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 مج عمل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالميزانية المقترحة لبرنا

 1026-1025وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفترة السنتين 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 ةــافـإض
 أنشطة البرامج والبرامج الفرعية والموارد الالزمة

 مقدمة - أوالا 
 تقدمو  .9106-9105 يذ برنامج العمل لفترة السنتينلتنف الالزمة من الموارد األمانة احتياجاتتصف هذه الوثيقة  -0

معدل النمو إلى تقييم  استنادا  UNEP/CBD/COP/12/27  في الوثيقة لألمانةالمزيد من التفاصيل عن الميزانية المقترحة 
فترة السنتين أولويات العمل في فيما يتعلق بأفضل تقديرات األمانة  التي تتضمنها هذه الوثيقةالمعلومات وتمثل المطلوب. 

ي عشر ثانالمتوقعة التي سيعتمدها المؤتمر ال مقرراتالتطور في ضوء ال تستمر في"، وسوف "عمال  جاريا  ؛ وهي تظل المقبلة
 .في المستقبل عملية االتفاقية التي ستشهدهاالتطورات  في ضوءلألطراف وكذلك 

باإلضافة إلى ذلك، تظهر و األمانة.  في إطار المدرجة تتوافق مع مختلف البرامج أقسام فيهذه الوثيقة  وتُنظم -9
حتى يمكن  أيضا   وُيسلط الضوء عليهاالمناسبة من االتفاقية،  عبالشُ  تحتة بين االتفاقية والبروتوكول تقاسمالتكاليف الم

في . ويرد ذجنمو لل ا. ويقدم الجدول أدناه شرحنموذج معياريمعلومات عن أنشطة البرنامج باستخدام  قدموتُ . تحديدها بسهولة
 .المستخدمة في هذه الوثيقة المرفق تفسير للمختصرات

نحو المحدد في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع العلى  مطالب واألولوياتلل المضطلع بهااألنشطة  سوف تستجيبو  -3
. نات الجدولمكو  بشأنمزيد من المعلومات ال تقديم ، عند الطلب،يمكنو . وأهداف أيشي العشرين 9191-9100البيولوجي 

 تفصيلية في هذا الشأن.المعنية باألمر شروح  وعند الطلب، سوف تتاح لألطراف أو الحكومات
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من الميزانية األساسية للبرنامج  خصصتوالتي الموظفين،  بخالفلكل برنامج الموارد،  شاملةقسم اإلدارة الويتضمن  -2
ؤولية حقيقة أن المس وهو ما يعكس .والمعدات اجتماعات الخبراءو  ،والسفر ،الخبراء االستشاريينمثل  بنودا   ذلك يشملو  .ككل
على هذا المنوال من أجل  األمانة متظ  قد نُ و  .ألمانةبا العليا ولجنة اإلدارةهذه القرارات تقع على عاتق مدير البرنامج عن 

 أيضا وصفا   شاملةاإلدارة القسم ويتضمن  .بشكل فعال احتياجات هذه العملية لتلبيةمن المرونة الحفاظ على قدر مناسب 
جميع  صالحية تخضعو . وصفها الواردذ األنشطة لتنفي بها برنامج اتصال كبيرللالخارجية الرئيسية التي سيكون  صالتلل

تدرج وأهداف أيشي. و  9191-9100وكذلك للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي من االتفاقية،  92 للمادةاإلدارة هذه  أنشطة
 .اف تحت الُشعبة عند االقتضاءهذه األهد

 مقترحةالمجية ناالمستخدم في الميزانية البر  شرح النموذج - ثانياا 
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .لبرنامج الفرعياوصف موجز للمسؤوليات الرئيسية الموكلة إلى البرنامج/

 .فـي ضضـون فتـرة السـنتين يتعين تحقيق النتيجةو  .األنشطة على نحو فعالب االضطالع بعد ةالمتوقع حالة: الالنتيجة المتوقعة النتائج
ب أولوياتهـا مـن النتـائج وترتـ وتحـدد .الخطـة االسـتراتيجية لالتفاقيـة ضايـاتتحقيـق  فـي، أو جزئيـا   ، كليـا  تسـاهم النتـائجو 

 تحقق النواتج المتوخاة.من خالل الوسائل التي  وتتحقق، الصالحيةخالل 
مقــررات مــؤتمر و  ، وأهــداف أيشــي،9191-9100ســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي ، والخطــة اال: مــواد االتفاقيــةصالالالحيةال

أو تحقيــق كــل نتيجــة تقــدم تعليمــات ل التــي للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة، األطــراف وتوصــيات الهيئــة الفرعيــة
 تحقيقها.تنطوي على الحاجة إلى 

 ة.ضطلع بها من أجل تحقيق النتيج: األنشطة التي سيُ الوسائل

 تسـاهم فـي تحقيـقالتـي سو األنشـطة  التي تنتجهـاأو نواتج  ومحددة زمنيا   ويمكن التحقق منهاملموسة  منتجات: النواتج
 .النتيجة

 اعتمدها مؤتمر األطراف. سبق وأن وظائف الوظائف المعتمدة

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 .ائج المتوقعةالنت حقيقوظائف جديدة مطلوبة في الميزانية األساسية لضمان ت

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 .لتحقيق النتيجة المرجوة بشكل فعال تمويل تكميليةمن مصادر  المطلوبةالموارد 

 جداول موجزة حسب برامج العمل -ثالثااًا 
 (OESمكتب األمين التنفيذي ) -ألف

عرض عام 
 للمسؤوليات

يـق توصـيل برنـامج عمـل االتفاقيـة اسـتجابة للخطـة االسـتراتيجية للتنـوع عن طر مسؤولية اإلدارة الشاملة لألمانة، يتولى 
 وأهــداف أيشــي؛ وطلبــات األطــراف فــي االتفاقيــة وبروتوكوليهــا فضــال عــن الهيئــات الفرعيــة؛  9191-9100البيولــوجي 

يـة وبروتوكوليهــا. المحافـل الدوليــة والمنظمـات الدوليـة والعمليــات األخـرع دعمـا لعمــل االتفاقتنسـيق تمثيـل األمانــة فـي و 
وأهـداف  9191-9100عم وتحفيز الدعم لألطراف في تنفيذ مقررات مـؤتمر األطـراف لتحقيـق الخطـة االسـتراتيجية دو 

مـع جميـع األطـراف وأصـحاب المصـلحة. وكفالـة  عمليـة ترشـيد صـنع القـرارات أيشي العشرين للتنوع البيولـوجي؛ ودعـم
راف شــ؛ واإلدعموالــقانونيــة المشــورة ض بأنشــطة التواصــل؛ وتقــديم الاإلشــراك النشــط لجميــع أصــحاب المصــلحة والنهــو 

، فضــال عــن المســائل القانونيــة ة كيبيــكمقاطعــاالتفــاق مــع مــذكرة كنــدا و  بــين االتفاقيــة وحكومــةاتفــاق المقــر  علــى تنفيــذ
 واإلدارية بين برنامج األمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.
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التصـدي لألسـباب الكامنـة وراء فقـدان التنـوع البيولـوجي عـن طريـق تعمـيم التنـوع البيولـوجي  : ألـف ةاالستراتيجي ايةالغ الصالحية
 .الحكومة والمجتمع قطاعات في جميع

 التنوع البيولوجي وتشجيع االستخدام المستدام. علىالمباشرة  الضغوطخفض  : باء ةاالستراتيجي الغاية
 .واألنواع والتنوع الجيني ،اإليكولوجيةالنظم صون تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق   :جيم ةاالستراتيجي الغاية
 .النظم اإليكولوجيةخدمات التنوع البيولوجي و  للجميع من منافعالتعزيز  : دال ةاالستراتيجي الغاية
دارة المعالتشاركي، تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط  : هاء ةاالستراتيجي الغاية  .القدرات وبناءارف وا 

 .الخدمات والدعم الالزم لعقد االجتماعات الرسميةب يهابروتوكولو  ها الفرعيةهيئاتاالتفاقية و  تُزود -0 النتائج المتوقعة

 ؛التســـجيلو  االعتمـــاد ونظـــم /االجتماعـــات،لمؤتمراتل المســـائل الجوهريـــة واللوجســـتيةشـــراف علـــى إعـــداد اإل: الوسالالالائل
 ة.وتعبئة الموارد البشرية والمالي ؛اتفاقات الحكومات المضيفة بشأناوض التفو وتوزيع الوثائق؛ 

واعتمــاد وتسـجيل المنــدوبين وتمــويلهم،  ؛الخــدماتب الجيــد الجتماعـات االتفاقيــة والبروتوكــول وتزويـدها التنظـيم: النالالواتج
 .تقديم الوثائق في الوقت المناسبو ؛ عند االقتضاء

 ذات الصلة.األمم المتحدة  ومنظمات األمانة في سائر هيئاتل برنامج األمانة وتمث يُنفذ -9 

)مع التركيز على القضايا التـي تتطلـب التنسـيق بـين البـرامج  على المدع الطويل عمل األمانة برنامج وضع: الوسائل
ذكرات أو مـ، بمـا فـي ذلـك مـذكرات التفـاهم والمنظمـات ذات الصـلةترتيبات تعاونية داخل األمانة ومـع الهيئـات وضع و 

 التعاون(.
عمـــل الهيئـــات بـــرامج فـــي  االتفاقيـــة والبروتوكـــولعمـــل بـــرامج ودمـــج سياســـة للتخطـــيط االســـتراتيجي؛ وضـــع : النالالالواتج

 .والتعاون الفعال مع هذه الوكاالت والهيئات ؛الدولية ذات الصلة والوكاالت

، وتُدرج تمرات وضيرها من األحداثلة والمؤ ترسل بشكل فعال مقررات األطراف إلى المنظمات الدولية ذات الص -3 
 .في عمليات االتفاقية والبروتوكول، حسب االقتضاء، نتائج هذه األخيرة

والمشــاركة فــي  ؛والمشــاورات مــع رؤســاء البــرامج والمنظمــات )بمــا فــي ذلــك االتفاقيــات األخــرع( ؛تالمراســال: الوسالالائل
صدار و االجتماعات ذات الصلة؛   .مكتوبةالبيانات الا 

تعزيــــز التعـــاون مــــع االتفاقيـــات والمنظمــــات و البروتوكـــول والعمليــــات ذات الصـــلة؛ و تفاقيــــة إبــــالئ هيئـــات اال: النالالالواتج
 األخرع. والمبادرات الدولية

وهيئاتهمـا الفرعيـة  يهـابروتوكولو  وهيئاتها الفرعية احتياجات االتفاقيةلبي على نحو يو  بكفاءة وفعاليةاألمانة  تُدار -2 
 .ةوالعمليات ذات الصل

وتنظيم ورئاسة لجنـة إدارة  ؛الرقابة الماليةو ؛ ظفين لتلبية االحتياجات واألولويات المتطورةالمو  توزيعتوظيف و : الوسائل
 فيمـا يتعلـق بشـؤوناألمانـة  واإلجـراءات الماليـة التـي تضـعها اإلشراف علـى تنفيـذ السياسـاتو تنسيق البرامج؛ و األمانة؛ 

فيمـــا يتعلـــق وتحديـــد المهـــام وتوزيـــع المســـؤوليات داخـــل األمانـــة  ؛ألمـــم المتحـــدة(اوأنظمـــة المـــوظفين )فـــي إطـــار قواعـــد 
 ة.الهيئات الفرعي وتثيرها اتالتي تنشأ خالل فترة ما بين الدور  بالقضايا

عداد موظفين متحمسين وقادرين.لموارد األمانة؛ االستخدام الفعال : النواتج  وا 
  نة بشكل مالئمالتي ترد إلى األماتدفقات المعلومات  إدارة -5 

نشـاء و  ، ونظام إدارة السـجالت؛يداع المراسالتإنظام  تعهدو ؛ ومتابعة جميع المراسالتتسجيل وتتبع : الوسائل نظـام ا 
 ة.الموضوعي القضاياب المعنيةالمنتديات اإللكترونية تنظيم و  ،اإلخطار

 الجمهور المعني.ونشر المعلومات لفائدة الردود على المراسالت في الوقت المناسب : النواتج
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 تمويل عمل األمانة بشكل كاف. -6 

مســـاهمات  الســـعي للحصـــول علـــىو إعـــداد الميزانيـــة التـــي تتوقـــع احتياجـــات هيئـــات االتفاقيـــة والبروتوكـــول؛ : الوسالالالائل
ـــة و  ةاالســـتئماني لصـــناديقل ـــل ابروتوكـــول لاللالتفاقي ـــدان لو (، BHو BE) ألنشـــطة اإلضـــافية المعتمـــدةتموي مشـــاركة البل

ــــة األطــــراف والمجتمعــــات األصــــلية والمحليــــةالنا اإلشــــراف علــــى إعــــداد مشــــاريع لألنشــــطة و  (؛VBو BI و ؛BZ) مي
 .التكميلية
 .يهالألنشطة المعتمدة لالتفاقية وبروتوكول تمويل طوعي مضمون: النواتج

 تنسيق العمليات )ب(
عرض عام 
 للمسؤوليات

دارة األمانــة بمـا فـي ذلـك تنسـيق العمليـات واألنشـطة الحكوميــة ينـوب عـن األمـين التنفيـذي وينسـق العمليـات اليوميـة وا  
ومــع أعضــاء والعمــل كــأمين مــؤتمر األطــراف، ويتواصــل مــع الوفــود ويســدي لهــم المشــورة الدوليــة فــي إطــار االتفاقيــة، 

نـة وتقـديم المنظمات الحكومية الدولية حول العمليات الحكومية الدولية؛ وحشد الدعم من الموظفين إلعداد وثائق األما
جلســات اإلفــادة، ومسـائل السياســات، وتنفيــذ تنسـيق يقــوم باإلرشـادات والتوجيــل إلـى المــوظفين بشــأن محتـوي الوثــائق. و 

ذات الصـــلة  ل األمـــين التنفيـــذي فـــي االجتماعـــات وحلقـــات العمـــل والمـــؤتمراتويمثـــ بـــرامج العمـــل، والمواعيـــد وضيرهـــا.
بصدد السياسات، وينسق األنشطة االستراتيجية إلى األمين التنفيذي مشورة ال ببرنامج عمل االتفاقية بما في ذلك تقديم

 .وحدات األمانة حول العالقة بين خطط العمل بشأن القضايا الناشئةوأنشطة التخطيط بين مختلف 

قيــة وبروتوكوليهــا بمــا فــي التنســيق الفعــال للعمــل علــى مســتوع األمانــة والتنظــيم الفعال/النــاج  لجميــع اجتماعــات االتفا النتائج المتوقعة
 ذلك االجتماعات الحكومية الدولية/في فترة ما بين الدورات وحلقات العمل.

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 ال يوجد.

 وممثلو ؛ اء وضيرهم من رؤساء الوفودالوزر و المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وكبار موظفي األمم المتحدة؛  الخارجية لصالتا
 .ضير الحكومية الرئيسية الفاعلة واألطراف الرئيسية األكاديمية والجهاتأمانات االتفاقيات األخرع؛ و ؛ اتالحكوم

شـــعبة الشـــؤون االجتماعيـــة )ســـابقا تحـــت  (D-1) –المســـؤول الرئيســـي (؛ و (ASG) أمـــين عـــام مســـاعدتنفيـــذي )أمـــين  الوظائف المعتمدة
ـــة ؛ ومســـاعد (G-6)؛ وكبيـــر مســـاعدي المـــوظفين (P-3)عد شخصـــي لألمـــين التنفيـــذي ومســـا ؛(واالقتصـــادية والقانوني

 .(G-6)؛ ومساعد لشؤون البحوث (G-6)إعالمي 

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 

 .ال يوجد
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 تكاليف الموظفين:  -0 الموارد المطلوبة

 دوالر 0 026 111  :9106 دوالر 0 095 311  :9105

 األطراف:اجتماعات مكتب مؤتمر   -9

 دوالر 091 111  :9106 دوالر 61 111  :9105

 الخبراء االستشاريون:  -3

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

 :السفر في مهام رسمية  -2

 دوالر 091 111  :9106 دوالر 091 111  :9105
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي:  -5

 ردوال 01 111  :9106 دوالر 01 111  :9105

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق االستئماني 

 مشاركة البلدان النامية -عشر لثاالجتماعات اإلقليمية لمؤتمر األطراف الثا

 دوالر  011 111:  9106

 المشورة والدعم القانونيان )ج(
عرض عام 
 للمسؤوليات

تقـديم المشـورة القانونيـة و هـا. يتنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكول/بتشغيلبشأن القضايا المتعلقة تقديم المشورة والدعم القانونيين 
جراءاتهـا وممارسـاتها0) منهـا مـا يلــي: جملـة أمــوربإلـى األمانـة فيمــا يتعلـق  ( الترتيبــات 9) ؛( قواعـد األمـم المتحــدة وا 

جراء بالوديع ( القضايا ذات الصلة3) ؛التعاقدية وضيرها عداد لقضايا القانونل عمليات استعراض، وا  ية ذات الصلة، وا 
 إفادات وآراء قانونية، وتقديم المزيد من المشورة والدعم القانونيين، حسب االقتضاء.

 لألمانة، واالتفاقية وبروتوكوليها والدعم القانونيينتقديم المشورة ( 9) النتائج المتوقعة
تنفيذ االتفاقيـة /تشغيلمتعلقة بأنشطة األمانة و اإلشراف على تقديم المشورة والدعم القانونيين بشأن القضايا الالوسائل: 
عداد هايوبروتوكول إفادات وآراء قانونية، وتقديم المزيد من . واإلشراف على استعراض القضايا القانونية ذات الصلة، وا 

 المشورة والدعم القانونيين، حسب االقتضاء.

مـن بروتوكـول  92ن بروتوكـول قرطاجنـة؛ والمـادة مـ 30)والمرفقـات( فـي االتفاقيـة، والمـادة  29-0المـواد : الصالحية
 .01/25و 01/92و 01/02و 01/00و 01/2و 01/5و 01/9و 01/0ناضويا؛ ومقررات مؤتمر األطراف 

 :الوسائل
 هايتقديم المشورة والدعم القانونيين لهيئات االتفاقية وبروتوكول 

 اهيتنظيم ودعم االجتماعات المعقودة في إطار االتفاقية وبروتوكول 

 تقديم المشورة والدعم القانونيين لألمانة 

 إجراء بحوث وتحليالت قانونية 

 استعراض واقتراح سحب مقررات مؤتمر األطراف وعناصر مقررات 

  قيــق أهــداف أيشــي للتنــوع مــن الناحيــة القانونيــة لتح ســتعداداالحفــز مبــادرات بنــاء القــدرات مــع الشــركاء بشــأن
 البيولوجي

 النواتج:
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  هايالقانونيان المقدمان لهيئات االتفاقية وبروتوكولالمشورة والدعم 

 هايتنظيم ودعم االجتماعات المعقودة في إطار االتفاقية وبروتوكول 

 المشورة والدعم القانونيان المقدمان لألمانة 

 إجراء البحوث والتحليالت القانونية 

 استعراض وسحب مقررات مؤتمر األطراف وعناصر المقررات 

  االسـتعداد مـن الناحيـة القانونيـة القدرات مع الشركاء إلنتاج أدوات ومبـاد  توجيهيـة لـدعم مبادرات بناء حفز
 لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 الوظائف المعتمدة

 

 رطاجنة للسالمة األحيائية(% من خدماتل مع بروتوكول ق05)يجري تقاسم  ،P-5 مستشار قانوني أقدم
 مكتب األمين التنفيذي( معوظيفة متقاسمة ) G-6 -شؤون الموظفين  يمساعدكبير 

 استعراض وسحب مقررات مؤتمر األطراف )د(
عـــــــــــــــرض عـــــــــــــــام 

 للمسؤوليات

 تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة باستعراض وسحب مقرراتل

 اعتماد مجموعة المقررات لكل موضوع النتائج المتوقعة 

 2/92، و2/01و ،1/33وء، با 6/91، و5/91مقررات مؤتمر األطراف الصالحية: 
حـــات إلـــى مـــؤتمر األطـــراف فيمـــا يتعلـــق بســـحب مقتر اســـتعراض تنفيـــذ مقـــررات مـــؤتمر األطـــراف، وتقـــديم  الوسالالالائل:

 )عناصر( المقررات المتصلة بمواضيع محددة.

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 ال يوجد

 والرصدالعلمي  تقييمال -باء 
 ةشاملاإلدارة ال )أ(

عرض عام 
 للمسؤوليات

ضــمان اإلشـراف علـى أنشـطة شـعبة التقيــيم العلمـي والرصـد التـي يضــطلع بهـا مـن خـالل برنـامج عملهــا، بمـا فـي ذلـك 
إصـــدار النـــواتج الناجحـــة والفعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة وفـــي الوقـــت المناســـل مـــن الشـــعبة والتواصـــل الفعـــال مـــع الُشـــعب 

 األخرع.
الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة، تنســق الُشــعبة التقييمــات  اســتجابة لطلبــات مــن مــؤتمر األطــراف والهيئــة

العلميــة والتقنيــة، والرصــد، واإلبــالئ وتحلــيالت السياســات التــي تركــز علــى كثيــر مــن منتجــات االتفاقيــة. ويركــز عمــل 
 بناء القدرات. الُشعبة على تطوير الخطط االستراتيجية، واألهداف، والمعايير، وقرارات أخرع، ويساهم في

بما  ،الموائل الطبيعيةجميع فقدان معدل  يخفَّض، 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 5الهدف  الصالحية
وتفتــت تــدهور علــى األقــل، وحيثمــا يكــون ممكنــا إلــى مــا يقــرب مــن الصــفر، ويخفــض  إلــى النصــففــي ذلــك الغابــات، 

 .الموائل الطبيعية بقدر كبير
يــتم علــى نحــو مســتدام إدارة وحصــاد جميــع ، 9191بحلــول عــام  – مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 6الهالالدف 

األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام اإليكولـوجي، وذلـك 
ع المســتنفدة، وال يكــون لمصــايد األســماك تــأثيرات لتجنــب الصــيد المفــرط، ووضــع خطــط وتــدابير انعــا  لجميــع األنــوا

ضــارة كبيــرة علــى األنــواع المهــددة بــاإلنقراض والــنظم اإليكولوجيــة الضــعيفة، وأن تكــون تــأثيرات مصــايد األســماك علــى 
 .اإليكولوجية المأمونةفي نطاق الحدود األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية 
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 األحيــاء المائيــة، تــدار منــاطق الزراعــة وتربيــة 9191بحلــول عــام  – وع البيولالالوجيمالالن أهالالداف أيشالالي للتنالال 7الهالالدف 
 .على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجيوالحراجة 
النـاتج عـن التلـوث  ، بمـا فـي ذلـكالتلـوث خفَّض، ي9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 8الهدف 

 .وبالتنوع البيولوجي لنظم اإليكولوجيةال تضر بوظيفة امستويات  إلى ،المغذيات الزائدة
ومسـاراتها، ويحـدد األنـواع الغريبـة الغازيـة  عر ف، ت9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 9الهدف 

مســارات وتوضــع تــدابير إلدارة ال يــتم القضــاء عليهــا وأ وتخضــع للمراقبــة األنــواع ذات األولويــة ترتيبهــا حســب األولويــة،
 .لمنع إدخالها وانتشارها

تُخفَّــض إلــى أدنــى حــد الضــغوط البشــرية ، 9105بحلــول عــام  – مالالن أهالالداف ايشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 20الهالالدف 
 ،المحيطـات أو تحمـ ضالتي تتأثر بتغير المناخ الضعيفة األخرع والنظم اإليكولوجية  المتعددة على الشعب المرجانية،
 ها.وظائفها و من أجل المحافظة على سالمت

مـــن علـــى األقــل  فـــي المئــة 01 يـــتم حفــظ، 9191بحلــول عــام  – مالالالن أهالالالداف أيشالالي للتنالالالوع البيولالالالوجي 22الهالالدف 
المنــاطق ذات وخصوصــا والبحريــة،  الســاحليةالمنـاطق فــي المئــة مــن  01المنـاطق األرضــية ومنــاطق الميــاه الداخليـة و

نظـم مـدارة بفاعليـة ومنصـفة وتتسـم بـالترابط ، مـن خـالل ولوجيوخدمات النظام اإليك للتنوع البيولوجي الخاصةاألهمية 
دماجهـا، الجيد، وممثلة إيكولوجيا  للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرع القائمـة علـى المنطقـة المنـاظر فـي  وا 

 األوسع نطاقا. ةالبحريوالمناظر الطبيعية  الطبيعية األرضية
هـــددة الم انقـــراض األنـــواع المعروفـــة ، منـــع9191بحلـــول عـــام  – يولالالالوجيمالالالن أهالالالداف أيشالالالي للتنالالالوع الب 21الهالالالدف 

دامة حالة حفظها، وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا  .باالنقراض وتحسين وا 
الحفـاظ علـى التنـوع الجينـي للنباتـات المزروعـة ، 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 21الهدف 

الحيوانــــات األليفــــة والتنــــوع الجينــــي لألقــــارب البريــــة، بمــــا فــــي ذلــــك األنــــواع األخــــرع ذات القيمــــة وحيوانــــات المــــزارع و 
االجتماعيــة واالقتصــادية فضــال عــن القيمــة الثقافيــة، ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لتقليــل التهكــل الجينــي وصــون تنوعهــا 

 .الجيني
التـي تـوفر الـنظم اإليكولوجيـة اسـتعادة وصـون  ،9191بحلـول عـام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 21الهدف 

خـــدمات أساســـية، بمـــا فـــي ذلـــك الخـــدمات المرتبطـــة بالميـــاه، وتســـهم فـــي الصـــحة وســـبل العـــي  والرفـــاه، مـــع مراعـــاة 
 والمحلية والفقراء والضعفاء. ةمجتمعات األصلياحتياجات النساء وال

علــى الــنظم اإليكولوجيــة  قــدرةتعزيــز إتمــام ، 9191بحلــول عــام  – مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 25الهالالدف 
فــي  05الكربـون، مـن خـالل الحفـظ واالسـتعادة، بمـا فـي ذلـك اسـتعادة  مخـزونومسـاهمة التنـوع البيولـوجي فـي التحمـل 
ممــا يســهم بالتــالي فــي التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ والتكيــف معــل  ،المتــدهورةالــنظم اإليكولوجيــة مــن علــى األقــل  المئــة

 تصحر.ومكافحة ال
، إتمـــام تحســـين المعـــارف والقاعـــدة العلميـــة 9191بحلـــول عـــام  – مالالالن أهالالالداف أيشالالالي للتنالالالوع البيولالالالوجي 29الهالالالدف 

والتكنولوجيــات المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي، وقيمــل، ووظيفتــل، وحالتــل واتجاهاتــل، واىثــار المترتبــة علــى فقدانــل، وتقاســم 
 تطبيقها على نطاق واسع.هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها و 
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تم تعزيز التركيـز العلمـي والتقنـي فـي االتفاقيـة، بمـا فـي ذلـك المسـاهمة فـي بنـاء القـدرات واالتصـال والتثقيـف  :النتيجة 1النتائج المتوقعة
 .والتوعية العامة بشأن المسائل الرئيسية على المستويين الدولي واإلقليمي

يـــة، والرصـــد، واإلبـــالئ، وتحلـــيالت السياســـات. التنســـيق مـــع الخبـــراء ذوي الصـــلة، التقييمـــات العلميـــة والتقن الوسالالالائل:
والمنظمــات والشــركاء، ومكتــب الهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة ومكتــب مــؤتمرا ألطــراف لألفرقــة 

 العاملة.

  G-5 ومساعد شؤون الموظفين ؛D-1رئيسي موظف  الوظائف المعتمدة
)بما في ذلك التكاليف أعاله وجميع تكاليف الموظفين من الميزانيـة األساسـية فـي إطـار بـرامج  تكاليف الموظفين:  -0 المطلوبةالموارد 

 العمل(:

 دوالر 9 053 611  :9106 دوالر 9 002 111  :9105

 :الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية )اجتماعان(اجتماعات   -9

 دوالر  251 111  :9106 دوالر 251 111  :9105

 اجتماعات مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية:  -3
 دوالر  35 111  :9106 دوالر 35 111  :9105

 الخبراء االستشاريون:  -2

 دوالر  91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

 السفر في مهام رسمية:  -5

 دوالر 61 111  :9106 ردوال 61 111  :9105
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي:  -6

 دوالر  91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق اإلستئماني 

ــدا –التاســع عشــر والعشــرون للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة  ناالجتماعــا ن الناميــة )مشــاركة البل
  وبلدان التحول االقتصادي(

 دوالر  0 111 111  :1026 دوالر 0 111 111  :1025

 عرض عام لبرنامج عمل التقييم العلمي والرصد (ب)

عرض عام 
 للمسؤوليات

 ع الُشعبة بما يلي:تضطل
 أفضـل الخبـرات،  تيسير التقييمات العلمية والتقنية في مجاالت ذات صلة باالتفاقية بما في ذلـك مـن خـالل حشـد

 والشبكات والشراكات؛

  دعــم مـــؤتمر األطـــراف والهيئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتقنيــة والتكنولوجيـــة نحـــو تحقيـــق أهـــداف أيشـــي للتنـــوع
 البيولوجي، ويشمل ذلك دعم عملية اإلبالئ الوطنية؛

                                                           
واإلنابـــة، حســـبما هـــو وتقـــديم المشـــورة إلـــى األمـــين التنفيـــذي؛  مؤسســـات؛إدارة البـــ االضـــطالع الُشـــعبرؤســـاء تتضـــمن مســـؤوليات  –مالحظـــة   1

اإلشـــراف علـــى أنشـــطة المـــوظفين وفقـــا لألهـــداف المتفـــق عليهـــا و توجيـــل األنشـــطة فـــي إطـــار بـــرامج العمـــل؛ و البشـــرية والماليـــة؛  إدارة المـــواردمطلـــوب، فـــي 
 التابعـة لألمانـة. فـي لجنـة اإلدارة ؛ والمشـاركةاتصال فعال مع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين إقامة اإلشراف على؛ و ؛ ومراقبة جودة النواتجوالمواعيد النهائية

 عبة على حدة.إشارة في الجداول التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى الوسائل اإلضافية التي تخص كل شُ  وترد
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 تكنولوجيـة وتعمـل معهـا لضـمان نجاحهـا تقدم الدعم العلمي والتقني إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة وال
وأفرقة الخبراء التقنيين عن طريق إعداد جدول األعمال، وتحضير الوثائق العلمية والتقنية األساسـية اسـتنادا إلـى 

 أفضل ما يتوافر من علم، وتحضير مشاريع التوصيات؛

  لـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، التعاون مع المنبر الحكومي الـدولي للعلـوم والسياسـات فـي مجـال التنـوع البيو
 من أجل تعظيم مساهمتل إلى احتياجات االتفاقية للتقييمات العلمية والتقنية؛

  تقدم الدعم التقني والعلمي لألطـراف فـي تنفيـذها لالتفاقيـة علـى المسـتوع الوطنـي، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل جمـع
 انب العلمية والتقنية لالتفاقية والخطة االستراتيجية؛البيانات العلمية والتقنية ونشرها وبناء القدرات بشأن الج

  كرئيس لمختلف الشبكات والشراكات بما في ذلك الشراكة المعنية بمؤشرات التنـوع تدعم األمين التنفيذي في دوره
 البيولوجي، والشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البرية، وضيرها؛

 نــات والمنظمــات األخــرع لتقــديم مــدخالت علميــة وتقنيــة فــي عملهــم وعمــل األفرقــة تتعــاون مــع النظــراء فــي األما
 األخرع مثل فريق االتصال المشترك التفاقيات ريو وفريق اإلدارة البيئية.

راف؛ مكتـــب الهيئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتقنيـــة والتكنولوجيـــة؛ مكتـــب مـــؤتمر األطـــراف لألفرقـــة العاملـــة، واألطـــ الصالت الخارجية
فــي اتفاقيــة رامســار؛ وأمانــة  STRPفــي برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة، واألمانــة و الفريــق االستشــاري العلمــي والتقنــيو 

اتفاقية األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ، والهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة 
ولجنــة  CITES، وأمانــة اتفاقيــة CSTفيهــا، و، ولجنــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة تهــااناإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، وأم

ومنتـــدع األمـــم المتحـــدة المعنـــي بالغابـــات؛ ، (DDC)مركـــز تنميـــة األراضـــي الجافـــة فـــي اليوئنـــديبي و النباتـــات فيهـــا، 
، ومنظمــة (OIE)لصــحة الحيــوان ومنظمــة األضذيــة والزراعــة، واالتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات، والمنظمــة العالميــة 

الصحة العالمية، والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسـات فـي مجـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة 
(IPBES) خـــرع فـــي األمـــم المتحـــدة، والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، واللجنـــة العالميـــة للمنـــاطق المحميـــة والهيئـــات األ

المرفــق العــالمي لي لحفــظ الطبيعــة، ولجنــة بقــاء األنــواع وفريــق الخبــراء المعنــي بــاألنواع الغازيــة، و التابعــة لالتحــاد الــدو 
مرفـق ، ومنظمـة التجـارة العالميـة، و (CABI) المركـز الـدولي للعلـوم البيولوجيـة التطبيقيـةلمعلومات التنوع البيولـوجي، و 

طبيعـــي وحـــدائق النباتـــات، واتفاقيـــة التـــراث العـــالمي، ، وحفـــظ الجـــزر، ومجموعـــات التــاري  التطــوير المعـــايير والتجـــارة
التــابع لليونســكو، ومحميــات المحــيط الحيــوي، واتفاقيــة األنــواع المهــاجرة، والشــبكات  برنــامج اإلنســان والمحــيط الحيــويو 

فــظ اإليكولوجيــة اإلقليميــة، والمجتمعــات األصــلية والمحليــة، والمنظمــات الدوليــة وضيــر الحكوميــة للحفــظ مثــل منظمــة ح
الطبيعــة، ومنظمــة الحفــظ الدوليــة، ومنظمــة النباتــات والحيوانــات الدوليــة، ومنظمــة حيــاة الطيــور الدوليــة، والصــندوق 

المعهـد العــالمي للمـوارد، والمنظمـة الدوليـة لألراضـي الرطبــة، ومنظمـات مختصـة أخـرع فــي العـالمي لحفـظ الطبيعـة، و 
 .الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخالعلم والتكنولوجيا، بما في ذلك على وجل الخصوص، 

 2النتائج المتوقعة
)بالنسبة لشعبة 
التقييم العلمي 
 والرصد ككل(

 

  داخل األطراف، والمنظمات الدولية وأصـحاب  –قدرات متزايدة بشأن المسائل العلمية والتقنية لتنفيذ برامج العمل
 المصلحة اىخرين ذوي الصلة.

 بــالئ ، باســتخدام المؤشــرات المناســبة، مــن أجــل تقيــيم التقــدم المحــرز نحــو هــدف التنــوع ةمحســن عمليــات رصــد وا 
 .9101البيولوجي لما بعد عام 

  ؛9191-9101تنفيذ الخطة االستراتيجية المحدثة 

 ومراجعة برامج العمل. االستعراض الفعال لتنفيذ 
 لحة المعنيين.اإلدراك المحسن لبرامج العمل بين أصحاب المص 

  دماج المحسن لبرامج العمل عبر المجاالت المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات.اإل 

                                                           
 ين )ج( و)د( أدنــاه.تــرد إشــارات، حســب الحالــة، إلــى النتــائج والنــواتج المتوخــاة اإلضــافية المرتبطــة ببــرامج عمــل محــددة فــي القســام -مالحظــة   2

 .المواضيعية والمشتركة بين القطاعات تويشير القسم األخير أيضا إلى الصالحيا
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 .تحديد وتحليل قضايا التنوع البيولوجي الناشئة المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية 

  ة والتقنية.والتوعية العامة بشأن المجاالت العلمي فعالة لألمانة في مجال االتصال والتثقيفالمساهمات نحو أنشطة 

  معارف محسنة للتفاعالت بـين األبعـاد اإليكولوجيـة والماديـة واالجتماعيـة للتنـوع البيولـوجي والعالقـات بـين التنـوع
 البيولوجي والتنمية البشرية.

 :الوسائل 
جمــع المعلومــات )بمــا فــي ذلــك مــن خـــالل اســتعراض التقــارير الوطنيــة(؛ وتجميــع دراســات الحالــة؛ وتبســـيط  )أ(

فاعليــة اإلبــالئ الــوطني؛ وتجميــع وتلخــيص المعلومــات مــن األطــراف والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  وتحســين
 ذات الصلة؛ ونشرها من خالل آلية ضرفة تبادل المعلومات؛

االتصال باالتفاقيات والعمليات والمنظمات األخرع بخصـوص المتطلبـات التقنيـة لتنفيـذ بـرامج العمـل وتطـوير  )ب(
 أوجل التهزر؛

 االتصال عبر برامج العمل وتنسيق دمج االعتبارات ذات الصلة في مجاالت أخرع من البرامج؛ ج()
قليمية(؛ )د(  تقديم المساعدة التقنية لألطراف )ويشمل ذلك العمل من خالل آليات أخرع ومنظمات دولية وا 
ف والتوعيـة العامـة وذلـك بشـأن المساهمة في نواتج األمانة والشركاء ذوي الصلة في مجاالت االتصال والتثقي (ه)

 المجاالت التقنية ذات الصلة؛
 تنظيم وخدمة االجتماعات ونشر نتائجها؛ )و(
المساهمة من خالل شراكات مع البـرامج والمبـادرات األخـرع، فـي توليـد وتحليـل ونشـر المعلومـات بخصـوص  )ز(

 مؤشرات التقدم نحو بلوئ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ذات الصلة؛
 إعداد قواعد بيانات، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة؛ ()ح
جـــراءات محـــددة، مـــع تحديـــد الجهـــات  )ط( بنـــاء القـــدرات حـــول إنشـــاء بـــرامج عمـــل وطنيـــة ذات ضايـــات وأهـــداف وا 

 الفاعلة واألطر الزمنية، والمدخالت والمخرجات المتوقعة القابلة للقياس.
 
 

 :النواتج
 رفة تبادل المعلومات وضيرها من الوسائل ذات الصلة.توصيل المعلومات من خالل آلية ض 

  تقارير تقنية وعلمية دعما لعملية االتفاقية، وخصوصا بمجال المساعدة التقنيـة لألطـراف مـن أجـل التنفيـذ الفعلـي
 لبرامج العمل )ويشمل ذلك من خالل المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة اىخرين(.

 9101تخدام المؤشرات، لتتبع التقدم نحو بلوئ هدف عام معلومات مستندة إلى بيانات، باس. 

  دمــج بــرامج العمــل، إذا كــان ذلــك مناســبا، فــي بــرامج وأنشــطة االتفاقيــات األخــرع، والمنظمــات الدوليــة وأصــحاب
 المصلحة اىخرين.

 .تقييمات لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي 

  جراءات، وجهات فاعلة محددة، وأطر زمنية ومدخالت ونـواتج متوقعـة برامج عمل وطنية ذات ضايات وأهداف وا 
 قابلة للقياس.

  )مواد لالتصال والتثقيف والتوعية العامة )تقارير، مقاالت، نشرات إخبارية، شرائط فيـديو ووسـائل إعالميـة أخـرع
 تتعلق بالمسائل العلمية والتقنية.

 قنية )تقارير وتوصيات االجتماعات(.نتائج تتسم بالكفاءة وفاعلية التكاليف لالجتماعات العلمية والت 

  عمليات تتسـم بالكفـاءة والفاعليـة للهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة، ومكتبهـا، والـدورات التقنيـة
 لمؤتمر األطراف وأفرقتل العاملة، واجتماعات الخبراء وضيرها من االجتماعات.
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 ات والنواتج اإلضافية والمحددة(امج المجاالت المواضيعية )الصالحيبر  )ج(

 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية -2 
 ومقررات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 01/92و 1/2: المقررات الصالحية

: جميـــع ضايــات الخطــة االســتراتيجية وخصوصـــا داف أيشالالي للتنالالالوع البيولالالوجيهالالالصالاللة بالخطالالة االسالالالتراتيجية وأ
 ؛91و 02و 01و 09و 00و 01و 2و 2و 6و 5و 2و 3و 9و 0األهداف ، وكذلك 05و 02الهدفين 

 الوسائل/ األنشطة:
  إشــراك أصــحاب المصــلحة الرئيســيين فــي تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، وخصوصــا علــى النحــة المتعلــق بالميــاه

 وخدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه؛

  واتفاقيــة رامســار وهيئاتهــا  المتحــدة المعنيــة بــالموارد المائيــة جنــة األمــملالتعــاون مــع الشــركاء الرئيســيين، الســيما
 الفرعية، لتنفيذ العمل بشأن المياه واألراضي الرطبة دعما لتنفيذ الخطة االستراتيجية؛

  بشأن حلول البنية التحتية الطبيعية لألمن المائي؛إنشاء منتدع عالمي 

  لألمن المائي حلول البنية التحتية الطبيعيةبناء القدرات في مجال. 

