر اقر في المعايير المنصوص عليها في النظرا ألن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تستو

 امج؛انية التشغيلية لتكاليف دعم البر من جانب موظفين إداريين ممولين من الميز 

باستخدام األمين التنفيذي للمدخرات، واألرصدة غير المنفقة من  يقرو مع القلق، وعلى أساس استثنائي،  يحيط علما -28
، والتي BYوالرات الواليات المتحدة من الصندوق االستئماني ددوالرا من  544,000الفترات المالية السابقة واإليرادات المتنوعة بمبلغ 

دوالرات الواليات المتحدة لتمويل مشاركة األطراف من البلدان النامية، دوالرا من  243,018 يقدر بحواليانفق منها حتي اليوم مبلغ 
في االجتماع الثالث  ،مرحلة انتقاليةبر اقتصاداتها والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف التي تم

 عشر لمؤتمر األطراف؛

ينبغي فقط أن يتلقى مؤتمر األطراف واجتماعات األطراف في  3)أ( من القواعد المالية،7أنه بموجب الفقرة يالحظ  -29
اف واجتماعات األطراف في البروتوكولين )ب(، يمكن فقط أن يتخذ مؤتمر األطر 7البروتوكولين مقترحات الميزانية، وأنه بموجب الفقرة 

لتوافق با، يمكن اتخاذ هذه القرارات فقط نفسها من القواعد 16الفقرة  بشأناتفاق  حالة عدم وجودقرارات بخصوص الميزانية، وأنه في 
 ؛العام لآلراء في وجود ثلثي األطراف
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تخدام المدخرات، واألرصدة غير المنفقة أو طرح مقترحات لقرار إلى أي مكتب عن اساألمين التنفيذي بعدم يذّكر  -30
أن تأذن لألمين التنفيذي بالتصرف ال يمكنها  اإليرادات المتنوعة من أي صندوق استئماني لالتفاقية أو بروتوكوليها نظرا ألن المكاتب

 ؛في شؤون الميزانية

دوالرات دوالرا من  544,000من تخصيص المبلغ أخرى إلى األمين التنفيذي عدم القيام بأي التزامات  يطلب -31
في الصندوق االستئماني  أعاله وأن يضمن أن األرصدة غير المستخدمة تظل غير مقيدة 28الواليات المتحدة الوارد وصفه في الفقرة 

BY؛ 

على الحاجة إلى حضور طائفة عريضة من األطراف  ويشددمن النظام الداخلي لالتفاقية،  30إلى المادة يشير  -32
اف في االتفاقية وبروتوكوليها، والسيما للوصول إلى مستوى ثلثي األطراف الحاضرة الالزم للحصول على النصاب اجتماعات األطر 

 القانوني لالجتماع، مما يسمح باتخاذ القرارات؛

 لالسيما أقل البلدان نموا والدو على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية،  يعيد التأكيد -33
، في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها، وفي هذا فضال عن األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،جزرية الصغيرة الناميةال

ر األطراف واجتماعات األطراف في بروتوكوليها بشأن ممؤتذات الصلة لمقررات الإلى األمين التنفيذي مراعاة  يطلبالسياق، 
 االتفاقية وبروتوكوليها؛ إطار أن تحسين فاعلية الهياكل والعمليات فياالجتماعات المتزامنة وبش

فضال عن  ،الجزرية الصغيرة النامية لالسيما أقل البلدان نموا والدو أن مشاركة البلدان النامية، و  يالحظ مع القلق -34
 لذي يمكن التنبؤ به؛سلبا بنقص التمويل المستدام وا تقد تأثر ، األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

األطراف من البلدان النامية واألطراف األخرى التي هي في وضع يسمح لها بالقيام بذلك، بما في ذلك في  يدعو -35
على أساس طوعي وضمان  BZعلى نحو كبير في الصندوق االستئماني اتها اشتراكسياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب، إلى زيادة 

 االجتماعات للسماح بالمشاركة الكاملة والفعالة؛ قت مبكر منفي و بتعهداتها  الوفاء

إلى األمين التنفيذي استكشاف إمكانية المشاركة على نحو رسمي مع القطاع الخاص في دعم الصندوق  يطلب -36
التأثير، وفقا لمشاركة البلدان النامية، من أجل تطوير الوسائل لضمان شفافية مساهمات القطاع الخاص وتجنب ظهور  BZاالستئماني 

من االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وذلك لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني واتخاذ قرار في االجتماعات القادمة  10 أللمبد
 لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها؛

الستئماني الطوعي الخاص تذكير األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق ااألمين التنفيذي إلى  يطلب أيضا -37
(BZ)  صدار دعوات مبكرة للجهات المانحة األخرى لتقديم قبل ستة أشهر على األقل من االجتماعات العادية لالتفاقية وبروتوكوليها وا 

 مساهمات؛

إلى األمين التنفيذي أن يستمر، بالتشاور مع المكاتب، في رصد توافر المساهمات الطوعية إلى  لب كذلكيط -38
بهدف السماح لألعضاء في تلك المكاتب بلفت انتباه األطراف األعضاء والجهات  (BZ)االستئماني الطوعي الخاص  الصندوق

 المانحة المحتملة، إلى أي عجوزات في المساهمات، في أقاليمها، حسب االقتضاء؛

ث المبادئ التوجيهية بإعداد مقترح الستعراض وتحدي 4إلى طلب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول يشير -39
األطراف في عملية االتفاقية،  لتيسير مشاركة BZمن الصندوق االستئماني  5راء تخصيص التمويلجالحالية المنصوص عليها في إ

ثاني لمقرر محتمل في االجتماعات الاألمين التنفيذي على إعداد مشروع توصية لنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها  ثويح
 لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها؛ القادمة

                                                           
4

   UNEP/CBD/SBI/REC/1/13 أ(.6، الفقرة( 
5

  UNEP/CBD/COP/9/34. 
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لقرار جمعية إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرا، لتقديمه إلى المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وفقا  يطلب -40
مة لألطراف في ، ولنظر الهيئة الفرعية للتنفيذ بهدف اتخاذ قرار ممكن في االجتماعات القاد3، الفقرة 2/18األمم المتحدة للبيئة 

