
 

 

  اإلجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف التفاقية األراضي الرطبة

  )1971رامسار، إيران، (
  "وطن ووجهةم: األراضي الرطبة"
   2012تموز  13-6خاريست، رومانيا، و ب
 

  2مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار -رامسار              البند الخامس عشر من األجندة 

  

 XI.2مشروع القرار 
  المالية والميزانيةمسائل 

يتعلق بالتغيرات المقترحة من قبل الواليات المتحدة األمريكية خالل [...] بين قوسين  إن النص الوارد :ذكرة توضيحيةم
االجتماع والمشاورات التي  يات ذلكلمغير المقصود الذي يكتنف عللغموض ونظرًا . ن للجنة الدائمةياالجتماع الثالث واألربع

  .األطراف في مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر جميعظهرت الحاجة لبحث تلك المقترحات من قبل  ،تلته

 الرطبة؛من االتفاقية المتعلقة باألراضي  6و  5في الفقرتين  5ة بموجب المادة الُمعدّ  ةالميزانيإذ يشير إلى أحكام  .1

 ذإ ولكن[ بشكل فوري لالتفاقية األساسية الميزانية في اشتراكاتهم المتعاقدة األطراف لدفع أغلبية التقدير مع يعترف وٕاذ .2
 الوثيقة مؤتمر األطراف المتعاقدة الحادي عشر(بشكل كبير  متأخرة تزال ال األطراف من عدداً  بأن القلق مع يشير
 ؛])15

السلطات  خالل من المتعاقدة ألطرافا من العديد هاتقدم التي ضافيةلإلسهامات المالية اإل االمتنان مع يشير وٕاذ .3
 قبل من المقدمة اإلسهامات كذلك اإلنمائية، المساعدة وكاالت بعض ذلك في بما األخرى، والوكاالتلرامسار  اإلدارية

 إلى القلق مع شيري لكن[  العامة األمانة بها اضطلعت التي لألنشطة الخاص والقطاع الحكومية غير المنظمات
 ؛]هذه الطوعية اإلسهامات نخفاضا استمرار

 ،لألمانة العامة IUCNقدمها االتحاد الدولي لحماية الطبيعة  التي واإلدارية المالية لخدماتاب وٕاذ يعترف مع االمتنان .4
  ؛2009 عام منقحال IUCN الطبيعة واالتحاد الدولي لحماية رامسار اتفاقية بينما  خدماتال اتفاقفي اطار 
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 السنوية المالية البيانات خالل من العامة لألمانة المالي الوضع على المتعاقدة األطرافيشير إلى أنه قد تم إطالع  وٕاذ .5
 تم تعميمها التيو  2011 و 2010 ،2009 ألعوامل الدائمة اللجنة اجتماعات وتقارير 2011 إلى 2008 من للفترة
 و المتعاقدة؛ األطراف على

 الجهات نم وغيرها عالقةال ذات الدولية المنظمات مع المالية الشراكات تعزيز مواصلة إلى بالحاجة سلمي وٕاذ .6
 ؛]القائمة والبرامج وفقًا لتفويض تلك المؤسسات[ القائمة المالية اآلليات خالل من ةاإلضافي التمويل فرص ستطالعاو 

 مؤتمر األطراف المتعاقدة
 عام في المتعاقدة األطراف لمؤتمر العاشر االجتماع انعقاد منذ استطاعت العامة األمانة أن إلى سرورمع ال يشير[ .7

 ]؛عالنيةو  وكفاءة حكمهب التفاقيةا صناديقمن إدارة  2008

 الدورة خالل وذلك الدائمة جنةلل المالية بالشؤون المعني الفرعي الفريق في لخدماتها المتعاقدة ألطرافل تقديره عن بريع .8
 ]الفرعي؛ للفريق كرئيس عملت التي فنلندا، وخاصة الماضية،

ستطبق  ]سوف[) 1993( 5.2من القرار  3الواردة في المرفق  المالية لإلتفاقيةالشروط المرجعية لإلدارة يقرر بإن  .9
 ؛2015 - 2013في دورة  برمتها

 العمل واصلسي] سوف[ - VI.17لقراروفقًا لما تم تحديده في ا-  المالية بالشؤون المعني الفرعي الفريق أن كذلك قرري .10
  ؛القرار ذلك في لتي حددتا والمسؤوليات األدوار ضمن الدائمة اللجنة إشراف تحت

 األطراف من المقررة االشتراكات من ممول[ أساسيٍ  عنصرٍ  على ملتتش 2015- 2013 األعوام ميزانية أنيشير إلى و  .11
 ،2015- 2013 فترةال خالل العامة األمانة تشغيلة في أساسي راتتغي عدم وجود أساس علىإعداده   تم  ]المتعاقدة
 لدورة شتركةالم الميزانية يقرو  ،]إضافية[ طوعية إسهامات من على أن يتم تمويله ممول أساسي وغير غير وعنصر
  لالتفاقية؛ االستراتيجية لخطةا تنفيذ من نللتمك 1 المرفق في يرد كما 2015- 2013

