
طبع عدد محدود من هذه ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل 
 ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.. الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 االجتماع السادس
 2112رين األول أكتوبر/تش 5-1حيدر آباد، الهند، 

 *من جدول األعمال المؤقت 8البند 

 قرطاجنة للسالمة األحيائيةالميزانية المقترحة لبرنامج عمل بروتوكول 
 3102-3102 للسنتين

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة –أوال 

ألطراف في ل العامل كاجتماعطلبت األطراف إلى األمين التنفيذي، في االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف  -1
إعداد وتقديم ميزانية برنامجية لخدمات األمانة منها ، جملة أمور، BS-V/5األحيائية في مقرره  للسالمةبروتوكول قرطاجنة 

الفروق في تكاليف الموظفين  تفسير، بما في ذلك 3112-3112 للسنتينوبرنامج عمل السالمة األحيائية للبروتوكول 
 في االجتماع السادس لألطراف في البروتوكول. انظر فيهتكيما  رهاآثاواألنشطة بين البدائل وكذلك 

 :كما طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يقدم ثالث ميزانيات بديلة استنادا إلى -3
 النمو المطلوب للميزانية البرنامجية؛ معدل تقدير )أ(

في المائة من حيث  11بنسبة  3113-3111زيادة الميزانية البرنامجية األساسية عن مستوى ميزانية  )ب(
 القيمة االسمية؛
 بالقيمة االسمية. 3113-3111اإلبقاء على مستوى الميزانية البرنامجية األساسية للسنتين  )ج(

 نطاق المذكرة -ألف
ون فيه الميزانية البرنامجية لخدمات األمانة لبروتوكول السالمة األحيائية، بالقدر الذي تك المذكرةتتضمن هذه  -2

التي يقترحها األمين التنفيذي كيما ينظر فيها االجتماع الخامس لمؤتمر األطراف العامل  ،2112-2112للسنتين  ،مستقلة
 .ويعتمدها كاجتماع لألطراف في البروتوكول
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 من: المقترحهذا يتكون و -2
 (؛ابرنامج السالمة األحيائية )القسم ثاني على نظرة عامة )أ(

 ؛(االتفاقية )القسم ثالثا مع شتركة لبروتوكول السالمة األحيائيةتكاليف المال )ب(
تحديد تكاليف الميزانية المقترحة للسنتين  أخذت في االعتبار عندواالفتراضات الرئيسية التي العوامل  )ج(

 (؛ا)القسم رابعلحاجة إلى موارد إضافية لوتوضيح  2112-2112
مة األحيائية بما في ذلك جداول موجزة عن المتطلبات من المتطلبات من الموارد لبروتوكول السال )د(

( )القسم خامسا(. وترد معلومات تفصيلية بشأن BGالموظفين والموارد للبرامج من الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني 
 ؛UNEP/CBD/COP/11/10/Add.1األنشطة واالحتياجات من الموارد حسب البرنامج والبرنامج الفرعي في الوثيقة 

ألطراف لاجتماع كلينظر فيه مؤتمر األطراف العامل  مقرر عناصر مشروعترد أيضا في هذه الوثيقة  (ه) 
 استنادا إلى البرنامج المقترح. عن هذا الموضوعفي البروتوكول في اجتماعه السادس 

لبروتوكول من الصندوقين ويشتمل المرفقان األول والثاني على موجزات للمتطلبات من الموارد لبرنامج عمل ا -5
الخاص  (BI) الصندوق االستئماني الطوعي في المساهمةانخفاض يالحظ أن  غير أنه. ، على التواليBIو BHاالستئمانيين 

تحمل تكاليف  إالاألمانة ال تستطيع ولتسهيل مشاركة األطراف في البروتوكول قد أثرت سلبا على مشاركة البلدان النامية. 
المشارك في عمليات  المندوبتكمن المشكلة في أن والتفاقية والبروتوكول لكال االجتماعين. في اطرف  مندوب واحد لكل

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع يرغب قد والسالمة األحيائية.  ا في مجالكون بالضرورة خبيريقد ال البروتوكول 
 وق االستئماني.على المساهمة في هذا الصندفي البروتوكول عل حث األطراف  لألطراف

 ويشتمل المرفق الثالث على االشتراكات المقررة على األطراف وفقا للميزانية المقترحة. -6
الفقرتين  المطلوبة فيمتعلقة بالميزانية والموظفين الرقام االفتراضات واألويشتمل المرفقان الرابع والخامس على  -7

في المائة  11بنسبة  2112-2111الميزانية البرنامجية عن مستوى بزيادة والمتعلقتين ، BS-V/7)ب( و)ج( من المقرر 22
، على االسميةبالقيمة  2112-2111، واإلبقاء على الميزانية البرنامجية األساسية على نفس مستوى ميزانية االسميةبالقيمة 
 .التوالي

إلى الهيكل  3113-3111ئية للسنتين ويستند برنامج العمل المقترح والميزانية المقترحة لبروتوكول السالمة األحيا -8
الجبر كوااللمبور بشأن المسؤولية و-ناشئة عن بروتوكول ناغويا ةظرتتوقع أيضا تطورات منيو الحالي لألمانة وخبراتها.

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وزيادة الدعم لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة.لالتكميلي  يالتعويض
أن الميزانية البرنامجية المقترحة تمثل أفضل تقديرات األمانة عن أعمالها على مدار السنتين ويالحظ أيضا  -9

مؤتمر األطراف العامل ل السادسجتماع االلمقررات واإلرشادات الصادرة عن لالقادمتين وستخضع للتعديل استجابة 
 .كاجتماع لألطراف في البروتوكول، حسب االقتضاء

 رة عامةنظ -ثانيا
 بروتوكول السالمة األحيائية لالتركيز البرنامجي  -ألف

 السالمة األحيائية شعبة
لمقررات األطراف  منظمة بحيث تستجيب على نحو فعالموظفا  12من تتألف التي شعبة السالمة األحيائية إن  -11

أيضا إلى المساهمة  الشعبةيهدف عمل ول. وتقدم الدعم الالزم لتنفيذ البروتوكول في إطار الخطة االستراتيجية للبروتوكو
 لتنوع البيولوجي.لآيشي من أهداف  19و 17و 12و 11و 9و 7و 2في األهداف 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/6/Add.1 

Page 3 

 

فعالة من حيث والشامل للسالمة األحيائية بطريقة منسقة العمل نفذ برنامج ُييضمن أن  ، وهومدير القسمرأس يتو -11
منذ  زيادة مطردة زاد والذي، الشعبةرنامج عمل بب وُيضطلع. تياجاتتستجيب لالحبطريقة الوقت المناسب وفي والتكلفة 

وحدة السياسات العامة ( 1الفرعية: ) هاوحداتواعتماد البروتوكول، من خالل الوحدات التشغيلية األساسية الثالث التالية 
بناء وحدة ( 2) ؛والمسائل العلميةالمعلومات  تقاسمتبادل معلومات السالمة األحيائية ووحدة غرفة ( 3) والشؤون القانونية؛

 .ةوالتوعية العاموالترويج القدرات 
الفرعية عمل الهيئات مسؤولية كفالة سير و يتولى المدير أيضاوباإلضافة إلى إدارة برنامج عمل الشعبة،  -13

 كفالةمسؤول عن  ديرالمواليتها في إطار البروتوكول. كما أن وفقا لوالعمليات بموجب بروتوكول قرطاجنة على نحو فعال 
وإقامة شبكات تعاونية وتعزيز الصالت الدورية والمالئمة والمناسبة مع األنشطة األخرى بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي 

غير الحكومية والمؤسسات المنظمات مع المنظمات ذات الصلة مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية و
لتنفيذ على نحو فعال تعزيز التعاون والشراكات من أجل البحوث والصناعة والقطاع الخاص  األكاديمية ومؤسسات

  بناء القدرات.وييسر أنشطة دعم وتوفير المساعدة التقنية لألطراف أيضا نسق ي المديرفإن عالوة على ذلك، و. البروتوكول
 القانونية العامة والشؤون السياسة

التي يترأسها حاليا موظف  ،للسياسة العامة والشؤون القانونية حدة التشغيلية األساسيةولالمسؤولية الرئيسية ل إن -12
دعم وتيسير التصديق أو االنضمام السريع برامج ويساعده موظف شؤون قانونية وموظف خدمات عامة، تتمثل في 

وتتولى الوحدة معالجة المسائل  كر.في وقت مبدخوله حيز النفاذ والجبر التعويضي ولبروتوكول التكميلي بشأن المسؤولية ل
في القانونية العامة والشؤون اتساق السياسات شرف على وت القانونية التي تتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

ين القوانو ،آخر التطورات في مجال القانون البيئي الدولي تتابعوحدة الوعالوة على ذلك، فإن  السالمة األحيائية. شعبةعمل 
، والقضايا القانونية أو النزاعات التي تشمل الكائنات الحية المحورة لسالمة األحيائيةاالمتعلقة ب ةالوطني والمبادئ التوجيهية

 .المعنيينلالستخدام من قبل موظفي البرامج  إخطارات وتعد
؛ ء اآلخرين في اللجنةالرئيس واألعضاببروتوكول عن طريق االتصال اللجنة االمتثال بموجب  الوحدةتساعد  -12

