
 عدد محدود طبع،  األمم المتحدة محايدة مناخيالجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .لمندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافيةويرجى من ا  .من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية
 رابعالاالجتماع 

 2008أيار / مايو16-12 ،بون
 ∗المؤقت دول األعمال من ج9البند 

 
 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبرنامج عمل  المقترحة لالميزانية

 2010-2009لفترة السنتين 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 ضميمة
 برامج والبرامج الفرعية والموارد الالزمةأنشطة ال

كي تـتمكن   من الموارد ل  العامة  حتياجات  الا،  UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 األمين التنفيذي، في الوثيقة      شرح
وتقدم تلك .  2010-2009 لفترة السنتين - لكل من االتفاقية وبروتوكول السالمة األحيائية     –تنفيذ برنامج العمل    األمانة من   

-UNEP/CBD/COP) وللبروتوكول   (UNEP/CBD/COP/9/27)الوثيقة تفاصيل أخرى عن الميزانيات المقترحة لالتفاقية        
MOP/4/7)  .  مشاركين في االجتماع الرابع لمؤتمر األطـراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي               ال األمر على ولتسهيل

حصـريا  نشطة البرامج والبرامج الفرعية والموارد الالزمة التي تتعلـق          ألالبروتوكول، تقدم المذكرة الحالية هذه العناصر       
 .ببروتوكول قرطاجنة

 اإلدارة الشاملة )أ(
عرض عام 
 للمسؤوليات

تحضير وخدمة اجتماعـات مـؤتمر      رة شاملين لبرنامج العمل في إطار بروتوكول السالمة األحيائية؛          تنسيق وإدا 
 والهيئات الفرعية األخرى المنشـأة بموجـب   (COP-MOP)األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول     
ول المسـائل ذات     ح (COP) ومؤتمر األطراف    COP-MOPعمليات البروتوكول؛ تنسيق المساندة إلى اجتماعي       

 .الصلة؛ التمثيل الخارجي؛ تحديد وإرشاد تطوير األعمال بشأن القضايا الناشئة في إطار البرنامج
النتائج 
 1المتوقعة

 

                                                
∗  UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/1 
 . التي تقدم عرضا عاما لمسؤوليات رؤساء اإلداراتUNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 في الوثيقة 2انظر الحاشية رقم   1
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العالقات 
 الخارجية

األطراف والحكومات، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية األخرى، ومؤسسات التمويل الثنائيـة             
 األطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة، والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة، والمؤسسـات         والمتعددة

األكاديمية ومؤسسات البحوث، والصحافة ووسائل اإلعالم، وأمانات االتفاقيات األخرى، والشـبكات اإللكترونيـة      
 .لعاملالتصال، والمجموعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع الخاص والجمهور ا

الوظائف 
 المعتمدة

P-5 - كبير مسؤولي البرنامج؛ سكرتيرة من فئة الخدمات العامة (G-6) 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

P-3 - يموله يونيب)) يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة ( مسؤول إدارة الصندوق. 

 :تكاليف الموظفين.   1
  دوالر1 647 800 :2010 دوالر 1 600 300 :2009

 اجتماعات مكتب األطراف في البروتوكول.  2
  دوالر60 000 :2010  دوالر50 000 :2009

 التعاقد من الباطن/مستشارون.   3
  دوالر25 000 :2010  دوالر25 000 :2009

 :سفر في مهام رسمية.  4
  دوالر60 000 :2010  دوالر60 000 :2009

 جتماعات اللجنة االستشارية المؤقتة للسالمة األحيائيةا.  5
  دوالر40 000 :2010  دوالر40 000 :2009

 )اجتماع في السنة(اجتماعات فريق االتصال .  6
  دوالر35 000 :2010  دوالر35 000 :2009

