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 إضافة
 أنذطة البخامج كالبخامج الفخعية كالسؽارد السطمؽبة

 مقجمة -أكال
قجم مديجا مغ ت. و 2020-2017لفتخة ابخنامج عسل لبلضصبلع بالسػارد  مغ األمانةاحتياجات  الػثيقةىحه رف ت -1

سصمػب عمى أساس تقجيخ معجل الشسػ ال UNEP/CBD/COP/13/23 ؤلمانة في الػثيقةلالسيدانية السقتخحة  عغالتفاصيل 
أولػيات العسل بفيسا يتعمق  األمانة أفزل تقجيخاتالػثيقة حتػييا تت التي السعمػماتسثل و . 2018-2017لفتخة الدشتيغ  لؤلمانة

في ضػء  "، وسػف تدتسخ في التصػر جارياعسبل" تسثل ال تدال وىي ؛2020-2017 الفتخة في القادمة في الدشػات األربع
 في العامل كاجتساع لؤلشخافومؤتسخ األشخاف  ،خسخ األشخاف في اجتساعو الثالث عذمؤت أن يعتسجىاات الستػقع سقخر ال

في بخوتػكػل ناغػيا في اجتساعو الثاني،  العامل كاجتساع لؤلشخاففي اجتساعو الثامغ، ومؤتسخ األشخاف  قخشاجشة بخوتػكػل
 .فزبل عغ التصػرات السدتقبمية في عسمية االتفاقية

أنذصة ب الخاصةالسعمػمات  وُتعخضؤلمانة. ل التابعة والػحجات الُذعبتتػافق مع مختمف  ى أجداءإلالػثيقة وتشقدع  -2
 قياسي.  نسػذجامج باستخجام البخ 
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بيػلػجي في إشار الخصة االستخاتيجية لمتشػع ال ةالسحجد لمسصالب واألولػياتوستدتجيب األنذصة السزصمع بيا  -3
. ويسكغ االشبلع عمى مديج مغ 2020-2011االستخاتيجية لمدبلمة األحيائية والخصة  العذخيغوأىجاف أيذي  2011-2020
سذاريع ل التفريمية التكاليف تعخضالتي  ،UNEP/CBD/COP/13/23/Add.2 ت بذأن مكػنات الججول في الػثيقةالسعمػما

مسقخرات الدابقة ل التقجيخية، فزبل عغ التكمفة 2016-2015السقخرات السشبثقة عغ اجتساعات ما بيغ الجورات التي عقجت في 
في الفتخة  شػعيةصشاديق  السقخر تشفيحىا مغ خبلل في البخوتػكػل العامل كاجتساع لؤلشخافف لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخا

2017-2020. 

دانية األساسية لمبخنامج كل بخنامج السػارد، بخبلف السػضفيغ، السخررة مغ السيمغ تزسغ قدع اإلدارة الذاممة يو  -4
عكذ حقيقة أن السدؤولية عغ ىحه ي ا. وىحاجتساعات الخبخاء والسعجاتبشػدا مثل االستذارييغ والدفخ و  ذلظ يتزسغو  كل.ك
ظ مغ أجل الحفا وفقا ليحه الخصػططست األمانة . وقج نُ لؤلمانةات تقع عمى عاتق مجيخ البخنامج ولجشة اإلدارة التابعة سقخر ال

أيزا وصفا  الذاممةيتزسغ قدع اإلدارة كسا بفعالية. العسمية ىحه احتياجات تمبية  شيا مغسك  يُ  الحؼالبلزم مغ السخونة  عمى القجر
وتخد  األنذصة السحكػرة.االضصبلع بمغ أجل  عمى اترال مباشخ بياالبخنامج  سيكػن ابط الخارجية الخئيدية التي لمخو 

تفاقية، فزبل عغ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي مغ اال 24السادة  فيىحه ة أنذصة اإلدار كل االختراصات الستعمقة ب
يتع تزسيغ ىحه األىجاف في إشار و . 2020-2011وأىجاف أيذي والخصة االستخاتيجية لمدبلمة األحيائية  2011-2020
 عشج االقتزاء. الُذعب