دعــم علــى لتنــوع البيولــوجي تحســين كفاءة/قــدرة االتنــوع البيولــوجي فــي القطاعــات الرئيســية، و  /تعميمإدمــاج :النالالواتج
بـــين األنشـــطة المتعلقـــة بـــالتنوع البيولـــوجي، والتصـــحر وتغيـــر  تســـاقاألمـــن المـــائي والتنميـــة المســـتدامة، وتحســـين اال

رشـــادات، و و وجي فـــي الحـــد مـــن مخـــاطر الكـــوارث. لتنـــوع البيولـــامســـاهمات تحســـين المنـــاخ، و  ات، ومــــواد مطبوعـــا 
  قدرات.تعزيز الالتصال والتثقيف والتوعية العامة و ل

 الزراعة والتنوع البيولوجي والوقود الحيوي والتنوع البيولوجي -  -1 
المرفـق الثــاني(،  مــن 03)الفقـرة  6/5(، والمقــرر 5مــن المرفـق  9)القسـم  5/5، والمقـرر 3/00المقــرر : الصالالحية
)األقســام ألــف وبــاء ودال(؛ والمقــرران  2/93)المرفــق الثالــث(، والمقــرر  2/05)المرفــق(، والمقــرر  1/30والمقــرر 

والمقـــررات ذات الصـــلة لالجتمـــاع الحــادي عشـــر لمـــؤتمر األطـــراف ذات  01/31و 01/32؛ والمقــرران 2/9و 2/0
 الصلة؛

 ؛ 1معظم الغايات وخصوصا الهدف : لتنوع البيولوجيالصلة بالخطة االستراتيجية وأهداف أيشي ل
 :الوسائل/ األنشطة

 التعاون مع منظمة األضذية والزراعة والمنظمات المعنية األخرع فيما يتعلق بالزراعة والتنوع البيولوجي؛ 

  التعـاون مــع المؤسسـات والعمليــات األخـرع فيمــا يتعلـق بــالوقود الحيـوي والتنــوع البيولـوجي وخصوصــا فيمــا
 ؛01/31يتعلق بالمقرر 

 .دعم تنفيذ المبادرات بشأن الملحقات، والتنوع البيولوجي للتربة والتنوع البيولوجي لألضذية والتغذية 

زيادة التوعية وتنمية القدرات من أجل الزراعة المسـتدامة كمسـاهمة فـي تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية؛ وسـبل :  النواتج
ابيــة وتجنـب أو خفــض اىثـار السـلبية إلنتــاج الوقـود الحيــوي واسـتخدامل علــى ووسـائل معـززة للنهــوض باىثـار اإليج

 التنوع البيولوجي.
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 التنوع البيولوجي البحري والساحلي - -3 
الصادرتان عن الهيئة  02/2و 02/3)التوصيتان  00/02والمقرر  00/01، والمقرر 01/92: المقررات الصالحية

 والتكنولوجية( الفرعية للمشورة العلمية والتقنية
-2و 2-3و 3-3و 0-3و 5-9و 913و 9-9و 0-9و 6-0و 5-0و 3-0و 0-0: غايات الخطة االستراتيجية

 .2-2و 3-2و 0
 00و 01و 2و 2و 1و 6و 5و 2و 3: 1020الخطة االستراتيجية المراجعة والمحدثة لالتفاقية لفترة ما بعد عالام 

 91و 02و 02و 05و 02و 09و
 الوسائل/ األنشطة:

 طق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمنا
  إدراج التقــارير المـــوجزة التـــي أعـــدتها الهيئــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتقنيــة والتكنولوجيـــة فـــي اجتماعهـــا

ـــة بهـــذا المقـــرر، ـــامن عشـــر، والمرفق ـــاطق البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا  أو بيولوجيـــا  فـــي مســـتودع  3الث ، المن
جتمـــاع الثالـــث عشـــر لمـــؤتمر األطـــراف، إلـــى الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة وتقـــديمها، قبـــل انعقـــاد اال

العامل المخصص ضير الرسمي المفتوح بـاب العضـوية لدراسـة المسـائل المتعلقـة بحفـظ  هافريقوخصوصا 
مـن أجــل فـي المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة  واسـتخدامل المسـتدامالتنـوع البيولـوجي البحـري 

القضايا ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامل المستدام في المناطق الواقعة خـارج دراسة 
وكــذلك إلــى األطــراف، والحكومــات األخــرع والمنظمــات الدوليــة المعنيــة تمشــيا  مــع نطــاق الواليــة الوطنيــة، 

المهــام الوظيفيــة )خبيــر استشــاري لتحســين  00/01و 01/92المقــررين   الغــرض واإلجــراءات الــواردة فــي
 دوالر( 31 111لجهة إيداع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

   مواصـلة تيسـير وصـف المنـاطق 00/01مـن المقـرر  09والفقـرة  01/92مـن المقـرر  36تمشـيا مـع الفقـرة ،
لقـات عمـل إضـافية التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، من خالل تنظيم ح

إقليميــــة أو دون إقليميــــة للمنــــاطق التــــي ترضــــب األطــــراف فــــي عقــــد حلقــــات العمــــل فيهــــا )خبيــــر استشــــاري 
حلقـــــــات عمـــــــل  2دوالر؛  61 111دوالر؛ ســـــــفر المـــــــوظفين  031 111للمعلومـــــــات العلميـــــــة األساســـــــية 

 .حلقات عمل إقليمية( 2× دوالر  011 111دوالر ) 211 111إقليمية/دون إقليمية: 

 الخيارات 

o 0-   استكشــاف الخيــارات والســبل والوســائل بغــرض االضــطالع بالتحليــل العلمــي والتقنــي لحالــة التنــوع
البيولــوجي البحــري والســاحلي بالعالقــة إلــى أنــواع ومســتويات األنشــطة البشــرية فــي المنــاطق التــي تــم 

جيـــا  الـــواردة فـــي مســـتودع البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا  أو بيولو  عـــايير المنـــاطقوصـــفها بأنهـــا تســـتوفي م
وأن يبلــغ عــن التقــدم المحــرز إلــى اجتمــاع قــادم للهيئــة البحريــة المهمــة إيكولوجيــا  وبيولوجيــا ،  المنــاطق

[ )خبيـــــر استشـــــاري بشـــــأن التحليـــــل العلمـــــي والتقنـــــي الفرعيـــــة للمشـــــورة العلميـــــة والتقنيـــــة والتكنولوجيـــــة
 منطقتين((× دوالر لكل منطقة  51 111دوالر ) 011 111

  

                                                           
االنتهاء من العمليات أو المشاورات الوطنية المطلوبة، علـى النحـو المشـار إليـل  في المرفق، إلى حين قوسينال تشمل المناطق الموضوعة بين   3

 في الحواشي لهذه المناطق.
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 o 9-   بالتعــاون مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة والحكوميــة الدوليــة كــل فــي مجــاالت اختصاصــها، أن
تبويـــب المعلومـــات عـــن أنـــواع ومســـتويات األنشـــطة  الخيـــارات والســـبل والوســـائل بغـــرضيستكشـــف 

أو  البشـرية فــي المنــاطق التـي تــم وصــفها بأنهـا تســتوفي معــايير المنـاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا
البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا  أو بيولوجيـــا ، وأن يســـتخدم هـــذه  المنـــاطقالـــواردة فـــي مســـتودع بيولوجيـــا 

المعلومــات بالتعــاون مــع تلــك الــدول والمنظمــات فــي الجهــود المبذولــة لتحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع 
العلميــة والتقنيــة يبلــغ عــن التقــدم المحــرز إلــى اجتمــاع قــادم للهيئــة الفرعيــة للمشــورة البيولــوجي، وأن 

 دوالر( 31 111[ )خبير استشاري إلعداد الخيارات والتكنولوجية

o 3-   بكاملها[ )بدون تكلفة( 01]*مالحظة: هناك خيار بحذف الفقرة 

   اتفاقيات وخطط عمـل بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرع، والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك
اء، المنظمات اإلقليميـة إلدارة مصـايد األسـماك فيمـا يتعلـق بـإدارة مصـايد البحار اإلقليمية، وعند االقتض

ـــاء  األســـماك، تيســـير التـــدريب التقنـــي، بمـــا فـــي ذلـــك تنظـــيم حلقـــات عمـــل إقليميـــة و/أو دون إقليميـــة لبن
المنـاطق البحريـة المهمـة القدرات على تجميـع واسـتخدام المعلومـات العلميـة والتقنيـة الـواردة فـي مسـتودع 

وضيرها من المعلومات ذات الصلة، بهدف المساهمة فـي  4وآلية تقاسم المعلومات، لوجيا  أو بيولوجيا  إيكو 
وأن يبلــغ عــن التقــدم المحــرز إلــى اجتمــاع قــادم للهيئــة الفرعيــة تحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي، 

ر األطـــراف؛ )استشـــاري للمشـــورة العلميـــة والتقنيـــة والتكنولوجيـــة يعقـــد قبـــل االجتمـــاع الثالـــث عشـــر لمـــؤتم
حلقــات  2دوالر؛  61 111دوالر؛ ســفر المــوظفين:  061 111لمرافــق التــدريب والمعلومــات األساســية؛ 

 حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات(؛ 2× دوالر  011 111دوالر ) 211 111عمل لبناء القدرات: 

 مســتفادة مــن سلســلة حلقــات العمــل مــع البنــاء علــى اإلرشــادات العلميــة القائمــة واالســتناد إلــى الــدروس ال
المنــاطق التــي تســتوفى معــايير المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــا اإلقليميــة لتيســير وصــف 

واىراء المجم عة من األطراف والحكومات األخرع، أن يعد  خيارات عملية لمزيد من العمل بشأن وصـف 
المهمـــة إيكولوجيـــا أو بيولوجيـــا، مـــع ضـــمان اســـتخدام المنـــاطق التـــي تســـتوفى معـــايير المنـــاطق البحريـــة 

أفضــل المعلومــات العلميــة والتقنيــة والمعــارف التقليديــة المتــوافرة وأن المنتجــات صــحيحة علميــا ومحدثــة، 
وأن يبلغ عن التقدم المحـرز إلـى اجتمـاع قـادم للهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة يعقـد 

 دوالر(. 31 111الث عشر لمؤتمر األطراف؛ خبير استشاري بشأن إعداد الخيارات قبل االجتماع الث

  ــدان ــالتنوع البيولــوجي البحــري فــي البل أن يعــالج الفجــوات العلميــة واحتياجــات بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق ب
تــي تمــر الناميــة األطــراف، الســيما أقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة، وكــذلك البلــدان ال

ذ يقــراقتصـاداتها بمرحلــة انتقاليـة،  بـالفجوات فــي المعلومـات العلميــة بخصـوص وصــف المنـاطق التــي  وا 
 ويشـــجعإلـــى األمـــين التنفيـــذي يطلـــب ، المنـــاطق البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا  أو بيولوجيـــا  تســتوفي معـــايير 

هـــات مـــن بينهـــا المنبـــر األطـــراف علـــى التعـــاون مـــع الهيئـــات العلميـــة الدوليـــة األخـــرع، بمـــا فـــي ذلـــك ج
الحكــومي الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، لمعالجــة 
الفجـــوات فـــي المعـــارف ونقـــص المعلومـــات العلميـــة بخصـــوص وصـــف المنـــاطق التـــي تســـتوفي معـــايير 

 31 111تقيـيم الفجـوات العلميـة  ؛ )خبيـر استشـاري بشـأنالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيـا  أو بيولوجيـا  
 دوالر(

                                                           
اء مـن العمليـات أو المشـاورات الوطنيـة المطلوبـة، علـى النحـو المبـين فـي ال تشمل المناطق الموضوعة بين أقواس في المرفق، إلـى حـين االنتهـ  4

 الحواشي بهذه المناطق.
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   ذ يشـــير ّ  بأهميـــة المعـــارف التقليديـــة كمصـــدر مـــن مصـــادر يقـــر، 00/01مـــن المقـــرر  92إلـــى الفقـــرة وا 
ـــاطق التـــي  ـــاطق البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا  أو بيولوجيـــا  المعلومـــات لوصـــف المن ، تســـتوفي معـــايير المن

لمجتمعــات األصــلية والمحليــة، بهــدف مشــاركتها الكاملــة إلــى األمــين التنفيــذي تيســير مشــاركة اويطلــب 
 دوالر( 21 111والفعالة في هذه العملية؛ )خبير استشاري لبرنامج التدريب ومواد ومرافق التدريب: 

وتحمال   آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشالطة البشالرية علالل التنالوع البيولالوجي البحالري والسالاحلي
مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي  10ت األولويالالة الراميالالة إلالالل تحقيالالق الهالالدف اإلجالالراءات ذاالمحيطالالاتو و

 التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريبو وللشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها
 آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 أعاله،  3العناصر المحددة في الفقرة ب فيما يتعلقجميع وتوليف المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة ت
 التــــي قــــدمتهاالتــــدابير المتخــــذة ذات الصــــلة وأمثلــــة عــــن أفضــــل الممارســــات،  عــــنوكــــذلك المعلومــــات 

تاحـــة هـــذا التجميـــع كمعلومـــات الجوالحكومـــات األخـــرع والمنظمـــات المختصـــة،  ،األطـــراف تمـــاع قـــادم وا 
للهيئة الفرعية للمشـورة العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة يعقـد قبـل االجتمـاع الثالـث عشـر لمـؤتمر األطـراف، 

آلية ضرفة تبادل المعلومات أو  ، وذلك من خاللنشر نتائج التوليف، بما في ذلك التجارب الناجحة غيةب
 دوالر( 21 111)حبير استشاري لنجميع زتلخيص المعلومات  وسائل أخرع

 آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 إلى األطـراف التقرير التجميعي المحد ث ىثار تحمُّض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري رسالإ، 
حالتل إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  تغيـر بشأن والحكومات األخرع والمنظمات ذات الصلة وا 

لمنـــاخ؛ ومواصـــلة التعـــاون مـــع اللجنـــة األوقيانوضرافيـــة الحكوميـــة الدوليـــة لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة ا
والمجتمعـــــات  ،والمنظمـــــات ذات الصـــــلة األخـــــرع ذات الصـــــلة،والمجموعـــــات العلميـــــة  ،والعلـــــم والثقافـــــة

وتيســير دمــج هــذه النتــائج ث د  حــبالنتــائج الرئيســية للتقريــر التجميعــي الم لزيــادة التوعيــةاألصــلية والمحليــة 
فــــي االســــتراتيجيات وخطــــط العمــــل الوطنيــــة ذات الصــــلة المعنيــــة بــــالحفظ واالســــتخدام المســــتدام للتنــــوع 

إعـــداد بـــرامج البحـــوث والرصـــد ذات الصـــلة علـــى المســـتويات  فضـــال عـــنالبيولـــوجي البحـــري والســـاحلي 
ـــة والوطنيـــة؛ ـــة واإلقليمي ـــاء التوعيـــة  العالمي ـــر استشـــاري  91 111)طباعـــة مـــواد بن  91 111دوالر، خبي

 دوالر( 01 111دوالر، سفر الموظفين 

مــن أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي للشــعاب المرجانيــة  10اإلجــراءات ذات األولويــة الراميــة إلــى تحقيــق الهــدف 
 والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها

 ذ يالحظ الكائنات األخرع الكثيرة في المياه البـاردة  وكذلكلمياه العميقة في اهشاشة الشعاب المرجانية  وا 
ن تـأثر  علـى الشـعاب  إضـافية تختلـف عـن تلـك التـي تـؤثر عوامـل إجهـادب تىثار تحمُّـض المحيطـات، وا 

ذ يقـر لميـاه الدافئـة،في االمرجانية  بالحاجـة إلـى مواصـلة العمـل مـن أجـل تحديـد موقـع وحالـة الشـعاب  وا 
إلـــى األمـــين طلـــب ي آثـــار األنشـــطة البشـــرية علـــى هـــذه المرجانيـــات، المرجانيـــة فـــي الميـــاه العميقـــة ولفهـــم

خطة عمـل  مشروعوالحكومات األخرع والمنظمات ذات الصلة، إعداد  ،التنفيذي، بالتعاون مع األطراف
 ستناد إلى العناصر باال، التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردةمحددة بشأن 

فــي ، بمــا فــي ذلــك الشــعاب المرجانيــة وتــدميرها لشــعاب المرجانيــةل مــادين التــدهور الأعمــل بشــالالــواردة فــي خطــة  
 ســتوفيتــي توباالرتبــاط الوثيــق باألعمــال ذات الصــلة فــي إطــار االتفاقيــة، مثــل وصــف المنــاطق ال 5لميــاه البــاردةا
عمــل ذات الصــلة، مثــل  والمنظمــات المختصــة ،معــايير العلميــة للمنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــاال

                                                           
 .2التذييل ، المرفق األول، 7/5المقرر   5
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خطـة مشـروع ، وتقـديم (VMEs) ضذيـة والزراعـة بشـأن الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الهشـةمـم المتحـدة لألمنظمة األ
إلـى اجتمـاع قـادم تعقـده الهيئـة الفرعيـة  التنوع البيولوجي والـتحمض فـي منـاطق الميـاه البـاردةالعمل المحددة بشأن 

؛ )خبيــر استشــاري نظــر فيــل قبــل االجتمــاع الثالــث عشــر لمــؤتمر األطــرافلوجيــة للللمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنو 
 التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريبدوالر( 01 111دوالر، سفر الموظفين  31 111

 منظمـة األمـم المتحـدة المبـادرات األخـرع ذات الصـلة، السـيما و  مع هـذه المنظمـات توسيع نطاق التعاون
الـــنظم اإليكولوجيـــة البحريـــة الضـــعيفة، والمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة فـــي مجـــال ة وعملهـــا ضذيـــة والزراعـــلأل

، واللجنـة األقيانوضرافيـة الحكوميـة الدوليـة (PSSA) المنـاطق البحريـة شـديدة الحساسـيةفي مجال وعملها 
)ســـفر  ؛لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة وعملهـــا بشـــأن أدوات للتخطـــيط المكـــاني البحـــري

 دوالر( 05 111الموظفين 

  ذ إلدارة البحريـة علـى ابـأن التخطـيط المكـاني البحـري أداة مفيـدة لتطبيـق نهـج النظـام اإليكولـوجي  سلميوا 
ذ يضــــع فــــي اعتبــــارهوالســــاحلية،   ويــــدعوإلــــى األمــــين التنفيــــذي  يطلــــبتنفيــــذه، بالتحــــديات المرتبطــــة  وا 

واألدوات، بمــا فــي ذلــك تــدابير  الطرائــقتعزيــز  شــأنبعملهــا إلــى المضــي قــدما بالمنظمــات ذات الصــلة 
 دوالر( 31 111)خبير استشاري  الرصد، من أجل التخطيط المكاني البحري؛

  المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــا، عــن المعلومــات  تقاســممــن خــالل التــدريب التقنــي وآليــة
لمعــايير العلميــة للمنــاطق ا التــي تســتوفياطق عــة لوصــف المنــتيســير اســتخدام المعلومــات العلميــة المجم  

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لدعم الجهـود المبذولـة، علـى المسـتوع اإلقليمـي أو الـوطني، بشـأن 
)خبيــر استشــاري  ة للتخطــيط المكــاني البحــري؛ختصــاســتخدام األطــراف والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة الم

دوالر  911 111دوالر، حلقـــــات عمـــــل تدريبيـــــة فـــــي منطقتـــــين  51 111بشـــــأن إعـــــداد مـــــواد التـــــدريب 
 دوالر( 31 111منطقتين(؛ سفر الموظفين × دوالر لكل منطقة  011 111)

  ،تنظيم حلقات عمل إضـافية لبنـاء القـدرات وأنشـطة شـراكات، بالتعـاون مـع األطـراف والمنظمـات المعنيـة
لقضــايا ذات األولويــة المحــددة لكــل منطقــة فــي إطــار مبــادرة المحيطــات المســتدامة، مــن أجــل التصــدي ل

؛ )خبيــر استشــاري فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي فــي المنــاطق البحريــة والســاحلية
ـــة  ـــدريب فـــي مجـــال الشـــعاب المرجاني دوالر، حلقـــات عمـــل تدريبيـــة فـــي  51 111بشـــأن إعـــداد مـــواد الت

ـــــين  ـــــة دوالر لكـــــل منط 011 111دوالر ) 911 111منطقت ـــــين(؛ ســـــفر المـــــوظفين × ق  31 111منطقت
 دوالر(

بالالالالتنوع وبـــالنظر إلـــى الزيـــادة الكبيـــرة فـــي األنشـــطة التـــي وافـــق عليهـــا مـــؤتمر األطـــراف لبرنـــامج العمـــل المتعلـــق 
، هنـاك حاجـة ملحـة إلـى تعزيـز قـدرات األمانـة عـن موظـف البـرامج الوحيـد المسـؤول البيولوجي البحري والساحلي

، ولكـن مـع االعتـراف (P-2)موظالف بالرامج معالاون امج. وبنـاء عليـل، يوصـي بمواصـلة تعيـين حاليا عن هذا البرنـ
بالحالـــة الماليـــة العالميـــة الحاليـــة، تقتـــرح األمانـــة أن يـــتم تمويـــل هـــذه الوظيفـــة مـــن األمـــوال الطوعيـــة فـــي الســـنتين 

. وســتركو هــذه 9102-9101مــع التوقــع بأنــل يمكــن إدراجهــا فــي الميزانيــة األساســية فــي ميزانيــة  9105-9106
عملهـا علـى جهـة إيـداع المنـاطق البحريـة المهمـة إيكولوجيـا أو بيولوجيـا، وحلقـات العمـل  P-2الوظيفة من الدرجـة 

اإلقليمية بشأن هذه المناطق، وبناء القدرات في مجال المناطق البحرية المهمة إيكولوجيـا أو بيولوجيـا، فضـال عـن 
بشـــأن الشـــعاب  01ي، وتيســير تنفيـــذ خطــة العمـــل ذات األولويـــة للهــدف األعمــال بشـــأن التخطــيط المكـــاني البحـــر 

 المرجانية وتنظيم مختلف التدريبات من خالل إطار عمل مبادرة المحيطات المستدامة.
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حلقــات عمــل إقليميــة  6حلقــات عمــل إقليميــة بشــأن المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــا؛  2  النالالواتج: 
 ؛01، والتخطـــيط المكـــاني البحـــري والهـــدف المنـــاطق البحريـــة المهمـــة إيكولوجيـــا أو بيولوجيـــابشـــأن لبنـــاء القـــدرات 

وجهــة  المنــاطق البحريــة المهمــة إيكولوجيــا أو بيولوجيــا؛وحلقــة عمــل تدريبيــة للمجتمعــات األصــلية والمحليــة بشــأن 
ين بشـأن هـذه المنـاطق، والضوضـاء إيداع مشغلة بالكامل لهذه المناطق مع مهام محسنة؛ وتقـارير خبـراء استشـاري

تحــت المــاء والتخطــيط المكــاني البحــري؛ ومــواد للتوعيــة بــتحمض المحيطــات؛ ومشــروع خطــة عمــل محــددة بشــأن 
 التنوع البيولوجي وتحمض المحيطات في مناطق المياه الباردة.

 التنوع البيولوجي للغابات   -1 
 00/3و 01/36و 2/5و 2/02و 1/2و 1/0و 6/99و 5/2و 2/1و 3/09و 9/2: المقـــــــــــــــــررات الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالحية

؛  والتوصـــيات الصـــادرة عـــن الفريـــق العامـــل المفتـــوح العضـــوية المخصـــص الســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة؛ 00/02و
 الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ 06/05والتوصية 

؛ والغايـــة االســـتراتيجية بـــاء، 3ســـتراتيجية ألـــف، الهــدف : الغايــة االالصالالاللة بغايالالالات وأهالالالداف الخطالالالة االسالالالتراتيجية
؛ والغايـة االسـتراتيجية 05؛ والغاية االسـتراتيجية دال، الهـدف 00؛ والغاية االستراتيجية باء، الهدف 1و 5الهدفان 

 .91و 02هاء، الهدفان 

 الوسائل/ األنشطة:
 للغابـات فـي  الجينيـةحالة الموارد قرير التعاون مع منظمة األضذية والزراعة للمساعدة في التأكد من أن ت

يستمر في تقديم بيانات مفيدة وتحليل لغـرض تقيـيم التقـدم الحـرز فـي تنفيـذ أهـداف أيشـي المتعلقـة العالم 
بالغابـــات وتحديـــد مؤشـــرات لقيـــاس التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ أهـــداف محـــددة مـــن أهـــداف أيشـــي )ســـفر 

دوالر،  51 111 للخبـــــــــراء دوالر، حلقـــــــــة عمـــــــــل 35 111، اجتماعـــــــــات: دوالر 01 111المـــــــــوظفين: 
 دوالر( 31 111مطبوعات 

   التعاون مع منظمة األضذية والزراعة في تنفيذ خطة العمل العالمية بشـأن المـوارد الوراثيـة للغابـات )سـفر
 51 111مطبوعــــات واتصــــاالت مشـــتركة و دوالر،  01 111اجتماعـــات: دوالر، و  01 111المـــوظفين: 

 دوالر(

 المنظمــة الدوليــة لألخشــاب االســتوائيةع منظمــة األضذيــة والزراعــة و التعــاون مــ (ITTO) مركــز البحــوث ، و
ومنتدع األمم المتحدة المعنـي بالغابـات علـى ترشـيد التنـوع البيولـوجي داخـل  (CIFOR) الحرجية الدولية

لبرنـامج عمـل  القطاع الحرجي وأولويـات أخـرع للتنميـة المسـتدامة واالسـتمرار فـي تعزيـز التنفيـذ المشـترك
ومناسـبات  دوالر، اجتماعـات 31 111)سـفر المـوظفين: التنوع البيولوجي للغابات مع الشركاء اىخـرين 

 دوالر( 91 111اتصاالت مشتركة ومطبوعات و دوالر،  31 111: 9106و 9105في عامي 

  ،ـــروابط االســـتراتيدية بـــين أهـــداف أيشـــي للتإدمـــاج اعتبـــارات التنـــوع البيولـــوجي ـــوجي الســـيما ال نـــوع البيول
الشراكة العالمية المعنية بالغابات وتقـديم واألهداف العالمية بشأن الغابات في برامج العمل المشتركة في 

الدعم التقني ومدخالت إلى اجتماعات هذه الشراكة. وسيعمل األمـين التنفيـذي التفاقيـة التنـوع البيولـوجي 
دوالر،  05 111والر، واجتماعـــــــات: د 05 111ســـــــفر: ال) 9105كنائـــــــب رئـــــــيس الشـــــــراكة فـــــــي عـــــــام 

 دوالر( 01 111ومطبوعات 
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  الشــراكة العالميــة الســتعادة المنــاظر الطبيعيــة للغابــات  المســاهمة فــي(GPFLR)  ،لتعزيــز التنــوع الــوراثي
وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامل المستدام في الغابات المستعادة فضال عن الحوافز المالية لزيادة نهـج 

مــن أهــداف أيشــي. واستكشــاف البلــدان الرائــدة مــع االتحــاد الــدولي  05و 00و 5لتنفيــذ األهــداف متكامــل 
لحفظ الطبيعة ومنظمة األضذية والزراعة لتنفيذ ُنهج استعادة الغابات تمشيا مع السياسات الوطنيـة للتنـوع 

ر، دوال 05 111)الســــــفر: ، البيولــــــوجي بشــــــأن االســــــتعادة ومــــــع المســــــاهمة فــــــي هــــــدف "تحــــــدي بــــــون"
 دوالر( 05 111دوالر، ومطبوعات  05 111واجتماعات: 

 :النواتج
  فـي  للغابـات فـي العـالم الجينيـةحالـة المـوارد اجتماع للخبراء الستعراض البيانات المجمعـة لغـرض تقريـر

ــــوجي (C&I)وعمليــــات المعــــايير والمؤشــــرات  9105عــــام  ، وتعزيــــز رصــــد أهــــداف أيشــــي للتنــــوع البيول
 استعراض للمؤشرات الكمية والنوعية ذات الصلة.وتقييمها وحدودها. و 

   ي(، وخطـة العمـل العالميـة 2تقرير تقني عن الروابط بين العديد من أهداف أيشي، بما فـي ذلـك المـادة(
 بشأن الموارد الوراثية الحرجية إلظهار فرص وحدود جمع البيانات؛

  وأنشـــطة  فـــي اســـتعادة الغابـــات المتـــدهورة تقريــر السلســـلة التقنيـــة عـــن مســـاهمة المـــوارد الوراثيــة الحرديـــة
 وصيانة التنوع البيولوجي للغابات.

  ؛ والمنتـدع 9105تنظيم مناسبات مشتركة للخبراء وندوات تدريبية في المؤتمر العـالمي للغابـات فـي عـام
واالجتمـاع الثالـث والعشـرون ؛ 9106و 9105الرابع للمناظر الطبيعية للغابات فـي عـام الثالث و العالمي 

ـــة ؛ وفـــي 9106فـــي عـــام  (COFO)للجنـــة الغابـــات  ـــات التابعـــة لمنظمـــة األضذي الهيئـــات اإلقليميـــة للغاب
؛ 9105؛ والدورة الحادية عشرة لمنتدع األمم المتحدة المعني بالغابات فـي عـام 9105والزراعة في عام 

 .9105في عام  المجلس الدولي لألخشاب المداريةو 
  واتفاقيـة التنـوع البيولـوجي  المنظمة الدولية لألخشاب االسـتوائيةمشتركة بين النهوض بالمبادرة التعاونية ال

بشأن حفظ الغابات االستوائية واستخدامها المستدام، وتقديم الدعم التقني والعلمي واإلشراف علـى تنسـيق 
 المشروع وتنفيذه.

 بـين السياسـات والتنسـق عبـر  تعزيز العمل االستراتيجي للشراكة التعاونية المعنية بالغابات لدعم االتسـاق
 القطاعات بين األعضاء.

  إنشـاء ثالثـة أنشـطة تجريبيــة بشـأن اسـتعادة الغابـات وموقــع الـتعلم فيمـا بـين بلــدان الجنـوب لبنـاء القــدرات
 التقنية بشأن استعادة المناظر الطبيعية للغابات.

 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة   -5 
برنـامج العمـل المتعلـق بـالتنوع البيولـوجي لألراضـي الجافـة وشـبل الرطبـة فـي تعزيـز حفـظ التنـوع  يتمثل الهـدف مـن

البيولوجي لألراضي الجافة وشـيل الرطبـة واسـتخدامها المسـتدام وتعزيـز أوجـل التـهزر والتنسـيق بـين االتفاقيـات ذات 
 الصلة، السيما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

 )أ(.01، الفقرة 01/9، والمقرر 01/35قرر : المالصالحية
 02و 05و 02و 03و 09و 1و 5: األهداف الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

 الوسائل/ األنشطة:
  إعداد إرشادات بشأن: إدارة استخدام المياه واألراضي، بما فـي ذلـك ممارسـات الزراعـة المكيفـة ومكافحـة

ات التي يكون لها أكبر األثر على التنوع البيولوجي لألراضي الجافة تهكل التربة، وبشأن تحديد التهديد
 دوالر(؛ 5 111وشبل الرطبة )مطبوعات: 
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   تحديــد أفضــل الممارســات لمعالجــة التضــارب بــين حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامل المســتدام والرعــي
 دوالر(؛ 5 111)مطبوعات:  والزراعة في األراضي الجافة وشبل الرطبة

 الجيدة فيما يتعلـق بإشـراك الفئـات المهمشـة فـي تنفيـذ برنـامج العمـل المتعلـق حديد أمثلة عن الممارسات ت
 بالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة شبل الرطبة.

  ،أنشــطة مشــتركة مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة التصــحر، مثــل حلقــات العمــل لبنــاء القــدرات
عـــداد األدوات والمبـــاد  التو  جيهيـــة المشـــتركة، وبشـــأن أوجـــل التـــهزر بـــين الخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع وا 

طـار العمـل لمـدة عشـر سـنوات التابعـة التفاقيـة األمـم  9191-9100البيولوجي  والخطة االستراتيجية وا 
ـــوع البيولـــوجي، وخطـــط  المتحـــدة لمكافحـــة التصـــحر، وبـــين االســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل الوطنيـــة للتن

ـــة ) ـــرامج الوطني دوالر، واجتماعـــات:  61 111دوالر، حلقـــات عمـــل:  01 111خبـــراء استشـــاريون: الب
 دوالر(. 01 111دوالر، ومطبوعات:  91 111دوالر، وسفر الموطفين  01 111

    ،تشجيع الحوار فيما بين أصـحاب المصـلحة فـي مجـال التنـوع البيولـوجي لألراضـي الجافـة وشـبل الرطبـة
 ء االجتماع؛السيما بين علماء الطبيعة وعلما

  تســليط الضــوء علــى المســاهمة فــي حفــظ التنــوع البيولــوجي لألراضــي الجافــة وشــبل الرطبــة واســتخدامها
المستدام، السـيما لألضذيـة والميـاه وأمـن الطاقـة، مـثال مـن خـالل تقـديم مـدخالت فـي العمليـات فـي إطـار 

عات األصلية والمحلية فيما يتعلق ، ومنظمة األضذية والزراعة والمجتم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
مــــن أهــــداف أيشــــي للتنــــوع البيولــــوجي  05و 02و 1 افهــــدبالميــــاه واألضذيــــة وأمــــن الطاقــــة ولتحقيــــق األ

 (دوالر 01 111دوالر، وسفر الموظفين:  5 111)مطبوعات: 
  األهداف ب دعم األطراف في تنفيذ شواضل التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبل الرطبة، السيما صلتها

، علــــــى الصــــــعيد الــــــوطني )حلقــــــات عمــــــل/التعلم مــــــن أهــــــداف أيشــــــي للتنــــــوع البيولــــــوجي 05و 02و 1
 دوالر(. 95 111دوالر، وسفر الموظفين:  051 111اإللكتروني: 

  االســـتمرار فـــي دعـــم "مبـــادرة تنميـــة القـــدرات لـــدعم السياســـات الوطنيـــة إلدارة الجفـــاف" وهـــي شـــراكة بـــين
ومنظمة األضذية والزراعة واتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة التصـحر ولجنـة األمـم منظمة الصحة العالمية 

ــــات عمــــل:  ــــوجي )حلق ــــة التنــــوع البيول ــــاه وأمانــــة اتفاقي دوالر، وســــفر المــــوظفين:  61 111المتحــــدة للمي
 دوالر(. 01 111دوالر، ومطبوعات  95 111

 :النواتج 
 دارة ا  ستخدام األراضيطباعة اإلرشادات بشأن استخدام المياه وا 

  لمعالجة التضارب بين التنوع البيولوجي والرعي والزراعةطباعة أفضل الممارسات 

 االنتهاء من إعداد قاعدة البيانات بشأن أمثلة الممارسات الجيدة إلشراك المجموعات المهمشة 

  لـوجي واتفاقيـة حلقات عمل مشتركة، وأدوات ومبـاد  توجيهيـة بشـأن أوجـل التـهزر بـين اتفاقيـة التنـوع البيو
 األمم المتحدة لمكافحة التصحر

  مطبوعـــات بشـــأن كيفيـــة مســـاهمة حفـــظ التنـــوع البيولــــوجي لألراضـــي الجافـــة وشـــبل الرطبـــة فـــي التنميــــة
 05و 02و 1المستدامة )األضذية والمياه وأمن الطاقة( وفي تحقيق أهداف أيشي 

 لجافــة وشــبل الرطبــة علــى الصــعيد حلقــات عمــل/ وحــدات تعلــم إلكترونــي بشــأن تنفيــذ شــواضل األراضــي ا
 الوطني

 حلقات عمل بشأن إعداد سياسات إدارة الجفاف 
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 التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للجبال  -6 
، المرفق بشأن 1/91، المرفق الثاني؛ والمقرر 2/06؛ والمقرر 6/31من االتفاقية؛ والمقؤؤ  92المادة : الصالحية

 رنامج العمل وجميع برامج العمل المواضيعية األخرع.التنوع البيولوجي للجبال وب
 0-3و 5-9و 0-9و 6-0و 5-0و 3-0و 9-0و 0-0: األهـداف الصلة بغايات وأهالداف الخطالة االسالتراتيجية

 2-2و 3-2و 2-3و -3-3و
 91و 05و 02و 09و 00و 5و 9و 0: األهداف الصلة لمشروع الخطة االستراتيجية المحدثة

 الوسائل/ األنشطة:
  زيـــز التعـــاون والشـــراكات مـــع المنظمـــات والمبـــادرات واالتفاقيـــات اإلقليميـــة لـــدعم األطـــراف فـــي تنفيـــذها تع

 لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال والمقررات ذات الصلة؛

  نشر المعلومات وأفضل الممارسات واألدوات والمـوارد المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي للجبـال مـن خـالل آليـة
 بادل المعلومات ووسائل أخرع؛ضرفة ت

  ــيم العــالمي للتنــوع البيولــوجي للجبــال التــابع للبرنــامج الــدولي للبحــوث فــي مجــال التنــوع التعــاون مــع التقي
، وجمــع وتحــديث المعلومــات علــى نحــو دوري، مــن أجــل اســتخدامها فــي (DIVERSITAS) البيولــوجي

المواقـع  لتنـوع البيولـوجي للجبـال بمـا فـي ذلـكالبوابة المواضـيعية لرصـد التغيـرات ونشـر المعلومـات عـن ا
ــــة واالجتماعيــــة ــــة البيولوجيــــة واإليكولوجي االقتصــــادية، بشــــأن خــــدمات الــــنظم اإليكولوجيــــة -ذات األهمي

واألنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة، وبشأن الموارد الجينية بما في ذلك على األخـص المـوارد 
تـــي تتعلـــق بالمعـــارف التقليديـــة واألبعـــاد الثقافيـــة للتنـــوع البيولـــوجي للجبـــال؛ الوراثيـــة لألضذيـــة والزراعـــة ال

والدوافع المباشرة وضيـر المباشـرة للتغيـر فـي التنـوع البيولـوجي للجبـال، بمـا فـي ذلـك علـى األخـص، تغيـر 
المنـــاخ وتغيـــر اســـتخدام األراضـــي، فضـــال عـــن أنشـــطة الســـياحة والرياضـــة، والموائـــل وخصـــائص الـــنظم 

 وجية؛اإليكول

  التعـــاون مـــع المنظمـــات والمبـــادرات المعنيـــة، مـــثال مـــن بينهـــا برنـــامج المنـــاطق األحيائيـــة للجبـــال التـــابع
لمســاعدة  (IUCN-WCPA) اللجنــة العالميــة المعنيــة بالمنــاطق المحميــةلالتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة و 

 البلدان في برامجها ومشروعاتها المتعلقة بتغير المناخ.
اتحــاد التنميــة المســتدامة فــي اإلقلــيم و  (ICIMOD) المركــز الــدولي للتنميــة المتكاملــة للجبــالعــاون مــع التالنالالواتج:  

، والمبــادرات األخــرع ذات الكاربــاتوجبــال جبــال الالمتعلقــة ب اتتفاقيــالا، و (CONDESAN) اإليكولــوجي لألنــديز
ل الوثيق مع البلدان والمساعدة في تنفيذ إلقليمية، والعمجيات االصلة من أجل تعزيز إشراكها في صياضة االستراتي
وقاعــــدة بيانــــات بشــــأن التنــــوع البيولــــوجي للجبــــال؛ واألهميــــة  برنــــامج العمــــل المتعلــــق بــــالتنوع البيولــــوجي للجبــــال؛

ـــواع المهـــددة بـــاالنقراض  ـــة، وبشـــأن األن ـــنظم اإليكولوجي ـــة االقتصـــادية، وبشـــأن خـــدمات ال ـــة واالجتماعي اإليكولوجي
ضيرها؛ معلومات عن أفضـل الممارسـات واألدوات والمـوارد بشـأن تنفيـذ برنـامج العمـل؛ والتنفيـذ  واألنواع المتوطنةو

 الفعلي لبرنامج العمل.

الوظائف 
 المعتمدة

للميـاه الداخليـة )واألنـواع المهـاجرة(؛ ووظيفـة  P-4لخبير بيئي لألراضي الجافة وشبل الرطبة؛ ووظيفـة  P-4وظيفة 
P-4  ضــية/التنوع البيولــوجي للغابــات؛ ووظيفــة للــنظم اإليكولوجيــة األرP-4  واليــة جاكرتــا/التنوع البيولــوجي البحــري

 والساحلي ونهج النظام اإليكولوجي؛
 .)وظيفة مساعد بحوث أعيد تصنيفها ونقلت من مكتب األمين التنفيذي(مساعدين برامج  G-6وظائف  3

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 ال يوجد
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المــوارد مــن خــارج 
انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الميز 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 

 دوالر 1 921 500 : 1026-1025  المجموع:
 :الموظفون

 دوالر 0 066 511   :1025-1026
 للتنـوع البحـري والسـاحلي 025 111؛ و(P-2)للتنوع البحري والساحلي  951 511؛ و(P-3)للزراعة  321 111)

(GS)لألراضي الجافة وشبل الرطبة  013 511، و(P-3 – 50%)معاون برامج الغابات  951 511؛ و(P-2)) 
 الموظفون لمدة قصيرة/ المساعدة المؤقتة

 دوالر 912 111   :1025-1026
 الخبراء االستشاريون/العقود من الباطن

 دوالر 0 111 111   :1025-1026
لبحــري والســاحلي، للتنــوع البيولــوجي ا 111 111للزراعــة/الوقود الحيــوي،  31 111للميــاه الداخليــة،  051 111)

 للغابات( 21 111لألراضي الجافة وشبل الرطبة،  01 111
 االجتماعات

 دوالر 065 111   :1025-1026
 للغابات( 015 111لألراضي الجافة وشبل الرطبة،  01 111للمياه الداخلية،  51 111)

 حلقات العمل
 دوالر 0 691 111   :1025-1026

 51 111لألراضي الجافة وشبل الرطبة؛ و 911 111البحري والساحلي، و دوالر للتنوع البيولوجي 0 311 111)
 دوالر للغابات(

 سفر الموظفين 
 دوالر 505 111   :1025-1026

ـــــة، و 15 111) ـــــاه الداخلي ـــــوع البيولـــــوجي البحـــــري والســـــاحلي، و 931 111للمي ـــــوع البيولـــــوجي  51 111للتن للتن
 دوالر لألراضي الجافة وشبل الرطبة( 21 111للغابات، و 21 111الزراعي/الوقود الحيوي، و

 المطبوعات/إعداد التقارير/الطباعة
 دوالر أمريكي 921 111   :1025-1026

لألراضــي الجافــة وشــبل  35 111للتنــوع البيولــوجي البحــري والســاحلي، و 91 111للميــاه الداخليــة، و 011 111)
 للغابات( 25 111الرطبة، و

 ة )الصالحيات والنواتج اإلضافية والمحددة(برامج المجاالت المواضيعي )د(
 األنواع الغريبة الغازية   -2 

مـن المقــرر المتوقـع لالجتمـاع الثــاني عشـر لمـؤتمر األطــراف بشـأن األنــواع  2، الفقــرة 00/92: المقـرر الصالالحية
 02/6توصـــية )و( مـــن ال-)أ(2و 9الصـــادرة عــن الهيئـــة الفرعيـــة ، والفقـــرات  02/5الغريبــة الغازيـــة فـــي التوصـــية 

بــاء الصــادرة عــن الفريــق العامــل  5/00)ب( إلــى )د( مــن التوصــية 0الصــادرة عــن الهيئــة الفرعيــة، والفقــرات مــن 
 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية.

