
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال1-5البند 

  
  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

  االتفاقية وميزانية برنامج العملشؤون إدارة   9/34المقرر 
  2010-2009لفترة السنتين 

  في اتفاقية التنوع البيولوجي، إن مؤتمر األطراف
يا، من   في المائة سنو   2 دوالر أمريكي، التي ستزيد بنسبة       1 040 400 بالمساهمة السنوية بمقدار     يرحب  -1

 في المائة سنويا لتعويض اشـتراكات مـن         83.5كندا البلد المستضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي خصص منها           
  ؛2010-2009األطراف في االتفاقية لفترة السنتين 

 علـى   ما ترتبوإذ يالحظمنه للتأثير السلبي للتقلبات األخيرة في العمالت على ميزانية االتفاقية،   وإدراكا    -2
 اسـتخدام  يعتمد ،2008-2007 دوالر أمريكي في الميزانية األساسية لالتفاقية لفترة السنتين      800 000ذلك من عجز قدره     

 التفاقية التنوع البيولوجي لتغطية أي عجز فـي ميزانيـة           (BY)احتياطي رأس المال العامل في الصندوق اإلستئماني العام         
  ؛2008-2007ين االتفاقية ينشأ في نهاية فترة السنت

 إلى األمين التنفيذي، استنادا إلى معلومات من أمين الصندوق، أن يخطر األطراف في أقرب وقت                يطلب  -3
، أن يخطرهـا بـالمبلغ      2008-2007ممكن من تاريخ قفل حسابات الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية بالنسبة لفترة الـسنتين             

  ؛2008-2007ية العجوزات في ميزانية االتفاقية لفترة السنتين المستخدم من احتياطي رأس المال العامل لتغط
 مـن خـالل   2009كانون الثـاني  / يناير1اعتبارا من رأس المال العامل  صندوق  احتياطي  تجديد  يقرر    -4

  ؛ التفاقية التنوع البيولوجي(BY)لصندوق اإلستئماني العام اشتراكات مقررة ل
ـ     11 391 900 بمقـدار  (BY) أساسـية  يـة برنامجميزانية  على   يوافق  -5  2009 سنةدوالر أمريكـي ل

   أدناه؛1 لألغراض المبينة في الجدول 2010 سنةدوالر أمريكي ل 12 355 100 و
   أدناه؛6 كما هو محدد في الجدول 2010 و 2009 جدول األنصبة المقررة لقسمة النفقات للسنتين يعتمد  -6
   أدناه؛2امجية المبين في الجدول مالك وظائف األمانة للميزانية البرنيعتمد   -7
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الميزانيـة البرنامجيـة    إنفـاق    في المائة مـن      5احتياطي رأس المال العامل بمستوى      على   يعيد التأكيد   -8
   البرنامج؛دعم، ويشمل ذلك تكاليف )BY اإلستئمانيالصندوق (األساسية 

) BYالصندوق اإلستئماني   (األساسية   أن عددا من األطراف لم تسدد اشتراكاتها في الميزانية           يالحظ بقلق   -9
   والسنوات السابقة؛2007لسنة 

لـسنة  ) BYالـصندوق اإلسـتئماني   ( األطراف التي لم تسدد بعد اشتراكاتها إلى الميزانية األساسية    يحث  -10
علومات عـن    والسنوات السابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام م                2007

  ؛)VB و BZ و BE  وBY(حالة االشتراكات في الصناديق اإلستئمانية لالتفاقية 
 وما بعـدها، لـن تـصبح        2005كانون الثاني   / يناير 1، أنه بالنسبة لالشتراكات الواجبة الدفع من        يقرر  -11

تمر األطراف؛ وينطبق ذلك فقـط  أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب مؤ    ) 2(األطراف التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة سنتين         
  في حالة األطراف التي ليست من أقل البلدان نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة النامية؛

 لألمين التنفيذي بأن يعقد ترتيبات مع أي طرف تأخر في سداد اشتراكاته لمـدة سـنتين أو أكثـر     يصرح  -12
 الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست          لهذا" جدول زمني للمدفوعات  "لالتفاق بصورة مشتركة على     

سنوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد استحقاقها، وأن يرفـع                  
  تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب وإلى مؤتمر األطراف؛

 الرئيـسية الـواردة فـي       عتمادات اال البرامج بين كل بنود   مين التنفيذي بأن ينقل الموارد بين       لأليرخص    -13
 تطبيـق زانية البرنامجية، بـشرط   الميإجمالي في المائة من   15 حتى مبلغ يصل في مجموعه إلى ما نسبته        أدناه،   1الجدول  

  نية؛ الميزابنود من اعتماد بند في المائة على كل 25تجاوز ي ال آخرحد 
لألمين التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من المـوارد              يصرح    -14

  النقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة المتبقية، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛
 لالتفاقيـة لمـدة سـنتين، تبـدأ مـن           )VBو   BZ و   BE  و BY( تمديد الـصناديق اإلسـتئمانية       يقرر  -15

  ؛2011كانون األول / ديسمبر31 وتنتهي في 2010كانون الثاني /يناير 1
  :بتقديرات التمويل بالنسبة لما يلييحيط علما   -16