 بخامج العسل حدبججاكؿ مؽجدة  -ثانيا
 مكتب األميؼ التشفيحي -ألف

 اإلدارة الذاممة )أ(

نطررررررررررخة عامررررررررررة عمررررررررررى 
 السدؤوليات 

 لؤلمانررةالتخصرريط االسررتخاتيجي بتررػفيخ  دارةاإلاألمرريغ التشفيررحؼ، بسدرراعجة مررغ نائررب األمرريغ التشفيررحؼ ولجشررة  قررػمي
يخصرج و  ل ألنذرصة األمانرةالتشديق الفعرا في دعع األشخاف. ويكفل مكتب األميغ التشفيحؼ الزسان فعاليتيوإدارتيا 
 فمؤتسخ األشخااألجل ومقخرات  ذيا مع اإلشار التذغيمي متػسطتس خنامج عسل األمانة،في تشفيح ب السحخز التقجم

 السؤسدررريةات القانػنيرررة لخرررجماعرررغ سدرررؤولية أيزرررا ال مكترررب األمررريغ التشفيرررحؼ ترررػلىاجتساعرررات األشرررخاف. كسرررا يو 
عاليررة العسميررات اإلجررخاءات بيررجف تحدرريغ كفرراءة وف اتدررا ، وتشطرريع العسررل و ستدامشررةالجتساعررات اال اتدررا ويزررسغ 

االتفاقيرررة  عبرررخ عسميرررات اإلبررربل جة لمسدررراعجة فررري دمرررج . كسرررا يزرررع وحررراالتفاقيرررة والبخوتػكرررػليغواليياكرررل بسػجرررب 
 تحرت إشرخافوحرجة دعرع األمانرة أيزرا تقرع و  ج واستعخاض تشفيح االتفاقيرة.والتخكيد عمى تحديغ رص والبخوتػكػليغ

 مكتب األميغ التشفيحؼ.
الررحيغ وأؼ مررغ األعزرراء  الُذررعباألمرريغ التشفيررحؼ، وتتكررػن مررغ رؤسرراء  الترري يتخأسرريامجشررة، ال تقررجم: لجشػػة اادارة
التخصرريط بذررأن  رررشع القررخارل جساعيررةعسميررة  التشفيررحؼ مررغ خرربلل األمرريغ ة فييررا السذررػرة إلررىالسذرراركيختررارون 

 .وتشفيحه األمانةمعسل في ل لئلدارة الفعالةوتحجد األولػيات  التذغيميةالستخاتيجي، والقزايا ا
وحرجة و الحكػميرة الجوليرة، و القانػنيرة  الػحرجةو ، السرؤتسخاتو  الساليرةو  ةيراإلدار شعبة خرجمات الذرؤون  تقع وضائفكسا 

 .مباشخة مكتب األميغ التشفيحؼتحت  ،وحجة دعع األمانةو  واإلببل ،خاض ستعواال الخصج

مغ بخوتػكػل ناغػيا ومقخرات مؤتسخ  28سادة ؛ والةمغ بخوتػكػل قخشاجش 31السادة و  مغ االتفاقية؛ 24السادة  الػالية
، والتػصيات الرادرة عغ الييئة الفخعية يغفي البخوتػكػل العامل كاجتساع لؤلشخافاألشخاف ومؤتسخ األشخاف 

 ء.الييئة الفخعية لمتشفيح حدب االقتزاو  التكشػلػجيةو  التقشيةو  لمسذػرة العمسية
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 .صشع القخارتشفيح و الالستعخاض  االتفاقية والبخوتػكػليغتساعات اج عقج تيديخ 1-1 األىجاف الػضيفية
 .االتفاقية والبخوتػكػليغتحديغ كفاءة وفعالية العسميات واليياكل بسػجب  1-2
وفقررا  السحررجدة ىررجاف والسؤشررخاتاأل خاصررةو  وتقيرريع اإلجررخاءات الػششيررة واإلقميسيررة وغيخىررا، اسررتعخاض تيدرريخ 5-1
 .لبخوتػكػليياتحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي واالمتثال في مخصط االستخاتيجية، ل

 رصج وتقييع التشػع البيػلػجي. 5-2
 .األمانةاإلدارة والتخصيط االستخاتيجي لتحقيق أقرى قجر مغ الفعالية في  6-1

 عقج االجتساعات الخسسية.الخجمات والجعع البلزم لبالفخعية  وىيئاتيا يايبخوتػكػلدويج االتفاقية، و ت -1 الشتائج الستػقعة
العتسرررراد ا نطررررعو  ،جتساعرررراتاالسؤتسخات/ملالمػجدررررتية و السػضررررػعية  تحزرررريخ السدررررائلاإلشررررخاف عمررررى : الؽسػػػػائل