 COP-MOPاجتماع .  7
  دوالر400 000 :2010  دوالر0 :2009

 ) في السنة2(المتثال اجتماعات لجنة ا.  8
  دوالر95 000 :2010  دوالر95 000 :2009

 فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر.  9
  دوالر0 :2010  دوالر80 000 :2009

 :وقت عمل إضافي/مساعدة مؤقتة.  10
  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000 :2009

 المصروفات التشغيلية العامة.  11

 الموارد الالزمة

  دوالر254 600 :2010  دوالر248 100 :2009
 تنفيذ بروتوكول السالمة األحيائيةتمكين برنامج ل )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

 .تشجيع وتسهيل التنفيذ الفعال للبروتوكول

النتائج 
 2المتوقعة

للبروتوكول (
 )ككل

 :الوسائل
وتوكول واالجتماعات في الفترة الفاصلة  خدمة اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البر         •

 ؛18التي قد تنعقد لمعالجة المسائل المتعلقة بالمادة 
مـن  18اإلسهام في برامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المسائل العلمية مثل تنفيذ المـادة                  •

 ؛)األنواع الغريبة(االتفاقية 

                                                
ويشير القسم األخير .  ترد إشارات إلى النتائج والنواتج اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل محددة في األقسام أدناه:  مالحظة  2

 .أيضا إلى الصالحيات
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جتماع لألطراف في البروتوكول بشأن القواعد واإلجـراءات        تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كا       •
 الدولية المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي؛

 تحضير الوثائق المطلوبة لالجتماعات؛ •
تحديد ونشر المعلومات ذات الصلة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات بناء القدرات فـي             •

للمبادرات القائمة لبنـاء    ) غرفة تبادل المعلومات  (ل كنقطة اتصال مركزية     مجال السالمة األحيائية، أي العم    
 القدرات في مجال السالمة األحيائية، لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون على المستويين الدولي واإلقليمي؛

ليقـات  تحضير ونشر التقارير الموجزة عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على أساس التع        •
 المقدمة من الحكومات والمنظمات المعنية؛

تحديد مجاالت التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئات ذات الصـلة بخصـوص المسـائل المتعلقـة             •
 بالبروتوكول؛

تنظيم، شريطة توافر التمويل، اجتماعات تنسيق دورية للحكومات، والمنظمات المعنية والمانحين المشتركين             •
ة األحيائية؛ بناء القدرات للتشجيع على التعاون والتنسيق وتطوير أوجه التآزر بين مختلف مبادرات في السالم

 بناء القدرات من أجل تجنب االزدواجية في العمل وعدم استخدام الموارد المحدودة بطريقة فعالة؛
لمقدمة من الحكومـات    تحضير التقارير المرحلية عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على أساس التعليقات ا             •

 والمنظمات المعنية؛
 تحليل وتلخيص احتياجات وأولويات البلدان المختلفة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؛ •
تحديد التمويل الثنائي والمتعدد األطراف الحالي والفرص األخرى لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية               •

 ى البلدان؛وتقديم مشورة عن ذلك إل
 جعل البلدان على دراية بالتطورات المهمة فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ •
تنفيذ أي طلبات أخرى من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول بخصـوص بنـاء                  •

 القدرات؛
 كول االتصال في مجال بناء القدرات؛اإلسهام في تطوير وتنفيذ جهود اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتو •
 التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية األخرى؛ •
 تطوير الجدول خبراء وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ •
 إدارة جدول خبراء السالمة األحيائية وفقا للخطوط اإلرشادية المؤقتة؛ •
 وبناء القدرات لصنع القرار؛إعداد جدول الخبراء لمساعدة األطراف على تقييم المخاطر  •
 تتاح في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المعلومات ذات الصلة لمساعدة األطراف في صنع القرار؛ •
 . االتصال مع المنظمات والخبراء المعنيين والسعي للحصول إلى مدخالت منهم •