 للمساهمات الطوعية اإلضافية لمساندة األنـشطة المعتمـدة         (BE)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )أ(
   أدناه؛3، حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 2010-2009لفترة السنتين 

 لتسهيل مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقـل   (BZ)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص       )ب(
، 2010-2009تين  البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقـالي، لفتـرة الـسن               

   أدناه؛4حسبما حدده األمين التنفيذي ويرد بيانه في الجدول 
 الخاص بمـشاركة المجتمعـات األصـلية    VBاألطراف على المساهمة في هذه الصناديق وفي الصندوق اإلستئماني  ويحث  

  ؛) أدناه5انظر الجدول (والمحلية في أنشطة االتفاقية 
ليست أطرافا في االتفاقية، باإلضـافة إلـى المنظمـات الحكوميـة،            جميع األطراف والدول التي     يحث    -17

  والحكومية الدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى، على المساهمة في الصناديق اإلستئمانية المناسبة في االتفاقية؛
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 أقل البلدان نمـوا      على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة لألطراف من البلدان النامية، وال سيما           يعيد التأكيد   -18
ويطلب والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف ذات االقتصاد االنتقالي، في أنشطة مؤتمر األطراف في االتفاقية                 

 قبـل سـتة   (BZ)إلى األمين التنفيذي أن يذكّر األطراف بالحاجة إلى المساهمة في الصندوق اإلستئماني الطوعي الخـاص                
األطراف التي هـي فـي   ويحث جتماعات العادية لمؤتمر األطراف، مع اإلشارة إلى الحاجة المالية، أشهر على األقل من اال    

  وضع يسمح لها بذلك، على أن تكفل دفع المساهمات قبل ثالثة أشهر على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف؛
وعات إلى الـصندوق    وبشرط سداد المدف  لألمين التنفيذي، بشرط موافقة مكتب مؤتمر األطراف        يرخص    -19
 دوالر أمريكي من الفائض والوفورات مـن        150 000مبلغا يصل إلى    بأن يسحب    بمجرد سداد التعهدات،     BYاإلستئماني  

 نمـوا والـدول الجزريـة     البلـدان  النامية، وال سيما أقـل البلداناألطراف من ، لتسهيل مشاركة   BYالصندوق اإلستئماني   
 االجتماعات ذات األولويـة    في   ،2010-2009ين  سنتذات االقتصاد االنتقالي، في فترة ال     األطراف  كذلك   و ،الصغيرة النامية 

وال يمكن استخدام هذه السلطة بالنسبة للعجوازات المؤقتـة فـي         .  )BY اإلستئمانيالصندوق  (ة  ساسي في الميزانية األ   المبينة
وبة ولكن األمين التنفيذي لم يتـسلم المـوارد         التي قدمت بصددها تعهدات مكت     ،(BZ)الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص     

  ؛بعد
إلدخـال أي     وشـريطة موافقتـه،    لألمين التنفيذي بأن يتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف       يرخص أيضا     -20

ـ  ) BY اإلستئمانيالصندوق  (ية  ألساسعمل كما هو متوقع في الميزانية ا      ت تكون الزمة لخدمة برنامج ال     عديالت ين سنتلفترة ال
 مـن   في التوقيـت المناسـب     موارد كافية لدى األمانة      حالة عدم توافر   في   ، االجتماعات تأجيل، بما في ذلك     2009-2010

 عـن   والمـساهمات  ،ةتبقي واألرصدة الم  ، بما في ذلك الموارد النقدية المتاحة      ،)BY اإلستئمانيالصندوق  (الميزانية المعتمدة   
  ؛اإليرادات المتفرقة و،الفترات المالية السابقة

 كـي ينظـر   2012-2011ين سنتفترة اللعمل ال األمين التنفيذي أن يعد ويقدم ميزانية لبرنامج   إلىيطلب    -21
  :ثالثة بدائل للميزانية استنادا إلى ما يلي وأن يقدم ،فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

  تقديم تقدير عن معدل النمو الالزم للميزانية البرنامجية؛  )أ(
 2010-2009عند مستوى ميزانية الفتـرة      ) BYالصندوق اإلستئماني   (ى الميزانية البرنامجية    اإلبقاء عل   )ب(

  بالقيمة الحقيقية؛
 2010-2009ميزانية الفتـرة     عند مستوى ) BYالصندوق اإلستئماني   (اإلبقاء على الميزانية البرنامجية       )ج(

  ؛بالقيمة اإلسمية
 عن أداء اإليرادات والميزانية، واألرصـدة المتبقيـة وحالـة            إلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا      يطلب  -22

  ؛2010-2009الفائض والمبالغ المرحلة، باإلضافة إلى أي تعديالت على ميزانية االتفاقية لفترة السنتين 
 إلـى ب مـوظفين ذوي كفـاءة عاليـة         تذاججهد لتحسين كفاءة األمانة، وال    في   ،لألمين التنفيذي يرخص    -23
 اسـتجابة لعـروض بمـوارد    ، والحكومات والمنظمات،دارية وتعاقدية مباشرة مع األطراف    إخل في ترتيبات    األمانة، أن يد  