 .01و 05و 02و 03و 09و 00و 2و 1و 6و 5و 2: الصلة بغايات الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي
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 الوسائل/ األنشطة: 
 المدخلالة نواع الغريبالةبالاأل  باالتجالارلتصالدي للمخالاطر المرتبطالة ة السبل والوسائل الفعالالة لألطالراف ل(  صياغ2)

 كحيوانات أليفةو وكأنواع ألحوا  الكائنات المائية وألحوا  الكائنات األرضيةو وكطعم حي وأغذية حية
  ريـــــة المهـــــددة بـــــاالنقراض الـــــدولي بـــــأنواع الحيوانـــــات والنباتـــــات الب تجـــــاراتفاقيـــــة االأمانـــــة مـــــع المشـــــاورة

باالتجـار بالحيـاة البريـة لتحديـد األدوات القائمـة واإلنفـاذ الممكـن ل ليــات  ذات الصـلةاألخـرع والمنظمـات 
 فيما يتعلق بالتجارة ضير المبلغ عنها أو ضير القانونية )بدون تكلفة(.

 اقيــة التنــوع البيولــوجي، تنظــيم احتمــاع للخبــراء مــن أجــل إعــداد إرشــادات لكــي تســتخدمها األطــراف فــي اتف
، بمـا فـي ذلـك ضـباط مراقبـة الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بـاالنقراض تجاراال واتفاقية

الحدود وسلطات الشحن/النقل التي ينبغي أن تنظر فيها الهيئات الرئاسية المناسبة فـي اإلطـار التنظيمـي 
 .دوالر( 61 111تماعات: الدولي بالتوازي مع مؤتمر األطراف )االج

مــن أهــداف  2:  وحــدة إضــافية لحزمــة أدوات اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي لألطــراف مــن أجــل تحقيــق الهــدف النالالواتج
 أيشي للتنوع البيولوجي لمعالجة التجارة بالحياة البرية والتجارة اإللكترونية للكائنات الحية.

من أهداف  9لدعم األطراف في تحقيق الهدف  الغريبة الغازيةمعلومات األنواع لالشراكة العالمية (   تيسير 1)
 أيشي للتنوع البيولوجي

  لمشاركة مقدمي  معلومات األنواع الغريبة الغازيةللشراكة العالمية لدعم تنفيذ خطط عمل األفرقة العاملة
علومــات إدارة بيانـات أكثــر والـدخول فــي المعلومــات المتاحـة عــن األنــواع الغريبـة الغازيــة، بمــا فـي ذلــك م

 91 111أفرقـــــة عاملــــــة( )الســــــفر:  2× دوالر  51 111دوالر ) 211 111المســـــارات )االجتماعــــــات: 
 دوالر(.

  معلومـات األنـواع الغريبـة للشـراكة العالميـة االتحضير لدليل )أدلة( دعم المستخدم بالتعـاون مـع منظمـات
 السياسات والتنمية )بدون تكلفة(. لكي تستخدم األطراف المعلومات في اإلبالئ الوطني وفي الغازية

 النواتج:
  معلومـات للشـراكة العالميـة امعلومات محدثة أيضا يمكن الحصول عليها من خالل بوابة المعلومـات فـي

 ، بما في ذلك المعلومات عن إدارة المسارات.األنواع الغريبة الغازية

  لشـراكة العالميـة لكـي تسـتخدم األطـراف اوحدة إضافية لحزمـة أدوات اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي بشـأن أدلـة
لتحديــد أولويــة األنــواع والمســارات، ولتطبيــق التــدابير المناســبة إلدارة  معلومــات األنــواع الغريبــة الغازيــةل

 .المسارات ذات األولوية
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لغريبالالة ( إعالالداد أدوات دعالالم القالالرار لتقيالاليم وتقالالدير العقبالالات االجتماعيالالة واالقتصالالادية واإليكولوجيالالة لألنالالواع ا1) 
دارتها ومكافحتها؛ ولدراسة آثار تغير المنالا  والتغيالر  الغازية: تحليالت التكلفة والمنافع لتدابير القضاء عليها وا 

 في استخدام األراضي علل الغزوات البيولوجية
  تحديــد األدوات القائمــة التــي أعــدتها المنظمــات المعنيــة، والبــرامج أو الخبــراء عــن طريــق دراســات نظريــة

 تكلفة(.)بدون 

  ،والمنظمـات المعنيـة التـي تحـدد إرشـادات بشـأن اجتماع للخبـراء يـدعو مصـممي األدوات المحـددة أعـاله
مــن أل صـياضة أدوات دعــم القــرار بشـأن إدارة األنــواع الغريبـة الغازيــة، واألدوات المطلوبــة تـدابير اإلدارة 

ي على الغزوات البيولوجية فضال عن األخرع، مع مراعاة آثار تغير المناخ والتغير في استخدام األراض
مراعــاة التقيــيم المقتــرح للمنبــر الحكــومي الــدولي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات 

 دوالر( 61 111النظم اإليكولوجية )اجتماعات: 

لوجيـة لألنـواع الغريبـة : حزمة من أدوات دعم القرار لتقييم وتقـدير العقبـات االجتماعيـة واالقتصـادية واإليكو النواتج
دارتهــا ومكافحتهــا؛  ولدراســة آثــار تغيــر الغازيــة؛ وتحلــيالت التكلفــة والمنــافع لتــدابير القضــاء علــى األنــواع الغازيــة وا 

 .المناخ والتغير في استخدام األراضي على الغزوات البيولوجية
طالراف بشالأن األنالواع الغريبالة الغازيالة دليل سهل االستعمال للمقررات الحالية الصادرة عن مؤتمر األ(  إعداد 1) 

 واإلرشادات والمعايير ذات الصلة التي أعدتها المنظمات المعنية األخرى
  إعداد وحدة إضافية لشرح المقـررات القائمـة الصـادرة عـن مـؤتمر األطـراف بشـأن األنـواع الغريبـة الغازيـة

 .االقتضاء )بدون تكلفة( اإلرشادات المعايير ذات الصلة، عندوتحديث الوحدة القائمة بشأن 

 .)استعراض خبراء بشأن الوحدة اإلضافية )بدون تكلفة 

  تجميــع ردود المســتخدمين والخبــراء بشــأن األمــور أعــاله فضــال عــن الوحــدات القائمــة لحــزم أدوات اتفاقيــة
التنــوع البيولــوجي ويــتم صــياضة محتوياتهــا وعروضــها علــى اإلنترنــت بطريقــة ســهلة االســتعمال )الخبــراء 

 دوالر(. 31 111الستشاريون: ا
 النواتج: 

  وحـــدة إضـــافية لحزمـــة أدوات اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي بشـــأن المقـــررات القائمـــة لمـــؤتمر األطـــراف بشـــأن
 األنواع الغريبة الغازية.

  حزمة أدوات محدثة التفاقية التنوع البيولوجي مع رسوم بيانية والسرد على الموقع الشبكي التفاقيـة التنـوع
 يولوجي.الب

مالن أهالداف أيشالي للتنالوع البيولالوجي بشالأن األنالالواع  9(   تيسالير الشالراكة لألطالراف مالن أجالل تحقيالق الهالدف 5)
 الغريبة الغازية

  إعداد آلية للتواصل وتيسير التنسيق مع حملة مرونة الجزر التابعـة لمبـادرة شـبكة الحيـاة، وتحديـدا بشـأن
( علـى 22-03ي في الدول الجزرية الصغيرة الناميـة )من أهداف أيشي للتنوع البيولوج 2تحقيق الهدف 

 )التي ستقدم إلى مؤتمر األطراف(. INFالنحو المبين في 

  شـراك الخبـراء الـداعمين فـي منـاطق المحـيط الهـاد  والمحـيط حلقات عمل لمتابعة تطوير المشـروعات وا 
 دوالر( )انظــــــــــــــر أيضــــــــــــــا الوثيقــــــــــــــة 021 111الهنــــــــــــــدي ومنطقــــــــــــــة الكــــــــــــــاريبي )حلقــــــــــــــات عمــــــــــــــل: 

UNEP/CBD/COP/12/19.) 

  مائــدة مســتديرة للجهــات المانحــة والخبــراء علــى هــام  اجتمــاع للهيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة
والتكنولوجية يعقد قبـل االجتمـاع الثالـث عشـر لمـؤتمر األطـراف مـن أجـل تيسـير الشـراكة )االجتماعـات: 

 دوالر(. 31 111
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 :النواتج 

 واصــل وتيســير التنســـيق علــى الموقـــع الشــبكي التفاقيــة التنـــوع البيولــوجي لتحقيـــق آليــة علــى االنترنـــت للت
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي كعنصر تكميلي لحملـة مرونـة الجـزر التابعـة لمبـادرة شـبكة  2الهدف 
 الحياة.

 شــراك الخبــراء لتمويلهــا مــن الجهــات المانحــة المناســبة، بمــا فــي ذلــك البرنــ  2امج مقترحــات المشــروعات وا 
فـي التجديـد السـادس  (STAR)بشأن األنواع الغريبة الغازية في إطار نظام التخصيص الشفاف للمـوارد 

 لموارد مرفق البيئة العالمية مع الخبراء الداعمين.

  التعاون اإلقليمي في المحيط الهاد  والمحـيط الهنـدي ومنطقـة الكـاريبي لتطـوير مشـروع تشـاركي وتنفيـذه
 شركاء العالميين.مع دعم إضافي من ال

 المبادرة العالمية للتصنيف   -1 
بشــــأن األنــــواع  02/6)ب( مــــن التوصــــية 2، والفقــــرة 00/92)ب( مــــن المقــــرر 01)أ( و01الفقرتــــان : الصالالالالالحية

بــــاء الصــــادرة عــــن الفريــــق العامــــل المعنــــي  5/00)ب( إلــــى )د( مــــن التوصــــية 0الغريبــــة الغازيــــة، والفقــــرات مــــن 
ي عشـر لمـؤتمر ثـانجتمـاع اللالقيـة بشـأن التعـاون التقنـي والعلمـي باعتبارهـا المقـرر المتوقـع باسـتعراض تنفيـذ االتفا

 .األطراف

، وجميع األهداف التي تكون معلومات 2و 01صلة مباشرة بالهدفين : وأهداف أيشي الخطة االستراتيجيةبالصلة 
 تنوع البيولوجي أو تحديد األنواع ضرورية للتنفيذ. ال

 نشطة:الوسائل/ األ  
مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي  29تيسالالير الشالالراكة فالالي بنالالاء قالالدرات فالالي مجالالال التصالالنيف لتحقيالالق الهالالدف 

بشأن األنواع الغريبالة الغازيالةو بالين األوسالاط األكاديميالةو واالتفاقالات المتعالددة  9بشأن تقاسم المعارف والهدف 
 الصلةاألطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات الدولية ذات 

  مـــع الشـــركاء األوســـع نطاقـــا لتحديـــد آليـــة تنســـيق المبـــادرة العالميــة للتصـــنيف األعضـــاء فـــي اجتمــاع مـــع
عداد  الخبراء والمنظمات التي يمكن أن تقدم أنشطة لبناء القدرات بالتعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي وا 

ـــق الهـــدفين  ـــا مـــن أجـــل تحقي ـــوع البيولـــوجي مـــن أهـــداف  2و 02خطـــة عمـــل لنقـــل التكنولوجي أيشـــي للتن
 دوالر(. 31 111)االجتماعات: 

  دعــوة إلــى منظمــات الشــركاء والخبــراء المحــددين إلــى أنشــطة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي لبنــاء القــدرات مــن
مـن  2و 02الهدفين خالل آلية على االنترنت للتواصل وتيسير التنسيق ألنشطة نقل التكنولوجيا لتحقيق 

 .لبيولوجيأهداف أيشي للتنوع ا

  :دوالر(. وسـتقوم  921 111تدريبات تصنيفية على حشد البيانـات وتحديـد أولويـة األنـواع )حلقـات عمـل
المنظمات الشريكة في المبادرة العالمية للتصنيف باستضافة أنشـطة التـدريب مـع دعـم مـن اتفاقيـة التنـوع 

 البيولوجي والخبراء التقنيين اىخرين.

 :  النواتج
 ـــدريب ع ـــة للت ـــادل أدل ـــة تب ـــذ آليـــة ضرف ـــواع لألطـــراف مـــن أجـــل تنفي ـــى حشـــد المـــوارد وتحديـــد أولويـــة األن ل

 المعلومات لديها، أو آليات معادلة لتقاسم البيانات بالعالقة إلى األنواع العغريبة الغازية للبلد.

  التقاسم على الصعيد العالمي لبيانات التنوع البيولوجي بما في ذلك األنواع المدخلة والغازية 
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  قدرات لتحديد األنواع بالنسبة لألنواع ذات األولوية المحولة/المعدة في البلدان التي تتلقى التدريب 

 ( :المعلومـــات 0اىليـــة الوطنيـــة لغرفـــة تبـــادل المعلومـــات أو مرفـــق معلومـــات معـــادل يمكـــن أن يتقاســـم )
الغازية التي تحدث في البلدان ( معلومات عن األنواع المدخلة واألنواع 93الوطنية للتنوع البيولوجي؛ و)
 التي حصلت على التدريب.

  عــداد السياسـات بشــأن التنــوع مصـادر معلومــات يمكــن اسـتخدامها للبــالئ الــوطني، وتحديـد المؤشــرات وا 
 البيولوجي.

 تقييم األثر   -1 
التنـــوع تقيـــيم األثـــر علـــى مســـتوع المشـــروع والمســـتوع االســـتراتيجي علـــى نحـــو فعـــال يســـهم فـــي الحـــد مـــن ضـــياع 

 البيولوجي.
ألـــف؛ والمقـــرر  6/1؛ والمقـــرر 5/6؛ والمقـــرر 5/03جـــيم؛ والمقـــرر  2/01 المقـــرر؛ و 0-02المـــادة : الصالالالالحية

ـــــــرر 2/92 ـــــــررات  2/9؛ والمق ـــــــوي(؛ والمق ـــــــود الحي ـــــــوجي البحـــــــري  00/02و 01/92و 2/91)الوق ـــــــوع البيول )التن
)إشـــراك قطـــاع األعمـــال(، والمقـــرران  00/1و 01/90)الميـــاه الداخليـــة(، والمقـــرران  00/93والســـاحلي(؛ والمقـــرر 

)التنـــوع البيولـــوجي وتغيـــر المنـــاخ(،  00/90و 00/91و 01/33)المنـــاطق المحميـــة(، والمقـــرر  00/92و 01/30
)الوقــــود الحيــــوي(، والمقــــرران  00/91و 01/31)األراضــــي الجافــــة وشــــبل الرطبــــة(، والمقــــرران  01/35والمقــــرر 

ــــــــواع الغري 00/92و 01/32 ــــــــرران )األن ــــــــة(، والمق ــــــــة الغازي ــــــــرر 2)المــــــــادة  00/92و 01/29ب  2/9)ي((، والمق
)القضــايا  00/00)الرصــد(، والمقــرر  00/3)االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي(، والمقــرر 

عشـــر  جتمـــاع الحـــاديلال المتوقعـــةوالمقـــررات  )اســـتعادة الـــنظم اإليكولوجيـــة( 00/06الجديـــدة والناشـــئة(، والمقـــرر 
 لمؤتمر األطراف.

 2و 2و 1و 6و 5و 2و 3و 9: أهـــداف أيشـــي 1010-1022الصالالاللة بالخطالالالة االسالالالتراتيجية للتنالالالوع البيولالالالوجي  
 .02و 02و 01و 05و 02و 03و 09و 00و 01و

 الوسائل/ األنشطة:
 ولـوجي علـى تنمية القدرات الالزمة لتطبيق المباد  التوجيهية بشأن تقييم األثلر البيئـي الشـامل للتنـوع البي

المعلومـــات وتبادلهـــا بشـــأن )أ( وتقـــديم 09)أ( و2الفقرتـــان  2/92الصـــعيدين الـــوطني واإلقليمـــي )المقـــرر 
)ج( مـن المقـرر 09)ب( و2تقييم األثر البيئي شامال التنوع البيولوجي علـى مسـتويات متنوعـة )الفقرتـان 

شــأن االســتراتيجيات وخطــط * )عناصــر لخلقــات عمــل دون إقليميــة لبنــاء القــدرات بمــا فــي ذلــك ب2/92
العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي، واإلبــالئ الــوطني، والمنــاطق المحميــة(، النهــوض بالمبــاد  التوجيهيــة 
أضــواي ضــو، والنهــوض بالمبــاد  التوجيهيــة الطوعيــة لتقيــيم األثــر البيئــي واألثــر البيئــي االســتراتيجية فــي 

دوالر، سفر  11 111 ) )حلقات عمل:00/02من المقرر  02و 03و 2المناطق البحرية والساحلية )الفقرات 
 .دوالر( 95 111الموظفين: 

قــدرات متزايــدة علــى المســتوع الــوطني و)دون( اإلقليمــي إلدمــاج شــواضل التنــوع البيولــوجي فــي عمليــات :  النالالواتج
 التخطيط فضال عن تقييمات األثر وتقييمات المخاطر.

 ات والطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرصد واإلبالغ الوطني والمؤشر    -1 
يصــال  تــم تحديــد األهــداف وتطبيــق المؤشــرات علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة لــدعم صــنع القــرار وا 

 المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
)التنــوع البيولــوجي الزراعــي(، والمقــرر  2/93 ؛ والمقــرر5/5؛ والمقــرر مــن االتفاقيــة 02و 1تــان الماد: الصالالالحية 

الصادرة عـن  09/6والتوصية  2/9و 1/9)التنوع البيولوجي للغابات(، و 2/02و 1/0و 1/2ات ؛ والمقرر باء 6/1
 1/2الهيئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتقنيـــة والتكنولوجيـــة )التنـــوع البيولـــوجي لألراضـــي الجافـــة وشـــبل الرطبـــة(، و

 00/92و 1/92)التنــوع البيولــوجي فــي الجــزر(، و 00/05و 2/0)التنــوع البيولــوجي للجبــال(، و 00/91و 2/91و
)التنــــــوع  2/0و 2/02و 2/1و)ي( واألحكـــــام المتصــــــلة بهــــــا(، 2)المــــــادة  00/02و 2/5)المنـــــاطق المحميــــــة(، و
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)الخطـــــة  2/2)نهـــــج النظـــــام اإليكولـــــوجي(؛ و 2/1)التنـــــوع البيولـــــوجي للغابـــــات(؛ و 2/5البيولــــوجي الزراعـــــي(؛ و
 2/03)المـــوارد الماليـــة واىليـــة الماليـــة(؛ و 2/00)التوقعـــات العالميـــة للتنـــوع البيولـــوجي(؛  2/01االســـتراتيجية(؛ و

)المبـــادرة العالميــــة  2/99)تقيــــيم األلفيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــة(؛ و 2/05)ي( واألحكـــام المتصـــلة بهـــا(؛ و2)المـــادة 
)اسـتراتيجية حشـد المـوارد(،  01/3(، و9191-9100تنـوع البيولـوجي )الخطـة االسـتراتيجية لل 01/9للتصنيف(؛ و

ــــوجي( و 01/2و ــــوع البيول ــــة للتن ــــة مــــن التوقعــــات العالمي  01/01)األهــــداف والمؤشــــرات(، و 01/1)الطبعــــة الثالث
)االتصــــال والتثقيــــف  01/02)االســــتراتيجية العالميــــة لحفــــظ النباتــــات(؛ و 00/96و 01/01)اإلبـــالئ الــــوطني(، و

 01/99)إشـراك قطـاع األعمـال(، و 00/1و 01/90)المنظـور الجنسـاني(، و 00/2و 01/02يـة العامـة(، ووالتوع
)التنــوع البيولـــوجي  01/92)اىليــة الماليــة(، و 00/5و 00/2و 01/95و 01/92)الســلطات المحليــة(، و 00/2و

 01/30البيولـوجي للجبـال(، و )التنـوع 01/31)التنوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي(، و 01/92للمياه الداخلية(، و
)التنــــوع البيولــــوجي وتغيــــر  00/91و 01/33و ،(االســــتخدام المســــتدام) 00/95و 01/39)المنــــاطق المحميــــة(، و

المبــادرة ) 01/32)األراضــي الجافــة وشــبل الرطبــة(، و 01/35)التنــوع البيولــوجي الزراعــي(، و 01/32المنــاخ(، و
 00/92و 05/2)رصــــد تنفيــــذ الخطــــة االســــتراتيجية(، و 00/3(، و)ي(2)المــــادة  01/29العالميــــة للتصــــنيف(، و

ــــة(، و ــــواع الغريبــــة الغازي ــــدولي للعلــــوم  00/03)األن ــــر الحكــــومي ال ــــة الفرعيــــة والصــــالت مــــع المنب )فاعليــــة الهيئ
)التنـــوع  00/99، و(+REDD) 00/02والسياســـات فـــي مجـــال التنـــوع البيولـــوجي وخمـــات الـــنظم اإليكولوجيـــة(، و

)القضـــايا الجديـــدة  00/00)الحـــوافز(، و 00/31)المبـــادرة العالميـــة للتصـــنيف(، و 00/92تنميـــة(، والبيولـــوجي وال
 )استعادة النظم اإليكولوجية( والمقررات المتوقعة لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف. 00/06والناشئة(، و

 شي.جميع أهداف أي :1010-1022الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  
 الوسائل/ األنشطة:

  دعم البلدان في إنشاء أهـداف وطنيـة وتطـوير نظـم الرصـد والمؤشـرات لتقيـيم التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق
 011 111هذه األهداف وتنفيذي االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )حلقـات عمـل: 

 دوالر(

  ات التنــوع البيولــوجي، إلطــار شــامل للمؤشــرات لرصــد الــدعم إلعــداد، بالتعــاون مــع الشــراكوالمعنية بمؤشــر
 دوالر(. 31 111التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية على جميع المستويات )اجتماعات: 

  9100تنظيم اجتماع لفريق الخبراء التقنيين المخصص للمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولويج-
 دوالر(. 21 111)اجتماعات:  9191

  المســاهمة فــي مواصــلة تطــوير نظــام عــالمي لرصــد التنــوع البيولــوجي بالتعــاون مــعGEO-BON  ســفر(
 .دوالر( 01 111الموظفين: 

  النهوض بنتائج الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي وآثارهـا مـن خـالل أنشـطة تعاونيـة
 دوالر(. 51 111: مع القطاعات ذات الصلة وأنشطة التوعية )سفر الموظفين

  دعم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، في اجتماعاتها المقبلة، على استتعراض اىثـار
الرئيســية للنتــائج الرئيســية للطبعــة الرابعــة مــن التوقعــات العالميــة للتنــوع البيولــودي مــن أجــل اتعزيــز تنفيــذ 

ـــة أمـــور فـــي ضـــوء الخطـــة االســـتراتيجية وتحقيـــق أهـــداف ايشـــي لل ـــوجي، وأيضـــا ضـــمن جمل تنـــوع البيول
االحتياجات العلمية والتقنية الرئيسية لتنفيذ الخطة االستراتيجية، التي حددتها الهيئة الفرعية في التوصية 

 دوالر(. 31 111)اجتماعات:  01/0
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  لتقنيــة الرئيســية علــى إعــداد تقريــر عــن الســبل والوســائل القائمــة والممكنــة لمعالجــة االجتياجــات العلميــة وا
النحوالمحـــدد فـــي المرفـــق الثـــاني بمشـــروع المقـــرر المتوقـــع صـــدوره مـــن االجتمـــاع الثـــاني عشـــر لمـــؤتمر 

ــــوجي )خبيــــر استشــــاري:  دوالر؛ كتابــــة  95 111األطــــراف بخصــــوص التوقعــــات العالميــــة للتنــــوع البيول
 دوالر(. 01 111دوالر، مطبوعات:  05 111التقرير: 

  يــة فــي تقيــيم نطــاق وعمليــة التوقعــات العالميــة للتنــوع البيولــوجي، بعــد إصــدار الطبعــة دعــم الهيئــة الفرع
الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، وفـي ضـوء العمـل الجـاري فـي المنبـر الحكـومي الـدولي 

فــي للعلــوم والسياســات فــي مجــال التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة مــع تجنــب اإلزدواجيــة 
 05 111العمل، على تقييم عالمي لتوقعات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )اجتماعات: 

 01 111دوالر، مكطبوعــــــات:  05 111دوالر؛ كتابــــــة التقريــــــر:  05 111دوالر، خبيــــــر استشــــــاري: 
 دوالر(.

ومســتخدم علـــى جميـــع  9191-9100إطــار لمؤشـــرات الخطــة االســـتراتيجية للتنــوع البيولـــوجي صـــياضة :  النالالواتج
المستويات؛ تعزيز قدرة األطراف على تقييم التنوع البيولوجي واإلبالئ عن االتجاهات في التنوع البيولوجي؛ تعزيز 

عداد منتجات موجهة للتوعية.  إيصال االتجاهات في التنوع البيولوجي؛ وا 

 اإلبالغ الوطني
 9191-9100االتفاقيـــة وخطتهـــا االســـتراتيجية للفتـــرة  يــدعم اإلبـــالئ الـــوطني اســـتعراض التقـــدم المحـــرز فــي تنفيـــذ
 وتعزيز اإلجراءات لتنفيذ االتقاثسة وخطتها االستراتيجية.

 5/3و 5/9الصـــادرة عـــن الهيئـــة الفرعيـــة، والتوصـــيتان  01/0، والتوصـــية 01/01و 2/02ان المقـــرر : الصالالالالحية
ي عشر لمؤتمر ثانلالجتماع ال المتوقعةالمقررات و  الصادرتان عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

 .األطراف
 جميع أهداف أيشي : 1010-1022الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 الوسائل/ األنشطة:
 راف في تحضير التقارير الوطنية الخامسة وتيسير تقديمها من خـالل اسـتعراض االستمرار في دعم األط

حـــو المطلـــوب، والحفـــاظ علـــى اتصـــاالت عاديـــة مـــع نقـــاط االتصـــال الوطنيـــة مشـــاريع التقـــارير علـــى الن
 والمسؤولين عن إعداد التقارير الوطنية الخامسة وضيرهم؛

  مواصـــلة اســـتعراض التقـــارير الوطنيــــة الخامســـة الجتماعـــات فيمـــا بــــين الـــدورات والنشـــر األوســـع نطاقــــا
 للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة.

 لعمليــة الكاملــة لنظــام اإلبــالئ علــى االنترنــت للســماح للبلــدان بإتاحــة معلومــات بخصــوص التقــدم تيســير ا
 المحرز نحو أهداف أيشي من خالل هذا النظام؛

  إعـداد مقترحــات للتقــارير الـوطني الســادس، مــع مراعــاة الخبـرة فــي اســتخدام نظـام اإلبــالئ علــى االنترنــت
مكانيات تحقيق التجانس مع اإلبالئ ال  وطني مع االتفاقيات ذات الصلة؛وا 

 تيسير التجانس مع اإلبالئ الوطني بين االتفاقيات ذات الصلة على المستويين الوطني والعالمي؛ 

 إتاحة التقارير الوطنية الخامسة وضيرها من التقارير على الموقع الشبكي. 
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 :  النواتج 
 جزريـــة الصـــغيرة الناميـــة علـــى إعـــداد التقـــارير تعزيـــز قـــدرات البلـــدان الســـيما أقـــل البلـــدان نمـــوا والـــدول ال

 الوطنية؛

 تقديم التقارير الوطنية الخامسة من جانب عدد أكبر من األطراف؛ 

 تفعيل نظام اإلبالئ على االنترنت؛ 

 إعداد مقترحات للتقرير الوطني السادس؛ 
 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات   -5 

مختلـف المبـادرات والبـرامج فـي مجـال  بـينلنباتـات إطـارا مفيـدا لتحقيـق التجـانس تقدم االستراتيجية العالمية لحفـظ ا
 على المستويين الوطني واإلقليمي لتعزيز تنفيذ االتفاقية.وجمعها حفظ النباتات 
ـــــرامج العمـــــل 01/01و× 2/3؛ و1/01؛ و6/2؛ و5/01المقـــــرر : الصالالالالالالحية ؛ والمقـــــررات ذات الصـــــلة تحـــــت ب

 المتوقعــةوالمقــررات  الصــادرة عــن الهيئــة الفرعيــة. 01/9شــتركة بينالقطاعــات؛ والتوصــية المواضــيعية والقضــايا الم
 ي عشر لمؤتمر األطراف.ثانجتماع اللال

ـــة لحفـــظ : 1010-1022للتنالالالوع البيولالالالوجي  الخطالالالة االسالالالتراتيجيةالصالالاللة ب توافـــق االســـتراتيجية العالميـــة المحدث
لالتفاقيــة ويعتمـد تنفيــذها علـى وســائل التنفيـذ الــواردة فـي الخطــة  النباتـات بالكامـل مــع الخطـة االســتراتيجية الجديـدة

 االستراتيجية الجديدة ذاتها.

 الوسائل/ األنشطة: 
  دوالر( 51 111آلية تنسيق مرنة لالستراتيجية )اجتماعات: خدمة وصيانة 

  األهـداف فـي  واألهداف الوطنية و/أو اإلقليمية، ومساعدة األطراف فـي إدمـاجدعم إعداد االستراتيجيات
 21 111االســــتراتيجيات المناســــبة، والخطــــط والبــــرامج، فضــــال عــــن مــــواد التوعيــــة؛ )خبيــــر استشــــاري: 

 دوالر(.
  .تقييم تنفيذ البرنامج وفاعليتل 

  الحفــاظ علــى التعــاون ودعــم مزيــد مــن التعــاون مــع المنظمــات ذات الصــلة الســيما مــع الشــراكة العالميــة
 لحفظ النباتات.

 تعاون مع المنظمة الدولية لحدائق النباتات تنفيذ مذكرة ال(BGCI)، 

  ،تنظيم حلقـات عمـل إقليميـة لبنـاء القـدرات وحلقـات تدريبيـة بشـأن التنفيـذ الـوطني واإلقليمـي لالسـتراتيجية
 دوالر(. 921 111قدر اإلمكان بالتالزم مع حلقات العمل األخرع ذات الصلة )حلقات عمل: 

 دوالر؛  21 111ذ االســتراتيجية العالميــة لحفــظ النباتــات )مطبوعــات: أنشــطة أخــرع ومــواد للنهــوض بتنفيــ
 دوالر( 21 111سفر الموظفين: 

تحسين التوعية بأنشطة االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات والمشاركة فيها؛ ونواتج إيجابية نحـو تحقيـق :  النواتج
 لقدرات على الرصد.أهداف المحدثة لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛ تحسين ا
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 المناطق المحمية    -6 
يكرس برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمية إعداد نظـم للمنـاطق المحميـة تكـون تشـاركية وممثلـة إيكولوجيـا ومـدارة 
على نحو فعال على الصعيدين الوطني واإلقليمي، تمتد عند الضرورة عبر الحدود الوطنية، وتـدرج فـي االسـتخدامات 

رع لألراضي، وتساهم في رفاه اإلنسان. ومن خالل التشديد على التقاسم المنصف للتكاليف والمنافع، واالعتـراف األخ
بأنمــاط الحوكمــة المتنوعــة وبإعطــاء األهميــة لفاعليــة اإلإدارة والمنــافع المتعــددة، يعتبــر برنــامج المنــاطق المحميــة أكثــر 

المحميـــة )مــن التعيــين إلــى اإلدارة الفعليـــة والفعالــة( ويمكــن اعتبـــاره الخطــط العالميــة شــمولية للتنفيـــذ الفعــال للمنــاطق 
كإطـــار محـــدد أو "مخططـــا" للمنـــاطق المحميـــة فـــي العقـــود القادمـــة. وأشـــادت األطـــراف فـــي اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي 

مكـــن تحقيـــق ببرنـــامج عمـــل المنـــاطق المحميـــة ألنـــل مـــن أكثـــر بـــرامج العمـــل المنفـــذة فـــي اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي. وي
تبلــغ تغطيــة المنــاطق المحميــة الحاليــة للمنــاطق األرضــية بمــا فــي ذلــك الميــاه الداخليــة  – 00العنصــر الكمــي للهــدف 

ــاه اإلقليميــة )حتــى  0552حــوالي  فــي  0152مــيال بحريــا( حــوالي  09فــي المائــة، وتبلــغ تغطيــة المنــاطق المحميــة للمي
تنـوع البيولـوجي لعناصـر برنـامج عمـل المنـاطق المحميـة، فـإن تنفيـذ من أهداف أيشي لل 00المائة. ومع ترابط الهدف 

 وأهداف أخرع. 00برنامج عمل المناطق المحمية يسهم دائما نحو تحقيق الهدف 
؛ المرفــق؛ الفقرتــان )أ( و)و(، 3/09، والمقــرر 03، المرفــق، الفقــرة 9/2مــن االتفاقيــة، والمقــرر  2: المــادة الصالالالحية
 0، المرفـق، الفقـرة 2/6)ج(؛ والمقرر 2، المرفق األول، الفقرة 2/2؛ والمقرر 2106؛ والمقرر 6 ، الفقرة2/05والمقرر 

، المرفـق؛ والمقـرر 1/92؛ والمـرر 59و 01و)ه( 3، المرفـق، الفقـرات 2/1؛ والمقـرر 3والجزء جيم، عنصـر البرنـامج 
ـــرة ألـــف:2/02؛ والمقـــرر 92و 02و 09و 01، الفقـــرات 2/92 ـــاء  99و 92و 01و 06و 05و 02، الفق ، المقـــرر 1ب

 .00/92، والمقرر 31و 36و 1، الفقرات 01/30
 01و 5و 9و 0:  وأهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 1010-1022بالخطالالة االسالالتراتيجية للتنالالوع البيولالالوجي الصالاللة  

 .91و 05و 02و 09و 00و
 الوسائل/ األنشطة:

  وجيهيــــة ألفضــــل الممارســــات، ووحــــدات الــــتعلم للــــدعم التقنــــي مثــــل حــــزم األدوات، والمبــــاد  التاد مــــو إعــــداد
 اإللكتروني وقاعات دراسة على االنترنت؛

   اللجنة العالمية المعنية بالمناطق التفاعل على نحو مكثف مع المجتمع العالمي للمناطق المحمية ومن بينها
في االتحاد الدولي لحفظ التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والبرنامج العالمي للمناطق المحمية  المحمية

الرئيســــية وضيرهــــا مــــن المنظمــــات ضيــــر الحكوميــــة، وقطــــاع األعمـــــال،  BINGOsالطبيعــــة، ومنظمــــات الـــــ
والصــناعة والمؤسســات الخيريــة، والحكومــات والجهــات المانحــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف مــن أجــل تعزيــز 

 "أصدقاء برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛

  ات االتصــال مــع نقــاط االتصــال الوطنيــة لبرنــامج عمــل المنــاطق المحميــة مــن أجــل إعــداد الحفــاظ علــى قنــو
 شيكة مخصصة، تزودهم بمعلومات عن األدوات الجديدة، وفرص الحصول على التمويل؛

  المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛ دعم تقني إقليمية ودون إقليمية لدعم التنفيذ علىتنظيم شبكات 

 قليمية مع خطة عمل موجهة إلى بنـاء القـدرات بمـا فـي ذلـك تنسـيق الـدعم تنظ يم حلقات عمل دون إقليمية وا 
 والتمويل المتاح من أجل التنفيذ الفعلي؛

  التفاعل مع الجهات المانحة من أجل زيادة التمويل ألنشـطة بنـاء القـدرات فضـال عـن السـعي إلـى مشـاركتهم
 ات شبكة الحياة؛في شبكة الحياة واإلشراف على عملي

  التنســيق والتواصـــل مـــن أجــل تعزيـــز أوجـــل التـــهزر مــع االتفاقيـــات اإلقليميـــة والعالميــة فضـــال عـــن السياســـات
 واالستراتيجيات الوطنية في تنفيذ برنامج عمل المناطق المحمية؛
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  ــ ى االقتصــادات نشــر قــيم ومنــافع المنــاطق المحميــة ومنــافع التنفيــذ الفعــال لبرنــامج عمــل المنــاطق المحميــة إل
الوطنية، والصحة العامة، والحفاظ على القيم الثقافية، والتنميـة المسـتدامة وتحقيـق األهـداف اإلنمائيـة للتنميـة 

مـن أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي وضيـره مـن  00وأهداف التنمية المسـتدامة فـي المسـتقبل، وتحقيـق الهـدف 
تخفيــف مــن حدتــل منأجــل النهــوض بــالفهم بــين صــناع األهــداف ذات الصــلة، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ وال

 القرار في القطاعات الرئيسية على جميع مستويات الحكومة وأصحاب المصلحة اىخرين.

الدعم الموجل إلى األطراف لتحديث وتنفيذ خطط عمل إقليمية؛ والشبكات اإلقليمية للدعم التقني التي تقودها :  النواتج
عــداد وصــيانة، بحلــول الوكــاالت اإلقليميــة الرئيســي ة؛ووحدات الــتعلم اإللكترونــي وضيرهــا مــن األدوات والمــوارد للتنفيــذ؛ وا 

قليميــة مــن المنــاطق المحميــة األرضــية والبحريــة الشــاملة والمــدارة علــى نحــو فعــال والممثلــة 9191عــام  ، نظــم وطنيــة وا 
 التنفيذ الفعلي الفعال.إيكولوجيا )بما في ذلك المجتمعات التي تقوم المجتمعات بحفظها( من خالل 
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مــن االتفاقيــة؛ والمقــررات ذات الصــلة بشــأن بــرامج العمــل المواضــيعية،  02)ج( و2)و( و)ح( و2المــادة : الصالالالحية

لمستدام، ونهـج والمناطق المحمية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، واالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، واالستخدام ا
، والتوقعـــات العالميـــة للتنـــةع البيولـــوجي؛ 9191-9100النظـــام اإليكولـــوجي، والخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع البيولـــوجي 

الصادرة عن الهيئة  05/9ومقرر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بشأن استعادة النظم اإليكولوجية )التوصية 
 الفرعية(.