 .اف القائمة باالستيرادإجراءات وآليات لتسهيل صنع القرار في األطر.  1 النتائج المتوقعة
تقديم المساندة الالزمة لألطراف المؤهلة التي تحتاج إلى إجراء تقييم للمخاطر، واستعراض تقارير تقييم المخاطر؛  

 .وتصميم أو استعراض تدابير إدارة المخاطر بغية اتخاذ قرار بشأن الواردات من الكائنات الحية المحورة
 .من البروتوكول 7، الفقرة 10المادة :  الصالحية
إعداد إجراءات مدفوعة بالطلب وآليات لتسهيل صنع القرار؛ تجميع معلومات عن احتياجات األطراف             :  الوسائل

 .لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر
 المسؤولية والجبر التعويضي.  1 

 .COP-MOP الصادر عن BS-1/8 من البروتوكول، المقرر 27المادة :  الصالحية
سهيل عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص من الخبـراء القـانونيين والتقنيـين المعنـي            ت:  الوسائل

بالمسؤولية والجبر التعويضي حسبما ينص عليه في شروط تكليفه من خالل جمع المعلومات، والتحضير لتحليـل             
هام في عمـل االتفاقيـة بشـأن    المسائل العامة التي تتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي، وتجميع الخيارات؛ اإلس  

 . من االتفاقية14 من المادة 2القضايا المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة 
 .تحديد العناصر التي يمكن إدراجها في نظام للمسؤولية والجبر التعويضي للبروتوكول:  النواتج



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7/Add.2 
Page 4 

 
 
 الرصد وإعداد التقارير.  2 

 .ول على أساس تحليالت التقارير المقدمةتنفيذ محسن ألحكام البروتوك
 . من البروتوكول33المادة :  الصالحية
 .تجميع وتحليل التقارير الوطنية العادية األولى المقدمة من األطراف بشأن تنفيذ البروتوكول:  الوسائل

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية.  3 
 . من البروتوكول18المادة :  الصالحية

تجميع المعلومات والتشاور مع الهيئات الدولية ذات الصلة بغية تسهيل النظـر مـن جانـب مـؤتمر                :  ائلالوس
األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الحاجة إلى مقاييس وطرائق إعداد المقاييس بخصـوص               

 .أساليب تحديد الهوية، والمناولة، والتعبئة والنقل
 االمتثال.  4 

 .COP-MOP الصادر عن BS-1/7 من البروتوكول، المقرر 34المادة :  ةالصالحي
استالم أي تعليقات بخصوص امتثال أي طرف في حد ذاته أو طرف تجاه طرف آخر؛ إتاحة التعليقات          :  الوسائل

المتثال مع الرد والمعلومات التي قد يقدمها الطرف المعني؛ تجميع إلى األطراف المعنية؛ إحالة التعليقات إلى لجنة ا
المعلومات عن خبرة آلية االمتثال في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى وإتاحتها إلى لجنة االمتثال         

 .التابعة للبروتوكول
 التعاون مع المنظمات والترتيبات والعمليات ذات الصلة.  5 

افع البروتوكول من العمليات الجارية ذات الصلة، والبناء عليها، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات  تنفيذ من 
 .الصلة

 واألحكام األخرى في البروتوكول؛) ج(4، الفقرة 29المادة :  الصالحية
 . والمقررات األخرى ذات الصلةBS-II/6، و BS-I/12، المرفق، المقرران )ز(1الفقرة 
مثل (التقدم بطلب الحصول على صفة المراقب في الهيئات واللجان ذات الصلة أو متابعة الطلب السابق :  لالوسائ
 ). التابعة لمنظمة التجارة العالميةSPS/TBTلجنان 

 
الوظائف 
 المعتمدة

 ؛P-3؛ مسؤول الشؤون القانونية بدرجة P-4مسؤول الشؤون القانونية وشؤون السياسة بدرجة 
 ). في المائة50بنسبة  (G-7ج بدرجة مساعد برنام