 االتفاقية وبروتوكوليها بشأن:

 عبر فترات السنتين األربع الماضية؛ BZحالة المساهمات في الصندوق الطوعي الخاص  )أ(
فضال عن  ،والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةمستوى مشاركة األطراف من البلدان النامية،  )ب(

في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها في كل من فترات السنتين هذه وتأثيرات العجوزات  اتها بمرحلة انتقالية،األطراف التي تمر اقتصاد
لبلدان النامية، وأقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية األطراف من افي المساهمات على حضور جميع األطراف المؤهلة و 

 حلة انتفالية، على نحو منفرد؛واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمر 
على التشغيل الفعال الجتماعات األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك االجتماعات الممكنة االنعكاسات  )ج(

 المفتوحة العضوية المنعقدة بين الدورات؛
التي يديرها برنامج دة األطراف بدعوة جمعية األمم المتحدة للبيئة للهيئات الرئاسية لالتفاقات البيئية المتعديرحب  -41

تقريرا من  ويطلبالبشرية،  هاوموارد اتهاتبادل فيما بينها الممارسات الجيدة فيما يتعلق بإدارة موارد ميزانيأن تاألمم المتحدة للبيئة إلى 
من األمين التنفيذي،  جرد استكمالهبمأعاله  40برنامج األمم المتحدة للبيئة، مع البناء على أمور من بينها التقرير المطلوب في الفقرة 

جميع  فيمؤتمر األطراف  رؤساءلجمعية األمم المتحدة للبيئة، إذا قرر ذلك مكتبها، في وجود  الدورة الثالثةمناقشة في إجراء للسماح ب
ي إيجاد تمويل مستقر ويمكن تفاقات البيئية المتعددة األطراف التي يديرها برنامج األمم المتحدة للبيئة، بشأن المشاكل المشتركة فاال

لتي التنبؤ به لتمكين عدد أكبر من المشاركين من البلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية واألطراف ا
وهيئاتها الفرعية تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من حضور اجتماعات األطراف في مختلف االتفاقات البيئية المتعددة األطراف 

 المفتوحة العضوية؛

الدول التي ليست طرفا في االتفاقية والدول التي ليست طرفا في  ويدعوجميع األطراف في االتفاقية،  يحث -42
البروتوكولين، فضال عن المنظمات الحكومية، والحكومية الدولية وغير الحكومية وغيرها، بما في ذلك القطاع الخاص، على المساهمة 

 ناديق االستئمانية الطوعية لالتفاقية وبروتوكوليها؛في الص

، مع 2022-2019إلى األمين التنفيذي أن يعد ويقدم برنامج عمل متكامل منقح لالتفاقية وبروتوكوليها للفترة  يطلب -43
 لى تحقيق النتائج؛ة بهدف السماح بإدارة تستند إالزمتحديد أمور من بينها، األهداف التشغيلية، والنتائج المتوقعة والموارد ال

لبرنامج العمل المتكامل  ينالتفاقية والبروتوكولل متكاملةدم، ميزانية إلى األمين التنفيذي أن يعد ويق أيضا يطلب -44
، القادمة اتهااجتماعاالتفاقية وبروتوكوليها في نظر فيها األطراف في تل 2020-2019لفترة السنتين  أعاله، 43الوارد وصفه في الفقرة 

 :ة بدائلثالثمع 

والذي ينبغي أال ( BBو BGو BYية االستئماني اديق)الصن يةامجنبر الميزانية لالمطلوب ل النمومعدل لتقدير إجراء  ( أ)
 ؛االسمية ةبالقيم 2018-2017في المائة عن مستوى الفترة  4 يتجاوز زيادة بنسبة

 بالقيمة 2018-2017 الفترة مستوىند ع (BBو BGو BYية االستئماني اديق)الصناإلبقاء على الميزانية البرنامجية  ( ب)
 الحقيقية؛

لقيمة با 2018-2017 الفترة مستوىعند  (BBو BGو BYية االستئماني اديق)الصنعلى الميزانية البرنامجية  بقاءاإل )ج(
 االسمية؛
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القادمة عن  األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها في اجتماعاتهاإلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرا إلى  كذلك يطلب -45
على الميزانية لفترة السنتين  تطرألة وكذلك أي تعديالت واألرصدة غير المنفقة، وحالة الفائض والمبالغ المرحّ  ،وأداء الميزانية يراداتاإل

 ؛2017-2018

مؤتمر التنفيذي أن يعد، بالتشاور مع المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، تقريرا لنظر  إلى األمينيطلب  -46
 األطراف في االتفاقية واألطراف في بروتوكوليها في اجتماعاتها القادمة عن اآلثار الناجمة عليها من قرار جمعية األمم المتحدة للبيئة

 ؛2/18

مدى الكفاءة والمدخرات والتحديات الناجمة عن زيادة إدماج إلى األمين التنفيذي أن يقدم معلومات عن يطلب أيضا  -47
 .فاقية وبروتوكوليهاعمل أمانة االت
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الميزانية المتكاملة لفترة السنتين للصناديق الستئمانية لتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها  أ. -1الجدول 
 2018-2017للفترة 

)بدوالرات  2017 المصروفات 
 الواليات المتحدة(

)بدوالرات  2018
 الواليات المتحدة(

)بدوالرات  المجموع
 ة(الواليات المتحد

والأ     البرامج 
 4,329.3 2,215.1 2,114.2 مكتب األمين التنفيذي 

 10,409.5 5,252.6 5,156.9 السياساتدعم الدعم العلمي و  

 4,155.9 2,098.8 2,057.1 دعم التعميم، والتعاون والتوعية  

 6,160.9 3,322.7 2,838.2 دعم التنفيذ 

 7,716.9 3,742.9 3,974.1 المؤتمرات الخدمات المالية واإلدارية وخدمات ثانيا

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 المجموع الفرعي )أول( 

 4,260.4 2,162.2 2,098.3 في المائة( 13امج )رسوم دعم البر  

 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الكلي )أول + ثانيا( 

 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 الكلي )ثانيا + ثالثا( المجموع 