ترتيبات االمتثال عمل و على الخبراتجمع المعلومات وإجراء دراسات و؛ اللجنة الجتماعات الضروريةوإعداد الوثائق 
عملها. وتوفر الوحدة أيضا  لتيسيروتقديم النتائج إلى اللجنة األخرى المتعددة األطراف االتفاقات البيئية إطار  في هةالمشاب

بموجب البروتوكول  ابالتزاماتهلوفاء في ا واجههاتالتي الصعوبات بشأن طلب، عند الالقانوني والمعلومات،  ألطراف الرأيل
بشأن  تعليقاتالعامة التي تنشأ أثناء تنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في البروتوكول بما في ذلك توفير شأن المسائل بأو 
  لسالمة األحيائية.ل الوطنيةطر األ
عامة، يرد موظفو الوحدة أيضا على االستفسارات المقدمة من الطالب والباحثين والوكاالت ذات الصلة  وبصفة -15

على ذلك شتمل يوالجهات األخرى المهتمة بالسالمة األحيائية، فيما يتعلق بفهم وتنفيذ بروتوكول السالمة األحيائية. و
ألخرى عند دعوتهم بغية تقديم البروتوكول وتوفير معلومات المشاركة في حلقات النقاش وحلقات العمل وبرامج الترويج ا

 .عن حالة تنفيذه
اجتماعية أي آثار  بشأنالبحوث وتبادل المعلومات  يفي مجالتيسير التعاون  عن مسؤولةوحدة الكما أن  -16
وتحديد  والتعبئةوالنقل مناولة البلسالمة األحيائية فيما يتعلق في مجال اوحدة في مبادرات بناء القدرات التساهم و. اقتصاديةو

في العاملة بشكل إيجابي التعاون مع المنظمات األخرى على للعمل االتجاه الرئيسي ينطوي والهوية بموجب البروتوكول. 
 –المشاركة في مبادرة الجمارك الخضراء ذلك على مل تالمجاالت المتصلة بالتجارة والبيئة والكائنات الحية المحورة. ويش

وتيسير  التي تؤثر على البيئةالسلع بمنع االتجار غير المشروع تعمل على المنظمات الدولية المتعاونة بين  كةاشروهي 
 التجارة المشروعة.
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 العلمية  والمسائلتبادل معلومات السالمة األحيائية وتقاسم المعلومات غرفة 
ثالثة والبيئة لشؤون مكتب و يةبومات حاسيساعده موظف نظم معلووموظف برامج الوحدة، التي يترأسها هذه إن  -17

المعلومات  وتقاسمفعال على نحو تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة عن تشغيل  ةمسؤول، برامجالمساعدي من 
 وتطوير وتشغيل غرفة تبادلالسنوات  ةمتعددالالعمل مج اوحدة نجاح برالضمن وت. لبروتوكولبموجب اوالمسائل العلمية 

لتحسين  تهاووظيف( هيكل البوابة المركزية 1: )يةعناصر برنامجمن خمسة البرنامج يتألف . ولسالمة األحيائيةمعلومات ا
الحتياجات المحددة السالمة األحيائية استجابة ل من غرفة تبادل معلوماتسهولة اإلبالغ والحصول على المعلومات 

 ها لغرفة تبادل معلوماتالمعلومات التي يجري حاليا إبالغ لزيادة كمية تهامحتوى المعلومات وإدار (3)و ؛للمستخدمين
الكائنات الحية المحورة  بشأنالمعلومات والخبرات  تقاسم( 2)وضمان تقديمها في الوقت المناسب؛ و، السالمة األحيائية

بناء  (2)و ؛ةالسالمة األحيائي مستخدمي غرفة تبادل معلوماتللسالمة األحيائية ا وسع من معلوماتأمجموعة إلتاحة 
البلدان التي ليس لديها القدرات الالزمة حصول لضمان وتيسير الحصول على المعلومات عن طريق غير اإلنترنت القدرات 

أن يكون بإمكانها الحصول على ضمان وعلى المعلومات  على الوصول إلى البوابة المركزية القائمة على اإلنترنت
 استعراض األنشطة. (5)و ؛في الوقت المناسبالمة األحيائية الس غرفة تبادل معلوماتمعلومات من ال

خصصة على لنقاش الما وأفرقةالمفتوح العضوية اإلنترنت وسائل مبتكرة مثل منتدى باستخدام وحدة، ال ووسعت -18
ات بشأن مناقشال نطاق، السالمة األحيائية غرفة تبادل معلوماتاإلنترنت من خالل  المؤتمرات المباشرة علىنترنت واإل

ومن شأن نتائج هذه المناقشات أن تغذي بطريقة فعالة من حيث التكلفة.  الباحثينالمسائل العلمية بين مجموعة واسعة من 
 فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر.أعمال العمليات مثل 

وأشكال عامة منقحة تيسر عملية تقديم ولدى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية اآلن قسم جديد تماما للتسجيل  -19
صفحات غرفة تبادل جميع كتب مساعدة يتعلق بقسم التسجيل ونظام على الحاسوب لتيسير ترجمة معد المعلومات. وُأ

ترجم حدث حاليا قسم التسجيل في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وُيمعلومات السالمة األحيائية على اإلنترنت. وُي
. البيانية ت األمم المتحدة الست. وهناك أداة على اإلنترنت إلجراء تحليالت إحصائية للبيانات وعرضها بالرسومإلى لغا

وتدير الوحدة بانتظام السجالت الوطنية والمرجعية المقدمة من جميع فئات مستخدمي غرفة تبادل معلومات السالمة 
غرفة في لمستشارين اإلقليميين إلى اتدريبا الوحدة  كما يقدم موظفو مساعدة إلى نقاط االتصال الوطنية.الاألحيائية وتقدم 

 .مرفق البيئة العالمية-تبادل معلومات السالمة األحيائية الذين يعملون في مشروع بناء القدرات التابع لليونيب
طر وإدارة المخاطر، األطراف في تنفيذ األحكام المتعلقة بتقييم المخاإلى مساعدة تقديم على تشرف هذه الوحدة و -31

فضال عن الرد على أي استفسارات تقنية أو علمية ترد من األطراف. وباإلضافة إلى ذلك، تيسر الوحدة عمليات إعداد 
اإلرشادات لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر. ويقوم موظفو الوحدة بإعداد وثائق أساسية وإعالمية ألي هيئة فرعية علمية 

يين المخصص لتقييم المخاطر ومحفل المناقشة بشأن غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، وإدارة مثل فريق الخبراء التقن
التنظيم العام لهذه االجتماعات وسيرها بطريقة سلسة. كما تحدد الوحدة المعلومات التقنية والدروس المستفادة وأفضل 

  .مة األحيائيةالممارسات وتتيحها لألطراف من خالل غرفة تبادل معلومات السال
كما أن الوحدة تنسق وتيسر إعداد المواد التدريبية بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى )اتفاقية آرهوس  -31

التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ واالتفاقية الدولية لحماية النباتات؛ وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(، والمنظمات 
 .لبناء القدرات لدى األطرافمن بين تلك المستخدمة هذه المواد التدريبية و الدولية.

( تعد وتستعرض سجالت جديدة للكائنات الحية المحورة والجينات والكائنات؛ 1)وحدة الوعالوة على ذلك، فإن  -33
لحية المحورة والجينات والكائنات تحتفظ بالسجالت القائمة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بشأن الكائنات ا (3و)
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( تعد نماذج 2( تضمن ربط سجالت تقييم المخاطر بصورة صحيحة بسجالت الكائنات الحية المحورة؛ و)2وتحدثها؛ و)
  .عامة منقحة لتقديم السجالت إلى قائمة السجالت الثالث المشار إليها أعاله وموجزات تقييم المخاطر

 العامة ةوالترويج والتوعيبناء القدرات 
موظف معاون  ، التي يتراسها موظف برامج ويساعدهتتمثل المسؤولية العامة لهذه الوحدة التشغيلية األساسية -32

أنشطة بناء القدرات والتوعية العامة والمشاركة بموجب البروتوكول. وتسهم الوحدة في  في تيسير تنفيذ، لشؤون اإلعالم
من البروتوكول من خالل إعداد وثائق أساسية  32وحدة األطراف في تنفيذ المادة وتدعم الزيادة رؤية ودعم البروتوكول. 