وظـائف األمانـة، مـع كفالـة     ب  الفعـال ضطالع، في سبيل اال  حسب الضرورة بشرية وغيرها من وسائل مساندة األمانة،       
 عنايـة  إعطـاء وينبغـي  .  واعد ولوائح األمم المتحدة، ومع مراعاة ق المتاحة  الفعال للكفاءات والموارد والخدمات    خداماالست

طـار  إ تنفيـذها فـي      الجـاري ة ذات الصلة أو مع األنشطة       قائم مع برامج العمل ال    إلى إمكانيات إيجاد أوجه التآزر    خاصة  
  المنظمات الدولية األخرى؛
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فاقية التنوع البيولـوجي   بتقرير مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة عن البيانات المالية ألمانة ات    يرحب  -24
 األمين التنفيذي إلى تنفيذ توصياته الرئيسية وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في              ويدعو،  2007-2006لفترة السنتين   

  اجتماعه العاشر؛
 للحساباتمراجعة  إلجراء  ،  ة المالي قواعد من ال  14وفقا للمادة   إلى األمين التنفيذي اتخاذ الترتيبات،      يطلب    -25

وأن يطلب تقارير من مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة، في          ،  بواسطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية     ى أساس منتظم  عل
  ؛عليها اإلدارة ردمع االجتماع القادم لمؤتمر األطراف،  إلى التقاريروأن يقدم الحاالت المالئمة، 

تركة التفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكـول       على تشارك تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المش        يوافق  -26
  ؛2010-2009 لفترة السنتين 15:85قرطاجنة للسالمة األحيائية على أساس نسبة 

 التحـديات   لمواجهة يفي الوظ المالك عديل ت غيةوظائف األمانة ب  مهام  ض  استعرالألمين التنفيذي ب  يرخص    -27
  ؛مانةال لأل الفعلتشغيل اوضمان االتفاقية، الجديدة التي تواجه

داريـة التفاقيـة   زيـادة الخـدمات اإل  للبيئة على ألمم المتحدة اللمدير التنفيذي لبرنامج يعرب عن امتنانه      -28
بـشأن تقـديم     األمين التنفيذي أن يتفاوض مع المدير التنفيذي         إلى ويطلب  البرنامج   دعمالتنوع البيولوجي من خالل تكاليف      

 مـؤتمر  إلـى  تقريـرا عـن ذلـك    رفع وأن ي، من ذلك المصدر2010-2009ين سنت الرةخالل فتالتفاقية  لضافية  إمساندة  
  ؛األطراف في اجتماعه العاشر

المدير التنفيذي إلى تحليل المساندة المقدمة في مجال االجتماعات والمساندة اإلدارية إلـى اتفاقيـات      يدعو    -29
  ع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛ريو الثالث من خارج ميزانياتها البرنامجية األساسية وأن يرف

 إلى األمين التنفيذي، بغض النظر عن الحاجة المستمرة لوجـود ميزانيـة برنامجيـة، أن يتـصل           يطلب  -30
 بغية استكشاف جدوى تطبيق مفهوم اإلدارة المستند إلى النتائج، وخـصوصا الميزانيـة    ) يونيب(ببرنامج األمم المتحدة للبيئة     

المستندة إلى تحقيق النتائج، حسب الحالة، تطبيقه على عمل االتفاقية، مع مراعاة ممارسات برنامج األمـم المتحـدة للبيئـة                    
  والمنظمات األخرى وأن يرفع تقريرا عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛

 في المرفـق بـالمقرر الحـالي        اإلجراء المنصوص عليه  يؤيد  ،  8/31 من المقرر    21 بالفقرة   إذ يذكّر و  -31
   من أجل تسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية؛(BZ)لتخصيص التمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي الخاص 

إلى األمين التنفيذي أن يناقش اإلجراء المبين في المرفق  بالتقرير الحالي داخل فريـق االتـصال                 يطلب    -32
ديم مشورة مشتركة إلى مؤتمرات األطراف في االتفاقيات الثالث بشأن تنسيق ممارسـات كـل               التابع التفاقيات ريو بغية تق    

  منها؛
 مـن  8 للمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على المساندة المقدمة لتنفيذ الفقـرة            يعرب عن تقديره    -33

بيولوجي واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر فـي         المتعلق بترتيبات االتصال المشترك بين اتفاقية التنوع ال        8/16المقرر  
  األمين التنفيذي على مواصلة هذه الترتيبات؛ويشجع مقر األمم المتحدة في نيويورك، 

مالحظة أن االشتراكات الموجهة للميزانية البرنامجيـة األساسـية          جميع األطراف في االتفاقية إلى       يدعو  -34
(BY)   انون الثاني من كل سنة وضعت لها هذه االشتراكات في الميزانية، وأن تدفعها بـسرعة،  ك/ تستحق الدفع في أول يناير
 1 أدنـاه بحلـول   6 األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينـة فـي الجـدول          ويحث
 بالنسبة للـسنة    2009شرين األول   ت/ أكتوبر 1، وبحلول   2009 بالنسبة للسنة التقويمية     2008تشرين األول من سنة     /أكتوبر
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آب من السنة التـي تـسبق       / أغسطس 1 إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها بحلول       يطلب، وفي هذه الصدد،     2010التقويمية  
  السنة التي تستحق االشتراكات فيها؛