 
 تقييم المخاطر . )أ(6 

فهم مشترك وتنفيذ فعال من الحكومات ألحكام تقييم المخاطر في البروتوكول، بما في ذلك اسـتعراض وتحليـل                  
 ).2(15تقييمات المخاطر المقدمة من المصدرين بموجب المادة 

بخصوص توضيح المسائل المتعلقة بتقيـيم المخـاطر؛     COP-MOPتسهيل تنفيذ أي مقرر صادر عن       :  الوسائل
 بخصوص إعداد إرشادات وإطار لنهج مشترك في مجـال تقيـيم           COP-MOPتسهيل تنفيذ أي مقرر صادر عن       

 .المخاطر
 إدارة المخاطر.  )ب(6 

ظمـات ذات   اإلدارة الفعالة للكائنات الحية المحورة على أساس فهم مشترك واتفاق بين الحكومات والهيئات والمن             
 .الصلة بخصوص نهوج إدارة المخاطر وأولويات للتدابير اإلدارة

؛ التعاون مع الهيئات 5، الفقرة 16 بخصوص المادة COP-MOPتسهيل تنفيذ أي مقررات صادرة عن    :  الوسائل
 IPPC، بما في ذلك مع      )مثل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر    (المعنية بخصوص الجوانب العلمية في البروتوكول       

، OIE، و Codexمثل (والهيئات األخرى ) 34 إلى 31 الصادر عن مؤتمر األطراف، الفقرات من 6/20المقرر  (
 ).WTO، و OECDو 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/7/Add.2 
Page 5 
 

الوظائف 
 المعتمدة

P-4 متشارك( مسؤول للتقييم العلمي( 
P-3 متشارك( مسؤول إلدارة المخاطر( 

الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

GS -المسائل العلمية   

 االتصال وبناء القدرات.  7 
 .(CEPA)أو تطوير بناء القدرات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة /توحيد وتعزيز و

 .COP-MOP الصادر عن BS-II/13، والمقرر 6/19 من االتفاقية، المقرر 13المادة   :الصالحية
عـات، والنشـرات الصـحفية،      النهوض بالتوعية العامة والتثقيف بشأن البروتوكول من خالل المطبو        :  الوسائل

والموقع اإللكتروني والوسائل األخرى؛ تطوير وتنفيذ استراتيجية االتصال التابعة لبروتوكول قرطاجنة للسـالمة              
أو تطـوير  /األحيائية؛ االستجابة للطلبات من الجمهور للحصول على معلومات ووثائق عن البروتوكول؛ تعزيز و       

ـ      من أجل تسويق التنوع البيولوجي والسالمة األحيائية والتشـجيع علـى            CEPAبناء قدرات األطراف المتعلقة ب
تعميمهما في عمل القطاعات األخرى؛ تطوير مزيد من القدرة المهنية لدى المعلمين وأخصائي االتصال؛ وتعزيز               

 .مشاركة أصحاب المصلحة وتطوير المجتمعات من خالل برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة
 ).النشرات الصحفية، النشرات اإلخبارية والكتيبات(  مواد التوعية بالتنوع البيولوجي والسالمة األحيائية :النواتج

 .آليات للنهوض ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول.  8 
، 14لفقـرة   ، ا EM-1/3 و   3/6،  2/4 من البروتوكول، والمقررات     3، الفقرة   28، والمادة   22المادة  :  الصالحية

 .COP-MOP الصادرة عن BS-II/3 و BS-I/5 و BS-I/4الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ والمقررات 
بما في ذلك حفظ قواعد بيانات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ومركز            (إدارة آلية التنسيق    ) 1:  (الوسائل

مة األحيائية، خدمة شبكة بناء القدرات في مجال    موارد معلومات السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات السال        
مساندة الحكومات والمنظمـات  ) 2(؛ )السالمة األحيائية، إدارة الصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة األحيائية 

المعنية في تنفيذ خطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السالمة األحيائية والمقررات األخرى                
 .COP-MOP بناء القدرات الصادرة عن بشأن