 01و 2و 1و 5 وأهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي: 1010-1022ة للتنالالوع البيولالالوجي الصالاللة بالخطالالة االسالالتراتيجي
 .05و 02و 09و 00و

 الوسائل/ األنشطة: 
  إعــــداد مــــواد للــــدعم التقنــــي مثــــل حــــزم األدوات، والمبــــاد  التوجيهيــــة ألفضــــل الممارســــات، ووحــــدات الــــتعلم

 اإللكتروني وقاعات دراسة على االنترنت؛

 ـــذلها النهـــوض باجتماعـــات ال ـــي تب ـــة مـــن أجـــل دعـــم الجهـــود الت ـــنظم اإليكولوجي ـــراء فـــي مجـــال اســـتعادة ال خب
األطـــراف فـــي اســـتعادة الـــنظم اإليكولوجيـــة عـــن طريـــق إســـداء وتقـــديم مشـــورة الخبـــراء بشـــأن اســـتعادة الـــنظم 
، اإليكولوجيــة. ويمكــن أن يــأتي الخبــراء مــن جمعيــة االســتعادة اإليكولوجيــة، واالتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة

إعـــادة الغابـــات إلـــى هيئتهـــا األصـــلية، والمنظمـــة الدوليـــة ومعهـــد المـــوارد العالميـــة، والشـــراكة العالميـــة بشـــأن 
، والمجتمعــــات األصــــلية لألخشــــاب المداريــــة، وضيرهــــا مــــن المنظمــــات والمنظمــــات ضيــــر الحكوميــــة المعنيــــة
ـــة ومنظمـــات البحـــوث، وقطـــاع األعمـــال، والصـــنا ـــة، والمحليـــة، والمنظمـــات األكاديمي عة والمؤسســـات الخيري

 والحكومات، والجهات المانحة الثنائية ومتعددة األطراف من أجل دعم استعادة النظم اإليكولوجية؛

  الحفــاظ علــى قنــوات االتصــال مــع نقــاط االتصــال الوطنيــة لبرنــامج عمــل المنــاطق المحميــة مــن أجــل إعــداد
 لحصول على التمويل؛شيكة مخصصة، تزودهم بمعلومات عن األدوات الجديدة، وفرص ا

  ــــى المســــتويات الوطنيــــة ودون اإلقليميــــة تنظــــيم شــــبكات دعــــم تقنــــي إقليميــــة ودون إقليميــــة لــــدعم التنفيــــذ عل
 واإلقليمية؛

  ـــدان لتصـــميم وتنفيـــذ أنشـــطة اســـتعادة الـــنظم اإليكولوجيـــة مـــن خـــالل حلقـــات العمـــل االســـتمرار فـــي دعـــم البل
الت على المستوع اإلقليمي ودون اإلقليمي، والتحديد والترجمة )المدفوعة بالطلب من األطراف(، وتعلم التباد

 وتطوير وتكييف األدوات لكي تستخدمها األطراف والعيادات التقنية؛

 التفاعل مع الجهات المانحة من أجل زيادة التمويل ألنشطة بناء القدرات؛ 
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  يولـوجي واتفاقيـة األمـم المتحـدة لمكافحـة التنسيق والتواصل من أجل تعزيز أوجـل التـهزر بـين اتفاقيـة التنـوع الب
التصـــحر، واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ، واتفاقيـــة رامســـار بشـــأن األراضـــي الرطبـــة، 
ــــنظم  ــــة فــــي اســــتعادة ال ــــز وتجــــانس الجهــــود المبذول واالتفاقــــات متعــــددة األطــــراف األخــــرع، امــــن أجــــل تعزي

 لعمل؛اإليكولوجية مع تجنب االزدواجية في ا

شـــبكات إقليميــة للـــدعم التقنــي تقودهــا الوكـــاالت الرئيســية اإلقليميـــة؛ ووحــدات للـــتعلم علــى االنترنـــت وأدوات :  النالالواتج
مــن أهــداف أيشــي  05و 02و 00األهــداف  ومــوارد أخــرع للتنفيــذ؛ والــدعم الموجــل لتنفيــذ مشــروعات االســتعادة وتحقيــق

 .9191بحلول عام 
 التقييم العلمي   -8 

ـــة؛ وجميـــع 9، الفقـــرة 95و 1المـــواد : حيةالصالالالال ـــرامج العمـــل المواضـــيعية المقـــرر ، والمرفـــق األول باالتفاقي ات بشـــأن ب
والمنـــاطق المحميـــة فضـــال عـــن تقيـــيم األلفيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــة، والتقـــارير الوطنيـــة، والخطـــة االســـتراتيجية والتوقعـــات 

هيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة والتعــاون مــن العالميــة للتنــوع البيولــوجي؛ والمقــررات بشــأن فاعليــة ال
 .المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 : جميع أهداف أيشي.1010-1022الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  
 الوسائل/ األنشطة:

  عمـل فعالــة ومنتجـة بــين الهيئـة الفرعيــة للمشـورة العلميــة والتقنيـة والتكنولوجيــة فـي اتفاقيــة التنــوع إقامـة عالقــة
البيولوجي والمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 دوالر(؛ 61 111)سفر الموظفين: 

 ي اجتماعات فريق الخبـراء المتعـدد التخصصـات فـي والمنبـر الحكـومي سفر رئيس الهيئة الفرعية للمشاركة ف
 دوالر(؛ 21 111الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )السفر: 

  الــدعم والمشــاركة فــي التقييمــات العلميــة المتعلقــة بــالتنوع البيولــوجي علــى النحــو الــذي قــرره مــؤتمر األطــراف
 دوالر(؛ 021 111ضال عن العمليات األخرع ذات الصلة )سفر الموظفين: ف

  إعـــداد تقريـــر محـــدث عـــن اىثـــار المحتملـــة للمكونـــات، والكائنـــات والمنتجـــات الناتجـــة عـــن تقنيـــات البيولوجيـــا
ة التركيبية بشأن حفظ التنوع البيولوجي واسـتخدامل المسـتدام ومـا يـرتبط بهـا مـن اعتبـارات اجتماعيـة اقتصـادي

 دوالر(. 91 111دوالر، اجتماعات:  91 111)خبير استشاري: 

تــوافر قــدرات فعالــة للتقيــيم العلمــي وفــي الوقــت المناســب لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة؛ وقــدرات متزايــدة علــى التقيــيم :  النالالواتج
 العلمي على المستوع الوطني؛ وشراكات معززة مع الشبكات العلمية.

 بيولوجيتغير المنا  والتنوع ال   -9 
تهدف القضية المشتركة بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى النهـوض بأوجـل التـهزر بـين األنشـطة 
دمــاج اعتبــارات التنــوع البيولــوجي فــي  التــي تعــالج تغيــر المنــاخ وأنشــطة حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامل المســتدام وا 

عداد أدوات لتنفيذ أنشـطة حفـظ التنـوع  جميع السياسات الوطنية والبرامج والخطط ذات الصلة استجابة لتغير المناخ، وا 
 البيولوجي التي تسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدتل.

 الصادرة عن الهيئة الفرعية. 02/01والتوصية  00/02و 01/33و 2/05، و2/31، و1/05ات : المقرر الصالحية
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 من أهداف أيشي. 05و 02و 01: األهداف االستراتيجية الصلة بغايات وأهداف الخطة 
 الوسائل/ األنشطة:

 تغير المنا  والتنوع البيولوجي: مسائل عامة
  استكشاف الخيارات لتعزيز التفاعل البيني لقواعد البيانات التي تديرها االتفاقيتان لتعزيز التعاون بشأن الـُنهج

البلــدان الناميــة التــي تكــون ضــعيفة بوجــل خــاص لتغيــر المنــاخ القائمــة علــى النظــام اإليكولــوجي، الســيما فــي 
 دوالر(؛ 01 111)خبراء استشاريون: 

  دعــم األطــراف والمنظمــات والعمليــات ذات الصــلة، عنــد االقتضــاء، فــي تصــميم وتنفيــذ الــُنهج القائمــة علــى
ذلـك التعـاون مـع أمانـة النظام اإليكولوجي للتخفيف والتكيف على النحو اتصـالها بـالتنوع البيولـوجي. ويشـمل 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا بشأن التدريب على 
أوجــل التــهزر بــين خطــط التكيــف الوطنيــة واالســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطنيــة للتنــوع البيولــوجي، وبرنــامج 

دوالر؛  21 111دوالر؛ سـفر المـوظفين  911 111حلقات عمل: عمل نيروبي، والخسارة والضرر وخالفل )
 دوالر(؛ 91 111ومطبوعات: 

  اىراء الحاليــة واإلضــافية ودراســات الحالــة مــن األطــراف بشــأن إدمــاج التنــوع البيولــوجي فــي األنشــطة تجميــع
 دوالر(؛ 5 111دوالر؛ مطبوعات:  01 111المتعلقة بتغير المناخ )خبير استشاري: 

 وات لتقيــيم اىثــار الســلبية والحــد منهــا ألنشــطة التخفيــف مــن تغيــر المنــاح والتكيــف معــل والحــد مــن إعــداد أد
 دوالر(؛ 91 111دوالر؛ سفر الموظفين:  01 111مخاطر الكوارث )مطبوعات: 

  التعاون على النهوض بدور التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، علـى المسـتوع الـدولي مـن خـالل
ت والمنابر ذات الصلة، في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معـل وفـي الحـد مـن مخـاطر الكـوارث؛ العمليا

ومواصــلة تســليط الضــوء علــى آثــار تغيــر المنــاخ علــى التنــوع البيولــوجي وســبل العــي  القائمــة علــى التنــوع 
 دوالر؛ 01 111دوالر، سفر الموظفين  05 111)مطبوعات:  البيولوجي

 بخصــوص آثــار  ة الحكوميــة الدوليــة بشــأن تغيــر المنــاخ لنشــر نتــائج تقريــر التقيــيم الخــامسالتعــاون مــع الهيئــ
 دوالر(. 01 111ر؛ سفر الموظفين: دوال 05 111نوع البيولوجي )مطبوعات: تغير المناخ على الت

 Redd+ 

 محتملة لرصـد اىثـار تحديد مؤشرات لتقييم مساهمة  لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وتقييم اىليات ال
دوالر؛  01 111دوالر؛ مســــــاعدة قصــــــيرة األجــــــل:  91 111علــــــى التنــــــوع البيولــــــوجي )خبيــــــر استشــــــاري: 

 دوالر(؛ 91 111مطبوعات: 

  عقــد حلقــة عمــل للخبــراء مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ لتعزيــز اإلجــراءات التعاونيــة
مــن )م( إلــى )ف( و)ق( و) ( و)ت( و)خ(  2الفقــرات  01/33لمقــرر المحــددة فــي ابشــأن مجــاالت العمــل 

 دوالر( 91 111دوالر، ومطبوعات:  01 111و)ض( )مساعدة قصيرة األجل:

   تنظـــيم ثـــالث حلقـــات عمـــل إقليميـــة تجمـــع نقـــاط االتصـــال فـــيREDD+  واتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي لتســـليط
وخطـط العمـل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي واإلجـراءات ذات الضوء على إمكانية تصـميم وتنفيـذ االسـتراتيجيات 

. ويمكـــن أن تلعـــب +REDD، بمـــا فـــي ذلـــك تطبيـــق ضـــمانات +REDDالصـــلة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف 
فـي تحقيـق أهـداف االسـتراتيجيات  +REDDالدراسات األساسية بشأن الدور الذي يمكـن أن تؤديـل إجـراءات 

ـــوجي و  تقييمـــات للمعلومـــات المتاحـــة ونـــوع جديـــد مـــن أهـــداف أيشـــي؛ و وخطـــط العمـــل الوطنيـــة للتنـــوع البيول
البيولـوجي وأهـداف أيشـي؛ اإلرشادات الالزمة؛ والُنهج لتعظيم المنافع المرتبطة بالتنوع البيولوجي فـي أنشـطة 

دوالر،  31 111دوالر، ســـــفر المـــــوظفين:  311 111دوالر، حلقـــــات عمـــــل:  31 111)خبيـــــر استشـــــاري: 
 ر(؛دوال 31 111مطبوعات: 
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   تعزيـز التعـاون مـع أمانــة اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريــة بشـأن تغيـر المنـاخ واألعضــاء اىخـرين فـي الشــراكة
ــــراء العــــالمي  ــــك فريــــق الخب ــــات )بمــــا فــــي ذل ــــات التعاونيــــة المعنيــــة بالغاب ــــوجي، والغاب ــــالتنوع البيول المعنــــي ب

مـن الـدعم للجهـود التـي تبـذلها األطـراف (، فضال عـن مـع المنظمـات والمبـادرات األخـرع، لمزيـد +REDDو
نحـو تحقيـق أهـداف االتفاقيـة، بمـا  00/2مـن المقـرر  0األنشـطة المشـار إليهـا فـي الفقـرة للنهـوض بمسـاهمة 

 31 111دوالر، سـفر المـوظفين:  051 111في ذلك تقديم المزيـد مـن أنشـطة بنـاء القـدرات )حلقـات عمـل: 
 دوالر( 91 111دوالر، مطبوعات: 

  أبحــــاث عــــن تعزيــــز وحــــدود إجــــراءات إجــــراءREDD+  المحتملــــة للمســــاعدة فــــي إحــــداث تقــــدم فــــي الخطــــة
االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي، وأهــداف أيشــي المتعلقــة بالغابــات وبــرامج العمــل ذات الصــلة، مثــل الغابــات، 

ت الشـــريكة. )ي( بالتعـــاون مـــع المنظمـــا2والمبـــادرات المشـــتركة بـــين القطاعـــات )المنـــاطق المحميـــة والمـــادة 
ـــة ) ـــة، والتقـــارير التقني ـــة، والبحـــوث التحليلي ـــات العمـــل اإلقليمي موظـــف  +REDDوالمســـاعدة فـــي تنســـيق حلق

 دوالر( 951 511معاون برامج: 
  :دوالر،  051 111النهوض بالُنهج السوقية كهلية بديلة لتعزيز المكونات المتعددة في الغابات )حلقات عمل

 دوالر(. 91 111دوالر، ومطبوعات:  31 111سفر الموظفين" دوالر،  01 111خبير استشاري: 

 الهندسة الجيولوجية المرتبطة بالمنا :
 إحالة التقارير بشأن الهندسة الجيولوجية والتنوع البيولوجي إلى أمانات المعاهدات والمنظمات المعنية؛ 

 وع البيولــوجي، وعلــى اإلطــار إعــداد تحــديث بشــأن اىثــار المحتملــة ألســاليب الهندســة الجيولوجيــة  علــى التنــ
التنظيمـــي للهندســـة الجيولوجيـــة المرتبطـــة بالمنـــاخ ذات الصـــلة باتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي )خبيـــر استشـــاري: 

 دوالر(؛ 5 111دوالر، ومطبوعات:  01 111

  إعداد عـرض عـام لمزيـد مـن آراء المجتمعـات األصـلية والمحليـة ]وأصـحاب المصـلحة اىخـرينت بشـأن اىثتـر
تملة للهندسة الجيولوجية على التنـوع البيولـوجي، ومـا يـرتبط بهـا مـن آثـار اجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة، المح

ـــــر استشـــــاري:  ـــــارات الجنســـــانية )خبي ـــــات عمـــــل:  01 111مـــــع مراعـــــاة االعتب دوالر،  61 111دوالر، حلق
 دوالر(؛ 5 111ومطبوعات: 

 النواتج:

 جتماعـــات العمليـــات ذات الصـــلة، والمنتـــديات والمنظمـــات مشـــاركة مـــوظفي اتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي فـــي ا
لتسليط الضوء على دور التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في التخفيف من تغير المناخ والتكيف 

 معل والحد من مخاطر الكوارث؛

 تجميع المعلومات المتعلقة بالهندسة الجيولوجية؛ 

  لوجية.تحديث وطبع التقارير عن الهندسة الجيو 
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 االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   -20  
 .الصادرة عن الهيئة الفرعية 02/01والتوصية  00/95المقرر : الصالحية

؛ والغايـة االسـتراتيجية 2و 3هـدفان الغايـة االسـتراتيجية ألـف، ال: الصلة بغايات وأهالداف الخطالة االسالتراتيجية
 .02ية هاء، الهدف ؛ والغاية االستراتيج1و 5باء، الهدفان 

 الوسائل/ األنشطة:
في دوره كرئيس للشراكة التعاونية بشـأن اإلدارة المسـتدامة للحيـاة البريـة والتنسـيق  دعم األمين التنفيذي -

دراء مبـــادرات مشـــتركة بشـــأن إدارة الحيـــاة البريـــة، المتعلقـــة بـــاألمن  02مـــع شـــركائها البـــالغ عـــددهم  شـــريكا. وا 
عـداد إرشـادات تقنيـة وحـزم أدوات للـتعلم علـى االنترنـت. الغذائي، وسبل العي  ال مستدامة وصحة اإلنسان. وا 

عـــداد حمـــالت لزيـــادة التوعيـــة بـــدور وأهميـــة إدارة المســـادامة للحيـــاة البريـــة. )حلقتـــان للشـــراكة  تعاونيـــة فـــي الوا 
تصـــــاالت ؛ واالدوالر 01 111دوالر: إعـــــداد التقريـــــر:  01 111دوالر؛ ســـــفر المـــــوظفين:  91 911الســـــنة: 

 01 111ن لمــــدة قصــــيرة: دوالر؛ وموظــــو  21 111االستشــــاريون: دوالر؛ والخبــــراء  61 111والمطبوعــــات: 
 دوالر(

دعم مبادرات بناء القدرات في إدارة الحياة البرية من أجل االستخدام المألوف المستدام، مـع المشـاركة  -
 651 111دوالر؛ ســفر المــوظفين:  31 111الكاملــة والفعالــة للمجتمعــات األصــلية والمحليــة )حلقــات عمــل: 

دوالر؛ والخبـــراء االستشـــاريون:  21 111دوالر؛ االتصـــاالت والمطبوعـــات:  01 111دوالر؛ إعـــداد التقريـــر: 
 دوالر( 21 111ن لمدة قصيرة: و دوالر؛ وموظف 21 111
عـــداد توصـــيات  - اســـتراتيجية إجـــراء أبحـــاث عـــن آثـــار اســـتهالك الحيـــاة البريـــة لســـبل العـــي  والثقافـــة وا 

للمشـــاركة الفعالـــك للمجتمعـــات األصـــلية والمحليـــة الســـتخدامها المســـتدام ورصـــد مـــدع الحيـــاة البريـــة وحالتهـــا 
ــــائق السياســــات والتخطــــيط الرئيســــية؛ )احتمــــاع:  ــــاة البريــــة فــــي وث ــــة تنظــــيم إدارة الحي ــــيم حال وهشاشــــتها. وتقي

دوالر؛ وموظفـــون  01 111ستشـــاريون: دوالر؛ خبـــراء ا 01 111دوالر؛ االتصـــاالت/المطبوعات:  61 111
 دوالر(؛ 21 111لمدة قصيرة: 

تحديد أفضل الممارسات، والدروس المستفادة ودراسات الحالة والخبراء بشـأن اإلدارة المسـتدامة للحيـاة  -
عداد حملة مشتركة لزيادة التوعيـة لالحتفـال بـاليوم العـالمي للحيـاة البريـة فـي  عـدا 3البرية؛ وا  د مـارس/آذار؛ وا 

 31 111خبيـــر استشـــاري للمنبـــر علـــى االنترنـــت: منبـــر إلدارة محتـــوع الممارســـات المســـتدامة للحيـــاة البريـــة )
دوالر؛ موظفــون لمــدة قصــيرة مكرســين إلعــداد وتعزيــز المنبــر علــى االنترنــت، ونقــل المحتــوي إلــى آليــة ضرفــة 

نشـاء الـروابط بـالموقع بشـأن اإلدارة  الشـبكي للشـراكة التعاونيـة تبادل المعلومات في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي وا 
ـــــر:  21 111دوالر؛ واالتصـــــاالت والمطبوعـــــات:  21 111: المســـــتدامة للحيـــــاة البريـــــة عـــــداد التقري دوالر؛ وا 

 دوالر(؛ 91 111
 :النواتج
  9191المنشــأة حتــى عــام  بشــأن اإلدارة المســتدامة للحيــاة البريــةرؤيــة اســتراتيجية للشــراكة العالميــة 

من ورقات الحقائق في الشراكة بشأن اإلدارة المستدامة للحياة البريـة؛ وكتـاب إلكترونـي  01وتحقيق 
 عن لحوم حيوانات األدضال؛ وبوابة مصطلحات الحياة البرية.

   منبــــــر إلكترونــــــي بشــــــأن ممارســــــات اإلدارة المســــــتدامة للحيــــــاة البريــــــة والمــــــوارد واألدوات والمبــــــاد
 التوجيهية.
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  3 ليميــة لبنــاء القــدرات ومنتجــات االتصــال بشــأن االســتخدام المــألوف المســتدام حلقــات عمــل دون إق
 للحوم حيوانات األدضال؛

  ــــى االنترنــــت بشــــأن اإلدارة ــــك النــــدوات عل سالســــل تقنيــــة ومنتجــــات اتصــــاالت أخــــرع، بمــــا فــــي ذل
 المستدامة للحياة البرية 

 لزيــادة التوعيــة  9105فــي عــام  ريــةإنشــاء منبــر الشــراكة العالميــة بشــأن اإلدارة المســتدامة للحيــاة الب
شـراك مختلـف  العامة بدور الحياة البرية ومساهمتها في األهداف االجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة وا 

 أصحاب المصلحة في حوارات حول األبعاد المتعددة للحياة البرية.

  مارس/آذار. 3حملة مشتركة لالحتفال باليوم العالمي للحياة البرية في 

 صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي   -22 
الصــادرة عــن  02/02ثــاني عشــر لمــؤتمر األطــراف مــن التوصــية لالجتمــاع ال المتوقعــة: المقــررات الصالالالحية

 الهيئة الفرعية.
؛ والغايــــة 2و 9و 0الغايــــة االســــتراتيجية ألــــف، األهــــداف : الصالالالاللة بغايالالالالات وأهالالالالداف الخطالالالالة االسالالالالتراتيجية

؛ 03و 09و 00؛ والغايـــة االســـتراتيجية جـــيم، األهـــداف 01و 2و 2و 1و 6و 5االســـتراتيجية بـــاء، األهـــداف 
 .02و 02و 01؛ والغاية االستراتيجية هاء، األهداف 06و 05و 02والغاية االستراتيجية دال، األهداف 

 الوسائل/ األنشطة:
  تشــــجيع/تعميم اســــتعراض حالــــة المعــــارف بشــــأن الــــروابط بــــين التنــــوع البيولــــوجي وصــــحة اإلنســــان

 91دوالر؛ وقـت المـوظفين  31 111دوالر؛ خبراء استشـاريون  21 111تصاالت/المطبوعات: )اال
 أسبوعا(؛

  إعداد األنشطة التي سيتم إجراؤها في برنامج عمل مشترك في منظمة الصحة العالمية، والمنظمات
للتنــوع والمبــادرات األخــرع ذات الصــلة لــدعم المســاهمة التــي يمكــن أن تقــدمها الخطــة االســتراتيجية 

البيولوجي لتحقيق أهداف صحة اإلنسان في سياق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنميـة لمـا بعـد 
. والعمل المنفذ مع مبادرة التنـوع البيولـوجي وصـحة المجتمـع وضيرهـا مـن الشـركات ذوي 9105عام 

ان الناميــة، الصــلة للنهــوض بمنــاهج الصــحة المجتمعيــة وتيســيرها، مــع إيــالء األهميــة الخاصــة للبلــد
شراك الهيئات وأدوات السياسة ذات الصلة للسهام في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وا 

وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها، فضال عن أهـداف التنميـة المسـتدامة  9100-9191
 05 111شـة اليـومي: دوالر؛ سفر الموظفين/بدل اإلعا 61 111اىخذة في الظهور. )اجتماعات: 

 دوالر(؛ 31 111دوالر؛ خبراء استشاريون: 

  ـــة ـــة لبنـــاء القـــدرات، بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصـــحة العالمي ـــات العمـــل اإلقليمي عقـــد سلســـلة مـــن حلق
( زيـادة التوعيـة بـالروابط الداخليـة بـين صـحة اإلنسـان 0والمنظمات الشريكة وذلـك بهـدف مـا يلـي: )

ة األطـــراف علـــى التعـــاون مـــع قطاعـــات وبـــرامج الصـــحة الوطنيـــة ( مســـاعد9والتنـــوع البيولـــوجي و)
دوالر؛ سفر الموظفين/بـدل اإلعاشـة اليـومي:  291 111دوالر =  015 111×  2)حلقات إقليمية 

دوالر؛  61 111دوالر؛ وخبــراء استشــاريون:  91 111واالتصــاالت/المطبوعات: دوالر؛  91 111
عداد التقرير و   أسبوعا(؛ 21)وقت الموظفين: دوالر  91 111ت: وعاطبموا 
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   ـــي تنفـــذها ـــوجي والصـــحة الت ـــاء القـــدرات بشـــأن التنـــوع البيول ـــات عمـــل لبن المســـاهمة فـــي إعـــداد حلق
األطراف والشركاء المعنيـين لنشـر الرسـائل الـواردة فـي اسـتعراض حالـة المعـارف بشـأن الـروابط بـين 

 911 111دوالر =  51 111×  2التنــوع البيولــوجي وصــحة اإلنســان )حلقــات عمــل دون إقليميــة 
 دوالر(؛ 05 111دوالر؛ سفر الموظفين/بدل اإلعاشة اليومي: 

  ،المساهمة في اإلعداد اإلضافي للمؤشرات المتعلقة بالروابط بـين التنـوع البيولـوجي وصـحة اإلنسـان
ــــى وجهــــة نظــــر األطــــراف، وتشــــجيع األطــــراف،  بالتعــــاون مــــع المنظمــــات ذات الصــــلة واســــتنادا إل

 أسابيع(؛ 5مات األخرع وأصحاب المصلحة ذوي الصلة على استخدامها )وقت الموظفين: والحكو 

  جمــــع معلومــــات عــــن تعــــاون قطــــاع الصــــحة وتنفيــــذ األنشــــطة مــــن األطــــراف والحكومــــات األخــــرع
ــــث عشــــر )وقــــت  ــــى مــــؤتمراألطراف فــــي اجتماعــــل الثال والمنظمــــات ذات الصــــلة واإلبــــالئ ضنهــــا إل

 أسابيع(.؛ 01الموظفين: 

االنتهاء من إعداد استعراض حالة المعارف وتوزيعل بشأن الـروابط بـين التنـوع البيولـوجي والصـحة، :  اتجالنو 
عدادها )بما في ذلك نشرها بلغـات األمـم المتحـدة مـع دعـم  والتوزيع العريض للرشادات والمواد ذات الصلة وا 

م العالقـــة بـــين التنـــوع البيولـــوجي والكتيبـــات(، والـــدعم والمشـــورة لألطـــراف لتعمـــي ومـــن عـــروض بـــاور بوينـــت، 
والصحة من أجل تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة )تقارير حلقات عمل إقليميـة 
ودون إقليميــــة لبنــــاء القــــدرات وتقــــارير اجتماعــــات أفرقــــة االتصــــال( وضيرهــــا مــــن منتجــــات االتصــــال )الــــتعلم 

وخالفـــل( بشـــأن صـــحة اإلنســـان والتنـــوع البيولـــوجي. علـــى االنترنـــت، إللكترونـــي، ودراســـات الحالـــة، ونـــدوات 
وبرنامج عمل مشترك مع منظمة الصـحة العالميـة وفريـق االتصـال المخصـص الـذي تشـارك منظمـة الصـحة 

عـداد المؤشـرات المتعلقـة ال عالمية في استضافيتل، ومع مشاركة المنظمـات والمبـادرات األخـرع ذات الصـلة. وا 
 جي وصحة اإلنسان.بالتنوع البيولو 

 قائمة علل الطبيعة إلدارة الموارد المائيةحلول    -21 
لـنظم اإليكولوجيـة المتعلقـة بالميـاه. ا من أهداف أيشي للتنـوع البيولـوجي تحديـدا إلـى خـدمات 02يشير الهدف 

وهنــاك  ويتصــل هــذا الموضــوع بمعظــم بــرامج العمــل، والقضــايا المشــتركة بــين القطاعــات والمنــاطق األحيائيــة.
( 9( إنشــاء منبــر لحلــول قائمــة علــى الطبيعــة إلدارة المــوارد المائيــة؛ و)0نشــاطان رئيســيان ســيتم إجراؤهمــا: )

الحلـول القائمـة علـى  –)الموضـوع  9102تقديم تقييمات أولية أساسـية للتقريـر العـالمي لتنميـة الميـاه فـي عـام 
 الطبيعة(
 : الصالحية

 00و 2و 1وأهـــداف أيشـــي للتنـــوع البيولـــوجي:  9191-9100البيولـــوجي أهميـــة الخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع 
تطلــب إلــى األمــين  2الفقــرة  01/00/93ألن الميــاه تركــز علــى جميــع األهــداف األخــرع. والمقــرر  05و 02و

التنفيــذي إنشــاء "شــراكة تعاونيــة" بشــأن الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة )إلعــادة تصــميمها كمنبــر فــي االجتمــاع 
 ر لمؤتمر األطراف(.الثاني عش

 الوسائل/ األنشطة:
  مــن  02زيــادة التوعيــة وبنــاء القــدرات فــي مجــال الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة للميــاه )الهــدف دعــم

أهـــداف أيشـــي للتنـــوع البيولـــوجي( مـــن خـــالل منبـــر لتبـــادل المعلومـــات بـــين الشـــراكات والمبـــادرات 
 القائمة بخصوص المياه.

 إعــداد تقييمــات وخالفــل تبــدأ فــي عــام  9102ي ليــوم الميــاه فــي عــام إعــداد مــدخالت للتقريــر العــالم(
9105). 

تعزيــز القــدرات علــى الصــعيد الــوطني بخصــوص الحلــول القائمــة علــى الــنظم اإليكولوجيــة )القائمــة :  النالالواتج 
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 9191-9100(. والخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع البيولـــوجي 02علـــى الطبيعـــة( إلدارة المـــوارد المائيـــة )الهـــدف 
 وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المعممة عبر جدول أعمال إدارة الموارد المائية.

 حياةالمبادرة شبكة    -21
 طلب إلى األمين التنفيذي

 .00/92و 01/33و 01/39و 01/30و 01/6و 2/02: المقررات الصالحية
 00و 01و 2 1و 6و 5ف الغايــة االســتراتيجية جــيم، األهــدا :الصالاللة بغايالالات وأهالالداف الخطالالة االسالالتراتيجية

 .91وكمساهمة رئيسية في الهدف  05و 02و 03و 09و
 :الوسائل/األنشطة

تيســير ربــط الجهــات المانحــة مــع منفــذي المشــروعات  المحتملــين والحكومــات الممضــيفة التــي يمكــن أن  -
علومــات تسـهم مباشــرة فــي تحقيــق واحـد أو أكثــر مــن أهــداف أيشـي للتنــوع البيولــوجي مــن خـالل ضرفــة تبــادل م

 ومن خالل الموائد المستديرة للجهات المانحة. )http://lifeweb.cbd.int(شبكة الحياة 
بنــاء القــدرات فيمــا بــين المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات الشــريكة فــي إعــداد المشــروعات المتوافقــة علــى  -

 تغير المناخ وأولويات التنميةنحو جيد مع التنوع البيولوجي الوطني، و 
عداد فرص للتمويل النظير وتنسيقل  -   تيسير التوافق بين أولويات التمويل في البلد والجهات المانحة وا 

لهـــام واالعتــراف بالشـــراكة وااللتــزام والتقـــدم المحــرز فـــي تحقيــق تنفيـــذ متجــانس وفعـــال ألهـــداف  - تشــجيع وا 
ف يسهم التنوع البيولوجي كحل للقضاء على الفقر، وتغير المناخ وتحقيـق اتفاقية التنوع البيولوجي، السيما كي

 التنمية المستدامة
 :النواتج

موائد مستديرة للجهات المانحـة، وتحـديث للموقـع الشـبكي ىليـة ضرفـة تبـادل المعلومـات حيـث يمكـن لألطـراف 
داف أيشــي للتنــوع البيولــوجي، فــي اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي أن تشــجع المشــروعات التــي تهــدف إلــى تحقيــق أهــ

وحلقــات عمــل لبنــاء القــدرات إلعــداد المشــروعات، ومنتجــات االتصــاالت التــي تظهــر قيمــة المنــاطق المحميــة 
والُنهج األخرع القائمة على النظم اإليكولوجية بالنسبة لتغير المنـاح والتنـوع البيولـوجي/التخطيط للتنميـة وضيـر 

 والعالمية.ذلك من األهداف المحلية والوطنية 
 النهو  بالتعاون التقني والعلمي   -21 

 )المساهمة في الجهود المبذولة على نطاق األمانة للنهوض بالتعاون التقني والعلمي(
: التوصـــــــية الصــــــادرة عـــــــن االجتمـــــــاع الخـــــــامس للفريــــــق العامـــــــل المعنـــــــي باســـــــتعراض التنفيـــــــذ الصالالالالالالالالحية

(UNEP/CBD/WGRI/5/L.12) 

؛ والغايــــة 2و 9و 0: الغايــــة االســــتراتيجية ألــــف، األهــــداف خطالالالالة االسالالالالتراتيجيةالصالالالاللة بغايالالالالات وأهالالالالداف ال
؛ 03و 09و 00؛ والغايـــة االســـتراتيجية جـــيم، األهـــداف 01و 2و 2و 1و 6و 5االســـتراتيجية بـــاء، األهـــداف 

 .02و 02و 01؛ والغاية االستراتيجية هاء، األهداف 06و 05و 02والغاية االستراتيجية دال، األهداف 
 سائل/ األنشطة:الو  

 تيسير االتصاالت باحتياجات األطراف التقنية والعلمية وأولوياتها
  إعــداد طرائــق تشــغيل معــززة ىليــة ضرفــة تبــادل المعلومــات حتــى تــتمكن مــن التقــاط المعلومــات عــن

 عندما تستوفي هذه االحتياجات من قبل المقدميناحتياجات األطراف التقنية والعلمية ويمكنها اإلبالئ 

http://lifeweb.cbd.int/
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   :دوالر( 95 111طباعة النشرات اإلخبارية/مواد التوجيل )مطبوعات 
مكانية الحصول عليها فيما يتعلق بأفضل الممارسات والخبرات  تيسير توافر المعلومات وا 

  تسهيل امعلومات التعاون التقني والعلمي على نحو أكبر وتوافرها على النحو الفعال من خـالل آليـة
 دوالر( 2 111الوسائل األخرع المناسبة )سفر الموظفين: ضرفة تبادل المعلومات و 

  :إعـداد مـواد إضـافية تعــرض أفضـل الممارسـات لتعزيـز التعــاون التقنـي والعلمـي )خبـراء استشــاريون
 دوالر( 01 111دوالر، مطبوعات:  51 111

لمبالادرات العالميالة تيسير الربط بين احتياجات البلدان مالع الالدعم للتعالاون التقنالي والعلمالي مالن المنظمالات وا 
 واإلقليمية والوطنية ذات الصلة

  ـــى ـــوجي عل ـــوع البيول ـــة التن ـــاء القـــدرات لمســـاعدة األطـــراف فـــي اتفاقي ـــات عمـــل لبن ـــد حلق تفصـــيل عق
الطلبـــات التقنيـــة والعلميـــة عـــن طريـــق الجمـــع بـــين ممثلـــي الحكومـــة والمقـــدمين اىخـــرين للمعلومـــات 

 2× دوالر  21 111دوالر ) 391 111اء القـــدرات: حلقـــات عمـــل لبنـــ 2والخبـــرة التقنيـــة والعلميـــة )
 دوالر( 35 111حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات(؛ سفر الموظفين:

 

  :11 111عقد حلقات عمل وحلقاتتدريبية وموائد مستديرة لربط االحتياجات بالدعم )سفر المـوظفين 
 إقليمية(.حلقات عمل  1×  21 111دوالر ) 561 111دوالر؛ حلقات عمل إقليمية: 

  تصـميم جديــد للرصــد وتيسـير الــربط بــين االحتياجــات والـدعم )بالتعــاون مــع مبـادرة بنــاء القــدرات فــي
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجـال التنـوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة، 

 وضيرهما( BESNETو

 دوالر( 35 111فر الموظفين: إعداد ترتيبات تشاركية أكثر فاعلية لتعزيز التنفيذ )س 

الوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائف 
 المعتمدة

P-4  المبادرة العالمية للتصنيف/حفظ األنواع الغريبة الغازية؛P-4  الحفظ داخل الموقع الطبيعي/خارج الموقـع
التقييمــات العلميــة والتقنيــة؛ تــرد "األنــواع المهــاجرة"  P-4الطبيعي/المنــاطق المحميــة:التنوع البيولــوجي للجبــال؛ 

المناخ في إطار موظف برامج لألراضي الجافة وشبل الرطبة. ويرد نهـج النظـام اإليكولـوجي فـي إطـار وتغير 
P-4 التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ 

 مساعد برامج من الدرجة السادسة من فئة الخدمات العامة
الموارد من خارج 

الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 

 دوالر 21 110 700 : 1026-1025  المجموع:
 :الموظفون

 دوالر 9 121 111   :1025-1026
(011 205 (P-4)  951 511للصـحة؛ (P-2) REDD+ 951 511؛ (P-2)  الرصـد والمؤشـرات وGBO-

 205 011%(؛ P-3 - 51اســــتعادة الــــنظم اإليكولوجيـــــة ) 013 511؛ (P-3)تغيــــر المنــــاخ  321 111 ؛4
)فئــة الخــدمات  025 111 (؛P-2×  9التعــاون التقنــي والعلمــي ) 510 111 ؛(P-4)التعــاون التقنــي والعلمــي 

 025 111المنـــاطق المحميـــة(؛  )فئـــة الخـــدمات العامـــة( 025 111 ؛GBO-4الرصـــد والمؤشـــرات والعامـــة( 
 منبر الحلول القائمة على الطبيعة )فئة الخدمات العامة(

 الموظفون لمدة قصيرة/ المساعدة المؤقتة
 دوالر 211 111  :9105-9106

منبــر الحلــول القائمــة  REDD+ ،111 021 91 111االســتخدام المســتدام،  021 111للصــحة،  61 111)
 (على الطبيعة
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 الخبراء االستشاريون 
 دوالر 225 111   :1025-1026

المنــاطق  61 111، 9102تقريــر يــوم الميــاه العــالمي  15 111الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة،  011 111)
ـــة،  ـــنظم اإليكولوجيـــة،  51 111المحمي ـــاخ،  21 111اســـتعادة ال االســـتخدام المســـتدام،  091 111تغيـــر المن

ــــة،  31 111 ــــواع الغريبــــة الغازي ــــة لحفــــظ النباتــــات،  21 111الصــــحة،  091 111األن االســــتراتيجية العالمي
111 61 REDD+ ،111 21 الرصـــد والتقـــارير الوطنيـــة والمؤشـــرات وGBO-4 التعـــاون التقنـــي  51 111؛

 التقييمات العلمية( 91 111والعلمي، 
 االجتماعات

 دوالر 0 215 111   :1025-1026
المنــــاطق  61 111تقريــــر يــــوم الميــــاه العــــالمي،  51 111منبــــر الحلــــول القائمــــة علــــى الطبيعــــة؛  51 111)

، االسـتراتيجية العالميــة لحفــظ النباتــات 51 111االســتخدام المســتدام،  21 111الصــحة،  61 111المحميـة، 
المبـــــادرة العالميـــــة  31 111األنـــــواع الغريبـــــة الغازيـــــة،  551 111اســـــتعادة الـــــنظم اإليكولوجيـــــة،  311 111

 التقييمات العلمية( 91 111؛ GBO-4والمؤشرات ووالتقارير الوطنية الرصد  055 111للتصنيف، 
 اإلقليمية حلقات العمل

 دوالر 5 135 111   :1025-1026
التقييمـــــــات العلميـــــــة،  091 111 المنـــــــاطق المحميـــــــة، 611 111العـــــــالمي، تقريـــــــر يـــــــوم الميـــــــاه  15 111)

األنـواع  021 111المبـادرة العالميـة للتصـنيف،  921 111االستراتيجية العالمية لحفـظ النباتـات،  921 111
 151 111االســتخدام المســتدام،  311 111الصــحة،  691 111تغيــر المنــاخ،  961 111الغريبــة الغازيــة، 

REDD+ ،111 11 الرصــــد والتقــــارير  011 111اســــتعادة الــــنظم اإليكولوجيــــة،  611 111؛ وتقيــــيم األثــــر
 (التعاون التقني والعلمي GBO-4 ،111 221الوطنية والمؤشرات و 

 سفر الموظفين
 دوالر 0 163 111   :1025-1026

 11 111 المحميـة،المنـاطق  31 111تقريـر يـوم الميـاه العـالمي، و  الحلول القائمة على الطبيعـة 011 111)
األنواع الغريبة الغازيـة،  91 111التقييمات العلمية،  921 111االستخدام المستدام،  61 111تغير المناخ، 

االســـــتراتيجية العالميـــــة لحفـــــظ  21 111تقيـــــيم األثـــــر،  REDD+ ،111 95 091 111الصـــــحة،  51 111
الرصــــد  61 111الــــنظم اإليكولوجيــــة،  اســــتعادة 21 111المبــــادرة العالميــــة للتصــــنيف،  91 111النباتــــات، 

 (التعاون التقني والعلمي GBO-4 ،111 022والتقارير الوطنية والمؤشرات و
 المطبوعات/إعداد التقارير/الطباعة

 دوالر أمريكي 125 111   :1025-1026
، باتــاتتراتيجية العالميــة لحفـظ الناالسـ 21 111، واالســتخدام المسـتدام 021 111، وتغيـر المنـاخ 61 111)

الرصد والتقارير  51 111استعادة النظم اإليكولوجية،  REDD+ ،111 911 021 111الصحة،  21 111
 (التعاون التقني والعلمي GBO-4، 111 35الوطنية والمؤشرات و
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 (MPO)التعميم والشراكات والتوجيه  -جيم 
 اإلدارة الشاملة )أ(

عرض عام 
 للمسؤوليات

 0هــا تتعلــق بــالتعميم والشــراكات والتوجيــل )انظــر أدنــاه( لــدعم تحقيــق األهــداف وبــرامج عمل (MPO)إن شــعبة 
مــن أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي. وتنســيق الــدعم للهيئــات ذات الصــلة  02و 02و 01و 06و 2و 3و 9و

ضــايا فـي االتفاقيــة؛ والعمــل كــأمين الجتماعــات األفرقــة العاملــة وأفرقــة الخبــراء؛ والتمثيــل الخــارجي؛ وتحديــد الق
نشــاء وصــون الشــراكات الفعالــة بالنيابــة عــن االتفاقيــة ونحــو تحقيــق أهــداف أيشــي  الناشــئة داخــل البرنــامج؛ وا 

 للتنوع البيولوجي.