ه  أعـاله، ويحتـرم تمامـا أحكـام هـذ          12 أن الطرف الذي عقد ترتيبات متفق عليها وفقا للفقرة           يقرر  -35
   أعاله؛11الترتيبات، لن يخضع ألحكام الفقرة 

 بجهود األمين التنفيذي لتخضير أنشطة األمانة مثل التعويضات عـن الكربـون بالنـسبة لـسفر                 يرحب  -36
  ؛الموظفين وسفر المشاركين الذين يتم تمويل مشاركتهم، إلى االجتماعات في إطار االتفاقية

 إلى توصيات وحـدة التفتـيش المـشتركة المتـضمنة فـي الوثيقـة                إلى األمين التنفيذي، استنادا    يطلب  -37
A/45/130                وخبرة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والعمل المنجز من جانب أمانة اتفاقية روتردام، استجابة للمقرر ،

RC 3/7 والمقرر ،RC 1/17 و الدوالر األمريكي ، أن يستكشف مزايا ومساوئ استعمال عملة البلد المستضيف أ23، الفقرة
كعملة لحساب االتفاقية وميزانيتها، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر وأن يقدم اقتراحات إلى ذلـك                   

  االجتماع، إذا كان ذلك مالئما، التخاذ قرار في هذا الشأن؛
قطاع الخاص، الـذين هـم فـي       ويشجع البلدان، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية وال       يدعو    -38

وضع يسمح لهم بذلك، إلى المساهمة في السنة الدولية للتنوع البيولوجي والقيام، بالتعاون مع نقاط االتـصال التابعـة لألمـم     
  .المتحدة للسنة الدولية للتنوع البيولوجي، بإعداد مبادرات خاصة لالحتفال بالسنة الدولية تهدف إلى تعزيز تنفيذ االتفاقية
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  1لجدول ا
  2010-2009ميزانية الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي لفترة السنتين 

 

  المصروفات

2009 
بآالف (

الدوالرات 
 )األمريكية

2010  
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

  المجموع
بآالف (

الدوالرات 
  )األمريكية

I البرامج     

 641.8 1  859.2 782.6 مكتب األمين التنفيذي 

 191.3 4  395.4 2 795.9 1  الشؤون العلمية والتقنية والتكنولوجية 

 596.0 3  472.3 1 123.7 2 الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية 

 658.0 2 315.3 1 342.7 1   والمجموعات الرئيسيةاالتصال 

 688.7 2  608.9 1 079.8 1 مساندة التنفيذ والمساندة التقنية 

 506.1 5  282.6 3 223.4 2 د وخدمات المؤتمراتدارة الموارإ 

 I( 9 348.1 10 933.7 20 281.8( المجموع الفرعي 

II  636.6 2  421.4 1 215.3 1  في المائة13  دعم البرنامجمورس 

 10 563.3 12 355.1 22 918.5  (II + I) جماليمجموع اإلال 

III  800.0  -  800.0 احتياطي رأس المال العاملتجديد 

IV  28.6  28.6  احتياطي رأس المال العامل 

 11 391.9 12 355.1  23 747.0 (IV + III + II + I) جماليمجموع اإلال 

 789.9 1 903.8 886.1 من البلد المستضيفالمساهمة ناقص  

 957.1 21  451.3 11  505.8 10  )المبلغ المطلوب أن تتقاسمه األطراف ( الصافيالمجموع 

  :ولوية التي سيتم تمويلها من الميزانية األساسيةاالجتماعات ذات األ
  اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف ومكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

  في االتفاقيةبها صلة متواألحكام ال) ي(8تماع السادس للفريق العامل المخصص للمادة االج
  المخصص للحصول وتقاسم المنافع االجتماع الثامن للفريق العامل
  المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع الثالث للفريق العامل
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  2الجدول 
  )BYالصندوق اإلستئماني (ي الميزانية األساسية المتطلبات من الموظفين لألمانة ف

  

  2009 2010 

A الفئة التخصصية    

 1  1 (ASG)مساعد األمين العام  

 D-1 3 3 

 P-5 4 4 

 P-4 15 15 

 P-3 7 7  
 P-2 1 1 

  31 31 التخصصيةفئة المجموع  
B 26 26  مجموع فئة الخدمات العامة 

 57 57 (B +A) مجموعال 
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  3 ولجدال

  الطوعية اإلضافية ماتهاسم لل(BE) الطوعي الخاص اإلستئمانيالمتطلبات من الموارد من الصندوق 
  )بآالف الدوالرات األمريكية( 2010-2009ين سنتلمساندة األنشطة المعتمدة لفترة ال

I - 2010-2009  الوصف 

    عملحلقات/اجتماعات   - 1

  مكتب األمين التنفيذي

 40 قليمية لالجتماع العاشر لمؤتمر األطرافاجتماعات إ    

  تكنولوجيةالتقنية والعلمية والشؤون ال

 60   اجتماع لفريق مخصص من الخبراء التقنيين- الزراعيلتنوع البيولوجي ا
 60 خبراءللاجتماع   -  الزراعيالتنوع البيولوجي 