 28,238.4 14,283.6 13,954.8 في المائة( 76نصيب االتفاقية من الميزانية المتكاملة ) 

 (93.4)  (93.4) مائة(الفي  76)ات يحتياطاالتجديد احتياطي رأس المال العامل من  

 (1,867.5) (935.8) (931.7) في المائة( 76) ناقص: مساهمة من البلد المضيف 

 (300.2) (186.2) (114.0) في المائة( 76لمدير التنفيذي ليونيب )ل المرصود المخصصالمبلغ  

 (909.0) (455.4) (453.6) في المائة( 76سابقة )السنوات ال ات منياستخدام أقل لالحتياط 

 25,068.3 12,706.2 12,362.1 )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( صافي المجموع 

 
الميزانية المتكاملة لفترة السنتين للصناديق الستئمانية لتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها للفترة  ب.-1الجدول 

 )حسب بند اإلنفاق( 2017-2018
)بدوالرات  2017 المصروفات

 الواليات المتحدة(

)بدوالرات  2018
 الواليات المتحدة(

المجموع )بدوالرات 
 لواليات المتحدة(ا

 22,915.4 11,586.0 11,329.4 الموظفين فتكالي ألف

 365.0 215.0 150.0 اجتماعات المكتب باء

 850.0 400.0 450.0 السفر في مهام رسمية جيم

 150.0 75.0 75.0 االستشاريون/عقود من الباطن دال

 3,433.6 2,016.8 1,416.8 3/ 2/ 1/االجتماعات هاء

 100.0 50.0 50.0 وعية العامةمواد الت واو

 200.0 100.0 100.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي زاي

 2,497.3 1,257.6 1,239.7 اإليجارات والتكاليف ذات الصلة حاء

 1,706.2 726.6 979.6 مصروفات التشغيل العامة طاء

 10.0 5.0 5.0 التدريب ياء

 415.0 135.0 280.0 اجتماعات الخبراء كاف
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)بدوالرات  2017 المصروفات
 الواليات المتحدة(

)بدوالرات  2018
 الواليات المتحدة(

المجموع )بدوالرات 
 لواليات المتحدة(ا

 الم

معلومةات الترجمة المواقع الشبكية لغرفة تبادل المعلومات/غرفةة تبةادل 
 عن بروتوكول ناغويامعلومات ال/غرفة تبادل عن بروتوكول قرطاجنة

65.0 65.0 130.0 

 32,772.5 16,632.1 16,140.5 المجموع الفرعي )أول(  

 4,260.4 2,162.2 2,098.3 (في المائة 13)امج رسوم دعم البر  ثانيا

 37,033.0 18,794.2 18,238.8 المجموع الفرعي )أول + ثانيا( 

 122.8  122.8 احتياطي رأس المال العامل ثالثا

 37,155.8 18,794.2 18,361.6 )ثانيا + ثالثا( الكليمجموع ال  

 28,238.4 14,283.6 13,954.8 في المائة( 76نصيب االتفاقية من الميزانية المتكاملة ) 

 (93.4)  (93.4) في المائة( 76)ات يحتياطاالد احتياطي رأس المال العامل من تجدي 

 (1,867.5) (935.8) (931.7) في المائة( 76) ناقص: مساهمة من البلد المضيف 

 (300.2) (186.2) (114.0) في المائة( 76التنفيذي ليونيب ) المبلغ المرصود المخصص للمدير  

 (909.0) (455.4) (453.6) في المائة( 76) سنوات سابقةمن  اتياستخدام أقل من االحتياط 

 25,068.3 12,706.2 12,362.1 صافي المجموع )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف( 

 االجتماعات ذات األولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسية: 1/
 ألحكام المتصلة بها.)ي( وا8االجتماع العاشر للفريق العامل المخصص للمادة  -

 ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.و ن والثاني والعشر و االجتماعان الحادي والعشر  -

 االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ. -

التي ستعقد  اع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغوياألطراف في بروتوكول قرطاجنة/االجتمتفاقية/االجتماع التاسع لاالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف في اال -
 بالتزامن.

)ي( واألحكام 8االجتماع العاشر للفريق العامل المخصص للمادة مع  تعاقببالأيام(،  3االجتماع الحادي والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )  2/
االجتماع الثاني للهيئة الفرعية للتنفيذ بالتعاقب مع أيام(،  6الجتماع الثاني والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )او . 2017أيام( في عام  3المتصلة بها )

 .2018أيام( في عام  5)
ول قرطاجنة واالجتماع الثالث لألطراف في بروتوكول ناغويا بين كال االجتماع التاسع لألطراف في بروتوكو  تقسم بالتساوي الميزانية لالجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 3/

 السنتين في فترة السنتين.
 

 2018-2017لفترة للالتفاقية وبروتوكوليها األساسية  اتات األمانة من الموظفين من الميزانيمتطلب: 2الجدول 
  2017 2018 

   يةفنال ةالفئ ألف

 1 1 مساعد األمين العام 

 D-1 4 4 

 P-5 8 8 

 P-4 13 13 

 P-3 13 13 

 P-2 10 10 

 49 49 نيةفال ةمجموع الفئ 

 29 29 العامة اتمجموع فئة الخدم باء

 78 78 المجموع )ألف + باء( 
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للمساهمات  (BE)المتطلبات من الموارد من الصندوق الستئماني الطوعي الخاص  . 3الجدول 
 2020-2017تعمدة للفترة الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة الم

 اتفاقية التنوع البيولوجي  -ألف 
 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

 
  

 اجتماعات الخبراء  -1

 مكتب األمين التنفيذي 

  وحدة الرصد، والستعراض واإلبالغ 

 30.0 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

 50.0 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من

  ودعم السياسات  قسم الدعم العلمي

  وحدة الحفظ والستخدام المستدام

 100.0 التنوع البيولوجي للغابات

 60.0 من أهداف أيشي 11اجتماع للخبراء التقنيين بشأن الهدف 

 200.0 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 215.0 ولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبةتغير المناخ والتنوع البي