 هابنود بين األساسية الميزانية مخصصات مراجعةب - شؤون الماليةبال المعني الفرعي فريقها مشورةب ةالدائم لجنةال خولي .12
 الدخل وضريبة والفائدة التضخم معدالتو  لتكاليففي ا ،الدورة خالل مهمة سلبية أو إيجابية راتتغي حدوث ضوء في
لالتحاد الدولي لحماية  المدفوعة الرسومفي  زيادة أو ]المقدرة[ األطراف اشتراكات في زيادة دون الميزانية، في َعدةالمُ 

 الميزانية؛ فيالمقرر  %13فوق الحد االقصى  IUCNالطبيعية 

 األساسية غير الميزانية مخصصات مراجعةب - الشؤون الماليةب المعني الفرعي الفريق بمشورة- يخول اللجنة الدائمة  .13
 األنشطة؛ لهذه الطوعي التمويل تأمين في العامة واألمانة األطراف نجاح عتمادًا علىا واألولويات

يجب  ])فقط طوعية ماتهؤالء الذين يقدمون إسها عدا[( الميزانية] هذه أساس[في  متعاقد طرف كل ةهماسم أن قرري .14
الجمعية العامة  أقرتها كما المتحدة األمم ميزانية في األعضاء الدول الشتراكات المقررة األنصبة لجدول وفقاً  تمتأن 

، المتحدة األمم جدول هاتطبيقب ،التي المتعاقدة األطراف باستثناء ،]إرشادي أساس على تطبق التي[ لألمم المتحدة
 سويسري، فرنك 1000 بما يقل عن رامسار التفاقية األساسية لميزانيةفي ا سنويةال مساهمتها كونت ]ان يمكن سوف[

 ؛بلغتكون المساهمة السنوية موازية لهذا الم] سوف[ة حالفي هذه ال
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 ةالمقدر [ فريقياأل المتعاقدة، وافقت األطراف االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف المتعاقدة ه فيإلى أن االمتنان مع يشيرو  .15
 فرنك 2,000 بين رقاالف وبأن المستوى، حتى هذا مدفوعاتها زيادة على سويسري فرنك 2,000 من أقلب ]المساهمة
 األفريقية؛ اإلقليمية لمبادراتل اً مخصص اً طوعي إسهاماً  شكليس] رشادياإل مستوىال ييمتق[مع سويسري

 أقرب في أو عام، كل من الثاني كانون 1 قبل على الفور ]المقررة[ اشتراكاتها على دفع المتعاقدة األطراف جميع حثي .16
 البلد؛ ذلك في الميزانية دورة به تسمح حسبما ذلك بعد وقت

استئناف على ] اشتراكاتها تسدد لم التي] [المقررة هااشتراكات دفعات المتأخرة في تسديد[ المتعاقدة األطراف يحث .17
 األطراف جميع من المقدمة االشتراكات خالل من لالتفاقية المالية االستدامة حسينلت يمكن ما بأسرع لتسويتها هاجهود

لتي ا األطراف مع للتعامل المتاحة الخيارات في النظرعلى اللجنة الدائمة مواصلة  ينبغي أنه على ويوافق[ ،المتعاقدة
 ؛]التفاقيةدومًا في دفعاتها لتتأخر 

 وغيرها المتعاقدة األطراف حثوي ]طوعيةالمستمر في إسهامات األطراف المتعاقدة ال ضاالنخفاإلى  القلق معويشير  .18
 للميزانية الهامة األساسية غير العناصر لتمويل] ضافيةاإل تكميليةال اإلسهامات زيادة التوجه من أجل هذا عكس[ على
 دائرة ،نيةتقعمل هيئة مراجعة القضايا العلمية وال ،عدة أمور من بين ،تضمنت والتي ،2015- 2013 فترةمشتركة للال

 الصغيرة؛ المنح صندوق و اإلقليمية، والمبادرات ،ستشاريةالا رامسار بعثات رامسار، مواقع معلومات

ع، لتأمين الدعم المالي يمبادرات التوق، بما في ذالك ]مبتكرة[يطلب من األمانة العامة مواصلة تطوير منهجيات وأدوات  .19
 الطوعي للمشاريع ذات األولوية؛ 