 وإعالمية وتقارير بشأن حالة تنفيذ المادة.
الوعي بالبروتوكول وبفهمه، عن طريق جملة أمور منها، برامج تؤدي إلى زيادة الوحدة تنفذ وباإلضافة إلى ذلك،  -32

وكول على اإلنترنت وإنتاج ونشر معلومات ومواد توعية )مثل النشرة اإلخبارية تقديم عروض وتولي مسؤولية موقع البروت
، وكتيبات، وصحائف وقائع، ومواد سمعية ومرئية(، وتنظيم أحداث ترويجية أخبار بروتوكول السالمة األحيائيةالمعنونة 

الجمهور، وتعزيز التغطية اإلعالمية  )األحداث الجانبية والعروض والمعارض العامة(، والرد على االستفسارات الواردة من
للمسائل المتعلقة بالبروتوكول، وتنظيم مؤتمرات صحفية وإجراء مقابالت شخصية، وإقامة اتصاالت بالصحفيين والمنظمات 

 .اإلعالمية المهتمة بمسائل السالمة األحيائية
القدرات الالزمة لتنفيذ البروتوكول على ( تيسير تنفيذ خطة عمل بناء 1: )علىاألساسية للوحدة الوظائف  وتشتمل -35

نحو فعال واإلبالغ عنها، بما في ذلك نشر المعلومات والدروس المستفادة وإعداد تقارير عن احتياجات األطراف من حيث 
( إدارة اآللية المالية، بما في ذلك اإلشراف على قواعد بيانات 3بناء القدرات وتقارير عن حالة تنفيذ خطة العمل؛ و)

لقدرات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وتنظيم اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات للسالمة ا
األحيائية وتقديم الخدمات فيها، وتنسيق اجتماعات الحكومات والمنظمات التي تنفذ و/أو تمول أنشطة بناء القدرات في مجال 

إدارة  (2األكاديمية التي تقوم بالتعليم والتدريب في مجال السالمة األحيائية؛ و) السالمة األحيائية؛ واجتماعات المؤسسات
قائمة الخبراء والصندوق الطوعي للخبراء، بما في ذلك: استعراض الترشيحات لإلدراج في القائمة ومدى اكتمال بيانات 

، ومساعدة األطراف على تحديد الخبراء المرشحين، والمحافظة على القائمة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
المناسبين من القائمة والتحقق من توافرهم والنظر في الطلبات المقدمة من األطراف للحصول على دعم من الصندوق 
الطوعي لسداد أتعاب الخبراء المختارين من القائمة وإعداد تقارير عن حالة القائمة والصندوق الطوعي وتشغيلهما؛ 

دوات لبناء القدرات وأدوات من الموارد وتنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن بناء القدرات وتدريب المدربين إعداد أ (5و)
( الشروع في التعاون مع المنظمات المعنية وتعزيزه، بما في ذلك مرفق البيئة 5لمصلحة األطراف بشأن مسائل محددة؛ و)

 .في مجال السالمة األحيائية العالمية ووكاالتها المنفذة ودعم مبادرات بناء القدرات

 التكاليف المتقاسمة -ثالثا
، على تقاسم تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف BS-V/5من المقرر  9في الفقرة  ،األطراف في بروتوكولوافقت  -36

 .3113-3111 للسنتين 15:85المشتركة التفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكول على أساس نسبة 
العمل المتعلق توزيع تنطبق على تزال  ال 15:85 متفق عليها منالنسبة الالل فترة السنتين الحالية أن لوحظ خو -37

 الوظائف السبع الحالية التالية المشتركة بين االتفاقية والبروتوكول:ب
  أقدم موظف قانوني(P5) 
  غرفة تبادل المعلوماتلبرنامج موظف (P4) 
  الحاسوبأنظمة موظف (P3) 
  اإلنموظف( ترنت واالتصاالتP3) 
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  المعارفموظف إدارة (P3) 
 ( مساعد عمليات الحاسوبG6) 
  مساعد برامج( الكمبيوترG6) 

 للسنتينالمتطلبات من التوظيف والموارد العوامل واالفتراضات المستخدمة في تقدير  -رابعا
3102-3102 

 (PSCتكاليف دعم البرنامج ) -ألف
في المائة كرسم للتكاليف العامة إلى برنامج األمم  12لمالية لألمم المتحدة، تسدد نسبة وفقا للنظام المالي والقواعد ا -38

من هذه المدفوعات إلى األمانة  في المائة 76ي. ويعيد اليونيب نااالستئمالمتحدة للبيئة لتغطية تكاليف إدارة الصندوق 
المستوى الفني )موظف وظائف ة واحدة في األمانة من للمساعدة في تغطية تكاليف خدمات الدعم لألمانة. وتمول حاليا وظيف

 .إدارة الصندوق( من تكاليف دعم البرنامج لبروتوكول السالمة األحيائية
 األرقام المستخدمة في حساب تكاليف الموظفين -باء

امة التي تختلف والتكاليف الع المرتباتتستند األرقام المستخدمة لحساب تكاليف موظفي الفئة الفنية )بما في ذلك  -39
مع تطبيق  2111إلى التكاليف الفعلية في عام  2112-2112 للسنتينمن محطة خدمة إلى غيرها( في الميزانية المقترحة 

 :، حسبما هو موضح في الجدول أدناهاألمم المتحدة في المرتبزيادة 

 2014 2013 2012 2011 ىالمستو

ASG 274,500 282,700 294,700 300,600 

D-1 226,000 233,000 240,300 244,600 

P-5 207,400 213,600 212,800 216,000 

P-4 172,400 177,500 200,000 203,900 

P-3 140,800 145,000 164,200 167,700 

P-2 105,500 108,500 129,700 132,800 

 73,200 71,100 60,000 58,000 الخدمات العامة

 االفتراضات -جيم
 :التالية اتفتراضااللى إللبروتوكول المقترحة ة البرنامجية تستند الميزاني -21

 لبروتوكول، بقدر ما تكون هذه التكاليف مستقلة؛لتتحمل األطراف في البروتوكول تكاليف خدمات األمانة  )أ(
 مقررالتفاقية والبروتوكول تماشيا مع بين افي المائة من التكاليف المتقاسمة  15يتحمل البروتوكول  )ب(

 لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف؛ الخامسجتماع اال
األمم  داخل في المرتباتتتضمن الزيادة اإللزامية التكاليف الفعلية التي  الموظفين تعكس مصروفات )ج(

 المتحدة فضال عن معدل عام للتضخم؛
 كول كل سنتين بالتزامنمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتولتعقد االجتماعات العادية  )د(
من البروتوكول، ما لم يقرر  22من المادة  7مع االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف عمال بأحكام الفقرة  )في تعاقب(

 خالف ذلك مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛
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 كول لمدة أسبوع واحد؛تعقد اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتو (ه)
تعقد اجتماعات المكتب مرتين في السنة ويفضل بالتزامن مع االجتماعات األخرى ذات الصلة.  (و)

وباإلضافة إلى ذلك، يعقد المكتب جلسات كل يوم خالل اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 
 البروتوكول؛
 مشاركا(؛ 15بناء القدرات )مع تمويل  من المتوقع عقد اجتماعات سنوية بشأن )ز(
 من كل إقليم(؛ ثالثةمشاركا ) 15 يتكون من االمتثالكل سنة للجنة واحد سيكون هناك اجتماع  )ح(
مع تمويل تعقد اجتماعات سنوية للجنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ) )ط(

 مشاركا(؛ 12
 لفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر؛ حدواعقد اجتماع ي )ي(
 ؛لفريق الخبراء التقنيين المخصص للتقييم واالستعراضيعقد اجتماع واحد  )ك(
 .االقتصاديةو االجتماعيةالعتبارات ل المخصصلفريق الخبراء التقنيين  واحدعقد اجتماع ي )ل(

 3102-3102 للسنتينالموارد من لبروتوكول امتطلبات  -خامسا
على البروتوكول منذ االجتماع  نبلدا أربعةطرفا بعد تصديق  162زاد إجمالي عدد األطراف في البروتوكول إلى  -21

لألطراف في البروتوكول. كما زادت األنشطة المضطلع بها بموجب برنامج عمل البروتوكول منذ اعتماد  الخامس
المتعلق كواللمبور التكميلي للبروتوكول -ناغوياتوكول برواعتماد ، وخاصة مع 3111بروتوكول قرطاجنة في عام 

، الوديع، باب التوقيع على األمين العام. وفتح لخطة االستراتيجية الجديدة للبروتوكولابالمسؤولية والجبر التعويضي وتنفيذ 
 القدرات والتوعية برنامج استباقي لبناءونتيجة . 3113 /آذارمارس 6إلى  3111 /آذارمارس 7من  التكميليالبروتوكول 

طرفان في  أودعحتى اآلن، و. تاريخ إغالق باب التوقيعبحلول بلدا على البروتوكول التكميلي  51وقع األمانة، نظمته 
مزيد من إلى الهناك حاجة و. الخاصة بهما بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وثائق التصديق على البروتوكول التكميلي

 .التكميليلى التصديق على البروتوكول العمل لدعم األطراف ع
حددت المجاالت التالية بوصفها أهدافا استراتيجية لنجاح تنفيذ وعند اعتماد الخطة االستراتيجية للبروتوكول،  -23

، وتحقيق االمتثال والفعالية، وتعزيز توافر وتبادل المعلومات ذات بناء القدراتإعداد أدوات وإرشادات، و البروتوكول:
التقييم ، والرصد واإلبالغ واالمتثال، والتوعية العامة والتثقيف والمشاركة(، وتبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة ة )الصل

  .، ضمن غيرهاواالستعراض
البروتوكول التكميلي بشأن دخول دعم تحقيق ، وخاصة لومع الزيادة المتوقعة في حجم العمل الذي سُيضطلع به -22

من أجل أداء تعزيز إلى الاألمانة تحتاج سوالتنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية،  ي حيز النفاذالتعويض الجبرالمسؤولية و
لألمانة  ةمن المقترح تعزيز شعبة السالمة األحيائية التابعو. مختلف عناصر الخطة بشكل متسقتسليم  يسيرعم وتادالدورها 

 القانونية.ة العامة والشؤون لسياسمعني با (P-5برامج أقدم )موظف إلى ( P-4موظف برامج ) وظيفة واحدة من ترقيةب
في  12.3أو  اأمريكي ادوالر 817 751أدناه( زيادة اسمية قدرها  1وتنعكس في الميزانية المقترحة )الجدول  -22