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 100.0 المعني بالبيولوجيا التركيبيةالمخصص فريق الخبراء التقنيين 

 240.0 األنواع الغريبة الغازية

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية 

 60.0 وارد الجينيةمعلومات التسلسل الرقمي عن الم

   التعميم والتعاون والتواصلدعم قسم 

  وحدة التعاون والشراكات

 460.0 تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  التوعيةو وحدة التصالت 

 70.0 العامة التثقيف والتوعيةاالتصال و اللجنة االستشارية المؤقتة لمبادرة 
     

 دعم التنفيذقسم 
 

  وحدة آليات غرفة تبادل المعلومات

 40.0 فة تبادل المعلوماتر لغ غير الرسميةاللجنة االستشارية 

  القدرات وحدة تنمية

 100.0 من أهداف أيشي( 3التدابير الحافزة )الهدف 

 65.0 التعاون التقني والعلمي

  حلقات العمل لبناء القدرات  -2

  مكتب األمين التنفيذي

  وحدة الرصد والستعراض واإلبالغ

 450.0 إعداد التقارير الوطنية السادسة
   

  ودعم السياسات  قسم الدعم العلمي 

  وحدة الحفظ والستخدام المستدام
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 300.0 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 600.0 تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة

  

 دعم التنفيذقسم 
 

  وحدة تنمية القدرات

 5,573.0 خطة العمل قصيرة األجل لتنمية القدرات*

  

  حلقات عمل أخرى  -3

  مكتب األمين التنفيذي

  وحدة المشورة القانونية والدعم

 100.0 اجتماعات إقليمية تحضيرية لمؤتمر األطراف

  وحدة الرصد والستعراض واإلبالغ

 380.2 ي وصحة اإلنسانالتنوع البيولوج

 425.0 تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
   

 قسم الدعم العلمي ودعم السياسات
 

  وحدة الحفظ والستخدام المستدام

 120.0 التنوع البيولوجي للغابات

 80.0 استعادة النظم اإليكولوجية

 100.0 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
    

 التواصلالتعميم، والتعاون و دعم قسم 
 

  القتصادية وحشد الموارد اتوحدة السياس

 300.0 التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

 300.0 اآللية المالية
    

 قسم دعم التنفيذ
 

  وحدة تنمية القدرات

 100.0 يةالشراكات مع المؤسسات التعليمية والتدريب

   الموظفون   -4

  يم، والتعاون والتواصلقسم دعم التعم

  القتصادية وحشد الموارد اتوحدة السياس

 342.5 (P-3)إشراك دوائر األعمال 

  وحدة التصالت والتوعية

 342.5 مسؤول االتصاالت

  الخبراء الستشاريون   -5

  مكتب األمين التنفيذي

  وحدة الرصد والستعراض واإلبالغ 

 130.0 التقارير الوطنية

 30.0 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

المنبةةر الحكةةةومي الةةةدولي للعلةةةوم والسياسةةةات فةةةي مجةةال التنةةةوع البيولةةةوجي وخةةةدمات الةةةنظم اإليكولوجيةةةة والهيئةةةة 
  الفرعية للتنفيذ

20.0 
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 138.0 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

 15.0 تارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالتقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مخ

آثةةار تقيةةيم المنبةةر الحكةةومي الةةدولي للعلةةوم والسياسةةات فةةي مجةةال التنةةوع البيولةةوجي وخةةدمات الةةنظم اإليكولوجيةةة 
نتاج األغذية  بشأن الملحقات والتلقيح وا 

90.0 

   

 ودعم السياسات قسم الدعم العلمي  
 

  وحدة الحفظ والستخدام المستدام

 40.0 التنوع البيولوجي للغابات

 10.0 اإلدارة المستدامة لألحياء البرية

 10.0 استعادة النظم اإليكولوجية

 75.0 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12و 11التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين 

 130.0 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 40.0 ي الجافة وشبه الرطبةتغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراض

  واألمن األحيائي  وحدة السالمة األحيائية

 140.0 األنواع الغريبة الغازية

 وحدة الحصول وتقاسم النافع والمعارف التقليدية
 معلومات التسلسل الرقمي عن الموارد الجينية

 قسم دعم التعميم، والتعاون والتواصل

 
30.0 

  وحدة التعاون والشراكات

 50.0 عتبارات الجنسانيةاال

 30.0 التنفيذ دون الوطني والمحلي

 20.0 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

 28.0 تعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  وحدة السياسات القتصادية وحشد الموارد

 30.0 التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

 180.0 حشد الموارد

 110.0 اآللية المالية

  وحدة التصالت والتوعية

 20.0 التثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالتصال و مبادرة 
    

 قسم دعم التنفيذ
 

  غرفة تبادل المعلوماتآليات وحدة 

 250.0 آلية غرفة تبادل المعلومات

  وحدة تنمية القدرات

 2,800.0 األجل لتنمية القدرات* خطة قصيرة

  فر الموظفينس  -6

  مكتب األمين التنفيذي

  وحدة الرصد والستعراض واإلبالغ

 60.0 التقارير الوطنية

 40.0 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 65.0 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
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 30.0 2020-2011جية للتنوع البيولوجي مؤشرات للخطة االستراتي

 55.0 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

 10.0 التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 75.0 تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
    

 قسم الدعم العلمي ودعم السياسات
 

  ستخدام المستداموحدة الحفظ وال

 45.0 التنوع البيولوجي للغابات

 100.0 تغير المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبة
 

 قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية
 

  وحدة التعاون والشراكات

 30.0 االعتبارات الجنسانية

 18.0 يولوجيتعزيز أوجه التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع الب

 10.0 التنفيذ دون الوطني والمحلي

 15.0 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

  وحدة السياسات القتصادية وحشد الموارد

 20.0  حشد الموارد

 15.0 التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

  وحدة التصالت والتوعية

 50.0 األمم المتحدة للتنوع البيولوجيالتثقيف والتوعية العامة وعقد االتصال و مبادرة 

    