فيما  كبيرة قيمة ذاتهي   - الصغيرة المنح صندوق ذلك في بما-  برامج منح االتفاقية بأن قناعته ؤكد مجددًا علىي .20
 وغيرها األطراف يحثو ] الجهود هذه تمويل عند تتم مواجهتها التي الراهنة التحديات ضوء في[ االتفاقية تنفيذب يتعلق
 البرامج، تلكل فعال تشغيل ضمانل] إضافية تكميلية توفير إسهامات سنوياً  سويسري فرنك 1,000,000تحصيل [ على

 كان إذا التوصل بشكل نهائي فيماو  سنوات الثالث فترة أثناء البرنامج عمل سير مراجعة الدائمة اللجنة من يطلبو [
 األطراف لمؤتمر عشرة الثانية الجلسة ه فيفي للنظر الصغيرة المنح صندوق إيقاف أو مواصلة األطراف على

جلب ل منسق الشراكة وغيرهجهود  أولوية  الصغيرة المنح صندوقتجعل من  أن العامة األمانة من طلبيو  ،المتعاقدة
  ؛]التمويل

 العام األمين تقرير في X.2القرار  خالل من استحداثه تمالذي " الشراكة منسق" منصب نتائج تحديث بعد، يقرر .21
 2013من  سنوات ثالث  لفترة الشراكة منسق منصب استمرار ،)7 الوثيقة الحادي عشر مؤتمر األطراف المتعاقدة(

 ؛2015الى 

 التي ال يمكنو  متوقعةال غير نفقاتال لتغطية) VI.17  )1996القرار بموجب أنشأُ  قد االحتياط صندوق أنويشير إلى  .22
 صندوق لمستوى األقصى الحد تعديل قرريو  ،مفاجئبشكل  العامة ألمانةا في حال ُحلَّت ولسد الحاجة ،تجنبها

 من% 15 قيمته مثالي ومستوى %6 قيمته أدنى حدطرح و  السنوية األساسية الميزانيةمن  %30 إلى االحتياط
 .السنوية األساسية الميزانية
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ورفع  2015- 2013 من سنوات الثالث فترة خالل االحتياط صندوق زيادة علىالعمل  العام األمين من طلبيو  .23
 ]يأ قبل الموافقة عليه المالية بالشؤون المعني الفرعي الفريق على يقترح[و الوضع حول الدائمة للجنةالتقارير السنوية 

 و صندوق؛لا استخدامات

لسنوات اميزانية ل اً نموذجيعتبر ال  2015 - 2013يؤكد على أن معدل الزيادة في ميزانية اتفاقية رامسار لدورة [ .24
 ]الالحقة، أو ألية اتفاقية دولية أخرى؛

  

  .لكي تنظر فيها األطراف المتعاقدة 2015 - 2013لميزانيتين مشتركتين  خيارينيتضمن  1المرفق 

الميزانيتين المشتركتين في ورقة  خياريعلى المزيد من المعلومات والتحليالت فيما يتعلق ب حصوليمكن ال
  16معلومات مؤتمر األطراف الحادي عشر الوثيقة 
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  أ Iالمرفق 

  الميزانية أ، مع إسهامات ثابتةخيار 
  2013  2014  2015  

غير   %2 -أساسية  غير أساسية  %2 -أساسية  غير أساسية  %2 -أساسية  
  أساسية

فرنك سويسري   الدخل
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك 
سويسري 

000,  

i. 3,779  -   3,779  -   3,779  إشتراكات األطراف    

ii.  5,312  1,065  4,612  1,065  3,375  1,065  اإلسهامات الطوعية  

iii. 225  -   225  -   225  ضريبة الدخل   -  

iv. 12  -   12  -   12  فوائد اإليرادات   -  

              

  5,312  5,081  4,612  5،081  3,375  5,081  الدخل الكليمجموع 

             -  

              النفقات

  -   825  -   825  -   825  إدارة األمانة العامة  . أ

  130  311  130  311  130  311  منسق الشراكة  . ب
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  587  1,347  587  1,347  -   1,347  والدعم اإلقليميالمشورة   . ت

  300  160  300  160  300  160  دعم المبادرات اإلقليمية  . ث

  635  210  635  210  635  210  نية تقالخدمات العلمية وال  . ج

  130  506  130  506  130  506  )االتصاالت، التعليم، المشاركة، التوعية(االتصاالت، التوثيق،   . ح

  130  754  130  754  130  754  شبكة/ رامسارورقة معلومات مواقع / إدارة  . خ

  -   97  -   97  -   97  تكاليف التشغيل  . د

  -   85  -   85  -   85  خدمات اللجنة التنفيذية  . ذ

لالتحاد الدولي لحماية ) بحد أقصى(رسوم الخدمات اإلدارية   . ر
  IUCNالطبيعة 

566   -  566   -  566   -  

  -   75  -   75  -   75  صندوق االحتياط - متفرقات  . ز

  -   145  -   145  -   145  قانون/ تبادل /ديون معدومة - متفرقات  . س

قاعدة بيانات ورقة معلومات مواقع رامسار وورقة معلومات  .1
  رامسار

 -  100   -  100   -  200  

  100  -   100  -   100  -   يوم األراضي الرطبة العالمي .2

  150  -   150  -   150  -   بعثات رامسار االستشارية .3

  100  -   100  -   100  -   ورشات عمل التخطيط لالتصال والتعليم والمشاركة والتوعية .4