 35  اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبالمعني باجتماع فريق االتصال 
 400 )5 ( عمل إقليمية حلقات-  التنوع البيولوجي للغابات
 70  )2( اجتماعين لفريق االتصال – التنوع البيولوجي للغابات
 60   اجتماع للخبراء- األنواع الغريبة الغازية 
 60 تقنيينالخبراء المخصص من   اجتماع لفريق -  األنواع الغريبة الغازية
 100 )11المادة (ة زتدابير الحافحلقة عمل دولية بشأن ال

 240   تنفيذ الخطة االستراتيجية –) 3( إقليمية تدريبية حلقات
 60  اجتماع للخبراء–نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 

 240   حلقات عمل إقليمية - التنوع البيولوجي وتغير المناخ 
 60 قنيين  فريق مخصص من الخبراء الت- التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

 400 )5(  حلقات عمل إقليمية -المناطق المحمية  
  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين-المناطق المحمية  

  120  )2( اجتماعين للخبراء –التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية 
  60    حلقة عمل للخبراء- التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

  60    فريق مخصص من الخبراء التقنيين- بيولوجي البحري والساحلي التنوع ال
  30    اجتماع للخبراء- المبادرة العالمية للتصنيف 

  الشؤون االجتماعية واالقتصادية والقانونية

 180  اجتماعات لفريق الخبراء التقنيين والقانونيين3  - الحصول وتقاسم المنافع 

 880  ** ، *)2(ماعين للفريق العامل المفتوح العضوية   اجت- الحصول وتقاسم المنافع 

 80    حلقة عمل إقليمية بشأن أدوات االتصال- )  ي(8المادة 

  الرئيسيةاالتصال والمجموعات 

 60   التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات- للجنة االستشارية غير الرسمية  )2(ين اجتماع
   

                                                   
  .تعهدت أسبانيا والسويد بأموال لالجتماع السابع للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم النافع  *

 دوالرا أمريكيا، 50 000 بالحصول وتقاسم المنافع، تعهدت كندا بمبلغ وقدره بالنسبة لالجتماع التاسع للفريق العامل المعني  **
  . دوالرا أمريكيا50 000 دوالر أمريكي، واليابان بمبلغ وقدره 340 000وألمانيا بمبلغ وقدره 
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I - 2010-2009  الوصف 

     الموظفون- 2

 278  اع األعمال والتنوع البيولوجيقط

    تكاليف السفر- 3

 20  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية

 20  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات
  35  التنوع البيولوجي للغابات

 45  الرصد والتقييم والمؤشرات
 5  تصال والتثقيف والتوعية العامةاال

   مستشارونال - 4

 25 التنوع البيولوجي الزراعي
 90 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 120  التنوع البيولوجي للغابات
 40  التدابير الحافزة

 40  النظام اإليكولوجي
 70  تنفيذ الخطة االستراتيجية

  50  منافعالحصول على الموارد الجينية وتقاسم ال
 40  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

 35  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها
 20  الرصد والتقييم والمؤشرات

 55  التنوع البيولوجي وتغير المناخ
 20  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

 40  المناطق المحمية
 110  التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 10  التنوع البيولوجي الجزري
 10 المبادرة العالمية للتصنيف

 120 التعاون مع االتفاقيات والمنظمات الدولية األخرى
 70  عمليات االتفاقية

 100  التعاون العلمي والتقني وآلية غرفة تبادل المعلومات
 120  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

   اتطبوعالم - 5

 30  للغاباتالتنوع البيولوجي
 30  إصدار السلسلة التقنية–األنواع الغريبة الغازية 

 60 )بست لغات(إصدار مواد بشأن نهج النظام اإليكولوجي 
 8  نظام معلومات–نقل التكنولوجيا والتعاون فيها 

 5  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
 12  المبادرة العالمية للتصنيف

 50  قيةعمليات االتفا
 20  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
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I - 2010-2009  الوصف 

    األنشطة - 6

 20 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات

 1 453  *** ، *إعداد الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 130   ترجمة بوابة المعلومات-) ي(8المادة 
 60   ترجمة- المناطق المحمية 

 60    ترجمة- تفاقية عمليات اال

 150    ترجمة- آلية غرفة تبادل المعلومات 
 660.7 (CEPA)االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

 690  *(CEPA)استراتيجية السنة الدولية للتنوع البيولوجي 

 I  461.7 8المجموع الفرعي 

 II   100.01   ) في المائة13( البرنامج دعم تكاليف  
 561.7 9 (II + I) إلجماليمجموع اال

  

                                                   
  . دوالر أمريكي لهذه األنشطة100 000تعهدت اليابان بمبلغ وقدره   *

  .لهذا النشاطدوالر أمريكي  200 000ه تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ وقدر  **
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  4الجدول 
  لتسهيل  (BZ) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات 

   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة األطراف في عمليات االتفاقية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

  

 2010  2009  الوصف

I االجتماعات    

 900.0   االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف 

 100.0  (COP-10) األطراف الجتماع العاشر لمؤتمرلاجتماعات إقليمية تحضيرا 

 650.0   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ اتفاقية 
   التنوع البيولوجي