 قسم دعم التنفيذ

 

  وحدة تنمية القدرات

 155.0 الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ

 3.0 دوائر األعمال والتنوع البيولوجي

 15.0 تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية

  إعداد التقارير/الطباعة  -7

  التنفيذيمكتب األمين 

  وحدة الرصد والستعراض واإلبالغ

 67.0 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان

   
 قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية

 

  وحدة السياسات القتصادية وحشد الموارد

 3.0 التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

  وحدة التصالت والتوعية

 20.0 ية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيالتثقيف والتوعاالتصال و مبادرة 

      

 قسم دعم التنفيذ

 

  وحدة تنمية القدرات

 2.5 الهيئة الفرعية للتنفيذ وآليات لدعم استعراض التنفيذ
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 5.0 دوائر األعمال والتنوع البيولوجي

  اتنشور الم  -8

  مكتب األمين التنفيذي

  الغوحدة الرصد والستعراض واإلب

 30.0 التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان
    

 قسم الدعم العلمي ودعم السياسات
 

   وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية

 10.0 )ي( واألحكام المتصلة بها8المادة 

  وحدة الحفظ والستخدام المستدام

 13.0 التنوع البيولوجي للغابات

 70.0 لوجي واألراضي الجافة وشبه الرطبةتغير المناخ والتنوع البيو 

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 60.0 األنواع الغريبة الغازية
    

 قسم دعم التعميم والتعاون والتوعية
 

  وحدة التعاون والشراكات

 15.0 التنفيذ دون الوطني والمحلي

 15.0 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

  الت والتوعيةوحدة التص

 40.0 التثقيف والتوعية العامة وعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجياالتصال و مبادرة 
      

 قسم دعم التنفيذ
 

  وحدة تنمية القدرات

 50.0 التنوع البيولوجي وتنمية السياحة

 50.0 آلية غرفة تبادل المعلومات

 10.0 تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية

 
 16,990.7 )اتفاقية التنوع البيولوجي( مجموع الفرعي أولال

 2,208.7 في المائة( 13تكاليف دعم البرامج ) ثانيا

 19,198.7 )اتفاقية التنوع البيولوجي( مجموع التكاليف )أول + ثانيا(

 .UNEP/CBD/COP/13/3*  لمزيد من التفاصيل، انظر 
 النامية لبناء القدرات في مجال التنوع البيولوجي والصحة.تعهدت فنلندا بأموال لألطراف من البلدان 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عام  11راء التقنيين المخصص المعني بالهدف بتماع للخجتعهدت النرويج بأموال لألطراف من البلدان النامية ال
2017. 
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 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية  -باء 
 لواليات المتحدة()بآالف دوالرات ا

 اجتماعات الخبراء  - 1  
  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات 

دارة المخاطر  70.0 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر وا 

 80.0 باالعتبارات االجتماعية االقتصادية فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني

  حلقات العمل لبناء القدرات  - 2

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 300.0 عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتهاأخذ 

 360.0 تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية

 350.0 طاجنة واالتفاقية على المستوى الوطنيتنفيذ بروتوكول قر 

 300.0 تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة

 420.0 تنفيذ محددات الكائنات الحية المحورة

 300.0 حلقات عمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة

 200.0 ول الجمهور على المعلوماتمشاركة الجمهور وحصرات تدريبية بشأن دو 

 300.0 البروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي
  

  الخبراء الستشاريون  - 3

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 10.0 غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورةعمليات النقل 

 65.0 الوطنية تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية

 80.0 تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة

 80.0 أخذ عينات الكائنات الحية المحورة والكشف عنها وتحديد هويتها

 لمحورةالتوعية العامة فيما يتعلق بالكائنات الحية ا
 التعاون مع المنظمات األخرى ذات الصلة

50.0 

10.0 

  سفر الموظفين  - 4

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة السالمة األحيائية واألمن األحيائي

 30.0 الوطنية تعميم السالمة األحيائية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط التنمية

 15.0 عاون مع المنظمات األخرى ذات الصلةالت

 
 3,000.0 )بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية( المجموع الفرعي أول

 392.6 في المائة( 13تكاليف دعم البرامج )   -ثانيا 

 3,412.6 )بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية( مجموع التكاليف )أول + ثانيا(
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 ويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافعبروتوكول ناغ   -جيم 
 )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(

  

  حلقات عمل لبناء القدرات  - 1

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية 

 20.0 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 840.0 انونية لتنفيذ بروتوكول ناغوياقالطر األ

 150.0 تنفيذ بروتوكول ناغويا

 28.0 ونشر حزمة أدوات زيادة التوعية بالحصول وتقاسم المنافع تالتصاتدريب موظفي اال

  الخبراء الستشاريون  - 2

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية 

 40.0 ن التنوع البيولوجيوانيبشأن قاإللكترونية العالمية الشبكة 

 100.0 إنشاء أطر قانونية لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 20.0 لعملية بروتوكول ناغويااألول واالستعراض لتقييم ا لمن أجتحليل معلومات 

 20.0 معايير ألداة دولية متخصصة للحصول وتقاسم المنافعبشأن دراسة 

  سفر الموظفين  - 3

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية 

 60.0 غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

  اتمنشور ال  - 4

  قسم الدعم العلمي ودعم السياسات

  وحدة الحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية 

 20.0 لومات الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل مع

 2.0 تدريب موظفي االتصاالت ونشر حزمة أدوات زيادة التوعية بالحصول وتقاسم المنافع

 

 1,300.0 )بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع( المجموع الفرعي أول

 169.0 في المائة( 13تكاليف دعم البرامج )   -ثانيا 

 1,469.0 )بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع( أول + ثانيا(مجموع التكاليف )
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لتيسير مشاركة األطراف في  (BZ)الخاص  ات من الموارد من الصندوق الستئماني الطوعيمتطلبال :4الجدول 
 2020-2017فترة لتفاقية لل عملية ا