علـى علـم بقـيم  النـاس، يكـون كحـد أقصـى 9191بحلـول عـام من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي:  2الهدف  الصالحية
 .واستخدامل على نحو مستدام لحفظل اتخاذهاالخطوات التي يمكن بالتنوع البيولوجي، و 

قـيم التنـوع البيولـوجي ج مد، تُـكحـد أقصـى 9191بحلـول عـام من أهداف أيشي للتنالوع البيولالوجي:  1الهدف 
دماجهـــا، حســـب ســـتراتيجيات الوطنيـــة والمحليـــة فـــي اال للتنميـــة والحـــد مـــن الفقـــر وعمليـــات التخطـــيط ويجـــري وا 

 .ية ونظم اإلبالئاالقتضاء، في نظم الحسابات القوم
الحــوافز، بمــا فيهــا  لغــى، تُ كحــد أقصــى 9191بحلــول عــام مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي:  1الهالالدف  

 أو تعــدل مــن أجــل تقليــل أو تجنــب التــأثيرات الســلبية، ، أو تــزال تــدريجياالضــارة بــالتنوع البيولــوجي ،اإلعانــات
، بمـا يتمشـى وينسـجم مـع االتفاقيـة مسـتدامالواسـتخدامل  طبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولـوجيوتوضع وتُ 

 .االقتصادية الوطنية-وااللتزامات الدولية األخرع ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية
وقطــاع الحكومــات تكــون ، كحــد أقصــى 9191 عــام حلــولبمالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي:  1الهالالدف 

أو تكـــون قـــد نفـــذت خطـــط قـــد اتخـــذت خطـــوات لتنفيـــذ مســـتويات المصـــلحة علـــى جميـــع ال األعمـــال وأصـــحاب
ــأثيرات اســتخدام  المــوارد خططــا  مــن أجــل تحقيــق اإلنتــاج واالســتهالك المســتدامين وتكــون قــد ســيطرت علــى ت

 .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية في
قـد أعـد واعتمـد كـأداة  كـل طـرف يكـون، 9105بحلـول عـام من أهداف أيشي للتنوع البيولالوجي:  27الهدف 

وخطـــة عمـــل وطنيـــة للتنـــوع البيولـــوجي بحيـــث تكـــون فعالـــة اســـتراتيجية مـــن أدوات السياســـة، وبـــدأ فـــي تنفيـــذ، 
 .وتشاركية ومحدثة

ــــول عــــام مالالالالن أهالالالالداف أيشالالالالي للتنالالالالوع البيولالالالالوجي:  28الهالالالالدف  احتــــرام المعــــارف واالبتكــــارات ، 9191بحل
محليـة ذات الصـلة بحفـظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامل المسـتدام، والممارسات التقليدية للمجتمعات األصلية وال

واحتــرام اســتخدامها المــألوف للمــوارد البيولوجيــة، رهنــا بالتشــريع الــوطني وااللتزامــات الدوليــة ذات الصــلة، وأن 
وذلـك تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقيـة مـع المشـاركة الكاملـة والفعالـة للمجتمعـات األصـلية والمحليـة، 

 على جميع المستويات ذات الصلة.
، إتمــام تحســين المعــارف والقاعــدة 9191بحلــول عــام  – مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 29الهالالدف  

العلميـة والتكنولوجيـات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، وقيمــل، ووظيفتـل، وحالتـل واتجاهاتـل، واىثـار المترتبـة علــى 
 والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع.فقدانل، وتقاسم هذه المعارف 

)ي( واألحكــام المتصــلة بهــا فــي االتفاقيــة، 2(  إن اجتماعــات للفريــق المفتــوح العضــوية المخصــص للمــادة 0) النتائج المتوقعة
ات والفريــق العامــل المعنــي باســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة ومــؤتمر األطــراف، فضــال عــن حلقــات العمــل واجتماعــ

)ي(، تقـدم بـدعم مـع الوثـائق الضـرورية لتفعيلهـا الفعـال 2الخبراء بشأن السياحة، واالستخدام المستدام والمـادة 
 والسلس.

(   إقامــة الشــراكات الفعالــة والتعــاون، واإلبقــاء علــى دعــم تنفيــذ االتفاقيــة وتعزيــزه واإلجــراءات نحــو تحقيــق 9)
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

العمليـات الحكوميـة  مساهمات الفعالة بالنيابة عن االتفاقية مـن أجـل تعمـيم التنـوع البيولـوجي فـي(   تقدم ال3)
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، وفي العمليات 9106-9105الدولية األخرع وعمليات األمم المتحدة ذات الصلة السيما خالل فترة السنتين 
 المستدامة.وأهداف التنمية  9105الرامية إلى إعداد خطة التنمية المستدام لما بعد عام 

إعداد االتصـاالت والتوجيـل بفاعليـة ونشـرها وتقـديم الـدعم لألطـراف فـي أنشـطتها للتعلـيم العـام والتوعيـة  (  2)
 العامة.

 تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.(   5)
عمــل كــأمين لالجتماعــات ذات الصــلة فــي إطــار اإلشــراف علــى عمــل الشــعبة وتقــديم القيــادة لــل؛ وال: الوسالالائل

خالل الدورات؛ وتنسيق المخالت مـن بـرامج االتفاقية؛ واإلشراف على إعداد الوثائق؛ والمشاركة في التخطيط 
سـداء المشــورة حــول موضـوعات محــددة لرؤســاء األفرقــة  أخـرع؛ والمســاعدة فــي تقـديم خــدمات لالجتماعــات؛ وا 

مسؤولين المنتخبين بالـدعم الجـوهري والمسـاعدة فـي شـؤون السـكرتارية السـيما وحشدها على تزويد الرؤساء وال
 أثناء الدورات والتشاورات.

الوظائف 
 المعتمدة

 (G-5) الموظفينمساعد شؤون و   (D-1) رئيسيموظف 

 تكاليف الموظفين:  -0 الموارد المطلوبة

 دوالر 0 102 911  :9106 دوالر 0 622 111  :9105

 :الستشاريونالخبراء ا  -9

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

 :االجتماع التاسع –)ي( 2الفريق العامل المعني بالمادة   -3

 دوالر  1  :9106 دوالر 321 111  :9105

 مواد التوعية العامة:  -2
 دوالر 21 111  :9106 دوالر 21 111  :9105

 السفر في مهام رسمية:  -5

 دوالر 61 111  :9106 دوالر 61 111  :9105
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي:  -6

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105
 عرض عام لبرامج عمل التعميم والشراكات والتوحيل )الوسائل العامة والنواتج( )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

فــي مجموعــة مــن القطاعــات البيولــوجي  تتــولى شــعبة التعمــيم والشــراكات والتوجيــل المســؤولية عــن تعمــيم التنــوع
علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة. ولــدع معالجتهــا لــذلك، تــن ء الشــعبة وتــدير الشــراكات فيمــا بــين 
عــدد مــن الجهــات الفاعلــة بمــا فــي ذلــك علــى مســتوع منظومــة األمــم المتحــدة )هيئــات مثــل فريــق اإلدارة البيئــة، 

ي، وفرقـــة العمـــل المعنيـــة بأهـــداف أيشـــي للتنـــوع البيولـــوجي وهيئـــات أخـــرع( مـــع وفريـــق تنســـيق التنـــوع البيولـــوج
المجتمعات األصلية والمحلية، وأصـخاب المصـلحة، بمـا فـي ذلـك المجتمـع المـدني، وقطـاع األعمـال، والشـباب 

فــي والنسـاء وآخـرين. وتعتبـر أنشـطة االتصــاالت والتوجيـل عنصـرا مهمهـا مـن ممارســة التعمـيم فـي األمانـة، بمـا 
شــراك المجموعــات الرئيســية. وتعتبــر  03ذلــك الــدعم لتنفيــذ المــادة  بشــأن االتصــال والتثقيــف والتوعيــة العامــة وا 

أحـــد البـــرامج العالميـــة الرئيســـية التـــي تنفـــذها  (CEPA)المبـــادرة العالميـــة لالتصـــال والتثقيـــف والتوعيـــة العامـــة 
مـا يلــي: التنــوع البيولــوجي وخطـة التنميــة لمــا بعــد الشـعبة. وتيســر الشــعبة أيضــا إعـداد سياســات االتفاقيــة بشــأن 

، والمعــارف التقليديـة، واالســتخدام المـألوف المســتدام، والسـياحة، ونقــل التكنولوجيـا والتعــاون. وتــدعم 9105عـام 
)أ( إلدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامل المستدام في العمليات الوطنية لصـنع 01)ب( و6الشعبة المادتين 

ن خــالل الخطــط والسياســات القطاعيــة والمشــتركة بــين القطاعــات ذات الصــلة. ومــع واليتهــا الشــاملة، القــرار مــ
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، والتعـاون 03ستشجع الشعبة إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتثقيـف الجمهـور والتوعيـة  بموجـب المـادة 
قامـــة العالقـــات مـــع االتفاقيـــات الدوليـــة األخـــ 5فيمـــا بـــين األطـــراف بموجـــب المـــادة  . 99رع بموجـــب المـــادة وا 

الفريـق العامـل المعنـي )ي( وتخدم عمل واجتماعـات 2وباإلضافة إلى ذلك، تتولى الشعبة المسؤولية عن المادة 
 )ي(.2بالمادة 

مكتب مؤتمر األطراف؛ واألطراف؛ والصناديق والبرامج والوكاالت المتخصصة فـي األمـم المتحـدة؛ والمنظمـات  الصالت الخارجية
حكوميـــة الدوليـــة األخـــرع؛ وأمانـــات االتفاقيـــات المتعلقـــة بـــالتنوع البيولـــوجي واتفاقيـــات ريـــو؛ وأمانـــات الدوليـــة وال

الصكوم واالتفاقيات الحكومية الدولية األخرع؛ وأمانات الهيئات والصكوك اإلقليمية؛ والمنظمات ضير الحكومية 
اع األعمـــــال والتنميـــــة االقتصـــــادية؛ والشـــــبكات؛ والهيئـــــات القطاعيـــــة والشـــــبكات بمـــــا فيهـــــا تلـــــك المتعلقـــــة بقطـــــ

 واألوساط األكاديمية.× والمجموعات والشبكات الممثلة للمحتمعات األصلية والمحلية
 6النتائج المتوقعة

بالنسبة للشعبة )
 بأكملها(

 :الوسائل
  ،لــى الفريــق العامــل المعنــي باســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة تقــديم الــدعم والمشــورة إلــى عمليــات االتفاقيــة وا 

)ي( ومـــؤتمر األطـــراف علـــى المســـائل ذات الصـــلة؛ وتيســـير تـــدفق 2والفريـــق العامـــل المعنـــي بالمـــادة 
 المعلومات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالتعميم والشراكات والتوجيل في عمليات االتفاقية.

  فاقيـة، الفريق العامل المعني باسـتعراض تنفيـذ االتاالستجابة للطلبات ذات الصلة من مؤتمر األطراف و
/ والشركاء، والمنظمات والجمهـور. وتقـديم المسـاعدة التقنيـة لتنفيـذ )ي(2والفريق العامل المعني بالمادة 
 المنوطة بها من مؤتمر األطراف.برامج العمل، ضمن الصالحية 

  إعداد أو تنسيق أنشطة مشتركة في إطار مذكرة التعاون مع: أمانات اتفاقيات ريـو األخـرع واالتفاقيـات
 تعلقة بالتنوع البيولوجي، والمنظمات الدولية ذات الصلة.الم

 .إعداد ترتيبات عمل جديدة أو منقحة مع أصخابمصلحة إضافيين من أجل توسيع آثار االتفاقية 

 .جمع ونشر المعلومات، ضمن جملة أمور من خالل آلية ضرفة تبادل المعلومات 

 الصلة استعراض التقارير الوطنية للحصول على المعلومات ذات 

 تجميع وتلخيص المعلومات من األطراف والحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة؛ 

 إعداد الوثائق األساسية ذات الصلة لالجتماعات؛ 

  التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية وضير الحكومية ذات الصلة، والحكومات واىخـرين بخصـوص
 ذات صلة إلى المحافل األخرع؛التطورات ذات الصلة وتقديم مدخالت 

 تجميع دراسات الحالة، وأفضل الممارسات وضيرها من المعلومات ذات الصلة؛ 

 إدارة الخبراء االستشاريين إلعداد الدراسات، عند الضرورة؛ 

 .تقديم مدخالت في الوثائق األخرع ذات الصلة التي تديرها ُشعب أخرع 

 النواتج: 
 تقارير وتحليالت موجزة 

  وورقــات تحليليــة؛ وتجميــع المعلومــات ونشــرها مــن خــالل آليــة ضرفــة تبــادل المعلومــات ووســائل تقــارير
 .أخرع

 

                                                           
حيثما ينطبق، ترد برامج عمل محددة ونتائج ونواتج إضافية في األقسام من )ج( إلى )ي( أدناه. ويشير األخير أيضا  –مالحظة   6

 ات.إلى الصالحي
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 )ي( واألحكام المتصلة بها(2المعارف التقليدية )المادة  )ج(

عر  عام 
 للمسؤوليات

تصـلة بهـا( )ي( واألحكـام الم2تنفيذ برنامج العمل بشـأن المعـارف واالبتكـارات والممارسـات التقليديـة )المـادة 
 من أهداف أيشي. 02كمساهمة في تحقيق الهدف 

النتائج 
 المتوقعة

تكون المجتمعات األصلية والمحلية قادرة على التواصـل والمشـاركة الفعالـة فـي المناقشـات علـى جميـع  (0)
 المستويات المتعلقة باالتفاقية

مـن  2تنفيـذ الهـدف ذ تساعد األمانة األطـراف والمجتمعـات األصـلية والمحليـة وأصـحاب المصـلحة فـي (9)
 أهداف أيشي وتحقيقل.

مـن االتفاقيـة؛  2-02و  9-01)ج( و 01سـيما المـواد ال )ي( واألحكـام المتصـلة بهـا،2:  المـواد الصالحية
بشــأن برنــامج العمــل المــنق  المتعــدد الســنوات؛ وكــذلك المقــررات  01/23، والمقــرر 2/2و 3/02والمقــررين 

 .من ألف إلى زاي 00/02و 01/29و 01/20و 01/21

 )ي( واألحكــام المتصــلة بهــا2خدمـة اجتماعــات الفريــق العامـل المفتــوح العضــوية المعنــي بالمـادة   :الوسالالائل 
ـــراء؛ ـــة بهـــا واجتماعـــات الخب والتنســـيق واالتصـــال مـــع ممثلـــي المجتمعـــات األصـــلية  وحلقـــات الحمـــل المتعلق
ـــة ذوي الصـــلة، ومنظماتهـــا، والمنظ ـــة ذات والمحليـــة المعني ـــة األخـــرع والمنظمـــات الدولي ـــر الحكومي مـــات ضي

ـــاو،  ـــي بقضـــايا الشـــعوب األصـــلية، والف ـــدائم المعن ـــدع األمـــم المتحـــدة ال ـــو، ومنت الصـــلة، بمـــا فـــي ذلـــك الويب
الفريـــق والصـــندوق الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة، ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، واليونســـكو، واألعضـــاء اىخـــرين فـــي 

؛ وكــذلك األطــراف ومؤسســات التمويــل ذات الصــلة؛ م قضــايا الشــعوب األصــليةالمشــترك بــين الوكــاالت لــدع
دارة الصندوق الطوعي المنشـأ لتيسـير مشـاركة المجتمعـات األصـلية والمحليـة فـي عمـل االتفاقيـة  بمـا فـي  وا 

واي: أضـالتوجيهيـة  مبـاد ال تعزيز المعايير المعتمدة بما في ذلك؛ و ذلك االجتماع المنعقد في إطار االتفاقية
ـــة ون ضـــ ـــدة و ؛ ري تكـــاريهواي:الســـلك األخالقـــي ومدون ـــنظم الفري جـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث بشـــأن فعاليـــة ال ا 

صالح القوانين لحماية وتعزيز المعارف التقليدية،  بمـا فـي ذلـك صـياضة سلسـلة تقنيـة، والتقـدم المحـرز فـي وا 
 وحلقــات عمــلمعــارف التقليديــة، مــن برنــامج العمــل المــنق ، وتفعيــل المؤشــرات لل 05و 09و 01و 1المهــام 

)خطـــة العمـــل بشـــأن االســـتخدام  المتصـــلة بهمـــا) ج( واألحكـــام 01)ي( و 2 بشـــأن المـــادتينبنـــاء القـــدرات ل
ـــا  وكـــذلك، المـــألوف المســـتدام( واألحكـــام المتصـــلة بهـــا ومواصـــلة تطـــوير ، عنـــد االقتضـــاءبروتوكـــول ناضوي

، بروتوكـــول ناضويـــاالـــدعم لوتقـــديم ؛ معـــارف التقليديـــة)ي( وبوابـــة معلومـــات ال2الصـــفحة اإللكترونيـــة للمـــادة 
صـدار المطبوعـات بمـا فـي وبنـاء القـدرات  المرتبطـة بـل،التقليديـة  المتعلقة بالمعـارف القضايا سيما بشأنال وا 

 ذلك السلسلة التقنية.
فاقيــة ( إدراج المهــام ذات الصــلة مــن برنــامج العمــل فــي بــرامج العمــل المواضــيعية األخــرع فــي إطــار ات9) 

 التنوع البيولوجي.
والمقـــــرر  ،2/2، 3/02المقـــــررات مـــــن االتفاقيـــــة؛ و  2-02و  9-01)ج(، 01)ي(، 2المــــواد   :الصالالالالالالحية

 01/29و 01/20و 01/21بشـــــأن برنـــــامج العمـــــل المـــــنق  المتعـــــدد الســـــنوات؛ وكـــــذلك المقـــــررات  01/23
 من ألف إلى زاي. 00/03و

وتحليـــل التقـــارير الوطنيـــة والوثـــائق المتعلقـــة بالتقـــدم الـــذي  التشـــاور مـــع المـــوظفين ذوي الصـــلة،  :الوسالالالائل
أحرزتــل األطــراف فــي كــل مجــال مــن المجــاالت المواضــيعية/أهداف أيشــي؛ وتقــديم المشــورة بشــأن مشــاركة 
المجتمعات األصلية والمحلية في اجتماعات االتفاقية، بما فـي ذلـك فـي اجتماعـات األفرقـة المخصصـة مـن 

 الخبراء التقنيين
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 )المعارف التقليدية( P-4موظف برامج  الوظائف المعتمدة:
 (G-6)مساعد لشؤون البرامج  

 )المعارف التقليدية( P-2معاون موظف برامج  الوظائف المطلوبة
الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 116 800  :1025-1026

 دوالر  10 000   خبراء استشاريون:
سلسـلة تقنيـة بشـأن  01 111لصفحات على االنترنت مخصصة إلعادة توطين المعـارف التقليديـة،  01 111)

 (النظم الفريدة

 دوالر  97 000سفر الموظفين: 

منتــــدع األمــــم المتحــــدة الــــدائم المعنــــي بقضــــايا  1 111حلقــــات عمــــل إقليميــــة/اجتماعات للخبــــراء؛  21 111)
 الشعوب األصلية(

 دوالر 80 000: االجتماعات
 (المعارف التقليديةإعادة توطين  21 111اجتماع لفريق الخبراء )

 دوالر 110 000حلقات عمل: 
 حلقات عمل إقليمية بشأن المؤشرات واالستخدام المألوف المستدام 2

 دوالر 9 800مطبوعات: 
 تقارير حلقة العمل/االجتماع( 2 211السلسلة التقنية بشأن النظم الفريدة؛  5 111)

 VBاالستئماني ندوق الص

ســـئتماني الطـــوعي لمشـــاركة المجتمعــات األصـــلية والمحليـــة فـــي االجتماعــات المعقـــودة فـــي إطـــار الصــندوق اال
 االتفاقية

 دوالر 311 111  :1026 دوالر 911 111  :1025

بـــين التنـــوع  صـــالتبرنـــامج عمـــل مشـــترك بشـــأن ال –بـــين التنـــوع البيولـــوجي والتنـــوع الثقـــافي  صـــالتالتعـــاون بشـــأن ال (0)
 البيولوجي والتنوع الثقافي )أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي واليونسكو(:

عر  عام 
 للمسؤوليات

إحداث تقدم في برنامج العمل المشترك بشأن التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي، لتحديد الصالت بين التنوع 
من أهداف أيشي للتنوع  02و 01و 02و 03و 00و 0البيولوجي والتنوع الثقافي دعما لألهداف ذات الصلة 
دراج الدروس المستفادة في بناء القدرات.  البيولوجي وا 

 

األطراف وأصحاب المصلحة ، 91و 02باء، الفقرتين  00/6في المقرر : دعا مؤتمر األطراف، الصالحية 
خذ، رهنا  بالخطوات األخرع التي تت اىخرين ذوي الصلة إلى المساهمة في هذا العمل ودعمل ورحب

بتوافر الموارد، الستكشاف وتوثيق القيمة المضافة من خالل إدراج الصالت القائمة بين التنوع البيولوجي 
والثقافي في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وزيادة التوعية بهذه القيمة المضافة، بما يتسق وينسجم مع 

 االتفاقية وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
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ج الصالت بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي في ادة التوعية بالقيمة المضافة من دمتوثيق وزي  أ. المتوقعة: النتائج
تحقيق أهداف أيشي، وتنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، واألحكام المترابطة 

 التفاقيات اليونسكو التي تتعامل مع التنوع الثقافي؛
يصالو لموارد المتاحة ذات الصلة تجميع ا -  ب. كمواد مرجعية سهلة األمثلة الجيدة وقصص النجاح  ا 

 ؛االستخدام
السياسات والخبراء والممارسين والمجتمعات األصلية والمحلية بشأن  واضعيتعزيز الحوار بين   ج.

 الصالت بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي؛
الصالت بين التنوع البيولوجي  األدوات لدمجأفضل بسات السيا واضعيتزويد صناع القرار و   د.

مواجهة االستخدام المستدام و  الالزمة لمعالجةفي تصميم وتنفيذ االستراتيجيات  والتنوع الثقافي
 ؛الرئيسية التحديات البيئية واالجتماعية واالقتصادية

  دعم إنشاء شراكة عالمية للتنوع البيولوجي والتنوع الثقافي.  ه.

 91و 02باء، الفقرتان  00/6: المقرر لصالحيةا 
 (1026-1025): الوسائل

إعداد مع الشركاء المنبر العالمي للمعلومات بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي  أ. 
 مع التركيز على دراسات الحالة؛

 لتنوع الثقافي؛صياضة ونشر سلسلة موجز القضية بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي وا ب. 
المناسبات الجانبية األخرع في المناسبات رفيعة المستوع، التي ينظمها الشركاء التي تسلط الضوء  ج.  

على الصالت بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي وتقدم وتشجع البرنامج المشترك في 
 االجتماعات والمؤتمرات الدولية الرئيسية القادمة؛

 ي السياسات؛إرشادات لصانع د. 
 الموارد بما في ذلك صحائف الوقائع ه. 
 إدماج الدروس المستفادة في حلقات العمل لبناء القدرات. و. 

 الوظائف المعتمدة:

 

)المعـــارف التقليديـــة(  G-6مـــدعوم بمســـاعد بـــرامج ( المعـــارف التقليديـــة) P-4موظـــف بـــرامج )مالحظـــة: 
  يتولى المسؤولية عن هذا العمل(

خــــــارج المــــــوارد مــــــن 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 80 000: 1025-1026

 دوالر  20 000خبراء استشاريون: 
ـــوع الثقـــافي لواضـــعي السياســـات  ـــوع البيولـــوجي والتن ـــين التن إعـــداد مـــوجزات للسياســـات بشـــأن الصـــالت ب

 دوالر( 01 111: 9105)
 دوالر 10 000سفر الموظفين: 

ي األحداث رفيعة المستوع، التي ينظمها الشركاء والتي تسلط الضوء على الصالت المناسبات الجانبية ف
بــين التنــوع البيولــوجي والتنــوع الثقــافي وتقــدم وتــدعم برنــامج العمــل المشــترك فــي االجتماعــات والمــؤتمرات 

 الرئيسية:
 دوالر 01 111 :9106 01 111 9105
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 دوالر 50 000: المطبوعات 
 بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي لواضعي السياسات. سلسلة موجزاتإصدار 
 دوالر 91 111: 9105

 دليل لواضعي السياسات
 (ترويجدوالر )التوزيع وال 5 111  :9106 دوالر 05 111 : 9106

 الموارد بما فيها صحائف الوقائع والمواد الترويجية

 دوالر 01 111  :9105

شراك أصحاب المصلحة التعميم والشراكات )د(  7وا 
عرض عام 
 للمسؤوليات

شراك أصحاب المصلحة تتولى الشعبة  المسؤولة عن المجاالت التالية المتعلقة بالتعميم، والتعاون، وا 
 .(1( إلى )0والمنظور الجنساني. وترد تفاصيل في األقسام الفرعية )

 التعميم
الدوليــــــة األخــــــرع فضــــــال عــــــن السياســــــات  فــــــي العمليــــــات وألدوات الحكوميــــــةتعمــــــيم التنــــــوع البيولــــــوجي 

والمممارسات القطاعية. ويشمل ذلك تعميم التنوع البيولوجي في السياسـات والممارسـات المتعلقـة بالقضـاء 
وأهـداف  9105على الفقر وتحقيق التنمية وتعميم التنوع البيولوجي في جدول أعمال التنمية لما بعـد عـام 

. رعي المستقل أدناه بشأن التنوع البيولوجي والتنمية /التنميـة المسـتدامة()انظر القسم الفالتنمية المستدامة 
)انظر القسم الفرعي المستقل ويشمل أيضا تعميم التنوع البيولوجي في ممارسات وعمليات قطاع األعمال 

 أدناه بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي(

 الشراكات والتعاون
ألخرع والمنظمات الدولية والمبادرات، فضـال عـن مشـاركتها ومسـاهماتها التنسيق والتعاون مع االتفاقيات ا

. )انظــر القسـم الفرعــي المســتقل أدنـاه بشــأن التعــاون(الفعالـة فــي العمليـات ذات الصــلة فــي األمـم المتحــدة 
ويشـمل ذلـك التعــاون المتعلـق بــالتنوع البيولـوجي وتنميــة السـياحة، والتنــوع البيولـوجي فــي الجـزر، والتعــاون 

)انظـر القسـم الفرعـي المسـتقل أدنـاه الـذي يعـالج التعـاون التقني والعلمي والتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب 
المتعلق بالتنوع البيولوجي والسياحة، والتنوع البيولوجي في الجزر، والتعاون التقني والعلمـي والتعـاون فيمـا 

 .بين بلدان الجنوب(

 إشراك أصحاب المصلحة 
صلحة والمجموعات الرئيسية، بما فيها المنظمات ضيـر الحكوميـة، واألطفـال والشـباب، إشراك أصحاب الم

)انظــر والنســاء، واســلطات المحليــة )الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة، بمــا فيهــا المــدن( وقطــاع األعمــال 
ـــة  ـــر الحكومي القســـمين المســـتقلين أدنـــاه بشـــأن: إشـــراك أصـــحاب المصـــلحة )بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات ضي

شــــباب(؛ وقطــــاع األعمــــال؛ والحكومــــات دون الوطنيــــة بمــــا فيهــــا المــــدن(. وأيضــــا إشــــراك المجتمعــــات وال
 .)ي( واألحكام المتصلة بها(2األصلية والمحلية )انظر القسم أعاله بأن المعارف التقليدية، المادة 

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني 
                                                           

شراك المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة والتعمـيم × يشمل التعاون مع المنظمات األخرع واالتفاقيات والهيئات والمبادرات  7 وا 
بـين القطاعي )بما في ذلك قطاع األعمال والحكومات دون الوطنية والمحلية(؛ والتعاون فيما يتعلق بالتعـاون التقنـي والعلمـي، والتعـاون فيمـا 

الجنوب، والتنـوع البيولـوجي فـي الجـزر وتنميـة السـياحة؛ وتعمـيم التنـوع البيولـوجي فـي تـدابير القضـاء علـى الفقـر وتحقيـق التنميـة وفـي  بلدان
 خطة التنمية المستدامة؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.
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)انظــر القســم فــي إطــار اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي دعــم وتيســير تنفيــذ خطــة العمــل للمســاواة بــين الجنســين 
 .الفرعي المستقل أدناه بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني(

 ؛(P-5)أقدم  موظف برامج  الوظائف المعتمدة

)التعــاون التقنــي والعلمــي، والتنــوع البيولــوجي فــي الجــزر، والتنــوع البيولــوجي وتنميــة  (P-4)ف بــرامج ظــمو 
 السياحة(؛
 (G-6)برامج مساعد 

 :التعاون (1)

عرض عام 
 للمسؤوليات

شـراك أصـحاب المصـلحةتتولى شعبة  المسـؤولية عـن تنسـيق، بالتعـاون مـع الُشـعب  التعميم والشـراكات وا 
األخــرع، تواصــل األمانــة وتعاونهــا مــع االتفاقيــات األخــرع، والمنزمــات الدوليــة والمبــادرات، فضــال عــن 

 لعمليات ذات الصلة في األمم المتحدة.في االفعالة مشاركتها ومساهمتها 

المنظمـات ذات الصــلة : التعالاون مالع االتفاقيالات األخالرىو والمنظمالات الدوليالة والمبالادرات  -2لنتيجالة ا النتائج المتوقعة
التـــي تعمـــل بنشـــاط وفاعليـــة فـــي مجـــال األمـــور المتعلقـــة بأهـــداف االتفاقيـــة والخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع 

وتنفيــذهما، بمــا فــي ذلــك تــوفير الــدعم لألطــراف، وتمثــل االتفاقيــة بفاعليــة فــي  9191-9100البيولــوجي 
شــيكات الهياكــل والمنتــديات. والحفــاظ علــى اإلجــراءات التعاونيــة وأوجــل التــهزر وتعزيزهــا مــع االتفاقيــات 

 .األخرع نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

لمتعلقـــة بالتعـــاون والخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع ات الصـــادرة عـــن مـــؤتمر األطـــراف االمقـــرر  الصالالالالحية:
 .9191-9100بيولوجي ال

عنـد اجتماعهـا، تشارك االتفاقية بفاعلية في اجتماعـات اىليـات التعاونيـة والشـبكات والهياكـل، : الوسائل
فضــــال عــــن االجتماعــــات الثنائيــــة مــــع الهيئــــات ذات الصــــلة. وتشــــارك األمانــــة بفاعليــــة فــــي العمليــــات 

خــرع ذات الصــلة فــي األمــم المتحــدة. وتحــتفظ االتفاقيــة باتصــال قــوي مــع المنظمــات ذات والصــكوك األ
الصلة بما فيها الهيئات فـي منظومـة األمـم المتحـدة، وأمانـات االتفاقيـات، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، 

يـــات مثـــل االتحـــاد الـــدولي لحفـــظ الطبيعـــة، والمنظمـــات ضيـــر الحكوميـــة. ويشـــمل ذلـــك المشـــاركة فـــي اىل
المنشــأة بمــا فيهــا فريــق االتصــال المشــترك التفاقيــات ريــو )منظمــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر 

( وفريــق االتصــال المعنــي باالتفاقيــات المتعلقــة بــالتنوع  المنــاخ واتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة التصــحر
 البيولوجي.

ر األمين التنفيـذي إلـى االجتمـاع الثالـث عشـر مدخالت وتقارير إلى العمليات ذات الصلة. تقري :النواتج
 لمؤتمر األطراف.

تعزيز التعاون فيما بالين االتفاقيالات المتعلقالة بالالتنوع البيولالوجي )الفريالق العامالل المعنالي   -1النتيجة 
تعزيــز البيئــة التمكينيــة والظــروف لتعزيــز بأوجالاله التالالبزر بالالين االتفاقيالالات المتعلقالالة بالالالتنوع البيولالالوجي(: 

لتــهزر والفاعليــة فــي التنفيــذ وتحضــيرات حيــدة إلنشــاء وعمــل فريــق عامــل مشــترك بــين االتفاقيــات أوجــل ا
 .9101المتعلقة بالتنوع البيولوجي يبدأ عملل في عام 

من جـدول  92المقرر المتوقع من مؤتمر األطراف في اجتماعل الثاني عشر في إطار البند  الصالحية:
 األعمال بشأن التعاون.
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إقامة عملية للتشاور والحوار، بما فـي ذلـك اجتمـاع، للفريـق العامـل المعنـي بأوجـل التـهزر فيمـا  :لالوسائ 
بين االتفاقيات المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي وتقريـر عـن نتائجـل يقـدم إلـى الفريـق العامـل المفتـوح العضـوية 

فرعية المعنية بالتنفيـذ، فـي المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، في اجتماعل السادس )أو إلى الهيئة ال
 حالة إنشائها(.

عـداد  النواتج: إقامة عملية فعالة للتشاور والحـوار فيمـا بـين أعضـاء  الفريـق العامـل وخـدمتها بفاعليـة؛ وا 
الوثائق قبل الدورة وضيرها من وثائق المعلومات األساسية ووثائق اإلحاطة بشأن المسائل المتعلقة بأوجـل 

 بين االتفاقيات. يعقد االجتماع ويتم خدمتها مما يؤدي إلى وثيقة ختامية. التهزر والتعاون فيما

يـــة. أمانـــات االتفاقيـــات المتعلقـــة بـــالتنوع البيولـــوجي )اتفاقيـــة االتجـــار الـــدولي بـــأنواع اقاألطـــراف فـــي االتف الصالت الخارجية
هـاجرة مـن الحيوانـات البريـة واتفاقيـة حفـظ األنـواع الم ،(CITES)الحيوانات والنباتات المهددة باالنقراض 

، واتفاقيــة األراضــي (ITPGRFA)مــوارد الوراثيــة الزراعيــة لألضذيــة والزراعــة ال، والمعاهـدة الدوليــة بشــأن 
االتفاقيـة المعنيـة )اتفاقية رامسـار(، و  وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائيةالرطبة ذات األهمية الدولية، 

منظمـــة (، واتفاقيـــات ريـــو )(WHC)بيعـــي )اتفاقيـــة التـــراث العـــالمي بحمايـــة التـــراث العـــالمي الثقـــافي والط
(. والمنظمـات الدوليـة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصـحر

األخـــرع ذات الصـــلة بمـــا فـــي ذلـــك برنـــامج األمـــم المتحـــدة للبيئـــة والمركـــز العـــالمي لرصـــد الحفـــظ التـــابع 
مـــم المتحـــدة للبيئـــة. وضيـــر ذلـــك مـــن الصـــناديق والبـــرامج والوكـــاالت المتخصصـــة فـــي األمـــم لبرنـــامج األ

، وفرقـة العمـل المعنيـة بأهـداف (EMG)المتحدة، بما في ذلك من خالل المشاركة في فريـق إدارة البيئـة 
 أيشي.

الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 ردوال  125 000: 1025-1026

  دوالر 10 000خبراء استشاريون: 
 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

  دوالر 10 000سفر الموظفين: 

 دوالر 05 111  :9106 دوالر 05 111  :9105
 دوالر 215 000 اجتماعات الخبراء

 1  :9106 دوالر 095 111  :9105

بأوجـل التـهزر بـين االتفاقيـات المتعلقـة بـالتنوع  )التكـاليف المرتبطـة بتنظـيم اجتمـاع الفريـق العامـل المعنـي
 البيولوجي(

 دوالر 10 000إعداد التقرير: 

 دوالر 5 111  :9106 دوالر 05 111 : 9106
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 :إشراك أصحاب المصلحة (9)

عرض عام 
 لمسؤولياتل

تيســـير اإلشـــراك الفعـــال لمجموعـــات أصـــحاب المصـــلحة بمـــا فيهـــا المنظمـــات ضيـــر الحكوميـــة، واألطفـــال 
والشــباب، والنشــاء، والســلطات المحليــة )الحكومــات دون الوطنيــة والمحليــة، بمــا فــي ذلــك المــدن( وقطــاع 
ـــة.  ـــدابير لتنفيـــذ االتفاقي ـــات االتفاقيـــة والت ـــة فـــي عملي األعمـــال، فضـــال عـــن المجتمعـــات األصـــلية والمحلي

فــي أقســام فرعيــة  وباإلضــافة إلــى اإلجــراءات المتعلقــة بمجمعوعــا أخــرع يــتم معالجتهــا علــى نحــو منفصــل
 أخرع، ويشمل ذلك ما يلي فيما يتعلق بالمنظمات ضير الحكومية والشباب.

تمكـين تقـديم اتصـال فعـال مـع المجتمـع المـدني بمـا فـي ذلـك مشـاركة األمانـة : المنظمات غير الحكوميالة
ـــك إصـــدار ا ـــة، بمـــا فـــي ذل ـــديم مـــواد معلوماتية/خـــدمات إلكتروني عداد/تق لنشـــرة فـــي المحافـــل الرئيســـية، وا 

اإلخباريــة التفاقيــة التنــوع البيولــوجي مــع المجتمــع المــدني. وتيســير المشــاركة الفعالــة لمنظمــات المجتمــع 
المدني في عمليات االتفاقية بما في ذلك اتماعات مؤتمر األطراف وهيئاتل الفرعية واجتماعـات األطـراف 

 في البروتوكولين.
داخــل األمــم المتحــدة والمنظمــات األخــرع ذات الصــلة العمــل مــع الشــركاء الرئيســيين : األطفالالال والشالالباب

لتمكين إعـداد المـواد لتعزيـز تثقيـف األطفـال والشـباب وتـوعيتهم بـالتنوع البيولـوجي، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام 
 الموجة الخضراء كأداة للمشاركة واالتصال. وتيسير مشاركة الشباب في عمليات واجتماعات االتفاقية.

مـؤتمر األمـم المتحـدة المعنـي بالبيئـة تشترك المجموعات الرئيسية، على النحو المعترف بها فـي  :يجةالنت النتائج المتوقعة
، فــي عمــل االتفاقيــة نحــو تحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي والمســاهمة بنشــاط (UNCED) والتنميــة

 في المناقشات وتقاسم الخبراء في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها.
 9191-9100خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ال :الصالحية
إعـداد وصـيانة شـبكة مـن الشـركاء مـن بـين المجموعـات الرئيسـية لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة، بمـا فـي  :الوسائل

ومجتمــع ذلــك المجتمعــات األصــلية والمحليــة، والنســاء، واألطفــال والشــباب، والمنظمــات ضيــر الحكوميــة، 
 طات المحلية.والقطاع الخاص، والسل، العلماء

إجــــراء مشــــاورات تشــــاركية مــــع مجموعــــات المجتمــــع المــــدني وأصــــحاب المصــــلحة وأبحــــاث عــــن أفضــــل 
 الممارسات والخبرات.

اإلشراك الفعال للمجموعـات الرئيسـية فـي تنفيـذ أهـداف االتفاقيـة، ومقرراتهـا ذات الصـلة والخطـة  :النواتج
 ات االتفاقية وبروتوكوليها.، وفي عملي9191-9100االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

من المجموعات الرئيسية. والمنظمات ضير الحكومية وضيرها من منظمات المنظمات والشبكات تمثيل  الصالت الخارجية
 المجتمع المدني.

موارد من خارج ال
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 100 000: 1025-1026

 والر د 210 000خبراء استشاريون: 
 دوالر 11 111  :9106 دوالر 11 111  :9105

  دوالر 10 000سفر الموظفين: 

 دوالر 01 111  :9106 دوالر 01 111  :9105

 دوالر 200 000 اجتماعات الخبراء
 دوالر 011 111  :9106 1  :9105

، حاب المصلحةقدرات أص ءبنااالجتماعات التحضيرية أو فيما بين الدورات ل)التكاليف المرتبطة بتنظيم 



UNEP/CBD/COP/12/27/Add.1 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.5 

Page 49 

 

 تشمل التكاليف سفر المشاركين، والخدمات اللوجستية والمنسق(. يمكن أنأو اجتماعات أخرع. و 
 دوالر 10 000إعداد التقرير: 

 دوالر 01 111  :9106 دوالر 01 111 : 9106
 دوالر 10 000المطبوعات: 

 دوالر 01 111  91061 دوالر 01 111 1 9106

 وطنية والمحلية والمدن للتنفيذ دون الوطني والمحليإشراك الحكومات دون ال (1)
عرض عام 

 لمسؤولياتل
 00/2تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية األخرع والمقرر 

ألف، الذي يسعى إلى النهوض بمساهمة المدن والحكومات دون الوطنية األخرع في تنفيذ االتفاقية. 
 05و 02و 03و 09و 00و 01و 2و 2 1و 6و 5و 2و 3و 9و 0أيشي للتنوع البيولوجي )أهداف 

 .02و 02و
تعميم التنوع البيولوجي في عمل الوكاالت األخرع والشركاء الرئيسيين المشتركين في العمل على  النتائج المتوقعة

 المستوع دون الوطني والمستوع المحلي؛
ات دون الوطنية والمحلية، وشركائها، من أجل الدمج األكثر تقديم المساعدة إلى األطراف والحكوم

فاعلية  لمساهمة الحكومات دون الوطنية والمحلية في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 ؛9100-9191

والمنظمات الدولية، بما في ذلك االتفاقيات إقامة التعاون مع الوكاالت األخرع في األمم المتحدة 
بالتنوع البيولوجي، بشأن المسائل المتعلقة بالتنفيذ دون الوطني والمحلي، مثل العمل مع أمانة  المتعلقة

 )اتفاقية رامسار( وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائيةاتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية، 
 بشأن المسائل المتعلقة باألراضي الرطبة الحضرية وشبل الحضرية.

من خارج الموارد )
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 60 000: 1025-1026

  تكاليف الموظفين/المساعدة المؤقتة:
لتنسيق مجال العمل  (ICLEI) المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحليةالموظفون المعارون من 

هدف ذلك إلى االستمرار هذا. وهناك موظف معار حاليا يفي بهذا الدول كخبير في البعثة. وي
 والمساهمات في الصندوق الطوعي لدعم األنشطة التي ستساعد في كفالة ذلك.

  دوالر 10 000سفر الموظفين: 

)السفر لحلقات العمل بشأن بناء القدرات للمدن والحكومات دون الوطنية  دوالر 91 111  - 1025
 األخرع(
أن بناء القدرات للمدن والحكومات دون الوطنية )السفر لحلقات العمل بش دوالر 91 111 -  1026
 األخرع(

 دوالر 10 000رير: االتق
 التقارير والطباعة لحلقات العمل بشأن بناء القدرات

 دوالر 01 111  :9106 دوالر 01 111 : 9105

شراك شركات األجتعميم التنوع البيولو  –قطاع األعمال والتنوع البيولوجي  (2) عمال في العمل في ي في قطاع األعمال وا 
 إطار االتفاقية
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عـــــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــــــام 
 لمسؤولياتل

قليمية،  مساعدة الشراكة العالمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي وما يرتبط بها من مبادرات وطنية وا 
حسب االقتضاء ومع البرامج األخرع، في إنشاء تصنيف للجراءات في إعداد التقارير بشأن التقدم 

نوع البيولوجي من جانب شركات األعمال إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المحرز في تعميم الت
لى مؤتمر األطراف في اجتماعل الثالث  المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعل السادس، وا 

 الئ في هذا المجال.بعشر، من خالل جملة وسائل من بينها عقد حلقة عمل تقنية بشأن أطر اإل

قليميةالعالمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي  مساعدة الشراكة  وما يرتبط بها من مبادرات وطنية وا 
 من أجل دعم بناء القدرات لشركات األعمال بغية تعميم التنوع البيولوجي في قرارات شركات األعمال.