جديدة ترحة وظائف مقال توجد و. P-5إلى  P-4من  وظيفةترقيه مع  3113-3111المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 
 وكذلك الهيكل التنظيمي المقترح. أدناه 3ويرد جدول الموظفين المقترح في الجدول خالل فترة السنتين هذه. 
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المتطلبات من الموارد حسب بند المصروفات من الميزانية األساسية )الصندوق  :0الجدول 
 2014-2013للسنتين ( BGاالستئماني 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(
 2014 2013 صروفاتالم 

 2,030.7 1,988.0 تكاليف الموظفين* ألف

 60.0  50.0  اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول باء

  لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول السابعاالجتماع  جيم

 400.0 

 20.0  20.0  االستشاريون/العقود من الباطن دال

 60.0  60.0  السفر في مهام رسمية هاء

 30.0  30.0  اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات )مرة واحدة في السنة( واو

لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية غير الرسمية اجتماعات اللجنة االستشارية  زاي
 )مرة واحدة في السنة(

 55.0  55.0 

 45.0  45.0  في السنة( مرة واحدةجنة االمتثال )اجتماعات ل حاء

 50.0    فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر طاء

  50.0  لالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةفريق الخبراء التقنيين المخصص  ياء

 50.0    لتقييم واالستعراضعملية افريق الخبراء التقنيين المخصص ل كاف

   20.0  ؤشرات عالمية لعملية التقييم واالستعراض الثالثة والخطة االستراتيجيةوضع م الم

  25.0  25.0  ترجمة موقع الويب الخاص بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ميم

 264.7 261.4  مصروفات التشغيل العامة** نون

 15.0  15.0  المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي سين

 3,105.4 2,619.5 المجموع 

 403.7 340.5 %02رسوم دعم البرنامج  

  39.1  احتياطي رأس المال العامل 

 3,509.1 2,999.1 مجموع الميزانية 

 193.3  189.5  من البلد المضيف ناقص مساهمة 

 3,315.7 2,809.5 تقاسمه األطراف(تصافي المجموع )مبلغ  

 خدمات عامة يعملون أيضا في االتفاقية. 2 ؛P-3 2؛ P-4 1؛ P-5 1% من وقت 15* تشمل 

 المعدات وما إلى ذلك.و األدوات المكتبية والمستلزماتو االتصاالتو الصيانةو % من مصروفات التشغيل العامة لألمانة: اإليجار15 **
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المتطلبات من الموظفين لبروتوكول السالمة األحيائية بالتحديد من الميزانية  :3الجدول 
  2014-2013للسنتين ( BGصندوق االستئماني األساسية )ال

  2013 2014 

   الفئة الفنية 
 D-1 1 1 
 P-5 1 1 
 P-4 2 2 
 P-3 3 3 
 P-2 1 1 

 8 8 الفئة الفنية مجموع 

 5 5 فئة الخدمات العامة مجموع 

 13 13 المجموع 

 من االتفاقية. ايمولون أساس خدمات عامة 2؛ P-3 2؛ P-4 1؛ P-5 1% من وقت 15* باإلضافة إلى ذلك، 
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بالميزانية البرنامجية المقترحة  3103-3100مقارنة الميزانية البرنامجية للسنتين  :2الجدول 

 3102-3102 للسنتين
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 لألمانة: اإليجار؛ الصيانة؛ االتصاالت؛ األدوات المكتبية والمستلزمات؛ المعدات وما إلى ذلك. % من مصروفات التشغيل العامة15* 
 

 % 02.3     بالقيمة االسمية 3103-3100نسبة الزيادة عن ميزانية 

    2014 2013 2012 2011 المصروفات 

 2,030.7 1,988.0 1,750.9 1,698.8 تكاليف الموظفين* ألف
 60.0   50.0   60.0  50.0   اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول باء

 400.0 0.0         400.0 0.0     لألطراف في البروتوكول ؤتمر األطراف العامل كاجتماعماجتماع  جيم
 20.0   20.0   20.0   20.0   االستشاريون/العقود من الباطن دال
 60.0   60.0   50.0   55.0   السفر في مهام رسمية هاء

 30.0   30.0   30.0   30.0   اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات )مرة واحدة في السنة( واو
لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية غير الرسمية اجتماعات اللجنة االستشارية  زاي

 55.0   55.0   40.0   40.0   )مرة واحدة في السنة(
 45.0   45.0   40.0   40.0   اجتماعات لجنة االمتثال حاء
 50.0   0.0     60.0   0.0     فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر طاء
 0.0    50.0   0.0     0.0     فريق الخبراء التقنيين المخصص لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية ياء

 50.0  0.0 0.0     0.0     لتقييم واالستعراضعملية افريق الخبراء التقنيين المخصص ل كاف
 0.0     20.0   0.0     20.0   راض الثالثة والخطة االستراتيجيةوضع مؤشرات عالمية لعملية التقييم واالستعدراسة/ الم

 25.0   25.0 20.0   20.0   ترجمة موقع الويب الخاص بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ميم
 264.7 261.4 259.7 259.7 مصروفات التشغيل العامة* نون
 15.0   15.0   15.0   15.0   المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي سين
 0.0     0.0     0.0     20.0   دراسة بشأن المناولة والنقل وما إلى ذلك عين
 0.0     0.0     0.0     20.0   تقييم مستقل لمبادرات بناء القدرات فاء

 3,105.4 2,619.5 2,745.6 2,288.6 المجموع 

 403.7 340.5 356.9      297.5    %02دعم البرنامج  رسوم 

  39.1  11.7 احتياطي رأس المال العامل 

 3,509.1 2,999.1 3,102.6 2,597.8 مجموع الميزانية 
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  3102-3102: االجتماعات المقرر تمويلها من الميزانية األساسية للسنتين 2الجدول 
 ()بآالف الدوالرات األمريكية

 2014 2013 الوصف 

   االجتماعات 

 60.0 50.0 اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 30.0 30.0 فريق االتصال المعني ببناء القدرات 

 لجنة االمتثال 

 لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةغير الرسمية اللجنة االستشارية 

45.0 

55.0 

45.0 

55.0 

 50.0  فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر 

  50.0 لالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةفريق الخبراء التقنيين المخصص  

 50.0  لتقييم واالستعراضعملية افريق الخبراء التقنيين المخصص ل 

 400.0   *وكوللمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروت السابعاالجتماع  

 690.0 230.0  المجموع 

 في تعاقب مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف.* 
 

 بجدول الموظفين المقترح للسنتين 3103-3100مقارنة جدول الموظفين للسنتين  :5الجدول 
2013-2014 

  2011 2012 2013 2014 

     موظفون من الفئة الفنية وما فوقها ألف

 D-1 1 1 1 1 

 P-5 0 0 1 1 

 P-4 3 3 2 2 

 P-3 3 3 3 3 

 P-2 1 1 1 1 

 8 8 8 8 مجموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها 

 5 5 5 5 مجموع فئة الخدمات العامة باء

 13 13 13 13 المجموع )ألف + باء( 

 % 0    النسبة المئوية للزيادة مقارنة بفترة السنتين السابقتين جيم
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 راء المحتمل من جانب مؤتمر األطراف في بروتوكول قرطاجنةاإلج -سادسا
قد يرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في أن ينظر فيي   -25

 اعتماد مقرر على غرار ما يلي:
 يائية،إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األح

في المائة سنويا من  2بنسبة  وزيادتها، اأمريكي ادوالر 1 127 172 البالغةت السنوية باالشتراكا يرحب -1
في المائة سنويا لتعويض  17.5 نسبة خصص منهايكندا البلد المضيف ومقاطعة كيبيك لتشغيل األمانة، والتي قبل 

 ؛2112-2112شتراكات من األطراف في البروتوكول للسنتين اال
دوالر أمريكي  [---]و 2112دوالر أمريكي لسنة [ ---قدرها ] (BG)ميزانية برنامجية أساسية  يعتمد -2

 أدناه؛ --، لألغراض المبينة في الجدول 2112لسنة 
اإلسراع في شغل جميع الوظائف  ويطلبأدناه،  --مالك وظائف األمانة المبين في الجدول يعتمد  -2

 الشاغرة؛
ما هو حسب 2112و 2112في إطار البروتوكول للسنتين  التكاليفاألنصبة المقررة لقسمة  جدول يعتمد -2

 أدناه؛ --محدد في الجدول 
في المائة من الميزانية البرنامجية األساسية  5احتياطي رأس المال العامل عند مستوى  اإلبقاء على يقرر -5

(BG)بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج؛ ، 
التنفيذي بالدخول في ارتباطات حتى مستوى الميزانية المعتمدة، مع السحب من الموارد  لألمينيصرح  -7

 ، واالشتراكات من الفترات المالية السابقة واإليرادات المتفرقة؛غير المنفقةالنقدية المتاحة، بما في ذلك األرصدة 
قية التنوع البيولوجي والبروتوكول تكاليف خدمات األمانة بين التكاليف المشتركة التفا تقاسمعلى  يوافق -6