 2020-2017 وصف االجتماعات

 )بدوالرات 

 الواليات المتحدة(

  الجتماعات  -ول أ

، واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في بروتوكول (COP-14)االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف 
 (COP-MOP-3)، واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا (COP-MOP-9)قرطاجنة 

2,000.0 

العاشر لمؤتمر األطراف في  ، واالجتماع(COP-15)االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف 
، واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف في بروتوكول ناغويا (COP-MOP-10)بروتوكول قرطاجنة 

(COP-MOP-4) 

2,000.0 

 400.0 مؤتمرات األطرافلالجتماعات المتزامنة ل االجتماعات اإلقليمية للتحضير

، (SBSTTA 21) )االجتماع الحادي والعشرونوالتكنولوجية  ةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني
واالجتماع  (SBSTTA 23) ، واالجتماع الثالث والعشرون(SBSTTA 22) واالجتماع الثاني والعشرون

 ((SBSTTA 24) الرابع والعشرون

4,800.0 

)ي(، 8)ي( واألحكام المتصلة بها )المادة 8اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 
 (11والمادة  10 مادةالو 

600.0 

 600.0 الهيئة الفرعية للتنفيذ )االجتماعان الثاني والثالث(

 10,400.0 المجموع الفرعي

 1,352.0 تكاليف دعم البرامج –ثانيا 

 11,752.0 مجموع التكاليف )أول + ثانيا(

 ات المتحدة لتكاليف مشاركة المشاركين من البلدان النامية.دوالرا من دوالرات الوالي 395,000بمبلغ  : تعهد االتحاد األوروبيمالحظة

المحلية في المجتمعات األصلية و  الشعوبلتيسير مشاركة ا (VB) الطوعي الصندوق الستئماني :5الجدول 
 2020-2017لفترة لعملية التفاقية 

 2020-2017 الوصف

 )بدوالرات

 الواليات المتحدة(

  الجتماعات  -أول 

 1,000.0 وب األصلية والمجتمعات المحليةدعم الشع

 1,000.0 المجموع الفرعي

 130.0 تكاليف دعم البرامج –ثانيا 

 1,130.0 مجموع التكاليف )أول + ثانيا(
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 2018-2017 في الصندوق الستئماني لتفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين اتالمساهم .6الجدول 

 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006 أفغانستان 

  2,507  1,271  0.010  0.008  1,236  0.010  0.008 ألبانيا 

  50,455  25,574  0.201  0.161  24,881  0.201  0.161 الجزائر 

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006 أندورا

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 أنغوال 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 أنتيغوا وبربودا 

  279,541  141,689  1.115  0.892  137,852  1.115  0.892 تين األرجن

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006 أرمينيا 

  732,384  371,218  2.922  2.337  361,166  2.922  2.337 أستراليا 

  225,638  114,368  0.900  0.720  111,271  0.900  0.720 النمسا 

  18,803  9,531  0.075  0.060  9,273  0.075  0.060 أذربيجان 

  4,387  2,224  0.018  0.014  2,164  0.018  0.014 جزر البهاما 

  13,789  6,989  0.055  0.044  6,800  0.055  0.044 البحرين 

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 بنغالديش 

  2,194  1,112  0.009  0.007  1,082  0.009  0.007 بربادوس 

  17,550  8,895  0.070  0.056  8,654  0.070  0.056  بيالروس

  277,347  140,577  1.106  0.885  136,770  1.106  0.885 بلجيكا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 بليز 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 بنن 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 بوتان 

  3,761  1,906  0.015  0.012  1,855  0.015  0.012 متعددة القوميات( ال -بوليفيا )دولة 

  4,074  2,065  0.016  0.013  2,009  0.016  0.013 البوسنة والهرسك 

  4,387  2,224  0.018  0.014  2,164  0.018  0.014 بوتسوانا 

  1,198,076  607,260  4.779  3.823  590,816  4.779  3.823 البرازيل 

  9,088  4,606  0.036  0.029  4,482  0.036  0.029 بروني دار السالم 

  14,102  7,148  0.056  0.045  6,954  0.056  0.045 بلغاريا 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 بوركينا فاسو 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 بوروندي 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 كابو فيردي

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 كمبوديا

  3,134  1,588  0.013  0.010  1,545  0.013  0.010 الكاميرون

  915,402  463,983  3.652  2.921  451,419  3.652  2.921  كندا

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001  جمهورية أفريقيا الوسطى
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 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  1,567  794  0.006  0.005  773  0.006  0.005 تشاد

  125,041  63,379  0.499  0.399  61,662  0.499  0.399 شيلي 

  2,482,334  1,258,202  9.902  7.921  1,224,131  9.902  7.921 الصين 

  100,910  51,148  0.403  0.322  49,763  0.403  0.322 كولومبيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 جزر القمر 

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006 الكونغو 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 جزر كوك 

  14,729  7,466  0.059  0.047  7,263  0.059  0.047 كوستاريكا 

  2,820  1,430  0.011  0.009  1,391  0.011  0.009 كوت ديفوار 

  31,025  15,726  0.124  0.099  15,300  0.124  0.099 كرواتيا 

  20,370  10,325  0.081  0.065  10,045  0.081  0.065 كوبا 

  13,476  6,830  0.054  0.043  6,645  0.054  0.043 قبرص 

  107,805  54,642  0.430  0.344  53,163  0.430  0.344  يةجمهورية التشيكال

  1,567  794  0.006  0.005  773  0.006  0.005 الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية 

  2,507  1,271  0.010  0.008  1,236  0.010  0.008 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

  183,018  92,765  0.730  0.584  90,253  0.730  0.584 نمرك االد

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 جيبوتي 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 دومينيكا 