300.0 

 واألحكام )ي (8خصص للمادة المفتوح العضوية المالعامل لفريق ا
 المتصلة بها

300.0  

 لحصول وتقاسم المنافعالعامل المفتوح العضوية المخصص لالفريق 
  )اتجتماعا) 3(ثالثة (

1 300.0 650.0 

 I  1 600.0 2 600.0 المجموع الفرعي

II  338.0 208.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم 

  1 808.0 2 938.0  (II + I)  مجموع التكاليف
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  5الجدول 
  لتسهيل  (VB) الطوعي الخاص اإلستئمانيمن الموارد من الصندوق المتطلبات اإلشارية 

   2010-2009ين سنت لفترة المشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمليات االتفاقية
  )بآالف الدوالرات األمريكية(

 2010  2009  الوصف

I االجتماعات    

 200.0 200.0 ت األصلية والمحليةمساندة المجتمعا

 I  200.0 200.0 المجموع الفرعي

II  26.0 26.0  ) في المائة13(البرنامج تكاليف دعم 

  226.0 226.0  (II + I)  مجموع التكاليف
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  6الجدول 
  المساهمات في الصندوق اإلستئماني التفاقية التنوع البيولوجي

  2010-2009لفترة السنتين 
  

 الطرف

 شتراكاتجدول ا
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  أفغانستان
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  ألبانيا

 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989  0.105 0.085 زائرجال
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  أنغوال

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أنتيغوا وبربودا
 87,819 45,800 0.400 0.325 42,019 0.400 0.325  األرجنتين
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 أرمينيا
 482,869 251,831 2.199 1.787 231,038 2.199 1.787  أستراليا
 239,678 125,000 1.092 0.887 114,679 1.092 0.887 النمسا

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ذربيجانأ
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 جزر البهاما

 8,917 4,650 0.041 0.033 4,267 0.041 0.033  البحرين
 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010 بنغالديش
 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 سبربادو

 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بيالروس
 297,774 155,298 1.356 1.102 142,476 1.356 1.102 بلجيكا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بليز
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بنن

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 بوتان
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 بوليفيا

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  البوسنة والهرسك
 3,783 1,973 0.017 0.014 1,810 0.017 0.014 بوتسوانا
 236,706 123,449 1.078 0.876 113,256 1.078 0.876 البرازيل

 7,026 3,664 0.032 0.026 3,361 0.032 0.026  بروني دار السالم
 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 بلغاريا

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 فاسوبوركينا 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  بوروندي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 كمبوديا

 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009 الكاميرون
 804,422 419,531 3.664 2.977 384,891 3.664 2.977  كندا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الرأس األخضر
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جهورية أفريقيا الوسطى

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  تشاد
 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161  شيلي
 720,656 375,844 3.282 2.667 344,812 3.282 2.667  الصين
 28,372 14,797 0.129 0.105 13,575 0.129 0.105 كولومبيا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جزر القمر
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 الطرف

 شتراكاتجدول ا
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  الكونغو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  جزر كوك
 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032  كوستاريكا

 2,432 1,268 0.011 0.009 1,164 0.011 0.009  كوت ديفوار
 13,511 7,046 0.062 0.050 6,464 0.062 0.050 كرواتيا
 14,591 7,610 0.066 0.054 6,982 0.066 0.054 كوبا

 11,889 6,201 0.054 0.044 5,689 0.054 0.044 قبرص
 75,930 39,600 0.346 0.281 36,330 0.346 0.281 الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الشعبية 
  الديمقراطية 

0.007 0.009 905 0.007 0.009 986 1,891 

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

0.003 0.004 388 0.003 0.004 423 811 

 199,687 104,143 0.909 0.739 95,544 0.909 0.739  الدانمرك
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جيبوتي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 دومينيكا

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024  الجمهورية الدومينيكية
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021 إكوادور
 23,779 12,401 0.108 0.088 11,377 0.108 0.088 مصر

 5,404 2,818 0.025 0.020 2,586 0.025 0.020 السلفادور
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  غينيا االستوائية

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  اريتريا
 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 إستونيا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 إثيوبيا

 548,927 286,282 2.500 2.500 262,645 2.500 2.500 الجماعة األوروبية
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 فيجي
 152,400 79,481 0.694 0.564 72,919 0.694 0.564 فنلندا
 1,702,607 887,962 7.754 6.301 814,645 7.754 6.301 فرنسا
 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  غابون
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غامبيا

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  جورجيا
 2,317,611 1,208,706 10.555 8.577 1,108,905 10.555 8.577 ألمانيا
 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 غانا

 161,047 83,991 0.733 0.596 77,056 0.733 0.596 اليونان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 غرينادا
 8,647 4,510 0.039 0.032 4,137 0.039 0.032 غواتيماال

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غينيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   بيساو-غينيا 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  غيانا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  هايتي

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  هندوراس
 65,932 34,385 0.300 0.244 31,546 0.300 0.244 هنغاريا
 9,998 5,214 0.046 0.037 4,784 0.046 0.037  أيسلندا
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 الطرف