 ؛2112-2112للسنتين  15:55على أساس نسبة 
أن االشتراكات الموجهة للميزانية البرنامجية اإلحاطة علما بجميع األطراف في البروتوكول إلى  يدعو -5
ت في الميزانية، وأن وضعت لها هذه االشتراكاالتي سنة من التستحق الدفع في أول يناير/كانون الثاني  (BG)األساسية 

 --األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على أن تدفع االشتراكات المبينة في الجدول  ويحثتدفعها بسرعة، 
للسنة  2112أكتوبر/تشرين األول  1، وبحلول 2112للسنة التقويمية  2112من سنة  ديسمبر/كانون األول 1بحلول 

أغسطس/آب من السنة التي تسبق  1إخطار األطراف بمبلغ اشتراكاتها بحلول  يطلب، وفي هذه الصدد، 2112التقويمية 
 السنة التي تستحق االشتراكات فيها؛

( BGية )الصندوق االستئماني ساسأن عددا من األطراف لم تسدد اشتراكاتها في الميزانية األبقلق يالحظ  -2
 وسنوات سابقة؛ 2112لسنة 

( لسنة BGاشتراكاتها إلى الميزانية األساسية )الصندوق االستئماني  األطراف التي لم تسدد بعد يحث -11
وسنوات سابقة؛ على القيام بذلك بدون تأخير ويطلب إلى األمين التنفيذي أن ينشر ويحدث بانتظام معلومات عن حالة  2112

 (؛BIو BHو BGاالشتراكات في الصناديق االستئمانية للبروتوكول )
وما بعدها، لن تصبح األطراف  2115يناير/كانون الثاني  1المستحقة منذ ، أنه بالنسبة لالشتراكات يقرر -11

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف أو أكثر مؤهلة لعضوية مكتب ( 2)التي تتأخر في دفع اشتراكاتها لمدة سنتين 
أقل البلدان نموا أو من الدول الجزرية الصغيرة  لبروتوكول؛ وينطبق ذلك فقط في حالة األطراف التي ليست منفي ا

 النامية؛
تأخر في سداد اشتراكاته لمدة سنتين أو أكثر يلألمين التنفيذي بأن يعقد ترتيبات مع أي طرف  يصرح -12

لهذا الطرف، وذلك لتسوية كل المتأخرات القائمة، في غضون ست  ‘جدول زمني للمدفوعات’على  متبادلةلالتفاق بصورة 
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نوات، استنادا إلى الظروف المالية للطرف المتأخر في السداد ولدفع االشتراكات مستقبال في موعد استحقاقها، وأن يرفع س
تقريرا عن تنفيذ مثل هذه الترتيبات إلى االجتماع القادم للمكتب وإلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في 

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
الترتيب، لن  اأعاله، ويحترم تماما أحكام هذ 12عقد ترتيبا متفق عليها وفقا للفقرة يأن الطرف الذي  يقرر -12

 أعاله؛ 11يخضع ألحكام الفقرة 
 تقديرات تمويل األنشطة في إطار البروتوكول التي تمّول من:على  يوافق -12
اإلضافية لمساندة األنشطة المعتمدة  للمساهمات الطوعية (BH)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  )أ(

 (؛المرفق األول أدناه، حسبما حددها األمين التنفيذي )انظر المتطلبات من الموارد في 2112-2112للسنتين 
مشاركة األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل  رسييلت (BI)الصندوق االستئماني الطوعي الخاص  )ب(

، 2112-2112، للسنتين ةانتقالي اتها بمرحلةاقتصاد التي تمرة الصغيرة النامية، واألطراف البلدان نموا، والدول الجزري
 (؛المرفق الثاني أدناهحسبما حددها األمين التنفيذي )انظر المتطلبات من الموارد في 

 هذين الصندوقين؛إلى األطراف على تقديم مساهمات  ويحث
قبل ستة أشهر  BIلحاجة إلى المساهمة في الصندوق االستئماني ذّكر األطراف باإلى األمانة أن ُتيطلب  -15

على األقل من اجتماع مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، الذي سينظر في الحاجة المالية ويحث 
 األقل؛أن تكفل دفع المساهمات قبل االجتماع بثالثة أشهر على على األطراف التي هي في وضع يسمح لها بذلك، 

جميع الدول التي ليست أطرافا في البروتوكول، باإلضافة إلى المنظمات الحكومية والحكومية  يدعو -17
( لتمكين األمانة BIو BHالدولية وغير الحكومية والمصادر األخرى إلى المساهمة في الصندوقين االستئمانيين للبروتوكول )

حددها البلدان النامية والدول توخصوصا أولويات وأنشطة بناء القدرات التي من تنفيذ األنشطة المعتمدة في الوقت المناسب، 
تقييم المخاطر وإدارة المخاطر فيما يتعلق ب ةانتقالي اتها بمرحلةاقتصاد التي تمرالجزرية الصغيرة النامية، واألطراف 

 ؛على نحو فعال وتشغيل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
ألطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا لعلى أهمية المشاركة الكاملة والفعالة  يعيد التأكيد -16

ويصرح في أنشطة البروتوكول،  ةانتقالي اتها بمرحلةاقتصاد التي تمروالدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك األطراف 
رات البروتوكول، بأن يسحب من الوفورات أو الفائض في ألمين التنفيذي باالتفاق مع المكتب، وبهدف تحسين شرعية مقرل

المشاركة في مؤتمر األطراف  رسييدوالر أمريكي لتغطية تكاليف ت 151 111بحد أقصى قدره  BGالصندوق االستئماني 
ل الجزرية وال سيما أقل البلدان نموا والدو األطراف من البلدان النامية، قبلالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول من 

، إذا لم تكن هناك أموال كافية متوافرة في الصندوق ةانتقالي اتها بمرحلةاقتصاد التي تمرالصغيرة النامية، واألطراف 
 قبل انعقاد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بثالثة أشهر؛ BIاالستئماني 

يناير/كانون الثاني  1( للبروتوكول لمدة سنتين، تبدأ من BIو BHو BGتمديد الصناديق االستئمانية ) يقرر -15
 ؛2115ديسمبر/كانون األول  21وتنتهي في  2112

إلى األمين التنفيذي أن يعد ميزانية برنامجية لخدمات األمانة وبرنامج عمل السالمة األحيائية  يطلب -12
مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في ل ادسيقدمها إلى االجتماع السأن و 2117-2115للبروتوكول للسنتين 

 البروتوكول؛
وحالة  غير المنفقةإلى األمين التنفيذي أن يرفع تقريرا عن اإليرادات وأداء الميزانية، واألرصدة  يطلب -21

إلى  وأن يقدم 2112-2112على ميزانية البروتوكول للسنتين أجريت رحلة، بما في ذلك أي تعديالت الفائض والمبالغ الُم
لسالمة األحيائية جميع المعلومات المعنية بامؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول وإلى نقاط االتصال 

 .تفاقيةاالالمالية المتعلقة بميزانية اتفاقية التنوع البيولوجي في نفس توقيت تقديمها إلى األطراف في 
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 بروتوكول السالمة األحيائية

 

 

 شعبة السالمة األحيائية
 ومكتبه مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف )(

 )( التعاون فيما بين الوكاالت
 لبروتوكولا)( ميزانية وإدارة 

 )( التنسيق العام
 

 (D-1) الموظف الرئيسي

 
 

  مساعد برامج
(G-6) 

 القانونيةالعامة والشؤون السياسة 
والجبر  بشأن المسؤولية كوااللمبور-ناغويا بروتوكول )(

 التعويضي
 االمتثال )(
  لسالمة األحيائيةلطر الوطنية األ )(

 )اتخاذ القرار )إجراءات
 

 

 برامج موظف
 (P-4القانونية )الشؤون والعامة  السياسة

 تبادل معلومات السالمة األحيائية وتقاسم المعلوماتغرفة 

 )( صيانة البوابة المركزية

 )( نقاط االتصال

 ى)( مصادر المعلومات األخر

 )( التقارير الوطنية

 
 

 

 برامج موظف
 (P-4) والتقنية العلمية المعلومات 

 والترويجبناء القدرات 
 ل)( خطة العم

 )( آلية التنسيق
 )( اآللية المالية

 الترويج)( 
 بروتوكول السالمة األحيائيةالويب ل)( موقع 

 الخبراء قائمة)( 
 

 برامج موظف
 (P-4بناء القدرات )

 مساعد برامج
 (G-6) 

 

 سكرتارية

 (G-5) 

 التجارة ومسائل االقتصاديةواالعتبارات االجتماعية 
 تحديد/التوثيقال )(
 جتماعية واالقتصاديةاآلثار اال )(
 والبروتوكول (قواعد التجارة)
 
 

 (P-3) القانونية مسؤول الشؤون
 

 العلمية المسائل
 تقييم المخاطر )(
 إدارة المخاطر )(

  اإلطالق )(الرصد بعد
 األخرى العلمية المسائل )(
 

 (P-3) البيئية موظف الشؤون
 

 المعلومات تكنولوجيا
 ريةستراتيجية/المعمااال تنفيذ )(
 التنمية )(
 (تكنولوجيا المعلومات) بناء القدرات )(
 واألمنالموثوقية يانة والص )(
 

 (P-3نظم المعلومات الحاسوبية ) موظف
 

 وتوعية الجمهور الترويج
 المشاركةو التوعية العامة )(
 الترويج )(

 
 

  

 (P-2) لشؤون اإلعالم موظف معاون 
 

 