  14,416  7,307  0.058  0.046  7,109  0.058  0.046  يةجمهورية الدومينيكال

  20,997  10,643  0.084  0.067  10,354  0.084  0.067 إكوادور 

  47,635  24,144  0.190  0.152  23,490  0.190  0.152 مصر 

  4,387  2,224  0.018  0.014  2,164  0.018  0.014 السلفادور 

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 غينيا االستوائية 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 إريتريا 

  11,909  6,036  0.048  0.038  5,873  0.048  0.038 ستونيا إ

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 إثيوبيا 

  626,708  317,655  2.500  0.000  309,053  2.500  االتحاد األوروبي 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 فيجي 

  142,904  72,433  0.570  0.456  70,471  0.570  0.456 فنلندا 

  1,522,745  771,822  6.074  4.859  750,922  6.074  4.859 فرنسا 

  5,328  2,700  0.021  0.017  2,627  0.021  0.017 غابون 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 غامبيا 

  2,507  1,271  0.010  0.008  1,236  0.010  0.008 جورجيا 

  2,002,226  1,014,854  7.987  6.389  987,372  7.987  6.389 ألمانيا 
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 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  5,014  2,542  0.020  0.016  2,473  0.020  0.016 غانا 

  147,605  74,815  0.589  0.471  72,790  0.589  0.471 اليونان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 غرينادا 

  8,775  4,448  0.035  0.028  4,327  0.035  0.028 غواتيماال 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 غينيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 بيساو  -غينيا 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 غيانا 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 هايتي 

  2,507  1,271  0.010  0.008  1,236  0.010  0.008 هندوراس 

  50,455  25,574  0.201  0.161  24,881  0.201  0.161  هنغاريا

  7,208  3,653  0.029  0.023  3,554  0.029  0.023 يسلندا أ

  230,966  117,068  0.921  0.737  113,898  0.921  0.737 الهند 

  157,947  80,057  0.630  0.504  77,889  0.630  0.504 ندونيسيا إ

  147,605  74,815  0.589  0.471  72,790  0.589  0.471 اإلسالمية(  - إيران )جمهورية

  40,427  20,491  0.161  0.129  19,936  0.161  0.129 العراق 

  104,984  53,213  0.419  0.335  51,772  0.419  0.335 يرلندا أ

  134,756  68,303  0.538  0.430  66,453  0.538  0.430 إسرائيل 

  1,174,572  595,347  4.685  3.748  579,225  4.685  3.748 إيطاليا 

  2,820  1,430  0.011  0.009  1,391  0.011  0.009 جامايكا 

  3,033,580  1,537,609  12.101  9.680  1,495,972  12.101  9.680 اليابان 

  6,268  3,177  0.025  0.020  3,091  0.025  0.020 األردن 

  59,857  30,339  0.239  0.191  29,518  0.239  0.191 كازاخستان 

  5,641  2,859  0.023  0.018  2,782  0.023  0.018 كينيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 تيكيريبا

  89,315  45,271  0.356  0.285  44,045  0.356  0.285 الكويت 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 قيرغيزستان 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

  15,669  7,942  0.063  0.050  7,727  0.063  0.050 التفيا 

  14,416  7,307  0.058  0.046  7,109  0.058  0.046 لبنان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ليسوتو 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ليبيريا 

  39,173  19,855  0.156  0.125  19,318  0.156  0.125 ليبيا 

  2,194  1,112  0.009  0.007  1,082  0.009  0.007 ليختنشتاين 

  22,564  11,437  0.090  0.072  11,127  0.090  0.072 ليتوانيا 
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 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  20,057  10,166  0.080  0.064  9,891  0.080  0.064 لكسمبرغ 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 مدغشقر 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 مالوي 

  100,910  51,148  0.403  0.322  49,763  0.403  0.322 ماليزيا 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 ملديف 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 مالي 

  5,014  2,542  0.020  0.016  2,473  0.020  0.016 ةمالط

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 جزر مارشال 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 موريتانيا 

  3,761  1,906  0.015  0.012  1,855  0.015  0.012 موريشيوس 

  449,709  227,941  1.794  1.435  221,769  1.794  1.435 المكسيك 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ( الموحدة - ميكرونيزيا )واليات

  3,134  1,588  0.013  0.010  1,545  0.013  0.010 موناكو 

  1,567  794  0.006  0.005  773  0.006  0.005 منغوليا 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 الجبل األسود 

  16,923  8,578  0.068  0.054  8,345  0.068  0.054 المغرب 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 مبيق اموز 

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 ميانمار 

  3,134  1,588  0.013  0.010  1,545  0.013  0.010 ناميبيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ناورو 

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006 نيبال 

  464,439  235,407  1.853  1.482  229,032  1.853  1.482 هولندا 

  83,988  42,570  0.335  0.268  41,417  0.335  0.268 نيوزيلندا 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 نيكاراغوا 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 النيجر 

  65,498  33,198  0.261  0.209  32,299  0.261  0.209 نيجيريا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 نيوي 

  266,065  134,858  1.061  0.849  131,207  1.061  0.849 النرويج 

  35,413  17,949  0.141  0.113  17,463  0.141  0.113 عمان 

  29,145  14,772  0.116  0.093  14,372  0.116  0.093 باكستان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 باالو 

  10,655  5,401  0.043  0.034  5,254  0.043  0.034 بنما 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 بابوا غينيا الجديدة 

  4,387  2,224  0.018  0.014  2,164  0.018  0.014 باراغواي 
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 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  42,621  21,603  0.170  0.136  21,018  0.170  0.136 بيرو 

  51,709  26,209  0.206  0.165  25,500  0.206  0.165 الفلبين 

  263,558  133,588  1.051  0.841  129,970  1.051  0.841 بولندا 

  122,847  62,267  0.490  0.392  60,581  0.490  0.392 البرتغال 

  84,301  42,729  0.336  0.269  41,572  0.336  0.269 قطر 

  638,995  323,883  2.549  2.039  315,112  2.549  2.039 جمهورية كوريا 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 جمهورية مولدوفا 

  57,663  29,227  0.230  0.184  28,436  0.230  0.184 رومانيا 

  967,737  490,510  3.860  3.088  477,227  3.860  3.088 االتحاد الروسي 

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 رواندا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 سانت كيتس ونيفيس 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 سانت لوسيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ساموا 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 سان مارينو 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 ساو تومي وبرينسيبي 