 شتراكاتجدول ا
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي
 121,596 63,416 0.554 0.450 58,180 0.554 0.450 الهند
 43,504 22,689 0.198 0.161 20,815 0.198 0.161 يسيااندون

 جمهورية إيران
 اإلسالمية

0.180 0.222 23,272 0.180 0.222 25,366 48,638 

 120,244 62,711 0.548 0.445 57,533 0.548 0.445 ايرلندا
 113,219 59,047 0.516 0.419 54,172 0.516 0.419  إسرائيل
 1,372,408 715,753 6.250 5.079 656,655 6.250 5.079 إيطاليا
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  جامايكا
 4,830,556 2,519,284 22.000 16.624 2,311,272 22.000 16.624 اليابان
 3,243 1,691 0.015 0.012 1,551 0.015 0.012 األردن

 7,836 4,087 0.036 0.029 3,749 0.036 0.029  كازاخستان
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010 ينياك

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 كيريباتي
 49,179 25,648 0.224 0.182 23,530 0.224 0.182 الكويت

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  قيرغيزستان
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 4,864 2,537 0.022 0.018 2,327 0.022 0.018 التفيا
 9,187 4,791 0.042 0.034 4,396 0.042 0.034  لبنان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليسوتو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ليبيريا

 16,753 8,737 0.076 0.062 8,016 0.076 0.062  الجماهيرية العربية الليبية
 2,702 1,409 0.012 0.010 1,293 0.012 0.010  ليختنشتاين

 8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031 ليتوانيا
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 غرلكسمب

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 مدغشقر
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالوي
 51,340 26,776 0.234 0.190 24,565 0.234 0.190 ماليزيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ملديف
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مالي
 4,594 2,396 0.021 0.017 2,198 0.021 0.017 مالطة

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر مارشال
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  موريتانيا

 2,972 1,550 0.014 0.011 1,422 0.014 0.011 موريشيوس
 609,869 318,066 2.778 2.257 291,803 2.778 2.257 المكسيك

واليات ميكرونيزيا 
  الموحدة

0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  موناكو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 منغوليا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 الجبل األسود
 11,349 5,919 0.052 0.042 5,430 0.052 0.042  المغرب

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 موزامبيق
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 الطرف

 شتراكاتجدول ا
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي

 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005  ميانمار
 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  ناميبيا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ناورو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  نيبال
 506,108 263,951 2.305 1.873 242,157 2.305 1.873  هولندا

 69,174 36,077 0.315 0.256 33,098 0.315 0.256  نيوزيلندا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002 نيكاراغوا
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  النيجر
 12,970 6,764 0.059 0.048 6,206 0.059 0.048 نيجيريا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 نيو
 211,306 110,203 0.962 0.782 101,103 0.962 0.782 النرويج
 19,725 10,287 0.090 0.073 9,438 0.090 0.073 عمان
 15,943 8,315 0.073 0.059 7,628 0.073 0.059  ستانباك

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 باالو
 6,215 3,241 0.028 0.023 2,974 0.028 0.023 بنما

 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  بابوا غينيا الجديدة
 1,351 705 0.006 0.005 646 0.006 0.005 باراغواي

 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078 بيرو
 21,077 10,992 0.096 0.078 10,084 0.096 0.078  الفلبين
 135,376 70,603 0.617 0.501 64,773 0.617 0.501 بولندا

 142,402 74,267 0.649 0.527 68,135 0.649 0.527 البرتغال
 22,968 11,979 0.105 0.085 10,989 0.105 0.085 قطر
 587,171 306,228 2.674 2.173 280,943 2.674 2.173 هورية كورياجم

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جمهورية مولدوفا
 18,915 9,865 0.086 0.070 9,050 0.086 0.070  رومانيا

 324,255 169,109 1.477  1.200 155,146 1.477 1.200  االتحاد الروسي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 رواندا

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفس
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سانت لوسيا

جزر سانت فنسنت و
  غرينادين

0.001 0.001 129 0.001 0.001 141 270 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 ساموا
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003  سان مارينو

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سان تومي وبرينسيبي
 202,119 105,411 0.921 0.748 96,708 0.921 0.748 المملكة العربية السعودية

 1,081 564 0.005 0.004 517 0.005 0.004 السنغال
 5,674 2,959 0.026 0.021 2,715 0.026 0.021  صربيا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سيشيل

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  سيراليون
 93,764 48,901 0.427 0.347 44,863 0.427 0.347  سنغافورة
 17,023 8,878 0.078 0.063 8,145 0.078 0.063 سلوفاكيا
 25,940 13,529 0.118 0.096 12,412 0.118 0.096 سلوفينيا
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 الطرف

 شتراكاتجدول ا
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
  وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

  االشتراكات
 في

1/1/2009 
  

  دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

2009 
  

 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
 وعدم سداد 22%

 أقل البلدان نموا
 %0.01أكثر من 

 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

1/1/2010 
  

  دوالر أمريكي

 مجموع
 االشتراكات

2009 -2010 
  

  دوالر أمريكي
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 جزر سليمان

 78,362 40,868 0.357 0.290 37,494 0.357 0.290 جنوب أفريقيا 
 801,990 418,263 3.653 2.968 383,727 3.653 2.968 أسبانيا