 

 العلمية برامجال مساعد
 (G-6) 

 للغرفة المعلومات تكنولوجيامساعد 
 (G-6) 

 

 مين التنفيذياأل
 (ASG) 

 مجلس اإلدارة
 للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة عامل كاجتماع لألطرافال األطراف مؤتمر

 2132 /آبأغسطس 22 فيوذلك  اطرف 361
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 المرفق األول
( للمساهمات الطوعية اإلضافية BHالمتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )

 3102-3102لدعم األنشطة المعتمدة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية في السنتين 
 (األمريكية الدوالراتبآالف )

 3102-3102         الوصف* أوال
 االجتماعات/حلقات العمل

 80,000   السالمة األحيائية غرفة تبادل معلوماتبشأن  اجتماع الخبراء :من جدول األعمال 5البند 

 120,000    عمل إقليمية حلقة -مقصود( الغير ) 16 المادة: من جدول األعمال 02البند 

 100,000    المخاطر إدارةو تقييم المخاطربشأن الخبراء  اجتماع :من جدول األعمال 02البند 

 50,000   االجتماعية واالقتصاديةاالعتبارات بشأن الخبراء  اجتماع :من جدول األعمال 01البند 

 50,000     التقييم واالستعراضبشأن الخبراء  اجتماع :من جدول األعمال 01البند 

 160,000         لخطة االستراتيجيةلألنشطة الجارية ا

 

 نواالستشاري
  10,000      السالمة األحيائية غرفة تبادل معلومات أنشطة :من جدول األعمال 5البند 

 200,000       خبراء السالمة األحيائية قائمة :من جدول األعمال 9البند 

 
 سفر الموظفين

 10,000    األخرى والمبادرات واالتفاقيات مع المنظماتالتعاون  :من جدول األعمال 7البند 

 30,000      االعتبارات االجتماعية واالقتصادية :من جدول األعمال 01البند 

 
 /تكاليف الطباعةالمنشورات

 60,000        (المقصودغير ) 71المادة  :من جدول األعمال 02البند 

 300,000         األنشطة الجارية للخطة االستراتيجية

 
 معداتال

 10,000     تبادل معلومات السالمة األحيائيةة غرف :من جدول األعمال 5البند 

 

 األنشطة
 20,000    تبادل معلومات السالمة األحيائيةموقع الويب لغرفة  ترجمة :من جدول األعمال 5البند 

 100,000     ترجمة(وإدارة المخاطر ) تقييم المخاطر :من جدول األعمال 07البند 

 
 

 1,300,000 أوال المجموع الفرعي 

 169,000    (%31) الثاني دعم البرنامج تكاليف نياثا

  
 1,469,000 (ثانيا +أوال) أإلجمالية تكاليفالمجموع 

 * بنود جدول أعمال االجتماع السادس لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول  
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 المرفق الثاني
( لتيسير مشاركة األطراف في BIلخاص )الطوعي ا االستئمانيالمتطلبات من الموارد من الصندوق 

 3102-3102البروتوكول في السنتين 
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 
 

 
 3102 3102 الوصف

 أوال

 االجتماعات

  

اجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  
 البروتوكول

 600.0 

 

 المجموع الفرعي أوال

  

600.0 

 78.0  %(12)رسوم دعم البرنامج  ثانيا

 مجموع التكاليف )أوال + ثانيا( 
  

678.0 
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 المرفق الثالث
 3102-3102لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للسنتين  االستئمانيفي الصندوق المتوقعة  االشتراكات المقررة

 
 

 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 881 477 0.014 0.010 404 0.014 0.010 ألبانيا

 12,067 6,532 0.197 0.137 5,535 0.197 0.137 الجزائر

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 أنغوال

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 أنتيغوا وبربودا

 617 334 0.010 0.007 283 0.010 0.007 أرمينيا

 70,288 38,048 1.148 0.798 32,239 1.148 0.798 النمسا

 3,523 1,907 0.058 0.040 1,616 0.058 0.040 أذربيجان

 1,497 811 0.024 0.017 687 0.024 0.017 جزر البهاما

 3,435 1,860 0.056 0.039 1,576 0.056 0.039 البحرين

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 بنغالديش

 705 381 0.012 0.008 323 0.012 0.008 بربادوس

 4,932 2,670 0.081 0.056 2,262 0.081 0.056 الروسيب

 87,904 47,584 1.435 0.998 40,319 1.435 0.998 بلجيكا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 بليز

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 بنن

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 بوتان

 793 429 0.013 0.009 364 0.013 0.009 بوليفيا

 1,497 811 0.024 0.017 687 0.024 0.017 البوسنة والهرسك

 1,497 811 0.024 0.017 687 0.024 0.017 بتسوانا

 258,426 139,892 4.219 2.934 118,534 4.219 2.934 البرازيل

 4,140 2,241 0.068 0.047 1,899 0.068 0.047 بلغاريا

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 بوركينا فاسو

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 بوروندي

 352 191 0.006 0.004 162 0.006 0.004 كمبوديا

 1,057 572 0.017 0.012 485 0.017 0.012 الكاميرون

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 الرأس األخضر
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 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 هورية أفريقيا الوسطىجم

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 تشاد

 453,434 245,454 7.403 5.148 207,980 7.403 5.148 الصين

 22,813 12,349 0.372 0.259 10,464 0.372 0.259 كولومبيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 جزر القمر

 440 238 0.007 0.005 202 0.007 0.005 الكونغو

 3,347 1,812 0.055 0.038 1,535 0.055 0.038 كوستاريكا

 11,098 6,008 0.181 0.126 5,090 0.181 0.126 كرواتيا

 6,077 3,290 0.099 0.069 2,788 0.099 0.069 كوبا

 4,140 2,241 0.068 0.047 1,899 0.068 0.047 قبرص

 33,999 18,404 0.555 0.386 15,594 0.555 0.386 جمهورية التشيك

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

0.006 0.009 242 0.006 0.009 286 528 

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 59,454 32,184 0.971 0.675 27,270 0.971 0.675 نمركاالد

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 جيبوتي

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 دومينيكا

 3,964 2,146 0.065 0.045 1,818 0.065 0.045 يةجمهورية الدومينيكال

 3,876 2,098 0.063 0.044 1,778 0.063 0.044 كوادورإ

 11,803 6,389 0.193 0.134 5,414 0.193 0.134 مصر

 1,409 763 0.023 0.016 646 0.023 0.016 السلفادور

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 إيريتريا

 3,523 1,907 0.058 0.040 1,616 0.058 0.040 استونيا

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 إثيوبيا

 153,131 82,893 2.500 2.500 70,238 2.500 2.500 االتحاد األوروبي

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 فيجي

 45,713 24,746 0.746 0.519 20,968 0.746 0.519 فنلندا

 492,630 266,671 8.043 5.593 225,958 8.043 5.593 فرنسا

 1,762 954 0.029 0.020 808 0.029 0.020 ابونغ
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 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 جاميكا

 617 334 0.010 0.007 283 0.010 0.007 جورجيا

 628,977 340,479 10.269 7.141 288,498 10.269 7.141 ألمانيا

 1,233 668 0.020 0.014 566 0.020 0.014 غانا

 56,195 30,420 0.917 0.638 25,775 0.917 0.638 اليونان

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 نادايغر

 2,378 1,287 0.039 0.027 1,091 0.039 0.027 غواتيماال

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 غينيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 بيساو -غينيا 

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 غيانا

 705 381 0.012 0.008 323 0.012 0.008 هندوراس

 23,429 12,683 0.383 0.266 10,746 0.383 0.266 هنغاريا

 58,661 31,755 0.958 0.666 26,907 0.958 0.666 الهند

 30,476 16,497 0.498 0.346 13,978 0.498 0.346 إندونيسيا

 31,356 16,974 0.512 0.356 14,382 0.512 0.356 اإلسالمية إيران جمهورية 

 36,817 19,930 0.601 0.418 16,887 0.601 0.418 أيرلندا

 391,779 212,078 6.396 4.448 179,700 6.396 4.448 إيطاليا

 954,167 516,512 15.578 10.833 437,655 15.578 10.833 اليابان

 1,938 1,049 0.032 0.022 889 0.032 0.022 األردن

 10,658 5,769 0.174 0.121 4,888 0.174 0.121 كازاخستان

 1,145 620 0.019 0.013 525 0.019 0.013 كينيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 كيريباتي

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 ستانيزيرغق

جمهورية الو الشعبية 
 الديمقراطية 

0.002 0.003 81 0.002 0.003 95 176 

 4,140 2,241 0.068 0.047 1,899 0.068 0.047 التفيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 ليسوتو

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 ليبيريا

 12,507 6,770 0.204 0.142 5,737 0.204 0.142 ليبيا
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 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 6,430 3,481 0.105 0.073 2,949 0.105 0.073 ليتوانيا

 7,134 3,862 0.116 0.081 3,272 0.116 0.081 لكسمبرغ

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 مدغشقر

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 مالوي

 24,750 13,398 0.404 0.281 11,352 0.404 0.281 ماليزيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 ملديف

 352 191 0.006 0.004 162 0.006 0.004 مالي

 1,409 763 0.023 0.016 646 0.023 0.016 مالطا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 جزر مارشال