  359,141  182,035  1.433  1.146  177,106  1.433  1.146 المملكة العربية السعودية 

  1,567  794  0.006  0.005  773  0.006  0.005 السنغال 

  10,028  5,083  0.040  0.032  4,945  0.040  0.032 صربيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 سيشيل 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 سيراليون 

  140,084  71,003  0.559  0.447  69,081  0.559  0.447 سنغافورة 

  50,142  25,415  0.200  0.160  24,727  0.200  0.160 سلوفاكيا 

  26,324  13,343  0.105  0.084  12,982  0.105  0.084 سلوفينيا 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 جزر سليمان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 الصومال 

  114,073  57,819  0.455  0.364  56,253  0.455  0.364 جنوب أفريقيا 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 جنوب السودان 

  765,603  388,056  3.054  2.443  377,547  3.054  2.443 سبانيا إ

  9,715  4,924  0.039  0.031  4,791  0.039  0.031 سري النكا 

  2,194  1,112  0.009  0.007  1,082  0.009  0.007 دولة فلسطين

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 السودان 

  1,880  953  0.008  0.006  927  0.008  0.006   سورينام

  627  318  0.003  0.002  309  0.003  0.002 سوازيلند 
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 الطرف

جدول األمم المتحدة 
لألنصبة المقررة لعام 

2017 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
%، أقل البلدان نموا 22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2015 
 بالدوالرات األمريكية

جدول األمم 
المتحدة لألنصبة 

 2017المقررة لعام 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
لبلدان نموا %، أقل ا22

ال تدفع أكثر من 
0.01% 

 )نسبة مئوية(

 1االشتراكات في 
يناير/كانون األول 

2018 
 بالدوالرات األمريكية

مجموع االشتراكات 
2017-2018 

 بالدوالرات األمريكية

  299,597  151,855  1.195  0.956  147,743  1.195  0.956 السويد 

  357,261  181,082  1.425  1.140  176,178  1.425  1.140 سويسرا 

  7,521  3,812  0.030  0.024  3,709  0.030  0.024 الجمهورية العربية السورية 

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 طاجيكستان 

  91,195  46,224  0.364  0.291  44,972  0.364  0.291 تايلند 

  2,194  1,112  0.009  0.007  1,082  0.009  0.007 ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةجمهور 

  940  477  0.004  0.003  464  0.004  0.003 ليشتي  - تيمور

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 توغو 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 تونغا 

  10,655  5,401  0.043  0.034  5,254  0.043  0.034 ترينيداد وتوباغو 

  8,775  4,448  0.035  0.028  4,327  0.035  0.028 تونس 

  319,027  161,703  1.273  1.018  157,324  1.273  1.018 تركيا 

  8,148  4,130  0.033  0.026  4,018  0.033  0.026 تركمانستان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 توفالو 

  2,507  1,271  0.010  0.009  1,236  0.010  0.009 أوغندا 

  32,279  16,361  0.129  0.103  15,918  0.129  0.103 أوكرانيا 

  189,285  95,942  0.755  0.604  93,344  0.755  0.604 اإلمارات العربية المتحدة 

  1,398,644  708,920  5.579  4.463  689,723  5.579  4.463 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 جمهورية تنزانيا المتحدة 

  24,758  12,549  0.099  0.079  12,209  0.099  0.079 أوروغواي 

  7,208  3,653  0.029  0.023  3,554  0.029  0.023 أوزبكستان 

  313  159  0.001  0.001  155  0.001  0.001 فانواتو 

  178,944  90,700  0.714  0.571  88,244  0.714  0.571 فنزويال 

  18,176  9,213  0.073  0.058  8,963  0.073  0.058 فييت نام

  2,507  1,271  0.010  0.010  1,236  0.010  0.010 اليمن

  2,194  1,112  0.009  0.007  1,082  0.009  0.007  زامبيا

  1,254  635  0.005  0.004  618  0.005  0.004 زمبابوي

        

  25,068,339  12,706,207  100  78.009  12,362,132  100.000  78.009 المجموع
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 فترة ولية األمين التنفيذي -باء 
مين التنفيذي التي تشير إلى التشاور مع مؤتمر األطراف من خالل مكتبه قبل تعيين األ 4/17من المقرر  1إلى الفقرة  إذ يشير

لى سلطة مؤتمر األطراف في ت  حديد فترة والية األمين التنفيذي،وا 
ذ يشير أيضا بين المدير التنفيذي لبرنامج األمم  2010أكتوبر/تشرين األول  26ات اإلدارية المنقحة الموقعة في الترتيبإلى  وا 

، التي تعيد التأكيد على سلطة مؤتمر 3، المرفق، الفقرة 10/45ة في المقرر المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي والوارد
 األطراف في تحديد فترة والية األمين التنفيذي،

ذ يالحظ خطابات البيان التفسيري بأن المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة واألمين التنفيذي لالتفاقية قد تبادال، بعد  وا 
مكتب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بخصوص الشروط التي تنطبق ة، وفقا لإلرشادات من المنقح ةاإلداري يباتترتالتوقيع على ال

 على تمديد فترة والية األمين التنفيذي،
تعيين السيدة كريستينا باشكا بالمر من  2016نوفمبر/تشرين الثاني  30بإعالن األمين العام لألمم المتحدة في  يرحب -1
 أمين تنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي؛رومانيا ك

إلى رئيس مؤتمر األطراف دعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى تعيين األمين التنفيذي على درجة مساعد األمين  يطلب -2
 العام، لوالية مدتها ثالث سنوات، تخضع للتجديد الممكن؛

ت اإلدارية المنقحة، على النحو الوارد في المقرر من الترتيبا 3و 2فقرتين الشروط المقدمة في الأن على يوافق  -3
 على تمديد فترة والية األمين التنفيذي.أيضا ، المرفق، ينبغي أن تسري 10/45
 

____________ 