اع األعمال والعمل على توضي  دور قط العالمية لقطاع األعمال والتنوع البيولوجيتوسيع دور الشراكة 
عداد إرشادات  9191في تنفيذ أهداف أيشي الفردية، من خالل تحديد المعالم الرئيسية حتى عام  وا 

 .9191-9100لشركات األعمال لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وجي توطيد التعاون وأوجل التهزر مع المحافل األخرع بخصوص المسائل التي تتعلق بالتنوع البيول
شراك قطاع األعمال فيما يتعلق بمؤشرات السلع واإلنتاج واالستهالك المستدامين، ضمن جملة أمور.  وا 

تجميع المعلومات وتحليل أفضل الممارسات والمعايير واألبحاث عن تقييم خدمات النظم اإليكولوجية، 
البيولوجي وأهداف أيشي لتيسير تقييمات المساهمات من قطاع األعمال لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع 

للتنوع البيولوجي، وللمساعدة في نشر هذه المعلومات إلى مختلف المحافل األخرع من أجل تعظيم 
 المنافع لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي.

سيتم إعداد معلومات وأدوات وأفضل الممارسات ونشرها من خالل جملة وسائل من بينها المطبوعات  النتائج المتوقعة
أدوات قائمة على االنترنت. وعرض مبررات للتنوع البيولوجي في حلقات العمل/المؤتمرات التي قد و 

 تعقدها األطراف وأصحاب المصلحة اىخرين.

تقديم الدعم والخدمات للشراكة العالمية المعنية بقطاع األعمال والتنوع البيولوجي، بما في ذلك األنشطة 
). وستساعد الشراكة في إعداد تصنيف للجراءات واألطر 01/90لتوسيع الشراكة )حسب المقرر 

يصال حلقة  للبالئ إلى اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل. وسينطوي ذلك أيضا على إعداد وا 
 عمل تقنية. وسيعقد اجتماع سنوي للشراكة العالمية، ينظم بالمشاركة مع األمانة.

كاء لوضع المسائل الرئيسية، السيما عملية مؤشرات ستعقد حلقات عمل وعملية أعدت بين محتلف الشر 
السلع والمشتريات المتصلة باإلنتاج واالستهالك المستدامين. وسيتم التنسيق مع مختلف المؤتمرات 

 وحلقات العمل التي ال تعمل عادة مع التنوع البيولوجي، وتقديم عروض فيها.

لمدني المختلفة المشتركة في قطاع األعمال والتنوع البيولوجي،  المنظمات الدولية وهيئات المجتمعا الصالت الخارجية
، وأصحاب المصلحة المشتركين في المبادرات الوطنية الرائدةوالمؤسسات واتحادات األعمال، والشركات 

 واإلقليمية، وضيرها من االتفاقات البيئية ذات الصلة.
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المــــــوارد مــــــن خــــــارج 
 الميزانية األساسية

 BEاني الصندوق االستئم

 دوالر 810 200: 1025-1026

 دوالر  125 200: تكاليف الموظفين/المساعدة المؤقتة
 لقطاع األعمال والتنوع البيولوجي (P-4)موظف برامج 

 دوالر 912 611 : 9106 دوالر 915 111 : 9105
 دوالر  21 111سفر الموظفين: 

 دوالر 351 111 حلقات العمل اإلقليمية:
 والرد 05 111: المطبوعات

، والتنـوع البيولـوجي وتنميـة السـياحة، والتعـاون التقنـي والعلمـي والتعـاون فيمـا التعاون بشأن التنوع البيولـوجي فـي الجـزر (5)
 بين بلدان الجنوب

عرض عام 
 للمسؤوليات

؛ وتنفيـــذ 9191-9100دعـــم التعـــاون التقنـــي والعلمـــي نحـــو أهـــداف الخطـــة االســـتراتيجية للتنـــوع البيولـــوجي 
العمـــل بشـــأن التنـــوع البيولــــوجي فـــي الجـــزر؛ والتطبيـــق الفعــــال للمبـــاد  التوجيهيـــة التفاقيـــة التنــــوع برنـــامج 

 البيولوجي بشأن التنوع البيولوجي وتنمية السياحة نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

لتنـــوع البيولـــوجي فـــي الجـــزر يـــنعكس برنـــامج العمـــل بشـــأن ا .التنالالالوع البيولالالالوجي فالالالي الجالالالزر – 2النتيجالالالة  النتائج المتوقعة
واستعراضل المتعمق في تنقي  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لألطراف المعنية ويتم 

)التكيـف مـع تغيـر المنـاخ القـائم علـى  2/90تنفيذه، خصوصا على األولويات التي تـم تحديـدها فـي المقـرر 
بـــة الغازيـــة، والتنميـــة والقضـــاء علـــى الفقـــر، وشـــبكات المنـــاطق النظـــام اإليكولـــوجي، ومكافحـــة األنـــواع الغري

البحريـة المحميـة، وبنـاء القــدرات والحصـول وتقاسـم المنــافع(. وتسـلط قمـة الجـزر التــي سـتعقد فـي االجتمــاع 
الثالــث عشــر لمــؤتمر األطــراف اإلنجــازات وتحــدد مزيــدا مــن الخطــوات للشــراكة العالميــة للجــزر والمبــادرات 

 تعلقة بالجزر.اإلقليمية الم

)استعراض برنامج العمـل بشـأن التنـوع البيولـوجي فـي  00/05و 2/90و 2/93و 2/0المقررات  الصالحية:
 الجزر(.

  الوسائل/األنشطة:
تشجيع ودعـم التعـاون التقنـي والعلمـي بـين التحـديات اإلقليميـة القائمـة فـي الجـزر )تحـدي ميكرونيزيـا،  -0

 رة الثالثية للمرجان، وتحدي سواحل شرق المحيط الهندي(ومبادرة التحدي في الكاريبي، والمباد
بالتعاون مـع اليونيـب والوكـاالت ذات الصـلة فـي األمـم المتحـدة والشـركاء ذوي الصـلة، ومـع دعـم مـن  -9

الشراكة العالمية للجزر، تقديم دعم لتطوير المشروعات وحشد التمويل للدول الجزرية الصغيرة النامية 
ناميـة التـي بهـا جـزر بشـأن المبـارات اإلقليميـة بشـأن التنـوع البيولـوجي البحـري واألطراف من البلدان ال

دارة الــنظم اإليكولوجيــة، وبشــأن منــغ ومكافحــة والقضــاء علــى األنــواع الغريبــة  والســاحلي، والســياحة وا 
  الغازية، بما في ذلك من خالل حملة شبكة الحياة لمرونة الجزر.
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االسـتخدام علــى نحـو واســع للمبـاد  التوجيهيــة التفاقيــة  .وتنميالالة السالالياحةالتنالالوع البيولالالوجي  – 1النتيجالة  
التنــــوع البيولــــوجي بشــــأن التنــــوع البيولــــوجي والســــياحة واألدوات المتعلقــــة بهــــا التــــي أعــــدتها اتفاقيــــة التنــــوع 

يولــوجي، وتعــزز الــروابط إلــى القضــايا والموضــوعات األخــرع )مثــل المنــاطق المحميــة، والجــزر وتوجيــل الب
 قطاع الخاص والمجتمعات األصلية/المحلية(.ال

ـــــان  :الصالالالالالالحية ـــــررات  00و 01المادت ـــــة، والمق ـــــرة 2) 2/03و 2/01و 1/02مـــــن االتفاقي أ(، 1)ي(، الفق
مــــن أهـــداف أيشــــي للتنــــوع البيولــــوجي  02هـــاء، الهــــدف  00/6(، و3)المنـــاطق المحميــــة، الفقــــرة  2/96و
 ع من االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف.، والمقرر المتوق00)ي( بشأن بناء القدرات( و2)

النهوض بالمباد  التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي. ودليـل المسـتخدم، وشـبكة التنـوع  :الوسائل/األنشطة
البيولــوجي والســـياحة. والتواصـــل مـــع المؤسســات المتعلقـــة بالســـياحة )مثـــل منظمــة األمـــم المتحـــدة للســـياحة 

شراكة العالمية بشـأن السـياحة المسـتدامة( للنهـوص باسـتخدام حزمـة األدوات وال UNEP/DTIEالعالمية، و
 على النحو التالي:

تعزيـــز تنفيــــذ دليـــل المســــتخدم بشـــأن المبــــاد  التوجيهيــــة التفاقيـــة التنــــوع البيولـــوجي بشــــأن التنــــوع   ألف(
 :البيولوجي وتنمية السياحة

بمـا فـي ذلـك نـدوات ومنـاهج علـى االنترنـت  إعداد فرص للتدريب، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، -0
وأنشطة أخرع لبناء القدرات، وتعزيـز التعـاون التقنـي والعلمـي بشـأن اتنميـة السـياحة فـي الـنظم اإليكولوجيـة 

 السياحية والبحرية الحساسة.
منظمة السياحة العالميـة واليونسـكو وضيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة ذات تنظيم اجتماع بين اليونيب و  -9
 صلة لتحديد المعايير لتحديد المناطق الساخنة للسياحة والتنوع البيولوجي.ال
لمبــــاد  التوجيهيــــة التفاقيــــة التنــــوع ادعــــم عمليــــات التقيــــيم والرصــــد واإلبــــالئ الجاريــــة عــــن تنفيــــذ  -3

من جانب األطراف والشركاء، والتحديث المنتظم لدليل المسـتخدم علـى النحـو الـذي تـم مراجعتـل البيولوجي 
 االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، من خالل شبكة التنوع البيولوجي والسياحة على االنترنت.في 
 تعميم السياحة المستدامة في إدارة التنوع البيولوجي اإلقليمي والنظم اإليكولوجية:  باء(

واالتحـــاد  ومنظمـــة الســـياحة العالميـــة واليونســـكوتنظـــيم نـــدوات ومناســـبات تنســـيق، بالتعـــاون مـــع اليونيـــب، 
ـــة ذات الصـــلة لـــدعم تطـــوير  ـــة للجـــزر، فـــي االجتماعـــات اإلقليمي ـــدولي لحفـــظ الطبيعـــة والشـــراكة العالمي ال

ســنوات للبرنــامج  01المشــروعات المرتبطــة بــالتنوع البيولــوجي وتنميــة الســياحة، وأيضــا ضــمن إطــار مدتــل 
 هاد  وضرب المحيط الهندي.بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين، في منطقة الكاريبي، والمحيط ال

تطبيق المباد  التوجيهية التفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنوع المستخدم والتدريب في  دليلتعزيز  :النواتج 
 البيولوجي وتنمية السياحة؛ وتعزيز وسائل رصد التنفيذ.

الموارد من خارج 
 الميزانية اإلساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 125 000: 1025-1026

 دوالر 215 000تكاليف الموظفين/المساعدة المؤقتة: 
 دوالر 25 111  :9106 دوالر 21 111 : 9105

 25 111دوالر، السياحة:  25 111التعاون التقني والعلمي: دوالر،  25 111)التنوع البيولوجي: 
 دوالر(

 
 

 دوالر 10 000الخبراء االستشاريون: 
 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111 : 9105
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 دوالر( 91 111دوالر، التعاون التقني والعلمي:  91 111)التنوع البيولوجي: 
 دوالر 75 000اجتماعات الخبراء: 

 دوالر 35 111  :9106 دوالر 21 111 : 9105
 دوالر( 91 111دوالر، التعاون التقني والعلمي:  91 111)التنوع البيولوجي في الجزر: 

 دوالر 205 000حلقات عمل إقليمية: 
 دوالر 11 111  :9106 دوالر 35 111 : 9105

 دوالر( 015 111)السياحة: 
  دوالر 55 000سفر الموظفين: 

  دوالر 91 111  :9106 دوالر 35 111 : 9105

 95 111دوالر، السياحة:  05 111دوالر، التعاون التقني والعلمي:  05 111)التنوع البيولوجي: 
 دوالر(
 الردو  5 000التقارير: 
 دوالر 5 111  :9106 1 : 9105

 دوالر( 5 111)السياحة: 
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 :تعميم التنوع البيولوجي في التنمية وخطة التنمية المستدامة (6)

 التنوع البيولوجي من أجل القضاء علل الفقر وتحقيق التنمية 

عرض عام 
 للمسؤوليات

، للدمج الفعال للتنوعع البيولوجي 00/99و 01/6مواصلة العمل الذي طلبل مؤتمر األطراف في المقررين 
من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، بما في ذلك المقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف في 

 اجتماعل الثاني عشر.
 مساعدة األطراف في تنفيذ إرشادات تشيناي لتنفيذ دمج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر.

الصادرة عن الفريق العامل المعني  3/3، والتوصية 02و 01و 09و أ01د و1و ب6: المواد الصالحية
، والمقررات 01/99من أهداف أيشي، والمقرر  9، الهدف 01/6باستعراض تنفيذ االتفاقية، والمقرر 

المتوقعة من االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف من توصيات االجتماع الخامس للفريق العامل 
 االتفاقية.المعني باستعراض تنفيذ 

 األنشطة:/الوسائل
نشر عمل فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية إلى  أ(

 األطراف، والشركاء وأصحاب المصلحة المشتركين في عمليات وبرامج التنوع والتنمية.
المباد  التوجيهية للتدريب واألدوات ك بما في ذل ،مع المنظمات المعنيةوضع حزم التنمية المناسبة،  ب(

لتعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عمليات االستراتيجيات القطاعية والمشتركة 
بين القطاعات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، والسياسات، واألطر واألنشطة ألصحاب 

 لميزانية؛المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك في إعداد وتخطيط ا
ونظـم اإلبـالئ، بمـا تيسير تنمية القدرات بشأن إدراج قيم التنوع البيولوجي فـي نظـم المحاسـبة القوميـة  ج( 

البلــدان الطوعيــة لبنــاء القــدرات ودعــم التجــارب مــع حســابات رأس المــال الطبيعــي للــنظم فــي ذلــك مــع 
 لتقنيةمن السلسلة ا 11على النحوالمقترح في العدد  (EBCA)اإليكولوجية 

استكشــاف االنتهــاء مــن إعــداد حزمــة البــدء الســريع لحســابات رأس المــال الطبيعــي للــنظم اإليكولوجيــة  د(
عداد أدوات مناسبة بالتعاون مع الشركاء والمنبادرات ذوي الصلة؛  وا 

مــن أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي مــن خــالل  9جمــع ونشــر أفضــل الممارســات بشــأن تنفيــذ الهــدف  ه(
 تبادل المعلومات؛آلية ضرفة 

عالن ناضويا  و( تيسير ورصد تنفيذ إرشادات تشيناي لتنفيذ دمج التنوع البيولوجي والقضاء على الفقر، وا 
بشأن التنوع البيولوجي في التعاون اإنمائي، بما في ذلك المقـررات ذات الصـلة لمـؤتمر األطـراف فـي 

 اجتماعل الثاني عشر؛
 إلقليمية أو آليات أخرع لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.النهوض بحلقات العمل/الحوارات ا ز(

 التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة 
عرض عام 
 للمسؤوليات

فــي ســياق تنفيــذ الخطــة ، 00/99و 01/6مواصــلة العمــل الــذي طلبــل مــؤتمر األطــراف فــي المقــررين  -
العشــرين للتنــوع البيولــوجي، مــع مراعــاة  وأهــداف أيشــي 9191-9100االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي 

نتــائج مــؤتمر األمــم المتحــدة بشــأن التنميــة المســتدامة، والتقريــر النهــائي للفريــق العامــل المفتــوح بــاب 
العضــوية المعنــي بأهــداف التنميــة المســتدامة إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والمفاوضــات نحــو 

مـــؤتمر األطـــراف فــــي ، واإلبـــالئ عـــن جهـــوده لنظـــر 9105خطـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة بعـــد عـــام 
 عشر. لثاجتماعل الثا
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مواصلة التعاون، مع الشركاء الرئيسـيين، للمسـاهمة بنشـاط فـي المناقشـات حـول خطـة األمـم المتحـدة  - 
ـــة لمـــا بعـــد عـــام  ـــواتج ذات الصـــلة  9105للتنمي ـــع االســـتنتاجات والن ـــة المســـتدامة وتتب وأهـــداف التنمي

خطار األطراف   بأي تطورات رئيسية تتعلق بالتنوع البيولوجي؛وا 
دعم األطراف عن طريق مواصلة هذهالمشاركة فـي العمليـات الجاريـة للتأكـد مـن أن الـدمج المناسـب  -

للتنـوع البيولـوجي ووظـائف وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة فـي خطـة األمـم المتحـدة للتنميـة لمـا بعـد عــام 
الســتمرار فـــي مســاعدة األطـــراف فــي جهودهـــا المبذولـــة ، واألهــداف والمءشـــرات وعــن طريـــق ا9105

 لدمج التنوع البيولوجي وووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية.
والمقررات المتوقعة في االجتمـاع الثـاني عشـر لمـؤتمر األطـراف مـن  00/99و 01/6: المقرران الصالحية

 باستعراض تنفيذ االتفاقية.توصيات الفريق العامل المعني 
 الوسائل/األنشطة:

التنميــة المســتدامة فــي ســياق أهــداف التنميــة المســتدامة، والخطــة  –إعــداد مؤشــرات التنــوع البيولــوجي  أ(
 ، والتقارير الوطنية وضيرها من العمليات ذات الصلة؛9191-9100االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، ومتابعـــة 9105مـــات المعنيـــة فـــي ســـياق خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام التعـــاون مـــع الوكـــاالت والمنظ ب( 
لــدمج عمــل االتفاقيــة،  91ومــؤتمر األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ريــو أهــداف التنميــة المســتدامة و 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من أجل تيسـير أوجـل التـهزر، وتجنـب  9وخصوصا بشأن الهدف 
 العمل وللنهوص بإعداد حزم األدوات والمواد اإلرشاديةالتداخل وااالزدواجية في 

إطـار عمـل األمــم تعمـيم األهـداف ذات الصـلة التفاقيـة التنـوع البيولـوجي واألنشـطة ذات األولويـة فـي  ج(
، واالســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل اإلقليميـــة )مـــع المنظمـــات (UNDAF) المتحـــدة للمســـاعدة اإلنمائيـــة
 ستدامةاإلقليمية( بشأن التنمية الم

زيادة االتصال والتنسـيق، علـى المسـتويين اإلقليمـي والـوطني، فيمـا بـين نقـاط االتصـال فـي االتفاقـات  د(
 البيئية المتعددة األطراف ووكاالت وشركاء األمم المتحدة ذوي الصلة.

ة والقضاء على الفقر، بما صناديق األمم المتحدة، وبرامجها ووكاالتها المتخصصة، المتعلقة بتحقيق التنمي الصالت الخارجية
فــي ذلـــك برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة لألضذيـــة والزراعـــة. والوكـــاالت اإلنمائيـــة 

 فريــق عمــل منظومــة األمــم المتحــدة المعنــي بخطــة التنميــةالثنائيــة. وهيئــات األمــم المتحــدة التــي تســاهم فــي 
(UNTT) دعم التقنـي ألهداف التنمية المستدامة وفريـق الـ(TST)  فـي األمـم المتحـدة لخطـة األمـم المتحـدة

. (DESA)بما فـي ذلـك إدارة األمـم المتحـدة للشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة   9105للتنمية لما بعد عام 
ـــة  ـــة والتنمي ـــات المشـــتركة فـــي خطـــط التنمي ـــة األخـــرع ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني والهيئ والمنظمـــات الدولي

المصــلحة المشــتركين فــي المبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة. واالتفاقــات البيئيــة األخــرع المســتدامة. وأصــحاب 
متعـددة األطـراف بمــاف ي ذلـك اتفاقيــة األمـم المتحــدة اإلطاريـة بشـأن تغيــر المنـاخ، واتفاقيــة األمـم المتحــدة 

 .لمكافحة التصحر، واتفاقية رامسار وضير ذلك من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

موارد من خارج ال
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 211 111: 9105-9106
 موظف معار من حكومة فرنسا لتنسيق مجال العمل هذا.

 دوالر 210 000المساعدة المؤقتة: تكاليف الموظفين/

  دوالر 61 111  :9106 دوالر 61 111  :9105

 
 دوالر 80 000ستشاريون: االخبراء ال
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 دوالر 21 111  :9106 دوالر 21 111  :9105
 دوالر  10 000سفر الموظفين: 

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105
 دوالر  80 000حلقات العمل: 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 9إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات بشأن الهدف 

 دوالر  21 111  :9106 دوالر 21 111  :9105

 دوالر  80 000: المطبوعات
 دوالر 21 111  :9106 دوالر 21 111  :9105

 الجنساني المنظورتعميم مراعاة  (1)

عرض عام 
 للمسؤوليات

فــي  منظــور الجنســانيالتنفيــذ الكامــل لخطــة العمــل بشــأن المســاواة بــين الجنســين مــن أجــل تعمــيم مراعــاة ال
 جميع جوانب العمل في إطار االتفاقية.

فـي إطــار  منظـور الجنســانيوالمقـرر المحتمـل بشــأن تعمـيم مراعــاة ال 00/2و 01/02المقــرران  :الصالالحية
االجتمــاع الخــامس للفريــق العامــل  التــي أوصــى بــلمــن االجتمــاع الثــاني عشــر لمــؤتمر األطــراف  01البنــد 

 .(5/09)التوصية  المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

بنـاء القـدرات مـن أجـل اإلجـراءات  –آليـات الـدعم  –سادسـا ة: الصلة بغايالات وأهالداف الخطالة االسالتراتيجي
 .22الصفحة  UNEP/CBD/COP/10/4الوطنية الفعالة، الوثيقة 

 الوسائل/األنشطة:
 .9191-9105دعم تنفيذ الخطة المحدثة للمساواة بين الجنسين  أ(
مـن السلسـلة التقنيـة  22التنـوع البيولـوجي، والعـدد  –تشجيع ونشر أدوات تنفيـذ المنظـور الجنسـاني  ب(

 ووحدة التدريب على المنظور الجنساني في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
مــن أهــداف  02و 9المســاهمة فــي مزيــد مــن التطــوير للمؤشــرات االجتماعيــة االقتصــادية للهــدفين  ج(

ن باالســـتفادة منهـــا. وبصـــفة أيشـــي، وتشـــجيع األطـــراف، والحكومـــات األخـــرع وأصـــحاب المصـــلحة المعنيـــي
ـــة، إعـــداد  ـــوجي والمنظمـــات األخـــرع المعني ـــوع البيول خاصـــة، بالتعـــاون مـــع الشـــراكة المعنيـــة بمؤشـــرات التن
معلومات قائمة على المؤشرات للطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي بشأن الصـالت بـين 

 والفقر حسب التوزيع الجنساني.لوجي التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان، والتنوع البيو 
االسـتمرار فــي العمـل مــع اتفاقيـات ريــو واألدوات والمنظمـات األخــرع ذات الصـلة لتصــميم صــالت  د(

قوية بين التنوع البيولوجي والقضايا األخرع المشتركة بين القطاعات في اتفاقية التنوع البيولوجي في سـياق 
عداد وتنفيذ األهداف ا 91نتائج ريو   لجديدة للتنمية المستدامة.وا 

 :النواتج 
تحضــير خطــة التنفيــذ لخطــة العمــل المحدثــة بشــأن المنظــور الجنســاني فــي إطــار اتفاقيــة التنــوع  -0

 البيولوجي؛
ـــرات بشـــأن  -9 ـــادل الخب ـــاء القـــدرات وتب ـــة لبن ـــة ودون اإلقليمي ـــات العمـــل اإلقليمي المســـاهمات فـــي حلق

 نظور الجنساني؛المسائل المتعلقة بخطة العمل بشأن الم
تعمـــيم االعتبـــارات الجنســـانية فـــي إعـــداد وتنفيـــذ ومراجعـــة االســـتراتيجيات وخطـــط العمـــل الوطنيـــة  -3 

 واإلقليمية للتنوع البيولوجي واألدوات المعادلة؛
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اإلبــالئ عــن تنفيــذ خطــة العمــل بشــأن المنظــور الجنســاني فــي إطــار االتفاقيــة بمــا فــي ذلــك إعــداد  -2
 المنظور الجنساني في جميع العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ورصد مؤشرات لتعميم

ــــك كيانــــات األمــــم المتحــــدة اليونيــــب  الصالت الخارجية المنظمــــات الحكوميــــة الدوليــــة وضيــــر الحكوميــــة األخــــرع، بمــــا فــــي ذل
. واالتفاقيـات واليوئنديبي، وتحالف النساء؛ واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعـة، بمـا فـي ذلـك برنامجـل الجنسـاني

األخــرع، بمـــا فـــي ذلــك اتفاقيـــات ريـــو، واتفاقيـــة األمــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيــر المنـــاخ واتفاقيـــة األمـــم 
ـــة العالميـــة،  ـــة الوطنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المتحـــدة لمكافحـــة التصـــحر، وأمانـــة مرفـــق البيئ والوكـــاالت الحكومي

 منظور الجنساني في التنمية.الوكاالت اإلنمائية الثنائية التي تدعم تعميم مراعاة ال

الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 567 000: 1025-1026
 دوالر 117 000تكاليف الموظفين: 

 للمنظور الجنساني P-3موظف برامج 

 دوالر  015 911  :9106 دوالر 010 211  :9105

 ني، بما في ذلك على المستوع الوطني()دعم تنفيذ خطة العمل بشأن المنظور الجنسا
 دوالر 10 000خبراء االستشاريون: ال

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105
 دوالر  10 000سفر الموظفين: 

 دوالر 05 111  :9106 دوالر 05 111  :9105
 دوالر 10 000إعداد التقارير / الطباعة: 

 دوالر 01 111 : 9106 دوالر 01 111 : 9105
 دوالر  220 000حلقات العمل: 

 دوالر 55 111 : 9106 دوالر 55 111 : 9105
)دعم تنفيذ خطة العمل بشأن المنظور الجنساني من خالل تمكين مشاركة موظفي التنفيذ الوطنيين في 

رفق حلقات العمل لبناء القدرات والتشاورة التي تعقدها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقيات ريو األخرع، وم
 البيئة العالمية والمنظمات األخرع، عند االقتضاء(

 دوالر  10 000المطبوعات: 
 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

 (CEPA)عالم والتوجيل /االتصال والتثقيف والتوعية العامة إلوسائل ا )ه(

عرض عام 
 للمسؤوليات

تعزيز وتنسيق و اإلعالم.  لمع وسائ امة اتصاالتإقإدارة أنشطة التوعية واالتصال المؤسسي، بما في ذلك 
 اإلرشاداتتوفير و لمبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة. المتعلق باتنفيذ برنامج العمل 

 .عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيل من أجل االتصال والترويجوالدعم 

من أهداف أيشي في سياق برنامج العمل للمبادرة العالمية لالتصال والتثقيف  0ف الترويج لتنفيذ الهد  (0) النتائج المتوقعة
 والتوعية العامة.

 الترويج لعقد األمم المتحة للتنوع البيولوجي  (9)
إدارة أنشطة التوعية واالتصاالت المؤسسية، بما في ذلك إقامة اتصاالت مع وسائل اإلعالم، واليوم   (3)
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 جي، والمواد اإلعالمية أساسية لألمانة.الدولي للتنوع البيولو 

الوظائف 
 المعتمدة:

 )موظف إعالمي( P-4موظف برامج 

 )عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي( (G-6)مساعد برامج 
 (G-6)مساعد برامج 

الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 980 000: 1025-1026
 .، سيتم تمويلها من المساهمات الطوعيةUNEP/CBD/COP/12/12بة في الوثيقة الموارد المطلو 

)أ( إعداد حملة اتصاالت عالمية، لتنفيذها في النصف األخير من عقد األمم بما في ذلك:  –)أ( 0الفقرة 
 :المتحدة للتنوع البيولوجي

 دوالر 311 111  :9105براء االستشاريون خال

 دوالر 21 111  :9105: لخبراءلاجتماعات 
 دوالر 01 111  :9105السفر في مهام رسمية: 

 دوالر 95 111  :9105التقرير: 
 دوالر 95 111  :9105المواد اإلعالمية: 

سلسلة من حلقات العمل إلعداد نُهج للمراسلة لمجموعات من  تنفيذ بما في ذلك: )ب( –)ب( 0الفقرة 
 يولوجي المختلفةاألهداف المحددة في سياق أهداف أيشي للتنوع الب

 دوالر 15 111  :9106 دوالر 995 111  :9105حلقات العمل 
 دوالر 5 111  :9106 دوالر 01 111  :9105 :في مهام رسميةسفر ال

بما في ذلك: )ج( إعداد مطبوعات ومنتجات اتصال جديدة تستهدف جماهير محددة، من  -)ج(: 0الفقرة 
 للتنوع البيولوجي األخرع. أجل مساعدة األطراف في تنفيذ أهداف أيشي

 1 :9106 دوالر 51 111  :9105الخبراء االستشاريون: 
 دوالر 51 111  :9105مواد إعالمية: 

رشادات لألطراف وأصحاب المصلحة بشأن أفضل الوسائل  –)د( 0الفقرة  بما في ذلك )د( إجراء بحوث وا 
 وزيادة التوعية. والنُهج للعمل بشأن االتصاللتفعيل منهجيات التغير السلوكي 

 دوالر 35 111  :9106 دوالر 21 111: 9105موظفون لمدة القصيرة: 
 دوالر 05 111 :9106 دوالر 01 111 : 9105إعداد التقارير: 

 العمل مع الشركاء لتنفيذ المقرر. –و)و( )ه( الفقرتان 
 السفر في مهام رسمية:

 دوالر 01 111 : 9106 دوالر 05 111 : 9105

  



UNEP/CBD/COP/12/27/Add.1 

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.5 

Page 59 

 

 دعم التقني للتنفيذال -دال 
 اإلدارة الشاملة )أ(

عرض عام 
 8للمسؤوليات

 91و 02و 01و 00و 6تدعم شعبة الدعم التقني للتنفيذ األطراف لتعزيز تنفيذ االتفاقية في سياق المواد 
في االتفاقية. وتقوم الشعبة عمل األمانة في دعم ذات الصلة من المواد ، فضال عن األجزاء األخرع 90و

(؛ وآلية 00)؛ والتدابير الحافزة )المادة 6يجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )المادة االسترات
 (.90و 91(؛ والموارد المالية واىلية المالية )المادتان 02ضرفة تبادل المعلومات )المادة 

من أهداف أيشي  3ف وتؤدي الشعبة دورا قياديا في تقديم الدعم التقني لتعزيز قدرات األطراف لتنفيذ الهد
من أهداف  2للتنوع البيولوجي، بشأن التدابير الحافزة، السيما العمل بشأن تقييم والمحاسبة، وللهدف 

أيشي. وهي تغطي أيضا التعاون مع القطاع الخاص على النحوا لذي يتعلق بخطة حشد الموارد. وتأخذ 
بالئ األطراف بالتقدم المحرز نحو تحقيق الشعبة القيادة في تقديم مشورة للقيمة المضافة إلى األطرا ف وا 

دارة  أهداف أيشي، من خالل الرصد واإلبالئ المالي، وفي إعداد المواد ذات الصلة لعملية صنع القرار، وا 
، وكجزء من 90المعارف. وتنسق الشعبة مع اىلية المالية لالتفاقية للوفاء بالصالحية بموجب المادة 

لتدابير الحافزة، مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في عملها بشأن االقتصاديات وا
 الميدان االقتصادي.

قيم التنوع ج مد، تُ كحد أقصى 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1الهدف  الصالحية
دماجها،  للتنمية والحد من الفقر وعملياتستراتيجيات الوطنية والمحلية البيولوجي في اال التخطيط ويجري وا 

 .حسب االقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالئ
الحوافز، بما فيها  لغى، تُ كحد أقصى 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1الهدف 
 ت السلبية،أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرا ، أو تزال تدريجياالضارة بالتنوع البيولوجي ،اإلعانات

، بما يتمشى وينسجم مع مستدامالطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامل وتوضع وتُ 
 .االقتصادية الوطنية-االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرع ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية

قد أعد واعتمد كل طرف  ونيك، 9105بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 27الهدف 
وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون استراتيجية كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 

 .فعالة وتشاركية ومحدثة
، إتمام تحسين المعارف والقاعدة 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 29الهدف 

بالتنوع البيولوجي، وقيمل، ووظيفتل، وحالتل واتجاهاتل، واىثار المترتبة على  العلمية والتكنولوجيات المتعلقة
 فقدانل، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع.

كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة ، 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 10الهدف 
تويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي محسوسة في المس

من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية حشد الموارد.  9100-9191
األطراف وتبلغ ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها 

 .عنها
االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بتنفيذ االتفاقية والتوصيات ذات الصلة المقدمة إلى االجتماع (  0) النتائج المتوقعة

 مؤتمر األطراف في اجتماعل الثالث عشر.

                                                           
 رؤساء الُشعب.التي تقدم عرضا عاما لمسؤوليات  9انظر الحاشية رقم   8
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ات، مع التركيز على إصدار ونشر األدوات، واإلرشادات ومواد التدريب وعقد حلقات عمل لبناء القدر (  9) 
اإلبالئ المالي، وتقييمات القيم، والتدابير الحافزة، وحشد الموارد، فضال عن إدارة المعارف وآلية ضرفة 

 تبادل المعلومات، كأدوات تعميم حيوية.
المساهمة بقدر كبير في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وخطتها االستراتيجية عن طريق تيسير تقاسم (  3)

 ارف والتعاون العلمي والتقني من خالل آلية ضرفة تبادل المعلومات.المع
(  القدرات الوطنية على حشد الدعم المالي من خالل الرصد والتحليل والتقييم، والمتابعة لالتفاقات 2)

 فضال عن استراتيجية االتفاقية لحشد الموارد ومذكرة التفاهم مع 90و 91وااللتزامات الواردة في المادتين 
 اىلية المالية لالتفاقية.

(  استعراض فاعلية اىلية المالية، وتنفيذ اإلرشادات إلى اىلية المالية وتحديد االحتياجات من التمويل 5)
 في إطار االتفاقية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية.

لتنوع البيولوجي، (  إعداد نظام إلدارة المعارف من أجل تقديم جهة إيداع للمعلومات ذات الصلة با6)
 .واالتصال مع الجمهور والشبكة االلكترونية الداخلية

الوظائف 
 المعتمدة:

 G-5؛ مساعد شؤون الموظفين D-1 رئيسيموظف 

 الدعم التقني للتنفيذ الموارد المطلوبة
 المساعدة المؤقتة:تكاليف الموظفين/  -0

 دوالر  9 026 211 : 9106 دوالر 9 011 211 : 9105

 ستشاريون:خبراء االال  -9

 دوالر 91 111 : 9106 دوالر 91 111 : 9105
 :في مهام رسميةسفر ال  -3

 دوالر 61 111 : 9106 دوالر 61 111 : 9105
 الهيئة الفرعية المعنية بتنفيذ االتفاقية:  -2

 دوالر  351 111 : 9106 1 : 9105

 فيذ االتفاقية:مشاركة البلدان النامية في الهيئة الفرعية المعنية بتن  -5
 دوالر 911 111 : 9106 1 : 9105

 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي:  -6
 دوالر 91 111 : 9106 دوالر 91 111 : 9105

موارد من خارج ال
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق االستئماني 
 (SBI-1)االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بتنفيذ االتفاقية 

 بلدا( 053ن النامية )مشاركة البلدا
 دوالر 0 111 111: 1025
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 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واإلبالئ الوطني )أ(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
ومراجعة وتنفيذ  تيسير التبادل المستمر ألفضل الممارسات والدروس المستفادة من إعداد وتحديث

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
 9191-9100تشجيع وتيسير األنشطة لتعزيز القدرات على تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، وخصوصا من خالل عمليات إعداد وتحديث ومراجعة 
 .راتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالست

وخطة عمل وطنية استراتيجية قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، كل طرف  يكون النتائج المتوقعة
 .للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

؛ ومقررات االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 00/9و 01/9من االتفاقية؛ والمقرران  6الصالحية: المادة 
مل المعني باستعراض تنفيذ الصادرتين عن الفريق العا 5/3و 5/9األطراف المستندة إلى التوصيتين 

 ية.االتفاق
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع استعراض إعداد وتحديث ومراجعة وتنفيذ  أ(

 .ع البيولوجي في عمليات التنمية األوسع نطاقا، بما في ذلك تعميم ودمج التنو البيولوجي
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع نشر/تبادل أفضل الممارسات بشأن عمليات  ب(

، بما في ذلك من خالل آلية ضرفة تبادل المعلومات، ووحدات المباد  البيولوجي
 لتنوع البيولوجي.الستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لالتوجيهية/التدريب المحدثة ل

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع تنفيذ بناء القدرات والتدريب بشأن عمليات   ج(
، بما في ذلك تنظيم حلقات العمل، وتقديم الدعم التقني واألدوات/المواد، والندوات البيولوجي

 على االنترنت، وتبادل الزيارات.
الستراتيجيات وخطط اض الطوعي من جانب النظراء لإقامة وتنفيذ مرحلة تجريبية لالستعر  د(

 العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
عرض عام 
 للمسؤوليات

 اإلبالغ الوطني
دعم إعداد التقارير الوطنية الخامسة من جاب األطراف، وتحليلها لتيسير استعراض تنفيذ االتفاقية والتقدم 

مؤتمر األطراف، وتحديد احتياجات األطراف من  من جانب 9191المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي لعام 
 .9191-9100أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وخطتها االستراتيجية للفترة 

 (  تعد األطراف وتقدم التقارير الوطنية الخامسة في الوقت المناسب.0) النتائج المتوقعة
 .01/01؛ والمقرر 96: المادة الصالحية

راف في إعداد التقارير الوطنية الخامسة، وتنظيم حلقات عمل لتنمية القدرات، لألط:  تقديم الدعم الوسائل
وتيسير تقديم الدعم المالي من مرفق البيئة العالمية، واإلبقاء على اتصال منتظم مع نقاط االتصال 

 لخامسة.الوطنية والمسؤولين على إعداد التقارير الوطنية الخامسة لتيسير إعداد وتقديم التقارير الوطنية ا

(  تلخيص وتحليل التقارير الوطنية الخامسة لتقديم معلومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي )بما 9)
في ذلك التهديدات التي تواجل التنوع البيولوجي، وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 .9191-9100جي للتنوع البيولوجي، وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولو 
 01/01والمقرر  ؛96: المادة الصالحية 
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تحليل التقارير الوطنية الخامسة مع التركيز على التقدم المحرز في تحقيق الغايات االستراتيجية  :الوسائل
، وخصوصا 9191-9100وأهداف أيشي المنشأة في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

ئج المحققة لنظر االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف واالجتماعات فيما بين اإلجراءات المتخذة والنتا
 الدورات، قبل ذلك، وبما في ذلك من خالل الطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

إنشاء نظام اإلبالئ على االنترنت للسماح بالرصد المستمر للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة   (3)
 9191-9100راتيجية للتنوع البيولوجي االست

، ومقررات االجتماع الحادس عشر لمؤتمر األطراف الناشئة عن 2/03، والمرقق 96المادة  :لصالحيةا
 للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية. 2/0للهيئة الفرعية والتوصية  05/0التوصية 
ة تبادل المعلومات داخل االتفاقية، مع الدعم الالزم من دمج اإلبالئ والرصد وووظائف آلية ضرف :الوسائل

 الشركاء المعنيين.

 تبسيط متطلبات اإلبالئ من جانب األطراف من خالل أوجل تهزر معززة(  2)
 01/01والمقرر  2/2المقرر  :الصالحية
تحديد السبل التعاون مع أمانات االتفاقيات األخرع، واليونيب والهيئات األخرع ذات الصلة و   :الوسائل

 والوسائل للنهوص بالتجانس في اإلبالئ.