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 موريتانيا

 1,145 620 0.019 0.013 525 0.019 0.013 موريشيوس

 162,243 87,826 2.649 1.842 74,417 2.649 1.842 المكسيك

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 منغوليا

 440 238 0.007 0.005 202 0.007 0.005 األسود لالجب

 5,461 2,956 0.089 0.062 2,505 0.089 0.062 المغرب

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 بيقامموز

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 ميانمار

 881 477 0.014 0.010 404 0.014 0.010 ناميبيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 ناورو

 145,684 78,862 2.378 1.654 66,822 2.378 1.654 هولندا

 22,284 12,063 0.364 0.253 10,221 0.364 0.253 نيوزيلندا

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 اراغوانيك

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 النيجر

 7,927 4,291 0.129 0.090 3,636 0.129 0.090 نيجيريا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 نيوي

 74,956 40,575 1.224 0.851 34,381 1.224 0.851 النرويج

 8,984 4,863 0.147 0.102 4,121 0.147 0.102 ُعمان

 7,487 4,053 0.122 0.085 3,434 0.122 0.085 باكستان

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 باالو
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 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 2,290 1,240 0.037 0.026 1,050 0.037 0.026 بنما

 352 191 0.006 0.004 162 0.006 0.004 بابوا غينيا الجديدة

 881 477 0.014 0.010 404 0.014 0.010 بارغواي

 10,305 5,579 0.168 0.117 4,727 0.168 0.117 بيرو

 13,564 7,343 0.221 0.154 6,222 0.221 0.154 الفلبين

 81,121 43,913 1.324 0.921 37,209 1.324 0.921 بولندا

 41,750 22,600 0.682 0.474 19,150 0.682 0.474 البرتغال

 18,409 9,965 0.301 0.209 8,444 0.301 0.209 قطر

 175,631 95,073 2.867 1.994 80,558 2.867 1.994 جمهورية كوريا

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 جمهورية مولدوفا

 19,906 10,776 0.325 0.226 9,130 0.325 0.226 رومانيا

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 رواندا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 سانت كيتس ونيفيس

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 سانت لوسيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 ساموا

 76,101 41,195 1.242 0.864 34,906 1.242 0.864 المملكة العربية السعودية

 528 286 0.009 0.006 242 0.009 0.006 السنغال

 3,523 1,907 0.058 0.040 1,616 0.058 0.040 صربيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 سيشيل

 15,062 8,153 0.246 0.171 6,908 0.246 0.171 سلوفاكيا

 8,808 4,768 0.144 0.100 4,040 0.144 0.100 سلوفينيا

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 جزر سليمان

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 الصومال

 32,766 17,737 0.535 0.372 15,029 0.535 0.372 جنوب أفريقيا

 261,861 141,751 4.275 2.973 120,110 4.275 2.973 إسبانيا

 2,202 1,192 0.036 0.025 1,010 0.036 0.025 سري النكا

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 السودان

 352 191 0.006 0.004 162 0.006 0.004 سورينام
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 البلد العضو

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 دم سدادوع
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 جدول اشتراكات
 األمم المتحدة

3102 
 )نسبة مئوية(

الجدول بحد أقصى 
33%، 

 وعدم سداد
 قل البلدان نمواأ

 %1010أكثر من 
 )نسبة مئوية(

 االشتراكات
 في

0/0/3102 
 دوالر أمريكي

 مجموع
 راكاتاالشت
3102-3102 

 دوالر أمريكي
 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 سوازيلند

 84,557 45,772 1.380 0.960 38,784 1.380 0.960 السويد

 92,219 49,920 1.506 1.047 42,299 1.506 1.047 سويسرا

 3,171 1,716 0.052 0.036 1,454 0.052 0.036 الجمهورية العربية السورية

 264 143 0.004 0.003 121 0.004 0.003 طاجيكستان

 21,051 11,395 0.344 0.239 9,656 0.344 0.239 تايلند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 السابقة

0.008 0.012 323 0.008 0.012 381 705 

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 وغتو

 88 48 0.001 0.001 40 0.001 0.001 تونغا

 3,876 2,098 0.063 0.044 1,778 0.063 0.044 ترينيداد وتوباغو

 3,171 1,716 0.052 0.036 1,454 0.052 0.036 تونس

 116,970 63,318 1.910 1.328 53,651 1.910 1.328 تركيا

 1,674 906 0.027 0.019 768 0.027 0.019 ستانانتركم

 528 286 0.009 0.006 242 0.009 0.006 أوغندا

 8,720 4,720 0.142 0.099 4,000 0.142 0.099 أوكرانيا

لبريطانيا المملكة المتحدة 
 الشمالية وآيرلنداالعظمى 

5.179 7.447 209,233 5.179 7.447 246,932 456,165 

 613 332 0.010 0.009 281 0.010 0.009 المتحدةجمهورية تنزانيا 

 4,580 2,479 0.075 0.052 2,101 0.075 0.052 غوايوأور

 55,226 29,895 0.902 0.627 25,331 0.902 0.627 فنزويال

 3,699 2,003 0.060 0.042 1,697 0.060 0.042 نام تيفي

 613 332 0.010 0.010 281 0.010 0.010 اليمن

 528 286 0.009 0.006 242 0.009 0.006 زامبيا

 176 95 0.003 0.002 81 0.003 0.002 زمبابوي

               

  6,125,260  3,315,739 100.000 70.324 2,809,521 100.000 70.324 المجموع
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 المرفق الرابع
 ميزانية البرنامجيةال عن في المائة 01زيادة ب 3102-3102للسنتين  الميزانية البرنامجية المقترحة

 سميةبالقيمة اال 3103-3100 لسنتينلاألساسية 
 

مع  المقترحة لميزانيةا افتراضات نفس لىإفي المائة  11البالغة  لبروتوكولية لالبرنامجزانية الزيادة في المي ستندت -1
 :االستثناءات التالية

ناغويا بشأن  بروتوكولفي الوقت  المائة من في 51( P-4القدرات ) بناءالمعني ببرامج الموظف سيعمل  ()أ
في المائة  51وسيتحمل البروتوكول  للمنافع الناشئة عن استخدامهاالعادل والمنصف تقاسم الوعلى الموارد الجينية  الحصول

 .من تكاليف الوظيفة

 

 بالقيمة االسمية في المائة 01لميزانية بنسبة ازيادة  آثار
 وقتا أقل خصصيسموظف البرامج المعني ببناء القدرات  أن هو في المائة 11 نسبةبزيادة ال في حالة القيد الوحيد -3
 .الحصول وتقاسم المنافعفي مجال  بناء القدرات ألنشطة هذا الوقت سيتم استخدام حيث لسالمة األحيائيةاعمل  برنامجل

 
ن زيادة ع في المائة 01 للسالمة األحيائية: المتطلبات من الموظفين والموارد

 بالقيمة االسمية 3103-3100ن للسنتيالميزانية المعتمدة 
الميزانية األساسية  منلسالمة األحيائية وتوكول البر: المتطلبات من الموظفين 0الجدول 

 3102-3102 للسنتين( BG االستئماني)الصندوق 
  2112 2112  

   موظفون من الفئة الفنية وما فوقها ألف
 

 D-1 1 1  

 P-5 1 1  

 P-4* 1.5 1.5  

 P-3 3 3  

 P-2 1 1  

 7.5 7.5 مجموع موظفي الفئة الفنية وما فوقها 
 

 5 5 فئة الخدمات العامةموظفي موع مج باء
 

 12.5 12.5 باء(+ المجموع )ألف  
 

 

* 1 P-4  الحصول وتقاسم المنافعفي مجال في المائة  51بنسبة  يعملمعني ببناء القدرات 
  خدمات عامة 2؛ P-2 3؛ P-4 1؛ P-5 1: وظائف أخرى متقاسمة مع اتفاقية التنوع البيولوجي 
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الميزانية األساسية )الصندوق  منلسالمة األحيائية لبروتوكول امن الموارد : المتطلبات 3الجدول 
 3102-3102 للسنتين( BG االستئماني

 المجموع 2112 2112 المصروفات

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

 816.8.,3 1,928.8 1,888.0 تكاليف الموظفين ألف

 110.0 60.0 50.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية باء

 120.0 60.0 60.0 السفر في مهام رسمية جيم

 40.0 20.0 20.0 االستشاريون/العقود من الباطن دال

 110.0 55.0 55.0 اجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية هاء

 60.0 30.0 30.0 التصال المعني ببناء القدراتاجتماعات فريق ا واو

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف )في تعاقب مع  السابعاالجتماع  زاي
 عشر لمؤتمر األطراف( الثانياالجتماع 

0.0 400.0 400.0 

 90.0 45.0 45.0 اجتماعات لجنة االمتثال حاء

 50.0 50.0 0.0 طرفريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخا طاء

 50.0 0.0 50.0 لالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةفريق الخبراء التقنيين المخصص  ياء

 50.0 50.0 0.0 لتقييم واالستعراضعملية افريق الخبراء التقنيين المخصص ل كاف

 20.0 0.0 20.0 وضع مؤشرات لعملية التقييم واالستعراض  الم

 50.0 25.0 25.0 ص بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةترجمة موقع الويب الخا ميم

 30.0 15.0 15.0 المساعدة المؤقتة/العمل اإلضافي نون

 526.1 264.7 261.4 مصروفات التشغيل العامة سين

 5,522.9 3,003.4 2,519.5 المجموع الفرعي )أوال(  

  718.0   390.4         327.5       %02تكاليف دعم البرنامج  ثانيا

 27.6                  27.6     احتياطي رأس المال العامل ثالثا

     رابعا

   