الوظائف 
 المعتمدة

P-4؛ في المائة إلى السالمة األحيائية100على أن ينقل بنسبة ) متشارك(بناء القدرات / مسؤول الشؤون البيئية 
P-2 مسؤول إعالمي؛ مساعد برنامج (G-7))  في المائة50بنسبة .( 

 
 ومات السالمة األحيائيةتبادل المعلومات وآلية غرفة تبادل معل.  9 

 .BS-II/3؛ BS-I/3 من البروتوكول؛ المقرران 20المادة :  الصالحية
 تسهل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تبادل المعلومات عن الكائنات الحية المحورة وتساعد األطراف        ) أ( 

 .على تنفيذ البروتوكول
إدارة : ت لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بمـا فـي ذلـك           تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوا    :  الوسائل

وتحسين هيكل وتصميم البوابة المركزية للغرفة؛ تصميم واستعراض وتنفيذ النماذج المشتركة إلبالغ المعلومات؛              
مواصلة تطوير وتوسيع مركز موارد معلومات السالمة األحيائية؛ المساعدة في أنشطة بنـاء القـدرات لتبـادل                 
المعلومات وإدارة المعرفة؛ مساندة عمل اللجنة االستشارية غير الرسمية التابعة لغرفة تبادل معلومـات السـالمة         
األحيائية؛ إجراء استعراض ثاني لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ومقارنة التحسينات ببيانات خط األساس   

 .القائمة
جميـع  تمكـين   ات من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة؛          دة من المعلوم  يزامتكمية  إتاحة  :  تائجالن

 الحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خالل غرفة تبادل معلومات السـالمة األحيائيـة؛          مناألطراف  
تحسين سهولة اإلبالغ والحصول على المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ خطة اسـتراتيجية               

 .فيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ تطوير وتنفيذ برنامج عمل طويل األجللتن
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 .  تعزيز التعاون الدولي في تبادل معلومات السالمة األحيائية)ب( 

التعاون مع المنظمات المعنية في إعداد بروتوكوالت تبادل المعلومات ذات الصلة؛ تسهيل إعداد معايير :  الوسائل
 .بادل معلومات السالمة األحيائية؛ إبرام مذكرات تفاهم مع المنظمات المعنيةمتسقة لت

إسهامات إلعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األحيائية؛ زيادة استعمال غرفة تبادل معلومـات        :  جالنتائ
 .الوكاالتالسالمة األحيائية كمصدر للمعلومات عن السالمة األحيائية؛ تحسين التعاون فيما بين 

 
 .تعزيز بناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية)  ج( 

 .التعاون مع منظمات بناء القدرات؛ تنظيم حلقات عمل للمساعدة التقنية باستعمال الموارد المتاحة:  الوسائل
في الوقت المناسب من خالل غرفة تبادل معلومات       تمكين جميع األطراف من الحصول على المعلومات        :  جالنتائ

السالمة األحيائية؛ إتاحة مزيج من المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات، واستعمال المعلومات من غرفـة              
 .المعلومات في المساعدة على صنع القرار في إطار البروتوكول

العالقات 
 الخارجية

فة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ المنظمات الدولية العاملة بنشاط في ممثلو الحكومات والجهات الوطنية في غر
 .تبادل المعلومات، بما في ذلك الفاعلون من األوساط األكاديمية وقطاع الصناعة والفاعلون الحكوميون

الوظائف 
 المعتمدة

 أن ينقـل إلـى السـالمة        على) متشارك( غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       - P-4مسؤول برنامج بدرجة    
  في المائة100األحيائية بنسبة 

علـى أن ينقـل إلـى السـالمة         ) متشارك(، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       G-7مساعد برنامج بدرجة    
  في المائة100األحيائية بنسبة 

الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

 G-7مساعد نظم المعلومات بدرجة 

 
---- 