 إتاحة التقارير الوطنية الخامسة والتقارير األخرع بشأن التنفيذ في الوقت المناسب(  5)
 01/01المقرر  :الصالحية
قاعدة بيانات فعالة للتقارير الوطنية الخامسة والتقارير األخرع بشأن تنفيذ االتفاقية، : الوسائل
يجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والدراسات القطرية للتنوع البيولوجي والمعلومات واالسترات

األخرع الوطنية واإلقليمية والعالمية بشأن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وحالة تنفيذ االتفاقية، والتقدم 
تاحتها للمشاورات من خالل واألهداف اإلنمائية لأللفية. وصون 9191المحرز نحو تحقيق أهداف عام  ها وا 

 آلية ضرفة تبادل المعلومات.
األطراف والحكومات، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية األخرع، ومؤسسات التمويل  

الثنائية والمتعددة األطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكاالتل المنفذة، والمنظمات ضير الحكومية، واألوساط 
اديمية ومؤسسات البحوث ذات الصلة، وأمانات االتفاقيات األخرع، والمؤسسات التعليمية وتنمية األك

 المناهج.
 P-3موظف للشوؤن البيئية  الوظائف المعتمدة

 G-7مساعد برامج 
الوظائف الجديدة 

 المطلوبة
 ال يوجد
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الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 1 200 000: 1025-1026

 دوالر 150 000الخبراء االستشاريون: 
 )االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي(دوالر  251 111 9105-9106

 ردوال  600 000سفر الموظفين: 

 )االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي( دوالر 611 111  :9105-9106

 دوالر 200 000: االجتماعات
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيبجتماع لفريق الخبراء المعني ا

 دوالر 011 111 : 9105

 دوالر  1 500 000حلقات العمل: 

 دوالر 9 511 111 : 9105-9106
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوعحلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات في مجال 

 البيولوجي

 دوالر  150 000المطبوعات: 
 (االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي) دوالر 251 111  :91059106

 نموظفي P-4مسؤول برامج أقدم،  P-5المنسق العالمي،  - D-1فريق صندوق اليابان للتنوع البيولوجي:  
مول من صندوق اليابان للتنوع وجميعها تُ  – GSمساعد شؤون الموظفين  ؛GS برامج نمساعدي 3برامج؛ 

 .البيولوجي
 برنامج االقتصاديات والتجارة والتدابير الحافزة )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

من أهداف أيشي،  2و 9من أهداف أيشي فضال عن العناصر ذات الصلة للهدفين  3دعم تنفيذ الهدف 
لتجارة والجوانب االقتصادية األخرع ذات الصلة لتنفيذ ومقررات مؤتمر األطراف بشأن التدابير الحافزة، وا

 أهداف االتفاقية.
؛ 00/31و 00/2من أهداف أيشي؛ والمقرران  2و 3و 9من االتفاقية؛ األهداف  00: المادة الصالحية
الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛ والمقرر المتوقع من مؤتمر  5/01والتوصية 

 طراف في اجتماعل الثاني عشر.األ
: تعزيز تنفيذ أدوات التقييم والتدابير الحافظة وخصوصا على المستوع الوطني، وخصوصا تنفيذ 2النتيجة  النتائج المتوقعة

 من أهداف أيشي. 3الطرائق والمعالم الرئيسية المتوقعة للتنفيذ الكامل للهدف 
الصادرة عن الفريق العامل المعني  5/01ارد في التوصية )أ( من مشروع المقرر الو 02: الفقرة الصالحية

 باستعراض تنفيذ االتفاقية
: حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات وما يرتبط بها من تدريب ومواد توجيل )مع الوسائل

نشطة ذات برنامج حشد الموارد أدناه(، وعمل تحليلي بشأن السبل والوسائل للتغلب على العقبات؛ وحفز األ
 الصلة ودعم المنظمات الدولية المعنية والمبادرات على النحوالمتوقع في قرارات مؤتمر األطراف.
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حلقات عمل إقليمية وما يرتبط بها من مواد تدريبية وحزمة أدوات؛ وتقارير تقنية وتحليالت بشأن   النواتج: 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك  3التقييم والمحاسبة وبشأن تنفيذ المعالم الرئيسية للهدف 

 الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛ وحفز الدعم للتنفيذ الوطني من قبل شركاء التنفيذ؛ وقاعدة بيانات.
 :  إدماج أدوات التقييم وتدابير الحوافز في إشراك قطاع األعمال وحشد الموارد.1النتيجة  

لألطراف، واألمين التنفيذي والموظفين؛ وعمل ودراسات تحليلية؛ والتنسيق  : المشورة االقتصاديةائلالوس
 مع المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة.

:  انعكاس دقيق للمنهجيات والممارسات الجيدة ذات الصلة، والدروس المستفادة في نوائج ومنتجات النواتج
 المعارف لألمانة.

 المنظمات ذات الصلة بالتجارة الدولية والمالية الدولية.التنسيق الفعال مع :  1النتيجة  
: تحليل العالقة بين تحرير التجارة، والتنوع البيولوجي والسالمة األحيائية فضال عن العالقة بين الوسائل

أحطام النظام التجاري المتعدد األطراف وأهداف اىليات المتوقعة في إطار االتفاقية؛ والتنسيق والتعاون 
فرع االقتصاد منظمات المعنية )بما فيها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، واألونكتاد، و مع ال

في برنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة التجارة العالمية( واالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف  والتجارة
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ(، ونشر ، واتفاقية رامسار، واتفاقية األمم CITES)بما فيها اتفاقية 

 المعلومات ذات الصلة وتقديم الخبرة ذات الصلة إلى برامج العمل األخرع.
 تحليالت وبيانات رسمية وتقارير.: النواتج

)متقاسم مع  G-6(؛ مساعد برامج P-4%( )أعيد تصنيفل من 11اقتصادي( )خبير موظف برامج ) P-5 الوظائف المعتمدة
 ارد المالية/اىلية المالية(.المو 

%( )انظر التعاون التقني 31اقتصادي(. ))خبير  P-5نقل التكنولوجيا يقع ضمن مسؤولية الوظيفة 
 .(SAM)التقييم العلمي والرصد  والعلمي تحت شعبة

الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

1025-1026 
P-2 ( فني مبتد  موظفمعاون موظف برامج (JPO)  )بشأن إشراك قطاع األعمال، ممول من ألمانيا
(51)% 

 الخبراء االستشاريون والمطبوعات
 دوالر 51 111:  9105-9106

وتحليل وتجميع للمارسات الجيدة بشأن  من أهداف أيشي؛ 3كتيب عن المعالم الرئيسية والطرائق للهدف 
 وجي.التدابير الحافزة وآليات تمويل التنوع البيول

 برنامج حشد الموارد )ج(
عرض عام 
 للمسؤوليات

من أهداف أيشي والمتابعة المستمرة، بشأن الموارد المالية، فضال عن األهداف  91دعم تنفيذ الهدف 
 .المالية الناشئة عن حشد الموارد

 5/01؛ والتوصية 00/2من أهداف أيشي؛ والمقرر  91الهدف و من االتفاقية؛  91: المادة الصالحية
الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛ والمقرر المتوقع من مؤتمر األطراف في 

 اجتماعل الثاني عشر.
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اإلجراءات الملموسة الناشئة  تحقيق األهداف المالية وتعزيز تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وتنفيذ النتيجة: النتائج المتوقعة
 ميع المصادر.عن حشد الموارد من ج

الصادرة عن الفريق العامل المعني  5/01التوصية )أ( من مشروع المقرر الوارد في 02المادة : الصالحية
 .باستعراض تنفيذ االتفاقية

 

: حلقات عمل دون إقليمية بشأن األدوات واىليات لحشد الموارد من جميع المصادر لتحقيق الوسائل 
عداد مواد إرشادية تقنية؛ وعمل  ، وما يرتبط9191أهداف أيشي لعام  بها من مواد للتدريب والتوعية؛ وا 

تحليلي؛ وحفز األنشطة ذات الصلة والدعم من المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة على النحوالمتوقع 
 في مقررات مؤتمر األطراف.

ـــرامج أقـــدم إلدارة الموظـــف  الوظائف المعتمدة ـــر اقتصـــادي)  P-5ب ـــة(  P-4و %(؛31) (خبي ـــرامج، المـــوارد المالي )موظـــف ب
 %G-6 (31)مساعد لشؤون البرامج %(؛ و 91)
 

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 
1025-1026 

 حلقات عمل دون إقليمية:

 دوالر 901 111  :9106 دوالر 901 111  :9105
 (9106-9105في الفترة حلقات عمل  6)

 والرصد اإلبالئ المالي (د)
عرض عام 
 للمسؤوليات

 تجميع وتوحيد وتحليل المعلومات والبيانات المالية، والتحليل والبحوث ذات الصلة.

 5/01؛ والتوصية 00/2من أهداف أيشي؛ والمقرر  91من االتفاقية؛ والهدف  91: المادة الصالحية
المتوقع من مؤتمر األطراف في  الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية؛ والمقرر

 اجتماعل الثاني عشر.

من أهداف أيشي  91تحسين قاعدة المعلومات المالية للرصد المستمر للتقدم المحرز نحو بلوئ الهدف  النتائج المتوقعة
واألهداف المالية الناشئة، والتقارير والمشورة بغية دعم عملية صنع القرار من جانب األطراف ومؤتمر 

 اف بشأن حشد الموارد.األطر 

وتوحيد البيانات المالية من جانب األطراف من خالل إطار اإلبالئ المالي ودمجل تقديم وتجميع : 2النتيجة 
 في اإلبالئ الوطني.

الفريق  الصادرة عن 5/01من مشروع المقرر الوارد في التوصية  02إلى  00من  اتالفقر  الصالحية:
 .المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةالعامل المفتوح العضوية المخصص 

 إنشاء إطار اإلبالئ علة االنترنت ودمجل في إطار اإلبالئ الوطني؛ والتوحيد والعمل التحليلي :الوسائل
: تفعيل إطار إبالئ على االنترنت؛ وتقرير مرحلي إلى االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بتنفيذ نواتجال

 لعالمي.االتفاقية؛ وتقرير الرصد ا
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 تحسين إرشادات منهجية للرصد واإلبالئ المالي. :1النتيجة  
الفريق ( الصادرة عن 5/01)ب( و)ج( من مشروع المقرر الوارد في التوصية )02: الفقرتان الصالحية

 العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية.
 نهجيات لرصد تدفق الموارد: حلقة عمل تقنية عالمية بشأن المالوسائل
 : دليل إرشادات يعد على أساس تقرير حلقة العمل.النواتج

 : تحسين القدرات التقنية والمنهجية للرصد واإلبالئ المالي1النتيجة  
( الصـــادرة عـــن الفريـــق العامـــل 5/01مـــن مشـــروع المقـــرر الـــوارد فـــي التوصـــية ))أ( 02الفقـــرة  :الصالالالالحية

 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية. المفتوح العضوية المخصص
حلقـــات عمـــل إقليميـــة لبنـــاء القـــدرات بشـــأن اإلطـــار المـــالي لتحقيـــق أهـــداف اإلبـــالئ المـــالي، مـــع  :النالالالواتج

االستعانة بنواتج حلقة العمل العالمية بشأن المنهجيات المشار إليها أعاله، ومـا يـرتبط بهـا مـن مـواد تـدريب 
 وتوعية.

%(؛ 21مالية( )ال)موظف برامج، الموارد  P-4%(؛ 01موظف أقدم إلدارة البرامج )خبير اقتصادي( ) P-5 الوظائف المعتمدة
 %G-6 (31)ومساعد برامج 

الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

  BE الصندوق االستئماني
1025-1026 

 حلقات عمل
 دوالر 011 111حلقة عمل عالمية للخبراء التقنيين: 

 لبناء القدراتحلقات عمل إقليمية 
 دوالر أمريكي 361 111:  9105

 (9105حلقات عمل في عام  2)
 اىلية المالية )ه(

عرض عام 
 للمسؤوليات

تشغيل اىلية المالية لعلى الهيكل المؤسسي المعين  تحديدا  من االتفاقية، مع التركيز  90دعم تنفيذ المادة 
 .ومجلس مرفق البيئة العالمية طرافلالتفاقية، وفقا لمذكرة التفاهم بين مؤتمر األ

التعاون والتنسيق الفعال مع أمانة مرفق البيئة العالمية في إعداد واإلبالئ عن اإلرشادات الموجل النتيجة:  النتائج المتوقعة
 إلى اىلية المالية، واستعراض فاعلية اىلية المالية، وتحديد االحتياجات من التمويل في إطار االتفاقية.

الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الصادرة عن  5/0التوصية و من االتفاقية،  90المادة  :الصالحية
 المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية.

 التنسيق، والبيانات، والتقارير التحليلية. الوسائل:
 %(21الموارد المالية( ))موظف برامج،  P-4%(؛ 01موظف أقدم إلدارة البرامج )خبير اقتصادي( ) P-5 الوظائف المعتمدة
موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 :الخبراء االستشاريون
 أمريكي دوالر 911 111:   9105-9106
 ياجات للتجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية واستعراض فاعليتلتحاال متقيي

 حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات
 دوالر أمريكي 361 111: 9105

 (9105حلقات عمل في عام  2)

 حلقات عمل دون إقليمية:
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 دوالر أمريكي 901 111 :9106 دوالر أمريكي 901 111  :9105
 (9106حلقات عمل في عام  6)

 دوالر أمريكي. 51 111:   9106-9105: المطبوعات
ل الممارسات بشأن آلية من أهداف أيشي وتجميع ألفض 3كتيب عن المراحل الرئيسية والطرائق للهدف 

  تمويل التنوع البيولوجي.

 خدمات المعلومات والوثائق )و(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 آلية غرفة تبادل المعلومات –تبادل المعلومات 

-9100تفاقيــة التنــوع البيولــوجي وخطتهــا االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي فــي تنفيــذ ا اإلســهام بشــكل كبيــر
يسـير مـن الوسـائل المناسـبة مـن أجـل تعزيـز وت افعالـة وضيرهـ المعلومـاتمات خـد تقـديم من خالل ،9191
نشــاء شــبكة تعمــل بكامــل طاقتهــا  قاســمالتعــاون العلمــي والتقنــي، وت ســبل المعــارف، وتبــادل المعلومــات، وا 

 .ألطراف والشركاءفائدة ال

التنــــوع البيولــــوجي علــــى  جــــالالمصــــلحة فــــي م أصــــحابوضيرهــــا مــــن لحكومــــات حصــــول ا  :2النتيجالالالالة  النتائج المتوقعة
 السياسات، والتعاون التقني والعلمي وضعالقرارات و  صنعالمعلومات والمعارف ذات الصلة للمساعدة في 

ـــان  الصالالالالحية: ـــادل المعلومـــات و  01و 3-02المادت ـــة ضرفـــة تب ـــة، وبرنـــامج عمـــل آلي الخطـــة مـــن االتفاقي
 لالتفاقية االستراتيجية

 .01/05، و2/31، و2/00الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف  توصيات اللجنة االستشارية ضير

ومعلومــات قاعــدة  الشــبكي ترجمــة الموقــعو  ل اإلعالميــة؛وخدماتــ الشــبكي لالتفاقيــة تعزيــز الموقــع الوسالالائل:
تصــميم وتنفيــذ و بشــأن االتفاقيــة؛  رفاالبيانــات إلــى جميــع لغــات األمــم المتحــدة، وتصــميم وتنفيــذ قاعــدة معــ

 .ألطراف والشركاء لتقديم المعلومات ذات الصلةل إلكترونينظام 
 ؛المعلومات ذات الصـلة بشـأن تنفيـذ االتفاقيـةبوتزويده بعدة لغات  الشبكي الموقع وتحديثتعزيز  :النواتج

 .( لمساعدة األطراف في تنفيذ االتفاقيةام تقديمظقاعدة معارف، ون) فعالة معلوماتيةوتوفير خدمات 

النهـوض بعمـل تعـاوني والتعـاون مـن أجـل  ضرفـة تبـادل المعلومـات الـربط الشـبكي تعـزز آليـة  :1النتيجة  
 أكبر.

ـــان  الصالالالالحية: ـــادل المعلومـــات والخطـــة  01و 3-02المادت ـــة ضرفـــة تب ـــة، وبرنـــامج عمـــل آلي مـــن االتفاقي
 االستراتيجية لالتفاقية

 .01/05، و2/31، و2/00توصيات اللجنة االستشارية ضير الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف 

 الحوار وتبادل الخبرات بين يسر سبلتطوير وتعزيز أدوات التعاون على شبكة اإلنترنت التي ت الوسائل:
والتعاون مع األطراف  ؛وأصحاب المصلحة اىخرين في االجتماعات المشاركينو  ،نقاط االتصال الوطنية

الشراكات و ات للتعاون على االنترنت؛ وآلي؛ آلية ضرفة تبادل المعلومات والشركاء اىخرين لتعزيز شبكة
وتقاسم الخبرات؛ وشبكة آلية ضرفة  تبادل المعلومات شجع علىذات الصلة التي ت والمبادرات المشتركة

  .تبادل المعلومات الموسعة مع مشاركة فعالة أكبر
نشاء إلنترنت، و أدوات التعاون على شبكة ا :النواتج دل المعلومات مشتركة لتيسير تباشراكات ومبادرات ا 

 وتوسيع شبكة آلية ضرفة تبادل المعلومات من خالل زيادة المشاركة النشطة فيها.وتقاسم الخبرات؛ 
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مــن  للغرفــة الوطنيــة لتبــادل المعلومــاتآليــة ضرفــة تبــادل المعلومــات فــي تطــوير شــبكة تســهم   :1النتيجالالة  

 نيتوجيهية والدعم التقالمباد  الآليات تبادل المعلومات و خالل 

ـــان  الصالالالالحية: ـــادل المعلومـــات والخطـــة  01و 3-02المادت ـــة ضرفـــة تب ـــة، وبرنـــامج عمـــل آلي مـــن االتفاقي
 االستراتيجية لالتفاقية

 .01/05، و2/31، و2/00توصيات اللجنة االستشارية ضير الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف 

عداد وتوزيع مباد  توجيهية إعداد آليات لتبادل المعلومات استنادا  إلى معايير مفتو  الوسائل: حة؛ وا 
يم الدعم ومواصفات تقنية وضيرها من المراجع ذات الصلة لتطوير شبكة آلية ضرفة تبادل المعلومات، وتقد

؛ والمشاركة في االجتماعات المتعلقة بهلية الوطنية لغرفة تبادل المعلومات هاآلياتالتقني لألطراف لتعزيز 
 ضرفة تبادل المعلومات.

وتعزيـز المواقـع الشـبكية آليات فعالة لتبادل المعلومـات؛ ومبـاد  توجيهيـة ومـواد أخـرع؛  تج المتوخاة:النوا 
ل ليــات الوطنيــة لغرفــة تبــادل المعلومــات؛ وتقــديم المســاعدة لنقــاط االتصــال الوطنيــة التابعــة ىليــة ضرفــة 

 ي.تبادل المعلومات والشركاء ذوي الصلة. ووضع وتنفيذ آليات للتشغيل البين
عرض عام 
 للمسؤوليات

 خدمات نظم المعلومات

 .المعلومات نظمإدارة جميع 

 جتماعات وزوار اإلنترنت.المندوبين في االو  توفير خدمات معلومات فعالة وآمنة للموظفين النتيجة: النتائج المتوقعة

دارة المعدات(نظم المعلومات لألمان استراتيجية إدارة نظم المعلومات )بما في ذلك تنفيذ الوسائل:  ؛ة، وا 
، المعلومات الداخلية نظم صيانةو  ؛لموظفينحواسيب االبنية التحتية للشبكة وتوفير الدعم ل صيانةو 
وتصميم وتنفيذ قواعد البيانات المتخصصة، واألدوات التحليلية، وخدمات آلية ضرفة تبادل المعلومات و 

عداد وصيانة وخدمات المعلومات  والبوابات يةشبكالمواقع ال وضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ وا 
التفاقية التنوع البيولوجي وضرفة تبادل معلومات السالمة  الشبكية بما في ذلك المواقعذات الصلة )

المطلوبة  تكنولوجيا المعلومات خدماتتوفير و وتصميم وتنفيذ آليات التشغيل البينئ؛ (؛ األحيائية
 .لينالجتماعات االتفاقية والبروتوكو 

جودة عالية و وخدمات معلومات متخصصة؛ ؛ التنوع البيولوجي ألمانة اتفاقيةفعالة وآمنة  شبكات: النواتج
 .في خدمات تكنولوجيا المعلومات

عرض عام 
 للمسؤوليات

 خدمات الوثائق والمعارف
 ة.توفير جهة إيداع للمعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي والمسائل المتعلقة باالتفاقي

: يكون للموظفين واألطراف وأصحاب المصلحة اىخرين إمكانية الوصول إلى المعلومات القائمة النتيجة النتائج المتوقعة
 المتعلقة باالتفاقية. ئلعلى إدارة فعالة للمعارف بشأن التنوع البيولوجي والمسا

 .92، والمادة 03إلى  00، الفقرات من 6/02من االتفاقية والمقرر  01و 03: المادتان الصالحية
دارة مجموعات المكتبة؛ وتطوير مركز إلكتروني للمعلومات؛ وصيانة السجالت و الوسائل دارة : إعداد وا  ا 
)بما يغطي مشاريع السياسات، واإلجراءات، واألهداف والمباد  التوجيهية التي تؤثر في األرشيف نظام 

يولوجي(؛ وتنسيق خدمات النشر )بما في ذلك سجالت وأرشيف أمانة اتفاقية التنوع الب ةتطوير وصيان
 تصميم وصيانة الموقع الشبكي والطباعة والتوزيع(.

مجموعات المكتبة مصانة ومحدثة؛ إعداد وتفعيل مركو معلومات على االنترنت؛ تفعيل نظام : النواتج
يصال مطبوعات أساسية )بما في ذلك كتيبات ا صدار وا  التفاقية، إدارة السجالت واألرشيف؛ تخطيط وا 

 والسلسلة التقنية، والنشرات اإلخبارية والكتيبات( في التواري  النهائية الرئيسية.
؛ موظف G-7 مساعدين برامج 9؛ (P-4)موظف برامج )آلية ضرفة تبادل المعلومات ؛ موظف للويب  الوظائف المعتمدة

ية(؛ موظف نظم الحاسوب )متقاسم مع بروتوكول السالمة األحيائ Electron (P-3)اتصاالت انترنت/
(P-3)  مساعدين عمليات الحاسوب 9)متقاسم مع بروتوكول السالمة األحيائية(؛ (G-7)  متقاسمين مع(

 .G-4بروتوكول السالمة األحيائية(؛ موظف وثائق ؛ ومساعد معلومات 
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الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 
 ردوال  110 000:   1025-1026

 (1حلقات عمل )
 حلقات عمل لبناء القدرات في مجال آلية ضرفة تبادل المعلومات

 دوالر 15 111 :1026 دوالر 15 111 : 1025
ـــادل الوطنيـــة لليـــات اى: مواصـــلة سلســـلة حلقـــات العمـــل اإلقليميـــة لبنـــاء القـــدرات إلعـــداد السالالالبب غرفـــة تب

 المعلومات.
 دوالر 10 000  :االجتماعات

( يعقـــد بالتعاقـــب مـــع اجتمـــاع الهيئـــة الفرعيـــة التفاقيـــة التنـــوع 0الستشـــارية ضيـــر الرســـمية )اجتمـــاع للجنـــة ا
 البيولوجي.

 دوالر 21 111 :9106  1 : 9105
: اســتعراض تنفيـــذ برنـــامج عمـــل آليــة ضرفـــة تبـــادل المعلومـــات وتقــديم مشـــورة الخبـــراء إلـــى األمـــين السالالالبب
 التنفيذي.

 دوالر 100 000  :ترجمة الموقع الشبكي
 دوالر 011 111 :9106 دوالر 011 111 : 9105
: مواصــلة الترجمــة الجاريــة للموقــع الشــبكي التفاقيــة التنــوع البيولــوجي مــن خــالل اســتخدام األدوات السالالبب
 التلقائية.

 دوالر 10 000الخبراء االستشاريون/التعاقد من الباطن: 
 دوالر أمريكي 91 111 :9106 دوالر أمريكي 91 111 : 9105
والمسـائل األخــرع المتعلقــة بهليــة ضرفــة  KM: بالنســبة للخبـرة المحــددة فــي تكنولوجيــا المعلومــات، وبالسالالب

 .تبادل المعلومات

 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 اإلدارة الشاملة )أ(

عرض عام 
 للمسؤوليات

البيولوجي حيز النفاذ، ستخدم  مع دخول بروتوكول ناضويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع التفاقية التنوع
من  92هذا الصك الجديد الملزم قانونا بما يتسق والمادة  (ABS/NP)شعبة بروتوكول ناغويا 

البروتوكول وتتولى المسؤولية عن تنفيذ بروتوكول ناضويا وبرنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم 
 المنافع التابع لالتفاقية.

، يسري مفعول بروتوكول ناضويا 9105بحلول عام  - أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  26الهدف  الصالحية
للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيلل، بما 

 يتمشى مع التشريع الوطني.
 9/2تفاقية؛ والمقررات من اال 02و 06و 05و 0البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ والمواد 

والمقرر  00/0و 01/0و 2/09و 2/2و 1/02و 6/92و 5/96و 2/2و 3/01و 3/06و 3/05و 9/00و
 المتوقع من االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناضويا.
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من أهداف  06لوقت المناسب لتحقيق الهدف كفالة إصدار نواتج ناجحة ومجدية من حيث التكلفة وفي ا النتائج المتوقعة
أيشي وتنفيذ بروتوكول ناضويا وبرنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع التابع لالتفاقية. والتنسيق 

 الفعال مع الُشعب األخرع والشركاء اىخرين.
 الوسائل:

راف في البروتوكول؛ )ب( تنسيق وتيسير المدخالت في عمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألط)أ(  
ضرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛ )ج( رصد التقدم المحرز )د( تيسير النهوض باالمتثال، 

 ناء القدرات وتنميتها.( ب)ه
 برنامج عمل االتفاقية لبروتوكول ناضويا للحصول وتقاسم المنافع )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

من أهداف أيشي( وبرنامج العمل المتعلق  06روتوكول )الهدف تنفيذ برنامج العمل في إطار الب
 بالحصول وتقاسم المنافع لالتفاقية.

 تشجيع وتيسير التنفيذ الفعال للبروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع. النتائج المتوقعة
 9/2ات من االتفاقية؛ والمقرر  02و 06و 05و 0البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ والمواد 

والمقرر  00/0و 01/0و 2/09و 2/2و 1/02و 6/92و 5/96و 2/2و 3/01و 3/06و 3/05و 9/00و
 المتوقع من االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناضويا.

 الوسائل:
 تقديم الدعم لعمل مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول؛ 

 حوث والعمل التحليلي بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛إجراء الب 

 تتبع التطورات في مجال الحصول وتقاسم المنافع على المستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛ 

  إدراء أنشطة لزيادة التوعية من أجل الوصول إلى صناع القرار وأصحاب المصلحة المعنيين بغية
 لى البروتوكول وتيسير إعداد وتنفيذ التشريع الوطنيالنهوض بالتصديق ع

  ،التنسيق والتعاون مع ممثلي الحكومات، والمنظمات الحكومية والمنظمات ضير الحكومية المعنية
والمؤسسات األخرع ذات الصلة دعما لتنفيذ البروتوكول وبرنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم 

 المنافع لالتفاقية؛
 ل معلومات الحصول وتقاسم المنافعضرفة تباد )ج(

عرض عام 
 للمسؤوليات

 تنفيذ ضرفة تبادل معلومات الحصلو وتقاسم المنافع.

تكون عرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع مشغلة وتشجع تنفيذ البروتوكول وتساعد في رصد  النتائج المتوقعة
 استخدام الموارد الجينية

والمقرر  00/0من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ والمقرر  06توكول ناضويا؛ والهدف من برو  02المادة  الصالحية
 المتوقع من االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناضويا.
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 الوسائل: 
 ث في تعيين التصميم الشامل والبوابة المركزية فضال عن قاعدة البيانات، والخزن وووزائف البح

 ضرفة تبادل المعلومات؛

 إعداد وتنفيذ أدوات تدريب إلكتروني للتفاعل البيني لمساعدة المستخدمين؛ 

 ؛إعداد واجهات بينية مع الشركاء والبلدان لتحديد األشكال العامة والمصطلحات المراقبة 

 ؛نشر السجالت والمراجع الوطنية، واالستجابة إلى الطلبات بشأن المعلومات واألنشطة 

  الصفحة الرئيسية، وشريط البحث، وقائمة المعلومات، والبحث عن تقديم دعم لتكنولوجيا المعلومات(
المعلومات واستعادتها، ومساعدة البلدان على إنشاء ضرفة وطنية لمعلومات الحصول وتقاسم 

ات على المنافع؛ ودعم برامجيات النشر اإللكتروني؛ وتنظيم منتديات على الموقع االلكتروني ومؤتمر 
 (االنترنت

 .التنسيق مع نقاط االتصال الوطنية، والسلطات الوطنية المختصة، ونقاط التفتي  وآخرين 
 رصد التقدم المحرز وتيسير التشجيع على االمتثال )د(

عرض عام 
 للمسؤوليات

ادة فضال عن دعم تقييم فاعلية البروتوكول بموجب الم 92تيسير عملية الرصد واإلبالئ بموجب المادة 
 (.31والتشجيع على االمتثال للبروتوكول )المادة  30

 تشجيع وتيسير التنفيذ الفعال للبروتوكول. النتائج المتوقعة
والمقرر المتوقع من االجتماع األول لمؤتمر  00/0من بروتوكول ناضويا، والمقرر  30و 31و 92المواد  الصالحية

 ناضويا.األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 الوسائل:

 نموذج لتقديم تقرير وطني مؤقت عن تنفيذ البروتوكول؛ 

 جمع المعلومات الواردة في التقرير الوطني األول؛ 

  إدراءات تعاونية وآليات مؤسسية للنهوض باالمتثال ألحكام البروتوكول ولمعالجة حاالت عدم
 االمتثال؛

 .لجنة االمتثال 
 التوعية بناء القدرات وتنميتها وزيادة )و(

عرض عام 
 للمسؤوليات

تنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في األطراف من البلدان النامية وأطراف التحول 
االقتصادي للتنفيذ الفعال للبروتوكول، مع مراعاة أيضا احتياجات وأولويات المجتمعات األصلية والمحلية 

التوعية بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد وأصحاب المصلحة المعنيين. وزيادة 
الجينية، والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع بين األطراف، والمجتمعات األصلية والمحلية 

 وأصحاب المصلحة المعنيين.
 من البروتوكول. 99و 90ن تشجيع وتيسير التنفيذ الفعال للبروتوكول وتنفيذ المادتي :النتائج المتوقعة

 00/0من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  والمقرر  06من بروتوكول ناضويا، والهدف  99و 90المادتان  الصالحية:
من االجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول والمقرر المتوقع من 

 .ناضويا
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 :الوسائل 
  القدرات وتنميتها واستراتيجية لزيادة التوعية لدعم التنفيذ الفعال لبروتوكول إطار استراتيجية لبناء

 ناضويا؛

 حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات؛ 

 وحدا للتعلم اإللكتروني بشأن إعداد التشريع الوطني وتنفيذ البروتوكول؛ 

 شراكات وشبكة للدعم التقني؛ 

 .تنسيق التمويل والدعم التقني 

 )الحصول وتقاسم المنافع( P-5موظف برامج أقدم  الوظائف المعتمدة
 P-3موظف برامج 

 للحصول وتقاسم المنافع GSمساعدي برامج  9
 بروتوكول ناغويا للحصول وتقاسم المنافع الموارد المطلوبة

 :تكاليف الموظفين  -0

 دوالر 0 922 611  :9106 دوالر 0 152 911  :9105

 :اجتماعات المكتب  -9

 دوالر 35 111  :9106 دوالر 35 111  :9105

 :الخبراء االستشاريون  -3

 دوالر 91 111  :9106 دوالر  91 111  :9105
 :السفر في مهام رسمية  -2

 دوالر 61 111  :9106 دوالر  61 111  :9105
 االجتماع الثاني لألطراف في بروتوكول ناضويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع  -5
 (NP COP-MOP/2) 

 دوالر 392 211  :9106 1  :9105

 NP COP-MOP/2مشاركة البلدان النامية في   -6

 دوالر 911 111  :9106 1  :9105

 اجتماعات الفريق االستشاري ولجنة االمتثال  -1

 1  :9106 دوالر  31 111  :9105

 الحصول وتقاسم المنافعترجمة الموقع الشبكي لغرفة تبادل معلومات   -2

 دوالر 91 111  :9106  ردوال 91 111  :9105
 العمل اإلضافيو المساعدة المؤقتة  -2

 دوالر 91 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 )زيادة التوعية وبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع( P-3موظف برامج 
 )ضرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع( P-3موظف برامج 

 )ضرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع( P-2معاون موظف برامج 
 )ضرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع( GSمساعد برامج 
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الموارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر 2 281 000:  1025-1026
 دوالر 11 000الموظفون لمدة قصيرة:  

 دوالر 210 000/التقاعد من الباطن:   ستشاريونالخبراء اال
 ، وبناء القدرات01الرصد، وحشد الموارد، والمادة و ضرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، 

 دوالر  61 111 :9106 دوالر 61 111 : 9105
 دوالر 10 000تكاليف السفر:  

 دوالر 05 111 :9106 دوالر 05 111 : 9105
 دوالر 260 000 مواد تدريبية: 

 لحلقات العمل( اإللكترونية إعداد أدوات لبناء القدرات )مثل الوحدات
 دوالر 51 111 :9106 دوالر 51 111 : 9105

رشادات لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، والمادة   ، وخالفل01حشد الموارد، وا 
 دوالر 31 111 :9106 دوالر 31 111 : 9105

 دوالر 160 000(  5اء: )اجتماعات الخبر 
 01المادة 
9105   :111 61 (0) 

، 3/5)التوصية اللجنة االستشارية ضير الرسمية المعنية ببناء القدرات في مجال بروتوكول ناضويا 
 ، المرفق الثاني(9الفقرة 
 (0) دوالر 61 111 :9106 (0) دوالر 61 111 : 9105

، المرفق األول، الفقرة 3/5)التوصية روتوكول ناضويا اجتماع للتنسيق بشأن بناء القدرات في مجال ب
 )أ((32

 (0دوالر ) 61 111:   9105
 اللجنة االستشارية ضير الرسمية للمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 (0) دوالر 61 111 :9106 (0) دوالر 61 111 : 9105
 حلقات عمل إقليمية:

 ة ودون إقليمية لبناء القدرات إقليميحلقات عمل  6
 (9106في عام  3و 9105في عام  3)

 دوالر 921 111 :9106 دوالر 921 111 : 9105
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 *بروتوكول السالمة األحيائية -واو 
اإلدارة  )أ(

 الشاملة

دارة شـــاملين لبرنـــامج العمـــل فـــي إطـــار بروتوكـــول الســـالمة األحيائيـــة بطريقـــة   مجديـــة مـــن حيـــثتنســـيق وا 
والوقــت المناســب وســرعة االســتجابة. ويجــري تنظــيم هــذه الشــعبة مــن أجــل االســتجابة بشــكل فعــال كلفــة تال

فــي البروتوكــول وتقــديم الــدعم الــالزم لتنفيــذ قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة بروتوكــول فــي لمقــررات األطــراف 
. ويهــدف 9191-9100الجارية لبروتوكــول قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة للفتــرة االســتراتيجية ةخطــالإطــار 

من أهداف أيشـي  02و 01و 03و 00و 2و 1و 2عمل الشعبة أيضا  إلى المساهمة في تحقيق األهداف 
مـن اتفاقيـة  02و 02و 01و 2و 1فضال عن االستجابة إلـى الطلبـات الـواردة فـي المـواد  للتنوع البيولوجي

 ات الصلة في االتفاقية.التنوع البيولوجي من أجل إعداد إدماج السالمة األحيائية في األنشطة ذ

، مع االعتماد اإلضافي للخطة االستراتيجية لبروتوكول 9113ومنذ دخول البروتوكول حيز النفاذ في عام 
كوااللمبـــــور التكميلـــــي بشـــــأن  –وبروتوكـــــول ناضويـــــا  9191-9100قرطاجنـــــة للســـــالمة األحيائيـــــة للفتـــــرة 

طرفــا حتــى  061مــل الُشــعبة كثيــرا لــدعم ، توســع برنــامج ع9101المســؤولية والجبــر التعويضــي فــي عــام 
السياســات والشــؤون  (0الوحــدات األساســية التنفيذيــة الــثالث التاليــة وهــي: )اليــون، وهــو يقــدم مــن خــالل 

العلميــة؛  مســائلالالمعلومــات و  تقاســم، و (BCH)بــادل معلومــات الســالمة األحيائيــة تضرفــة ( 9القانونيــة؛ )
 .ةالعام واالتصال والتوعية( بناء القدرات 3)

وتعمـــل فـــي إطـــار بروتوكــول قرطاجنـــة  القائمــة الهيئـــات الفرعيــة والعمليـــات أن تـــدار وتكفــل الشـــعبة أيضــا  
كافيــة الالــروابط العاديــة و  وتكفــل الشــعبة وتعــززبروتوكــول. الفعالــة علــى النحــو المطلــوب بموجــب بطريقــة 

نشـاء مناسبة مع أنشطة أخرع في إطار اتفاقيـةالو  شـبكات تعاونيـة مـع المنظمـات ذات  التنـوع البيولـوجي وا 
 والمؤسســاتالدوليــة والمنظمــات ضيــر الحكوميــة  الصــلة مثــل وكــاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة

القطـاع الخـاص لتعزيـز التعـاون الفعـال والشـراكات مـن والـدوائر الصـناعية و  وثالبحمؤسسات األكاديمية و 
لمسـاعدة التقنيــة بتنسـيق الــدعم وتـوفير الع الشـعبة أيضـا  نفيـذ البروتوكـول. وعــالوة علـى ذلـك، تضــطأجـل ت

 أنشطة بناء القدراتتيسير و لألطراف 

الحكومــات تكــون ، كحــد أقصــى 9191 عــام حلــولب – مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 1الهالالدف  الصالحية:
كـون قـد أو تخطـط قـد اتخـذت خطـوات لتنفيـذ المصلحة على جميـع المسـتويات  وقطاع األعمال وأصحاب

نفـذت خططـا  مــن أجـل تحقيـق اإلنتــاج واالسـتهالك المسـتدامين وتكــون قـد سـيطرت علــى تـأثيرات اســتخدام 
 .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد 
األحيـاء ، تدار مناطق الزراعة وتربية 9191بحلول عام  – من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 7الهدف 
 .على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجية والحراج المائية

األنــواع الغريبــة الغازيــة  عــر ف، ت9191بحلــول عــام  – 9مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 9الهالالدف 
 يــتم القضــاء عليهــا وأ وتخضــع للمراقبــة األنــواع ذات األولويــة ومســاراتها، ويحــدد ترتيبهــا حســب األولويــة،

 .ت لمنع إدخالها وانتشارهاوتوضع تدابير إلدارة المسارا

                                                           
مـن جـدول األعمـال، تحديـد  9-5الهيئـة الفرعيـة فـي اجتماعهـا الثـامن عشـر فـي إطـار البنـد  االعتبارات التـي أبـدتهاوسوف ترشد   9

مـع أي مقـررات تنشـأ عـن البنـد  01توافق اإلرشادات الواردة في هذا المرفق بشأن الهدف أن تحقيق هذا الهدف. وينبغي ت تعزيزاإلجراءات ل
 من جدول األعمال. 5-9
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علــى  فــي المائــة 01 يــتم حفــظ، 9191بحلــول عــام  – مالالن أهالالداف أيشالالي للتنالالوع البيولالالوجي 22الهالالدف  
والبحريــة،  الســاحليةالمنــاطق فــي المائــة مــن  01المنــاطق األرضــية ومنــاطق الميــاه الداخليــة ومــن األقــل 

نظـم ، مـن خـالل وخـدمات النظـام اإليكولـوجي للتنوع البيولـوجي الخاصةالمناطق ذات األهمية وخصوصا 
مــدارة بفاعليــة ومنصــفة وتتســم بــالترابط الجيــد، وممثلــة إيكولوجيــا  للمنــاطق المحميــة وتــدابير الحفــظ الفعالــة 

دماجها، األخرع القائمة على المنطقة األوسع  ةالبحريوالمناظر الطبيعية  المناظر الطبيعية األرضيةفي  وا 
 .نطاقا

الحفـــاظ علـــى التنـــوع الجينـــي ، 9191بحلـــول عـــام  – داف أيشالالالي للتنالالالوع البيولالالالوجيمالالالن أهالالال 21الهالالالدف 
للنباتـــات المزروعـــة وحيوانـــات المـــزارع والحيوانـــات األليفـــة والتنـــوع الجينـــي لألقـــارب البريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

تيجيات األنواع األخرع ذات القيمة االجتماعية واالقتصادية فضال عن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ اسـترا
 .لتقليل التهكل الجيني وصون تنوعها الجيني

قـد أعـد واعتمـد كـل طـرف  يكـون، 9105بحلـول عـام  – من أهداف أيشالي للتنالوع البيولالوجي 27الهدف 
وخطــة عمــل وطنيــة للتنــوع البيولــوجي بحيــث تكــون اســتراتيجية كــأداة مــن أدوات السياســة، وبــدأ فــي تنفيــذ، 

 .فعالة وتشاركية ومحدثة
، إتمـام تحسـين المعـارف والقاعـدة 9191بحلـول عـام  – مالن أهالداف أيشالي للتنالوع البيولالوجي 29الهدف 

ــالتنوع البيولــوجي، وقيمــل، ووظيفتــل، وحالتــل واتجاهاتــل، واىثــار المترتبــة  العلميــة والتكنولوجيــات المتعلقــة ب
 .ق واسععلى فقدانل، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطا

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتال
 الخارجية 

األطـراف والحكومــات، وهيئــات األمــم المتحــدة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة األخــرع، ومؤسســات التمويــل 
الثنائيــة والمتعــددة األطــراف، ومرفــق البيئــة العالميــة ووكاالتــل المنفــذة، والمنظمــات ضيــر الحكوميــة المعنيــة، 

اإلعـــالم، وأمانـــات االتفاقيـــات األخـــرع،  لالصـــحافة ووســـائومؤسســـات البحـــوث، و  والمؤسســـات األكاديميـــة
 والشبكات اإللكترونية لالتصال، والمجموعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع الخاص والجمهور العام.