  6,268.5  3,393.9   2,874.6 المجموع )أوال + ثانيا + ثالثا(

   382.9 193.3 189.5  ناقص مساهمة البلد المضيف خامسا

  5,885.6  3,200.5  2,685.1 خامسا( –المجموع )رابعا  سادسا

   -       -       -         ناقص الوفورات من السنوات السابقة سابعا

  5,885.6  3,200.5  2,685.1 سابعا( –المجموع الكلي )سادسا   

    10.0  3103-3100 للسنتين% الزيادة عن الميزانية المعتمدة  
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 3102-3102: االجتماعات ذات األولوية في السنتين 2الجدول 

 المجموع 2112 2112 المصروفات

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

     

 60.0 50.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية باء
110.0 

 55.0 55.0 اجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية هاء
110.0 

 30.0 30.0 اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات واو
60.0 

 400.0 0.0 *لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف السابعاالجتماع  زاي
400.0 

 45.0 45.0 اجتماعات لجنة االمتثال حاء
90.0 

 50.0 0.0 فريق الخبراء التقنيين المخصص لتقييم المخاطر طاء
50.0 

 0.0 50.0 لالعتبارات االجتماعية واالقتصاديةفريق الخبراء التقنيين المخصص  ياء
50.0 

 0.0 0.0 لتقييم واالستعراضعملية افريق الخبراء التقنيين المخصص ل كاف
0.0 

 870.0 640.0 230.0 المجموع  
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 المرفق الخامس
صفر ا إلى زيادة استناد 3102-3102المقترحة للسنتين البرنامجية الميزانية 

 3103-3100المعتمدة للسنتين البرنامجية األساسية  في المائة عن الميزانية
 بالقيمة االسمية

لميزانية المقترحة مع الى نفس افتراضات إلبروتوكول البرنامجية لميزانية الزيادة عدم يستند البرنامج إلى  -1 
 االستثناءات التالية:

ناغويا بشأن  بروتوكولفي الوقت  المائة من في 51( P-4القدرات ) بناءب المعنيبرامج الموظف سيعمل  )أ(
في المائة  51العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وسيتحمل البروتوكول تقاسم الوعلى الموارد الجينية  الحصول

 ؛من تكاليف الوظيفة
 البروتوكول لمدة ثالثة أيام؛ في كاجتماع لألطرافالعامل عقد اجتماعات مؤتمر األطراف ست )ب(
 ؛2112-2112سيكون هناك اجتماع واحد للجنة االمتثال في فترة السنتين  )ج(
في السالمة األحيائية  لغرفة تبادل معلوماتسيكون هناك اجتماع واحد للجنة االستشارية غير الرسمية  )د(
 ؛2112-2112فترة السنتين 

 ؛2112تقييم المخاطر في عام للتقنيين المخصص اجتماع واحد لفريق الخبراء اسيعقد  (ه)
 ؛2112-2112في السنتين لالستعراض والتقييم المخصص فريق الخبراء التقنيين لن يعقد اجتماع ل )و(
في فترة السنتين االقتصادية واالجتماعية العتبارات لالمخصص الخبراء التقنيين فريق لن يعقد اجتماع ل )ز(

 ؛2112-2112
 ؛موظفين ةقيترلن يتم  )ح(
 السنتين؛دوالر أمريكي لفترة  11 111بمبلغ  خفض ميزانية سفر موظفي السالمة األحيائية )ط(
بمبلغ على شبكة االنترنت السالمة األحيائية  غرفة تبادل معلومات موقعللترجمة اخفض ميزانية  )ي(

 السنتين؛دوالر أمريكي لفترة  11 111
 لمساعدة المؤقتة.ل، أو واالستعراضلتقييم لوضع مؤشرات ب المتعلقتمويل للنشاط  عد تخصيص )ك(

 االسمية بالقيمة ميزانيةلازيادة عدم  آثار
 2العامل كاجتماع لألطراف والبالغة  األطرافمؤتمر  اجتماعمدة لن تكون سمية، االبالقيمة زيادة ال في حالة عدم -3

، 2117-2112في برنامج العمل،  تهامعالج يتعينالتي  بنود جدول األعمالللنظر بصورة كاملة في جميع أيام كافية 
لتنفيذ الخطة  يضطلع بهاخيار غير عملي لدعم األنشطة التي هذا الويعتبر . BS-V/16المرفق الثاني من المقرر 
عملية كون هناك أموال لبدء التحضير الستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية وتلن واالستراتيجية للبروتوكول. 

هذه العمليات األطراف وتزود هي عمليات رئيسية في رصد تنفيذ بروتوكول قرطاجنة. و. الثالثة لتقييم واالستعراضا
ولن تكون هناك لخطة االستراتيجية. االتحديات التي يمكن مواجهتها عند نقطة منتصف مدة  للتغلب علىبالمعلومات الالزمة 

في االقتصادية واالجتماعية ووضع مبادئ توجيهية بشأن االعتبارات  يموضوح المفاهيالالالزمة لتطوير أيضا األموال 
 .السالمة األحيائية الخاص بغرفة تبادل معلوماتإطار البروتوكول وكذلك لترجمة الموقع 
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ن زيادة ع صفر في المائة للسالمة األحيائية: المتطلبات من الموظفين والموارد

 بالقيمة االسمية 3103-3100 للسنتينالميزانية المعتمدة 
الميزانية األساسية  منلسالمة األحيائية لبروتوكول ا: المتطلبات من الموظفين 0الجدول 

 3102-3102 للسنتين( BG االستئماني)الصندوق 
  2013 2014  

   موظفون من الفئة الفنية وما فوقها ألف
 

 D-1 1 1  

 P-4 2.5 2.5  

 P-3 3 3  

 P-2 1 1  

 8 8 الفئة الفنية وأعلى مجموع موظفي 
 

 4 4 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة باء
 

 12.5 12.5 المجموع )ألف + باء( 
 

 

* 1 P-4  في المائة في مجال الحصول وتقاسم المنافع 51معني ببناء القدرات يعمل بنسبة 
  مات عامةخد 2؛ P-2 3؛ P-4 1؛ P-5 1: وظائف أخرى متقاسمة مع اتفاقية التنوع البيولوجي 
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الميزانية األساسية )الصندوق  منلسالمة األحيائية بروتوكول ال: المتطلبات من الموارد 3الجدول 
 3102-3102 للسنتين( BG االستئماني

 المجموع 2112 2112 المصروفات

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

 3,791.9 1,916.7 1,875.2 اليف الموظفينتك ألف

 100.0 50.0 50.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية باء

 100.0 50.0 50.0 السفر في مهام رسمية جيم

 40.0 20.0 20.0 االستشاريون/العقود من الباطن دال

 50.0 0.0 50.0 اجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية هاء

 60.0 30.0 30.0 اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات واو

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف )في تعاقب مع  السابعاالجتماع  زاي
 عشر لمؤتمر األطراف( الثانياالجتماع 

0.0 241.1 241.1 

 45.0 45.0 0.0 اجتماع لجنة االمتثال حاء

 50.0 50.0 0.0 تقنيين المخصص لتقييم المخاطرفريق الخبراء ال طاء

 40.0 20.0 20.0 ترجمة موقع الويب الخاص بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ياء

 0.0 0.0 0.0 المؤقتة/العمل اإلضافي ةالمساعد كاف

 526.1 264.7 261.4 مصروفات التشغيل العامة الم

 5,044.0 2,687.4 2,356.7 المجموع الفرعي )أوال(  

 655.7    349.4    306.4   %02تكاليف دعم البرنامج  ثانيا

 0.6      0.6     احتياطي رأس المال العامل ثالثا

  5,700.4   3,036.7   2,663.6 المجموع )أوال + ثانيا + ثالثا(     رابعا

  382.9    193.3     189.5   ناقص مساهمة البلد المضيف خامسا

  5,317.5   2,843.4   2,474.1  خامسا( –لمجموع )رابعا ا سادسا

 -        -      -    ناقص الوفورات من السنوات السابقة سابعا

  5,317.5   2,843.4   2,474.1  سابعا( –المجموع الكلي )سادسا   

   101  3103-3100 للسنتين% الزيادة عن الميزانية المعتمدة  
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 3102-3102عات ذات األولوية في السنتين : االجتما2الجدول 

 المجموع 2112 2112 المصروفات

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

بآالف الدوالرات )
 (األمريكية

     

 100.0 50.0 50.0 اجتماعات مكتب السالمة األحيائية باء

 50.0 0.0 50.0 معلومات السالمة األحيائيةاجتماعات اللجنة االستشارية لغرفة تبادل  هاء

 60.0 30.0 30.0 اجتماعات فريق االتصال المعني ببناء القدرات واو

 241.1 241.1 0.0 *لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف السابعاالجتماع  زاي

 45.0 45.0 0.0 اجتماع لجنة االمتثال حاء

 50.0 50.0 0.0 ييم المخاطرفريق الخبراء التقنيين المخصص لتق اءط

 546.1 416.1 130.0 المجموع الفرعي )أوال(  

    لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف السابع الجتماعلأيام  2*  

 
 

----- 

 


