
 

 

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

 بروتوكول ناغويا العامل كاجتماع لألطراف في
 بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم

 اشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف للمنافع الن
 االجتماع األول

  4132 أكتوبر/تشرين األول 31-31بيونغ تشانغ، جمهورية كوريا، 
 من جدول األعمال المؤقت 35البند 

 
 موجز اآلثار المالية لمشاريع المقررات

 مذكرة من األمين التنفيذي
في مشاريع المقررات الواردة في الوثيقة اآلثار المالية المترتبة على األنشطة المقترحة تقدم في هذه الوثيقة  -3

UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2 . هذه التكاليف إرشادية بحتة وتهدف إلى تيسير المناقشات بشأن هذه البنود و
ألطراف في بروتوكول ناغويا لاجتماع كاتفاقية التنوع البيولوجي العامل  لمؤتمر األطراف فيخالل االجتماع األول 

لى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، واالجتماع الثاني عشر بشأن الحصول ع
 .لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
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البند 
 رقم

المرجع في 
 الوثيقة

/1/Add.2 

مراجع التوصيات/مشاريع 
 المقررات

التكاليف مقدرة  اآلثار المالية الوصف
ت بآالف دوالرا

 الواليات المتحدة

   (41)المادة  تقاسم المعلوماتو غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع    8

-UNEP/CBD/NP/COP 4الصفحة  
MOP/1/2 

الموظفون المعينون بعقود قصيرة األجل  غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع مواصلة تطوير
االستشارية  اللجنة ؛ اجتماعات(23)

الخدمات (؛ 031) غير الرسمية
(؛ 31(؛ مواد التدريب )41االستشارية )

 333,1 (01السفر )

   (41الرصد واإلبالغ )المادة    9

-UNEP/CBD/NP/COP 8الصفحة  
MOP/1/3 

توحيد المعلومات الواردة في التقارير الوطنية المؤقتة المستلمة والمعلومات المنشورة في غرفة تبادل 
المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع لينظر فيها االجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل 

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا

 01,1 (01الموظفون؛ الخدمات االستشارية )

ومعالجة حاالت عدم  بروتوكول ناغويااالمتثال ألحكام  عزيزإجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لت   10
 (03)المادة  متثالاال

  

الصفحة  
32 

الصادرة عن  2/2التوصية 
اللجنة الحكومية الدولية 

 لبروتوكول ناغويا

 01,1 (01الموظفون؛ الخدمات االستشارية ) اجتماعات لجنة االمتثال
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البند 
 رقم

المرجع في 
 الوثيقة

/1/Add.2 

مراجع التوصيات/مشاريع 
 المقررات

التكاليف مقدرة  اآلثار المالية الوصف
ت بآالف دوالرا

 الواليات المتحدة

   إرشادات بشأن حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا   13

الصفحة  
25 

الصادرة عن  3/3التوصية 
الحكومية الدولية اللجنة 

 (01لبروتوكول ناغويا )الفقرة 
UNEP/CBD/NP/COP-

MOP/1/5 

 لحشدلدعم الجهود التي تبذلها األطراف  وذات الصلة المحتملة الدولي مصادر التمويلعن وثيقة 
 بروتوكولالتنفيذ لالمزيد من الموارد المالية الدولية 

 

وضع أدوات إرشاد ومواد تدريب لمساعدة األطراف في حشد الموارد المالية والتقنية والبشرية لتنفيذ 
 بروتوكول ناغويا

 (01الموظفون؛ الخدمات االستشارية )

 

 

الموظفون؛ الخدمات االستشارية 
 (31واإلبالغ )

01,1 

 

 

31,1 

   تنمية القدرات   17

الصفحة  
23 

الصادرة عن  2/2التوصية 
اللجنة الحكومية الدولية 

 (3لبروتوكول ناغويا )الفقرة 

الصادرة عن  2/5التوصية  
اللجنة الحكومية الدولية 
لبروتوكول ناغويا، المرفق 

 )أ(24األول، الفقرة 

 

 االلجنة االستشارية غير الرسمية

 

 

 اجتماع التنسيق

 

 (إعداد أدوات بناء القدرات )مثل وحدات على اإلنترنت لحلقات العمل

 

 حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات 2

؛ (01الموظفون؛ الخدمات االستشارية )
 (031االجتماعات )

(؛ 01الموظفون؛ الخدمات االستشارية )
 (21االجتماعات )

الموظفون؛ الخدمات االستشارية ومواد 
 (011التدريب )

 الموظفون؛ حلقات العمل

 

021,1 

 

21,1 

 

011,1 

 

481,1 
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البند 
 رقم

المرجع في 
 الوثيقة

/1/Add.2 

مراجع التوصيات/مشاريع 
 المقررات

التكاليف مقدرة  اآلثار المالية الوصف
ت بآالف دوالرا

 الواليات المتحدة

 

   (14بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها )المادة  زيادة التوعيةتدابير ل   18

الصفحة  
55 

الصادرة عن  3/2التوصية 
اللجنة الحكومية الدولية 

  (0لبروتوكول ناغويا )الفقرة 

 (01) سفرن؛ الالموظفو   وتنفيذهاالضطالع بأنشطة لزيادة التوعية لدعم التصديق على البروتوكول 

 01,1 

   (43الحاجة إلى آلية عالمية متعددة األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه اآللية )المادة    19

الصفحة  
22 

الصادرة عن  2/2التوصية 
اللجنة الحكومية الدولية 

  3لبروتوكول ناغويا )الفقرة 
  أ(

الصادرة عن  2/2التوصية 
اللجنة الحكومية الدولية 

 3كول ناغويا )الفقرة لبروتو 
 ب(

 التكليف بإجراء دراسة

 

 

 اجتماع الخبراء

(؛ 31الموظفون؛ الخدمات االستشارية )
 (01السفر )

 

 

 (21) اجتماعات الخبراءالموظفون؛ 

 

21,1 

 

 

21,1 

 4 481  المجموع الفرعي )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(   

 ,4507  في المائة( 40تكاليف دعم البرامج )   
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البند 
 رقم

المرجع في 
 الوثيقة

/1/Add.2 

مراجع التوصيات/مشاريع 
 المقررات

التكاليف مقدرة  اآلثار المالية الوصف
ت بآالف دوالرا

 الواليات المتحدة

 4 ,0057   المجموع )بآالف دوالرات الواليات المتحدة(     

__________ 

 

 

 

 

 

 
 