 الوظائف المعتمدة

 

 .(G-6ومساعد لشؤون البرامج ، D-1موظف رئيسي 

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 ال يوجد

موارد من خارج 
  يزانية األساسيةالم

 ديق )اليونيب( بتمويل من اليونيب.إلدارة الصنا P-4موظف 

 

 تكاليف الموظفين  -0  الموارد المطلوبة

 دوالر 9 112 211  :9106 دوالر 0 210 211  :9105

 السالمة األحيائيةاجتماعات مكتب   -9

 دوالر 95 111  :9106 دوالر 91 111  :9105

 راف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولمؤتمر األطاجتماعات   -3

 دوالر 911 111  :9106 دوالر  91 111  :9105

 ستشاريون/عقود من الباطنالخبراء اال  -2

 دوالر 91 111  :9106 دوالر  91 111  :9105
 السفر في مهام رسمية  -5

 دوالر 51 111  :9106 دوالر  51 111  :9105
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 )مرة/السنة( اجتماعات مجموعات االتصال  -6

 دوالر 31 111  :9106 دوالر  31 111  :9105

 لسالمة األحيائيةغرفة تبادل معلومات االلجنة االستشارية غير الرسمية لاجتماعات   -1

 1  :9106 دوالر  55 111  :9105

 االمتثال )مرتان/السنة( نةاجتماعات لج  -2

 دوالر 25 111  :9106 دوالر  25 111  :9105

 سالمة األحيائيةالتبادل معلومات الموقع الشبكي لغرفة  ترجمة  -2

 دوالر 91 111  :9106  دوالر 91 111  :9105
 مصروفات التشغيل العامة  -01

 دوالر 922 111  :9106 دوالر  923 111  :9105
 العمل اإلضافي/ المساعدة المؤقتة  -00

 دوالر 01 111  :9106 دوالر 01 111  :9105
ل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصــغيرة الناميــة فــي االجتمــاع الثــامن لمــؤتمر األطــراف مشــاركة أقــ – 09

 العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
 دوالر 911 111 : 9106 1 : 9105

 لتنفيذ بروتوكول السالمة االحيائيةتمكيني برنامج  )ب(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 ستراتيجية للبروتوكول.تعزيز وتيسير التنفيذ الفعال للخطة اال

 10النتائج المتوقعة
 )للبروتوكول ككل(

 الوسائل:

 تعزيز العمل على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 

  كاجتماع لألطراف في البروتوكول أو تقديم خدمة فعالة الجتماعات مؤتمر األطراف العامل
 ن الدوراتاالجتماعات في الفترة ما بي

  بالسالمة األحيائية في الوقت المناسبتنفيذ برامج العمل المتعلقة 

 سائل العلمية مثل تنفيذ المادة في برامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الم المساهمة
 (؛من االتفاقية )األنواع الغريبة)ح(  2

 ولية والجبر التعويضي في مجال الكائنات الحية لتنفيذ المالئم للبروتوكول التكميلي المتعلق بالمسؤ ا
 المحورة؛

 تحضير وثائق االجتماعات في الوقت المناسب؛ 

 

 

 

  المعلومات ذات الصلة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات بناء تحديد ونشر
معلومات( القدرات في مجال السالمة األحيائية، أي العمل كنقطة اتصال مركزية )ضرفة تبادل ال

                                                           
ترد إشارات، حسب الحالة، إلى النتائج والنـواتج اإلضـافية المرتبطـة ببـرامج عمـل محـددة فـي األقسـام أدنـاه. ويشـير القسـم األخيـر  - - مالحظة  10

 أيضا إلى الصالحيات.
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المعلومات والتعاون على  تقاسمللمبادرات القائمة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، لتيسير 
 المستويين الدولي واإلقليمي؛

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

  التنوع البيولوجي والهيئات ذات الصلة بخصوص المسائل  تفاقيةامجاالت التعاون بين تحديد
 المتعلقة بالبروتوكول؛

   بتوافر التمويل، اجتماعات تنسيق دورية للحكومات، والمنظمات المعنية والمانحين تنظيم، رهنا
على التعاون والتنسيق وتطوير أوجل بناء القدرات للتشجيع و المشتركين في السالمة األحيائية؛ 

التهزر بين مختلف مبادرات بناء القدرات من أجل تجنب االزدواجية في العمل واستخدام الموارد 
عداد و  فعالة؛ضير المحدودة بطريقة  التقارير المرحلية عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على ا 

 نية؛أساس التعليقات المقدمة من الحكومات والمنظمات المع

  وتلخيص احتياجات وأولويات البلدان المختلفة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال تحليل
 للبروتوكول؛

  التمويل الثنائي والمتعدد األطراف الحالي والفرص األخرع لبناء القدرات في مجال السالمة تحديد
 األحيائية وتقديم مشورة عن ذلك إلى البلدان؛

  بالتطورات المهمة فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛البلدان على دراية جعل 

  طلبات أخرع من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بخصوص تنفيذ أية
 ؛في مجال السالمة األحيائية بناء القدرات

 التصال في مجال بناء تفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول اوتنفيذ جهود ا المساهمة في تطوير
 القدرات؛

 التعاون مع سائر الهيئات والمنظمات ذات الصلة؛ 

  قائمة الخبراء وضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛تطوير 

  المؤقتة؛ للمباد  التوجيهيةخبراء السالمة األحيائية وفقا إدارة قائمة 

 بناء القدرات لصنع القرار؛لمساعدة األطراف على تقييم المخاطر و  إعداد قائمة الخبراء 

  في ضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية معلومات ذات صلة لمساعدة األطراف في صنع تتاح
 القرار؛

  مع المنظمات والخبراء المعنيين والتماس الحصول على مدخالت منهم.االتصال 

داريالة  لإلالمحالور  سالالمة كالائن حاليبتستند القرارات المتعلقة   -2 النتائج المتوقعة مالع  تتسالقوضالع قواعالد تنظيميالة وا 
 البروتوكول

اســتعراض تقــارير و  تحتــاج إلــى إجــراء تقيــيم المخــاطراألطــراف المؤهلــة التــي تحصــل علــى الــدعم الــالزم 
الـواردات  القـرارات المتخـذة بشـأن ة حصـولتدابير إدارة المخـاطر بغيـ مراجعة أو  وضع، و تقييم المخاطر

 .من الكائنات الحية المحورة

 BS-V/16 ، المقررمن البروتوكول 01من المادة  1الفقرة  الصالحية:

 

إرشـادات بشـأن  وضـعو  ؛القـرار صـنعلتيسـير عمليـة  إجراءات وآليـات تسـتند إلـى الطلـبتطوير  :الوسائل 
العلميـــة علـــى نهـــج مشـــتركة لتقيـــيم  ودعـــم تنفيـــذ األدواتوتطـــوير جوانـــب محـــددة مـــن تقيـــيم المخـــاطر؛ 
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دارة ا  .لمخاطر لألطرافالمخاطر وا 
بروتوكالول الملحالق ب الجبر التعويضيمبور التكميلي بشأن المسؤولية و كواالل - ناغويابروتوكول   -9 

 ةقرطاجن

مـــؤتمر األطـــراف العامـــل  الصـــادر عـــن BS-V/11 مـــن البروتوكـــول، والمقـــرر 91المـــادة  الصالالالالحية:
 كاجتماع لألطراف في البروتوكول

مـن  9الفقـرة  فـي سـياق والجبـر التعويضـيالمسـؤولية  قضـايا تفاقية بشأنالمساهمة في عمل اال الوسائل:
قبــل  يالتعويضـالجبـر بشـأن المسـؤولية و  بـدء نفـاذ القواعـد واإلجـراءات الدوليـةو مـن االتفاقيـة؛  02المـادة 

توقيـع األطـراف فـي  ودعـمألطـراف فـي البروتوكـول؛ لاجتماع كاالجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل 
 وتنفيذه. إليل أو االنضمام عليل التصديقأو  كول السالمة األحيائية على هذا الصكبروتو 

ـــق لبروتوكـــول اإلضـــافيعلـــى التصـــديق ا :النالالالواتج نفـــاذه بشـــكل  المســـؤولية والجبـــر التعويضـــيب المتعل وا 
 عاجل.

 الرصد واإلبالغ  -1 

 .تنفيذ محسن ألحكام البروتوكول على أساس تحليالت التقارير المقدمة
 من البروتوكول. 33:  المادة الصالحية
:  تحسين وتيسير نظام اإلبالئ الوطني بشكل منتظم، وهو النظام الذي وضعتل األطـراف بشـأن الوسائل

 .تنفيذ البروتوكول

 
 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -1

 BS-V/8 و  BS-V/9و،  BS-V/16من البروتوكول، والمقررات  02:  المادة الصالحية
 BS-VI/8و

:  تجميــع المعلومــات والتشــاور مــع الهيئــات الدوليــة األخــرع ذات الصــلة بغيــة تيســير النظــر مــن الوسالالائل
جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الحاجة إلى طرائـق إعـداد المعـايير 

 بخصوص ممارسات تحديد الهوية، والمناولة، والتعبئة، والنقل.

 االمتثال  -5 
مـؤتمر األطـراف  عـن انالصادر  BS-VI/1و BS-1/7 انالمقرر و من البروتوكول،  32المادة الصالحية:  

 .العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
اســتالم أي تعليقــات بخصــوص امتثــال أي طــرف فــي حــد ذاتــل أو طــرف تجــاه طــرف آخــر؛ الوسالالائل:  

حالة التعليقات إلى لجنـة االمتثـال مـع الـرد والمعلومـات التـي قـد و  إتاحة التعليقات إلى األطراف المعنية؛ ا 
االمتثال فـي إطـار االتفاقـات البيئيـة المتعـددة  اتتجميع المعلومات عن خبرة آليو يقدمها الطرف المعني؛ 

تاحتها إلى لجنة االمتثال التابعة للبروتوكول.  األطراف األخرع وا 

 
 ت والعمليات ذات الصلةالتعاون مع المنظمات والترتيبا  -6

تنفيــذ منــافع البروتوكــول مــن العمليــات الجاريــة ذات الصــلة، والبنــاء عليهــا، مــع مراعــاة القواعــد والمعــايير 
 الدولية ذات الصلة.

 

 )ج( واألحكام األخرع في البروتوكول؛2، الفقرة 92:  المادة الصالحية 
 المقررات األخرع ذات الصلة.و  BS-II/6، و BS-I/12)ز(، المرفق، المقرران 0الفقرة 

:  التقدم بطلب الحصول على صفة المراقب في الهيئات واللجـان ذات الصـلة أو متابعـة الطلـب الوسائل
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قامــة عالقــات رســمية مــع أمانــات  SPS/TBTالســابق )مثــل لجنــان  التابعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة(؛ وا 
 االتفاقيات والمنظمات األخرع.

  P-4ظف للشؤون القانونية والسياساتية مو  الوظائف المعتمدة

 ؛P-3موظف للشؤون القانونية 
 GS-6 مساعد برامج

الوظــــــــائف الجديـــــــــدة 
 وبةلالمط

 ال يوجد

 
 تقييم المخاطر  -أ 7

فهم مشترك وتنفيذ فعـال مـن الحكومـات ألحكـام تقيـيم المخـاطر فـي البروتوكـول، بمـا فـي ذلـك اسـتعراض 
 (.9)05من المصدرين بموجب المادة  وتحليل تقييمات المخاطر المقدمة

 مؤتمر األطراف العامـل كاجتمـاع لألطـراف فـي البروتوكـول:  تيسير تنفيذ أي مقرر صادر عن الوسائل
مــــؤتمر تســــهيل تنفيــــذ أي مقــــرر صــــادر عــــن و بخصـــوص توضــــي  المســــائل المتعلقــــة بتقيــــيم المخــــاطر؛ 

طـار لـنهج مشـترك فـي بخصـوص إعـد األطراف العامل كاجتماع لألطراف فـي البروتوكـول اد إرشـادات وا 
 مجال تقييم المخاطر.

 
 إدارة المخاطر  -ب 7

اإلدارة الفعالــــة للكائنــــات الحيــــة المحــــورة علــــى أســــاس فهــــم مشــــترك واتفــــاق بــــين الحكومــــات والهيئـــــات 
 تدابير اإلدارة.ص نهوج إدارة المخاطر وأولويات لوالمنظمات ذات الصلة بخصو 

ــــذ أي الوسالالالالائل ــــي مقــــررات صــــادرة عــــن :  تيســــير تنفي مــــؤتمر األطــــراف العامــــل كاجتمــــاع لألطــــراف ف
التعاون مع الهيئات المعنية بخصوص الجوانب العلمية في و ؛ 5، الفقرة 06بخصوص المادة البروتوكول 

دارة المخـــاطر(، بمـــا فـــي ذلـــك مـــع  االتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات البروتوكـــول )مثـــل تقيـــيم المخـــاطر وا 
(IPPC) ( والهيئـــات األخـــرع 32إلـــى  30الصـــادر عـــن مـــؤتمر األطـــراف، الفقـــرات مـــن  6/91 )المقـــرر
منظمــة التعــاون ، و (OIE) المنظمــة العالميــة لصــحة الحيــوان، و (Codex) هيئــة الدســتوع الغــذائي )مثــل

 (.(WTO) منظمة التجارة العالمية، و (OECD) والتنمية في الميدان االقتصادي

 ي مجال تقييم المخاطرف P-3موظف  الوظائف المعتمدة:
 ( في مجال تقييم المخاطرG-6مساعد لشؤون البرامج )

الوظــــــــائف الجديـــــــــدة 
 المطلوبة:

 ال يوجد

 االتصال وبناء القدرات  -8 
 .(CEPA)توحيد وتعزيز و/أو تطوير بناء القدرات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 

  BS-V/13و BS-II/13المقررات ، و 6/02المقرر و من االتفاقية،  03المادة   الصالحية:
 .الصادرة عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول BS-VI/4و BS-V/16و

:  النهــــوض بالتوعيــــة العامــــة والتثقيــــف بشــــأن البروتوكــــول مــــن خــــالل المطبوعــــات، والنشــــرات الوسالالالالائل
تراتيجية االتصــال التابعــة لبروتوكــول تطــوير وتنفيــذ اســو والوســائل األخــرع؛  شــبكيالصــحفية، والموقــع ال

االســتجابة للطلبــات مــن الجمهــور للحصــول علــى معلومــات ووثــائق عــن و قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة؛ 
مــــن أجــــل تســــويق التنــــوع  CEPAتعزيــــز و/أو تطــــوير بنــــاء قــــدرات األطــــراف المتعلقــــة بـــــو البروتوكــــول؛ 

تطـوير مزيـد مـن و فـي عمـل القطاعـات األخـرع؛  البيولوجي والسالمة األحيائيـة والتشـجيع علـى تعميمهمـا
القـــــدرة المهنيـــــة لـــــدع المعلمـــــين وأخصـــــائي االتصـــــال؛ وتعزيـــــز مشـــــاركة أصـــــحاب المصـــــلحة وتطـــــوير 
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 المجتمعات من خالل برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة.
اإلخباريـــة  نشـــراتالو  المة األحيائيـــة )النشـــرات الصـــحفيةمـــواد التوعيـــة بـــالتنوع البيولـــوجي والســـ  النالالالواتج:

 والكتيبات(.

 
 جل التنفيذ الفعال للبروتوكولآليات للنهو  ببناء القدرات من أ  -9

، الفقرة EM-I/3و  3/6، 9/2من البروتوكول، والمقررات  3، الفقرة 92، والمادة 99:  المادة الصالحية
   BS-II/3و BS-I/5و BS-I/4، الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ والمقررات 02
مــــــؤتمراألطراف العامــــــل كاجتمــــــاع لألطــــــراف فــــــي  الصــــــادرة عــــــن BS-VI/4و BS-V/16و BS-V/3و

 .البروتوكول
( إدارة آليـــة التنســـيق )بمـــا فـــي ذلـــك حفـــظ قواعـــد بيانـــات ضرفـــة تبـــادل معلومـــات الســـالمة 0:  )الوسالالالائل

خدمـة و حيائيـة، األحيائية ومركز موارد معلومات السالمة األحيائية في ضرفة تبادل معلومـات السـالمة األ
دارة الصـــندوق الطـــوعي لجـــدول خبـــراء الســــالمة و شـــبكة بنـــاء القـــدرات فـــي مجـــال الســــالمة األحيائيـــة،  ا 

الحكومـات والمنظمـات المعنيـة فـي تنفيـذ خطـة عمـل بنـاء القـدرات مـن أجـل التنفيـذ  دعـم( 9األحيائية(؛ )
مـؤتمر األطـراف  القدرات الصادرة عنالفعال لبروتوكول السالمة األحيائية والمقررات األخرع بشأن بناء 

 .العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

 % مع االتفاقية(51)متقاسم بنسبة  لشؤون البيئة/بناء القدرات  P-4موظف :الوظائف المعتمدة
 ؛P-2موظف إعالم معاون 

 
 تبادل المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  -10

 .BS-V/2و BS-II/3و؛ BS-I/3 اتالمقرر و من البروتوكول؛  91ة الماد الصالحية: 

ـــة المحـــورة   ـــات الحي ـــادل المعلومـــات عـــن الكائن ـــة تب ـــادل معلومـــات الســـالمة األحيائي ـــة تب )أ(  تســـهل ضرف
 وتساعد األطراف على تنفيذ البروتوكول.

األحيائيـة، بمـا فـي ذلـك:  :  تنفيذ برنامج العمـل المتعـدد السـنوات لغرفـة تبـادل معلومـات السـالمةالوسائل
تصـــميم واســـتعراض وتنفيـــذ النمـــاذج المشـــتركة و إدارة وتحســـين هيكـــل وتصـــميم البوابـــة المركزيـــة للغرفـــة؛ 

المســاعدة فــي و مواصــلة تطــوير وتوســيع مركــز مــوارد معلومــات الســالمة األحيائيــة؛ و إلبــالئ المعلومــات؛ 
دارة المعــ مســاندة عمــل اللجنــة االستشــارية ضيــر الرســمية و ؛ ارفأنشــطة بنــاء القــدرات لتبــادل المعلومــات وا 

جــــراء اســــتعراض ثــــاني لغرفــــة تبــــادل معلومــــات الســــالمة و لغرفــــة تبــــادل معلومــــات الســــالمة األحيائيــــة؛  ا 
 األحيائية، ومقارنة التحسينات ببيانات خط األساس القائمة.

تمكـين و سالمة األحيائيـة؛ :  إتاحة كمية متزايدة من المعلومات من خالل ضرفة تبادل معلومات الالنتائج
جميــع األطــراف مــن الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب مــن خــالل ضرفــة تبــادل معلومــات 

تحســـين ســـهولة اإلبـــالئ والحصــــول علـــى المعلومـــات فـــي ضرفـــة تبـــادل معلومــــات و الســـالمة األحيائيـــة؛ 
تطــوير وتنفيــذ و ة األحيائيــة؛ خطــة اســتراتيجية لتنفيــذ ضرفــة تبــادل معلومــات الســالمو الســالمة األحيائيــة؛ 

 ضرفة خاللمن  البروتوكولبشأن  المناقشات وعمليات التفاوضعقد  تيسيرو ؛ األطول أجالبرنامج عمل 
 تبادل معلومات السالمة األحيائية.

 )ب(  تعزيز التعاون الدولي في تبادل معلومات السالمة األحيائية. 
عـداد بروتوكـوالت تبـادل المعلومـات ذات الصـلة؛ تســهيل :  التعـاون مـع المنظمـات المعنيـة فـي إالوسالائل

 إعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األحيائية؛ إبرام مذكرات تفاهم مع المنظمات المعنية.
تبادل إلعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األحيائية؛ زيادة استعمال ضرفة  مساهمات:  النتائج

 عن السالمة األحيائية؛ تحسين التعاون فيما بين الوكاالت. ألحيائية كمصدر للمعلوماتمعلومات السالمة ا

 )ج(  تعزيز بناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في ضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية. 
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لمــوارد :  التعــاون مــع منظمــات بنــاء القــدرات؛ تنظــيم حلقــات عمــل للمســاعدة التقنيــة باســتعمال االوسالالائل
 المتاحة.
:  تمكــين جميــع األطــراف مــن الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقــت المناســب مــن خــالل ضرفــة النتالالائج

تبـــادل معلومـــات الســـالمة األحيائيـــة؛ إتاحـــة مـــزيج مـــن المعلومـــات مـــن خـــالل ضرفـــة تبـــادل المعلومـــات، 
 ر البروتوكول.واستعمال المعلومات من ضرفة المعلومات في المساعدة على صنع القرار في إطا

ممثلـــو الحكومـــات والجهـــات الوطنيـــة فـــي ضرفـــة تبـــادل معلومـــات الســـالمة األحيائيـــة؛ المنظمـــات الدوليـــة  العالقات الخارجية
العاملــة بنشــاط فــي تبــادل المعلومــات، بمــا فــي ذلــك الفــاعلون مــن األوســاط األكاديميــة وقطــاع الصــناعة 

 والفاعلون الحكوميون.
 ضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية - P-4برامجموظف  الوظائف المعتمدة

 موظف نظم المعلومات الحاسوبية – P-3موظف برامج 

 (G-6)أعيد تصنيفة من الفئة  - P-2نظم المعلومات ل موظف معاون
 ضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، G-6مساعد لشؤون البرامج

الوظــــــــائف الجديـــــــــدة 
 المطلوبة

 

 ال يوجد
 (RMCS)إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات    -زاي 

 اإلدارة الشاملة )أ(
عرض عام 
 للمسؤوليات

إدارة البرنامج، وتسهيل إدارة األمانة، والعمل على توفير تسهيالت المؤتمرات، والموظفين والموارد المالية 
 من أجل تمكين األمانة من العمل بشكل سلس.

11النتائج المتوقعة
   

مكتــب األمــم المتحــدة فــي نيروبــي، ووكــاالت األمــم المتحــدة األخــرع فــي بلــد و برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة،  يةالخارج صالتال
 أمانات االتفاقيات األخرع.و البعثات الدبلوماسية والوفود؛ و ضيفة؛ والحكومة المالمقر؛ 

 تكاليف الموظفين  -0 الموارد المطلوبة

 دوالر  232 211  :9106 دوالر   299 211  :9105

 مؤتمر األطرافاجتماعات   -9

 دوالر 229 311  :9106 دوالر  229 311  :9105

 السفر في مهام رسمية  -3

 دوالر 61 111  :9106 دوالر  61 111  :9105
 اإليجار والتكاليف المرتبطة بل  -2

 دوالر 0 022 011 : 9106 دوالر  0 022 611 : 9105
 مصروفات التشغيل العامة  -5

 دوالر 202 511  :9106 دوالر  202 511  :9105
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -6

 دوالر 01 111  :9106 دوالر  01 111  :9105
 الوظائف المعتمدة:

 

 P-2ب و اسموظف معاون في مجال الح

موارد من خارج ال
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق االستئماني 

لبلـــــدان الناميـــــة واالقتصـــــادات التـــــي تمـــــر بمرحلـــــة انتقاليـــــة فـــــي مشـــــاركة ا –دوالر  0 611 111: 9106
                                                           

 التي تقدم عرضا عاما لمسؤوليات رؤساء الُشعب. 9انظر الحاشية رقم   11
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 عشر لمؤتمر األطراف لثاالجتماع الثا

 موارد أخرى

)صـندوق اليابـان(؛ ومسـاعد إداري  P-4ارد المالية؛ وموظف إدارة الصناديق إدارة المو  خدمات، P-5رئيس 
(G-6) ؛ ومساعد الشؤون المالية(G-5)  )صندوق اليابان( 

 امج األمم المتحدة للبيئة جميع الموظفين من رسوم دعم البرنامج.ويمول برن

 
 إدارة الموارد المالية )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

، بالتعاون مع برنامج األمـم ق وأعمال المحاسبة الماليةيدابإدارة الصن تقوم إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات
 .ة ومكتب األمم المتحدة في نيروبيالمتحدة للبيئ

 إدارة فعالة للحسابات المالية لالتفاقية. النتائج المتوقعة
 من االتفاقية. 92:  المادة الصالحية
شـراء السـلع والخـدمات و رصـد وتـرخيص المصـروفات؛ و :  إعداد الميزانيات والتقـارير ذات الصـلة؛ الوسائل

عداد تقارير عن مدفوعات المساهمات اإلشارية و ودفع الفواتير في مواعيدها؛  والسـعي إلـى الحصـول علـى ا 
دارة الترتيبات الخدمات العامة في مونتلاير.و الموارد الطوعية؛   ا 

سـجالت للتــدقيق؛ و تقــارير ماليـة إلــى مـؤتمر األطــراف؛ و :  ميزانيــة برنامجيـة مقترحــة لفتـرة السـنتين؛ النالواتج
خطار بالمساهمات اإلشارية المرسلة سنويا إلى كل طرف، والمدفوعات المسجلة بدو   قة.ا 

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

دي الشـــؤون )شـــاضرة(، وكبيـــر مســـاع P-2 للشـــؤون الماليـــة وموظـــف معـــاون؛ P-3موظـــف للشـــؤون الماليـــة 
ــــالشــــؤون اإلومســــاعد  ؛(G-7) الماليــــة ؛ ومســــاعد الشــــؤون (G-5)؛ ومســــاعد إدارة الصــــناديق (G-6) ةداري
 يئة جميع الموظفين من رسوم دعم البرنامج.برنامج األمم المتحدة للب . ويمول(G-4)المالية 

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 ال يوجد

 

دارة المؤتمرات )ج(  تخطيط وا 
عرض عام 
 للمسؤوليات

تتولى إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمـم المتحـدة فـي 
 يع االجتماعات التي تعقدها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي.نيروبي، تقديم خدمات المؤتمرات لجم

 إدارة ناجحة الجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاتل الفرعية وحلقات العمل. النتائج المتوقعة
 من االتفاقية. 92:  المادة الصالحية
مــــؤتمرات :  تــــوفير الــــدعم اإلداري والخـــدمات لالجتماعــــات، ويقتضــــي ذلــــك االتصــــال بمنشــــهت الالوسالالالالائل

التجاريــة؛ إنشــاء هيكــل أساســي مؤقــت فــي مواقــع المــؤتمرات؛ تعيــين وتــدريب المــوظفين المــؤقتين؛ ضــمان 
 توفير الترجمة الفورية؛ األمن؛ تحرير الوثائق )االتصال مع المترجمين التحريريين ومقدمي خدمة الوثائق(.

 

مؤقتين ألداء مختلف المهام قبل كل اجتماع :  تجهيزات مالئمة لكل اجتماع؛ أفرقة من الموظفين الالنتائج 
 وفي أثنائل؛ يتسلم المندوبون الوثائق في الوقت المحدد وتسهيل ترتيبات السفر لحضور االجتماعات.

 :الوظائف المعتمدة

 

موظـف شـؤون و ؛ P4 سـتيات لوجالرئـيس خـدمات المؤتمرات/و ؛ (P-5)أعيـد تصـنيفة مـن   P-4محـرر برتبـة
؛ (G-6)شــؤون خــدمات المــؤتمرات مســاعد و ؛ (G-7)خــدمات المــؤتمرات شــؤون عد مســاو ؛ P-3المــؤتمرات 

 51% (G-4)مساعد إعالمي و ؛ (G-7) مساعد محررو 
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موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 من برنامج األمم المتحدة للبيئة بتمويل G-6شؤون خدمات المؤتمرات مساعد 

 
 الخدمات اإلدارية وخدمات الموظفين )د(

ام عرض ع
 للمسؤوليات

تتولى إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة في 
 .نيروبي، تزويد األمانة بالموظفين والخدمات اإلدارية

 إدارة الموارد البشرية في األمانة بكفاءة. النتائج المتوقعة
 ية.من االتفاق 92:  المادة الصالحية
:  تــوفير خــدمات اإلدارة والمــوظفين )مــن خــالل المتابعــة مــع برنــامج األمــم المتحــدة للبيئــة/مكتب الوسالالائل

حفــظ ســجالت المــوظفين وجــداول المرشــحين؛ بشــأن عمليــات التعيــين والترقيــة؛ و  األمــم المتحــدة فــي نيروبــي
الرواتـــب والمســـتحقات/المنافع  واإلشـــراف علـــىالمـــوظفين؛  رابطـــةاالتصـــال مـــع و تنفيـــذ نظـــام تقيـــيم األداء؛ و 

 رصد األجازات( وتوفير خدمات السفر للموظفين والوفود.و للموظفين من فئة الخدمات العامة؛ 

 :الوظائف المعتمدة

 

ــــة  ــــة  ؛G-6 المــــوظفينشــــؤون ؛ ومســــاعد P-3موظــــف الشــــؤون اإلداري  9؛ وG-6ومســــاعد الشــــوؤن اإلداري
؛ ويمول المـوظفين G-4؛ وساعي/كاتب/سائق G-5بشرية ؛ ومساعد الموارد الG-6مساعدين لشؤون السفر 

 برنامج األمم المتحدة للبيئة.
موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 ي؛ مســاعد إدار  G-6(؛ مسـاعد لشــؤون المـوظفين برتبــةP4سالاليرقل إلالل الرتبالالة )  P-3موظـف إداري برتبـة
؛  G-5؛ موظـف اسـتقبال برتبـة  G-6؛ مسـاعد لشـؤون السـفر برتبـةG-6 ؛ مسـاعد إداري برتبـة G-5برتبـة 

 ؛ يمول الموظفون من برنامج األمم المتحدة للبيئة G-4رسول/كاتب/سائق برتبة 
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 المرفق األول
 ماتاهسلم( لBEالمتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )

 1026-1025الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين 
 (األمريكيةدوالرات الالف )بب

 1026-1025 الوصف  - ألف

  
  اجتماعات/حلقات عمل -2

  التقييم العلمي والرصد

  

 50 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 10 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبل الرطبة

 105 الغابات

 1300 حلقات عمل للمناطق البحرية والساحلية

 270 راضي الجافة وشبل الرطبةحلقات عمل لأل

 50 حلقات عمل للغابات

 50 منبر الحلول المستندة إلى الطبيعة

 50 المياه في العالم يوم تقرير عن

 60 المناطق المحمية

 60 الصحة والتنوع البيولوجي

 80 االستخدام المستدام

 50 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 300 يةاستعادة النظم اإليكولوج

 550 األنواع الغريبة الغازية

 30 المبادرة العالمية للتصنيف

 155 الرصد، والتقارير الوطنية، والمؤشرات والطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 20 التقييمات العلمية

 75 حلقة عمل إقليمية بشأن تقرير اليوم العالمي للمياه

 600 شأن المناطق المحميةحلقات عمل إقليمية ب

 120 حلقات عمل إقليمية بشأن التقييمات العلمية

 240 حلقات عمل إقليمية بشأن االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 240 المبادرة العالمية للتصنيفحلقات عمل إقليمية بشأن 

 180 بشأن األنواع الغريبة الغازيةإقليمية حلقة عمل 

 260 ة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجيحلقات عمل إقليمي

 620 حلقات عمل إقليمية بشأن الصحة والتنوع البيولوجي

 300 حلقات عمل إقليمية بشأن االستخدام المستدام

 النامية البلدان في وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض حلقات عمل إقليمية بشأن
(REDD+) 750 

 70 بشأن تقييم األثرليمية إقحلقة عمل 

 600 حلقات عمل إقليمية بشأن استعادة النظم اإليكولوجية

حلقــات عمــل إقليميــة بشــأن الرصــد، والتقــارير الوطنيــة، والمؤشــرات والطبعــة الرابعــة مــن التوقعــات العالميــة للتنــوع 
 100 البيولوجي
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   880 حلقات عمل إقليمية بشأن التقييم التقني والتعاون العلمي

  التعميم والشراكات والتواصل

 80 اجتماع الخبراء بشأن إعادة توطين المعارف التقليدية

 125 اجتماعات الخبراء بشأن أوجل التهزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 100 اجتماعات الخبراء بشأن بناء قدرات أصحاب المصلحة

 55 في الجزر يلخبراء بشأن التنوع البيولوجلاجتماع 

 20 لخبراء بشأن السياحةلاجتماع 

 80 (CEPA) االتصال والتثقيف والتوعية العامة لخبراء بشأنلاجتماع 

 CSU (2) 240حلقات عمل إقليمية بشأن المؤشرات و 

 350 حلقات عمل إقليمية بشأن قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 105 حلقات عمل إقليمية بشأن السياحة

 80 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 9القدرات بشأن الهدف  تنميةات عمل إقليمية ودون إقليمية لحلق

 110 حلقات عمل إقليمية وتشاورية لبناء القدرات في مجال المنظور الجنساني

   311 (CEPA) حلقات عمل إقليمية ودون اإلقليمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامة
  تقني للتنفيذالدعم ال

 100 اجتماع فريق الخبراء المعني باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 40 (0اجتماع اللجنة االستشارية ضير الرسمية لغرفة تبادل المعلومات )

ع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو بناء القدرات في مجال ل ودون إقليمية حلقات عمل إقليمية
 2500 البيولوجي

 420 حشد الموارد إقليمية بشأندون حلقات عمل 

 100 حلقة عمل عالمية للخبراء التقنيين بشأن اإلبالئ المالي

 360 بناء القدرات في مجال اإلبالئ الماليلحلقات عمل إقليمية 

 360 حلقاتعمل إقليمية لبناء القدرات بشأن اىلية المالية

 420 اىلية المالية ة بشأنإقليميدون حلقات عمل 

 150 (9بناء القدرات في مجال ضرفة تبادل المعلومات ) حلقات عمل إقليمية بشأن
  

 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 60 01لخبراء بشأن المادة لاجتماعات 

 120 ويااللجنة االستشارية ضير الرسمية المعنية ببناء القدرات في مجال بروتوكول ناض

 60 ناضويا اجتماع التنسيق بشأن بناء القدرات في مجال بروتوكول

اللجنة االستشارية ضير الرسمية المعنية بالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم 
 (9المنافع )

120 

 480 (6حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن بناء القدرات )
  

  الموظفون  -2
 415.1 الصحة والتنوع البيولوجي – (P-4)ظف برامج مو 

 415.1 التعاون التقني والعلمي – (P-4)موظف برامج 

 415.1 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي – (P-4)موظف برامج 

 347 الزراعة والتنوع البيولوجي – (P-3)موظف برامج 

 347 تغير المناخ – (P-3)موظف برامج 

 347 تعميم مراعاة المنظور الجنساني – (P-3)موظف برامج 
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 173.5 األراضي الجافة وشبل الرطبة –% 05 (P-3)موظف برامج 

 173.5 استعادة النظم اإليكولوجية –% 05 (P-3)موظف برامج 

 250.5 البحري والساحليالتنوع البيولوجي  – (P-2)موظف برامج معاون 

 250.5 الغابات – (P-2)موظف برامج معاون 

 REDD+ 250.5 – (P-2)موظف برامج معاون 

 250.5 الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي – (P-2)موظف برامج معاون 

 501 التعاون التقني والعلمي – (P-2) ينبرامج معاون ينموظف 2

 145 البحري والساحلي – )فئة الخدمات العامة(برامج  مساعد

الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنوع  –ساعد برامج )فئة الخدمات العامة( م
 البيولوجي

145 

 145 المناطق المحمية –مساعد برامج )فئة الخدمات العامة( 

 145 منبر الحلول المستندة إلى الطبيعة –مساعد برامج )فئة الخدمات العامة( 
  

 رتكاليف السف  -1
 75 المياه الداخلية

 230 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 50 الزراعة/الوقود الحيوي

 80 الغابات

 80 األراضي الجافة وشبل الرطبة

 100 الحلول المستندة إلى الطبيعة وتقرير اليوم العالمي للمياه

 30 المناطق المحمية

 70 تغير المناخ

 60 االستخدام المستدام

 240 ات العلميةالتقييم

 20 األنواع الغريبة الغازية

 50 الصحة

REDD+ 120 

 25 تقييم األثر

 40 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 20 المبادرة العالمية للتصنيف

 80 استعادة النظم اإليكولوجية

 60 ع البيولوجيالرصد والتقارير الوطنية والمؤشرات للطبعة الرابعة من التوقعات العالمية للتنو 

 148 التعاون التقني والعلمي

 97 المعارف التقليدية

 20 التنوع البيولوجي الثقافي

 30 التعاون

 20 إشراك أصحاب المصلحة

 40 الحكومات المحلية

 40 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 55 السياحة

 40 التنمية المستدامة

 30 تعميم مراعاة المنظور الجنساني

 50 (CEPA) التصال والتثقيف والتوعية العامةا
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 600 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية

 30 بروتوكول ناضويا
  

 األشخاص ذوو الخبرة   -1
 /المساعدة المؤقتةاألجل بعقود قصيرة المعينون الموظفون

 104 المياه الداخلية

 104 وقود الحيويالبما فيها  الزراعة

 60 الصحة

 180 االستخدام المستدام

REDD+ 20 

 140 منبر الحلول المستندة إلى الطبيعة

 45 في الجزر التنوع البيولوجي

 45 التعاون التقني والعلمي

 45 السياحة

 120 التنمية المستدامة

 75 االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 32 بروتوكول ناضويا

 /التعاقد من الباطنونالمستشار 
 150 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 30 الزراعة/الوقود الحيوي

 770 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 10 األراضي الجافة وشبل الرطبة

 40 الغابات

 100 الحلول المستندة إلى الطبيعة

 75 تقرير اليوم العالمي للمياه

 60 المناطق المحمية

 40 لمناختغير ا

 120 االستخدام المستدام

 20 التقييمات العلمية

 30 األنواع الغريبة الغازية

 120 الصحة

REDD+ 60 

 80 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 50 استعادة النظم اإليكولوجية

 40 يولوجيالتوقعات العالمية للتنوع الب منوالمؤشرات والطبعة الرابعة والتقارير الوطنية الرصد 

 50 التعاون التقني والعلمي

 10 إعادة توطين المعارف التقليدية

 10 النظم الفريدة

 10 التنوع الثقافي

 40 تعاونال

 140 إشراك أصحاب المصلحة

 40 السياحة
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 80 التنمية المستدامة

 40 المنظور الجنساني

 350 (CEPA) االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 450 يات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي / التقارير الوطنيةاالستراتيج

 50 االقتصاديات

 200 اىلية المالية

 40 ضرفة تبادل المعلومات

   120 بروتوكول ناضويا

 المنشورات/إعداد التقارير/الطباعة  -5
 100 لمياه الداخليةا

 20 التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 35 فة وشبل الرطبةاألراضي الجا

 85 الغابات

 60 تغير المناخ

 190 االستخدام المستدام

 40 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 80 الصحة

REDD+ 140 

 200 استعادة النظم اإليكولوجية

 50 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي منوالمؤشرات والطبعة الرابعة والتقارير الوطنية الرصد 

 35 لتعاون التقني والعلميا

 9.8 األنواع الفريدة

 50 التنوع الثقافي

 20 التعاون

 40 إشراك أصحاب المصلحة

 20 الحكومات المحلية

 15 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 5 السياحة

 80 التنمية المستدامة

 40 المنظور الجنساني

 125 (CEPA) االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 450  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 50 اىلية المالية

   160 بروتوكول ناضويا
 نشطةاأل   -6

  )خمس لغات( –ترجمة الموقع الشبكي 
  29,201.1 أوالالمجموع الفرعي 

  3,796.1 %(21امج )نتكاليف دعم البر    -ثانياا 

  32,997.2 مجموع التكاليف )أوالا وثانياا(
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 المرفق الثاني
 الرموز والمختصرات

ABS  الحصول وتقاسم المنافع 

AHTEG فريق الخبراء التقنيين المخصص 
  
BCH ضرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
  
CEPA االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

CGRFA )هيئة الموارد الوراثية لألضذية والزراعة )الفاو 

CHM ة ضرفة تبادل المعلوماتآلي 

CITES اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

CMS اتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية المهاجرة 

CRIC  )اللجنة المعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية )اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

  
EBSA ق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناط 
  
FAO ألضذية والزراعةألمم المتحدة لمنظمة ا 
  
GEF مرفق البيئة العالمية 

GIASI الشراكة العالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازية 
GTI المبادرة العالمية للتصنيف 
  
I/LC المجتمعات األصلية والمحلية 

IAIA ية لتقييم األثرالرابطة الدول 

IAS األنواع الغريبة الغازية 

ICTSD الدولي للتجارة والتنمية المستدامة المركز 

IMO المنظمة البحرية الدولية 

IPBES المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

IT-PGRFA المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألضذية والزراعة 

IUCN ي لحفظ الطبيعةدولاالتحاد ال 
  
LADA  الجافة ضياتربة في األر ال تدهورتقييم 
  
MDG األهداف اإلنمائية لأللفية 

MEA  متعدد األطرافاتفاق بيئي 

MOC مذكرة تعاون 

MOP اجتماع األطراف 

MPO التعميم والشراكات والتواصل 
MOU مذكرة تفاهم 

http://www.ictsd.org/
http://www.ictsd.org/
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MYPOW برنامج عمل متعدد السنوات 
  
NBSAP االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

NP بروتوكول ناضويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 
  
OECD عاون والتنمية في الميدان االقتصاديمنظمة الت 

OES مكتب األمين التنفيذي  

OIE المنظمة العالمية لصحة الحيوان 
  
PoWIB برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي في الجزر 
PRSP ورقات استراتيجية الحد من الفقر 
  
REDD+ المعزز( النامية بلدانال في وتدهورها الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثات خفض( 

RMCS الموارد وخدمات المؤتمرات إدارة 

  

SBSTTA الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

SAM التقييم العلمي والرصد 
SBI لتنفيذالهيئة الفرعية المعنية با 

SPS الصحة النباتيةتدابير ة و يتدابير الصحال 

STAP )الفريق االستشاري العلمي والتقني )مرفق البيئة العالمية 
  
TBT الحواجز التقنية للتجارة 

TK المعارف التقليدية 

TRIPs حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

TSI الدعم التقني للتنفيذ 
  
UN/DESA التابعة لألمم المتحدة لشؤون االقتصادية واالجتماعيةإدارة ا 

UNAIDS البشرية/اإليدز برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 

UNCCD اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

UNCED مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

UNCTAD ارة والتنميةمؤتمر األمم المتحدة للتج 

UNCTED مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والعمالة 

UNDP األمم المتحدة اإلنمائي برنامج 

UNEA جمعية األمم المتحدة للبيئة 
UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة 

UNESCO-MAB مم المتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األالتابع لاإلنسان والمحيط الحيوي  برنامج 

UNFCC األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية 

UNFF منتدع األمم المتحدة المعني بالغابات 

UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

UNITAR معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 

UNON في نيروبي ألمم المتحدةمكتب ا 

http://www.biodiv.org/secretariat/staff.aspx?dpt=rmcs&lg=0
http://www.biodiv.org/secretariat/staff.aspx?dpt=rmcs&lg=0
http://www.undp.org/
http://www.undp.org/
http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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UNPFII الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية األمم المتحدة منتدع 

UPOV االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات 
  
WHO الصحة العالمية منظمة 

WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WRI الموارد العالمية معهد 
WTO منظمة التجارة العالمية 

WWDR تقرير عن تنمية المياه في العالم 
______ 

http://www.who.int/
http://www.who.int/