 4,323 2,255 0.020 0.016 2,069 0.020 0.016 سري النكا
 2,196 1,145 0.010 0.010 1,051 0.010 0.010  السودان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  مسورينا
 540 282 0.002 0.002 259 0.002 0.002  سوازيلند
 289,397 150,930 1.318 1.071 138,468 1.318 1.071 السويد
 328,578 171,364 1.496 1.216 157,214 1.496 1.216  سويسرا

الجمهورية العربية 
 السورية

0.016 0.020 2,069 0.016 0.020 2,255 4,323 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 طاجيكستان
 50,259 26,212 0.229 0.186 24,048 0.229 0.186  تايلند

جمهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة

0.005 0.006 646 0.005 0.006 705 1,351 

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001   ليشتي-تيمور 
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 توغو
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001 تونغا

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027 ترينيداد وتوباغو 
  8,377 4,369 0.038 0.031 4,008 0.038 0.031  تونس
 102,951 53,692 0.469 0.381 49,259 0.469 0.381  تركيا

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006  تركمانستان
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  توفالو
 811 423 0.004 0.003 388 0.004 0.003 أوغندا

 12,160 6,342 0.055 0.045 5,818 0.055 0.045 أوكرانيا 
 81,604 42,559 0.372 0.302 39,045 0.372 0.302  اإلمارات العربية المتحدة
انيا المملكة المتحدة لبريط

 العظمى وايرلندا الشمالية
6.642 8.174 858,732 6.642 8.174 936,018 1,794,750 

 1,621 846 0.007 0.006 776 0.007 0.006 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 7,296 3,805 0.033 0.027 3,491 0.033 0.027  أوروغواي

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008  أوزبكستان

 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  وفانوات

 54,042 28,185 0.246 0.200 25,858 0.246 0.200 فنزويال

 6,485 3,382 0.030 0.024 3,103 0.030 0.024 ت ناميفي
 1,891 986 0.009 0.007 905 0.009 0.007  اليمن
 270 141 0.001 0.001 129 0.001 0.001  زامبيا

 2,162 1,127 0.010 0.008 1,034 0.010 0.008 مبابويز

 21,957,073 11,451,293 100.000 80.478 10,505,780 100.000 80.478 المجموع
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  المرفق
 (BZ) إجراء لتخصيص تمويل من الصندوق اإلستئماني الطوعي
  لتسهيل مشاركة األطراف في عمليات االتفاقية

والفعالة لألطراف من البلدان النامية، وال سـيما أقـل البلـدان    يجب أن يهدف اإلجراء إلى تأمين المشاركة الكاملة     -1
 ذات االقتصاد االنتقالي، في أنـشطة االتفاقيـة لتحـسين شـرعية             فلنامية، وكذلك األطرا  الدول الجزرية الصغيرة ا   ونموا  

  .دوليةمقررات االتفاقية والتشجيع على تنفيذ االتفاقية على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية وال
ينبغي أن يعطي اإلجراء الخاص بمشاركة مندوبين مؤهلين في االجتماعات التي تعقد في إطار االتفاقية األولويـة                   -2
لنامية، وأن يهدف بعد ذلك إلى كفالة التمثيل المالئم لجميع األطراف من البلـدان              قل البلدان نموا الدول الجزرية الصغيرة ا      أل

  .جراء على نحو مستمر بالعرف المتبع في األمم المتحدةوينبغي أن يهتدي اإل. المؤهلة
اجتماعات اتفاقية التنوع البيولـوجي،     انعقاد  ينبغي أن تخطر األمانة األطراف في أقرب وقت ممكن بتاريخ ومكان              -3

  .ويفضل أن يكون ذلك قبل ستة أشهر من تاريخ االجتماع
لة إلى إخطار األمانة بطلبها للتمويل، مـن خـالل قنـوات            بعد إرسال اإلخطار، ينبغي أن تدعى األطراف المؤه         -4

  .االتصال الرسمية، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي غضون ثالثة أشهر قبل االجتماع، كحد أقصى
.  على األمانة أن تعد قائمة بالمندوبين التي سترعاهم، استنادا إلى توافر الموارد المالية وعـدد الطلبـات المـستلمة           -5

 أعاله بغية ضمان التمثيل الجغرافي المالئم للمناطق المؤهلة مع إعطـاء األولويـة ألقـل             2 و   1ة وفقا للفقرتين    وتعد القائم 
  .البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية

 الصادر عن مؤتمر األطراف، ينبغي أن تخطر األمانة البلدان المؤهلة التي لـن              8/31 من المقرر    22وفقا للفقرة     -6
  . رعايتها، قبل أربعة أسابيع من تاريخ االجتماع، وتدعوها إلى اللجوء لمصادر تمويل بديلة أخرىتتولى

7-  دعى األمين التنفيذي إلى مواصلة االتصال بالمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة بغية التنازل عن الرسـوم                 ي
لتسهيل مشاركة البلدان النامية، على أسـاس الفهـم بـأن األمـوال      في المائة على الصندوق اإلستئماني     13اإلدارية البالغة   

  .اإلضافية المحصلة ستستعمل لتعزيز تمثيل األطراف المؤهلة
---- 