صندوق أراضي رطبة / صندوق المنح الصغيرة - برامج المنح .5
  المنح السويسرية ألفريقيا/  من أجل المستقبل

 -  1,400   -  1,400   -  1,400  

  150  -   750  -   150  -   إجتماعات إقليمية .6



 رامسار، مؤتمر األطراف الحادي عشر
2مشروع القرار   

 

 

  1,200  -   -   -   -   -   وفود مؤتمر األطراف المتعاقدة وجائزة رامسار .7

  100  -   100  -   50  -   2021-2016و + 40التخطيط ل / رؤية استراتيجية .8

             -  

  5,312  5,081  4,612  5,081  3,375  5,081  النفقاتمجموع 

              

  797  3,330  797  3,330  260  3,330  رواتب الموظفين والتكاليف ذات العالقة -مجموع تكاليف الرواتب

  66%  8%  66%  17%  66%  15%  

    165    165    165  مجموع تكاليف السفر

  3%    3%    3%    
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  ب  Iالمرفق 

 %2الميزانية ب، مع نسبة تضخم خيار 
  2013  2014  2015  

غير   %2 -أساسية  غير أساسية  %2 -أساسية  غير أساسية  %2 -أساسية  
  أساسية

فرنك سويسري   الدخل
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك سويسري 
000,  

فرنك 
سويسري 

000,  

v. 4,010  -   3,931  -   3,584  إشتراكات األطراف    

vi.  5,312  1,131  4,612  1,109  3,375  1,087  اإلسهامات الطوعية  

vii. 239  -   234  -   230  ضريبة الدخل   -  

viii. 12  -   12  -   12  فوائد اإليرادات   -  

              

  5,312  5,392  4,612  5,286  3,375  5,183  مجموع الدخل الكلي

             -  

              النفقات

  -   873  -   857  -   841  إدارة األمانة العامة  . ش

  130  328  130  322  130  317  منسق الشراكة  . ص
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  587  1,424  587  1,398  -   1,372  المشورة والدعم اإلقليمي  . ض

  300  169  300  140  300  160  دعم المبادرات اإلقليمية  . ط

  635  242  635  240  635  238  نية تقالخدمات العلمية وال  . ظ

  130  528  130  520  130  513  )االتصاالت، التعليم، المشاركة، التوعية(االتصاالت، التوثيق،   . ع

  130  823  130  817  130  763  شبكة/ ورقة معلومات مواقع رامسار/ إدارة  . غ

  -   97  -   97  -   97  تكاليف التشغيل  . ف

  -   85  -   85  -   85  خدمات اللجنة التنفيذية  . ق

لالتحاد الدولي لحماية ) بحد أقصى(رسوم الخدمات اإلدارية   . ك
  IUCNالطبيعة 

566   -  590   -  602   -  

  -   75  -   75  -   75  صندوق االحتياط - متفرقات  . ل

  -   145  -   145  -   145  قانون/ تبادل/ ديون معدومة - متفرقات  . م

قاعدة بيانات ورقة معلومات مواقع رامسار وورقة معلومات  .9
  رامسار

 -  100   -  100   -  200  

  100  -   100  -   100  -   يوم األراضي الرطبة العالمي .10

  150  -   150  -   150  -   بعثات رامسار االستشارية .11

  100  -   100  -   100  -   ورشات عمل التخطيط لالتصال والتعليم والمشاركة والتوعية .12

صندوق أراضي رطبة / صندوق المنح الصغيرة - برامج المنح .13
  ألفريقياالمنح السويسرية / من أجل المستقبل 

 -  1,400   -  1,400   -  1,400  

  150  -   750  -   150  -   إجتماعات إقليمية .14



 رامسار، مؤتمر األطراف الحادي عشر
2مشروع القرار   

 

 

  1,200  -   -   -   -   -   وفود مؤتمر األطراف المتعاقدة وجائزة رامسار .15

  100  -   100  -   50  -   2021-2016و + 40التخطيط ل / رؤية استراتيجية .16

             -  

  5,312  5,392  4,612  5,286  3,375  5,183  مجموع النفقات

              

  797  3,531  797  3,466  260  3,395  رواتب الموظفين والتكاليف ذات العالقة -مجموع تكاليف الرواتب

  66%  8%  66%  17%  65%  15%  

    165    165    165  مجموع تكاليف السفر

  3%    3%    3%    

  