 السػارد البذخية والسالية. حذجو  ؛السزيفة ةاتفاقات الحكػم بذأنض تفاو ؛ والتػزيع الػثائقو والتدجيل؛ 
، السشرررجوبيغ ؛ واعتسررراد وتدرررجيليغالبخوتػكرررػلو  ت االتفاقيرررةخرررجمات اجتساعررراو  حدرررغ تشطررريع: اانجػػػازات الستؽقعػػػة

 السحجدة.  األوقاتتقجيع الػثائق في و  حدب االقتزاء؛ عوتسػيمي

 .ذات الرمة تشفيح بخنامج األمانة وتسثيل األمانة في ىيئات األمع الستحجة والسشطسات األخخػ  -2 
وتختيبررات خكيررد عمررى القزررايا الترري تتصمررب التشدرريق )مررع التشػيررل األجررل ألمانررة اعسررل : تصررػيخ بخنررامج الؽسػػائل
األمانة ومع الييئات والسشطسات ذات الررمة، بسرا فري ذلرظ عرغ شخيرق إبرخام مرحكخات تفراىع  فيبيغ البخامج تعاون 
 (.تعاون  تأو محكخا

 امج عسررلفرري بررخ  يغلبخوتػكررػ الالتفاقيررة و اعسررل بررخامج  وإدمرراجسياسررة لمتخصرريط االسررتخاتيجي؛  :اانجػػازات الستؽقعػػة
 .التعاون الفعال مع ىحه الػكاالت والييئاتو  الييئات والػكاالت الجولية ذات الرمة؛

 الفعاليرراتالجوليررة ذات الرررمة وغيخىررا مررغ والسررؤتسخات السشطسررات  إلررىمقررخرات األشررخاف بذرركل فعررال  إرسررال -3 
 ، حدب االقتزاء.يغتػكػلفي عسميات االتفاقية والبخو  السشطسات والسؤتسخات الجوليةتمظ  نتائج إدراجو 

السذاركة فري و السذاورات مع رؤساء البخامج والسشطسات )بسا في ذلظ االتفاقيات األخخػ(؛ و  ؛السخاسبلت :الؽسائل
 سكتػبة.البيانات الو االجتساعات ذات الرمة؛ 

تعديررد و رررمة؛ والعسميررات ذات ال يغالتفاقيررة والبخوتػكررػلاىيئررات اتدرراع نصررا  االشرربلع فرري : اانجػػازات الستؽقعػػة
 .األخخػ الجولية والسبادرات التعاون مع االتفاقيات والسشطسات 

 الفخعية والعسميات ذات الرمة. ياوىيئات يايوبخوتػكػل احتياجات االتفاقية لتمبيةبكفاءة وفعالية،  ةاألمان إدارة -4 
شطرريع ورئاسررة ؛ وتالسررالي شررخافواإل؛ ػيررات الستصررػرة: تػضيررف وتػزيررع السررػضفيغ لتمبيررة االحتياجررات واألولالؽسػػائل
الستعمقرررة الساليرررة و شرررخاف عمرررى تشفيرررح الدياسرررات واإلجرررخاءات ؛ واإلشدررريق البرررخامج؛ وتؤلمانرررةالتابعرررة لدارة اإللجشرررة 

بذأن  األمانة فيتحجيج السيام وتػزيع السدؤوليات و  ،)في إشار قػاعج ولػائح األمع الستحجة(األمانة في السػضفيغ ب
 خبلل فتخة ما بيغ الجورات مغ الييئات الفخعية.لقزايا التي تشذأ ا

 .لجييع الحافد والقجرة عمى العسل ومػضفػن  ؛: االستخجام الفعال لسػارد األمانةاانجازات الستؽقعة

 .سميع بذكل األمانة إلىإدارة تجفق السعمػمات  -5 
نطرام و نطرام إدارة الدرجبلت، و ، تحفرع السخاسربلصيانة نطرام و السخاسبلت؛  جسيعتتبع ومتابعة و  : تدجيلالؽسائل
 .السػضػعيةالسدائل ب السعشية السشتجيات اإللكتخونيةو اإلخصار 

 عمى الجسيػر السعشي.نذخ السعمػمات الػقت السشاسب و في السخاسبلت  الخد عمى: اانجازات الستؽقعة
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 تسػيل عسل األمانة عمى نحػ كاف. -6 
مدرراىسات لحرررػل عمررى إلررى ا دررعي؛ واليغئررات االتفاقيررة والبخوتػكررػلت ىياحتياجررا تػقررعت: إعررجاد ميدانيررة الؽسػػائل

 BE الررررشاديق االسرررتئسانية) السػافرررق عمييرررا ضرررافيةاإلنذرررصة ؤلل يغكرررػللبخوتػ لبلتفاقيرررة واة مررررشاديق االسرررتئسانيل
 الرررشجوقان االسررتئسانيان(، ومذرراركة األشررخاف مررغ البمررجان الشاميررة والسجتسعررات األصررمية والسحميررة )BXو BHو

BZ وVB اإلشخاف عمى إعجاد مذاريع لؤلنذصة التكسيمية.و (؛ 
 ا.االتفاقية وبخوتػكػلييفي  السػافق عميياالتسػيل الصػعي لؤلنذصة  : تأميغاانجازات الستؽقعة

 دعع األمانة -تشديق العسميات )ب(
نطررررررررررخة عامررررررررررة عمررررررررررى 

 السدؤوليات

 ة لؤلمانرررة بسرررا فررري ذلرررظ تشدررريق العسميررراتيررراإلدار  ن والذرررؤو  يػميرررةالعسميرررات ال ويشدرررقيشرررػب عرررغ األمررريغ التشفيرررحؼ 
وفرػد بالتػاصرل مرع يقرػم و  لسرؤتسخ األشرخاف، أميشرابررفتو يعسرل و االتفاقيرة،  فري إشرارواألنذصة الحكػمية الجولية 

حذررج يعسررل عمررى و  ؛السذررػرة ليررع وتقررجيع السشطسررات الحكػميررة الجوليررة بذررأن العسميررات الحكػميررة الجوليررة مدررؤوليو 
تشديق  ميسة ويتػلى. الػثائقجيو لمسػضفيغ بذأن محتػػ يغ إلعجاد وثائق األمانة وتقجيع اإلرشاد والتػ دعع السػضف

العسررل والسررؤتسخات  حمقرراتيسثررل األمرريغ التشفيررحؼ فرري االجتساعررات و و  ذلررظ. إلررىومررا  السػاعيررجاإلحاشررات، وجررجاول 
دياسرررات إلرررى األمررريغ التشفيرررحؼ وتشدررريق السذرررػرة بذرررأن ال تقرررجيعبسرررا فررري ذلرررظ  األمانرررةبخنرررامج عسرررل بذات الررررمة 

فيسررا يتعمررق  العسرل خصررط العبلقررة بريغ حررػل األمانرةمختمرف وحررجات  لتخصرريط برريغاأنذرصة األنذرصة االسررتخاتيجية و 
 .القزايا الشاشئةب

غيخىرا  سا في ذلظيا باالتفاقية وبخوتػكػليالشاجح لجسيع اجتساعات الكفء/التشطيع فعال لمعسل في األمانة و تشديق  الشتائج الستػقعة
 بيغ الجورات.ما  التي تعقج لجوليةالعسل الحكػمية ا حمقاتاالجتساعات و  مغ

  
/الذررررررررررررررررررررررررررخاكات الخوابط
 الخارجية

 ؛ػزراء وغيررخىع مررغ رؤسرراء الػفررػد؛ والرراألمررع الستحررجة مررػضفيسررجيخ التشفيررحؼ لبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة وكبررار ال
 .ػميةغيخ الحكو  األكاديسية الخئيدية جيات الفاعمة؛ والاقيات األخخػ أمانات االتف ػمسثمو  ؛اتالحكػم ػمسثمو 

(؛ 3-)ف مدرراعج خرراص لؤلمرريغ التشفيررحؼ؛ (1-)مررج ؼ؛ نائررب األمرريغ التشفيررح)مدرراعج أمرريغ عررام( ألمرريغ التشفيررحؼا الػضائف السػافق عمييا
 (.6-لبحػث )خ عا لذؤون مداعج ؛ (6-ع خ) لذؤون اإلعبلم؛ مداعج (6-)خ ع لسػضفيغذؤون ال مداعج

   تكاليف السػضفيغ: -1 السػارد السصمػبة
 دوالر 1 905 100: 2018  دوالر 1 859 200: 2017

 اجتساعات مكتب مؤتسخ األشخاف: -2
 دوالر 180 000: 2018  دوالر 115 000: 2017

 :االستذاريػن  -3
 دوالر 20 000: 2018  دوالر 20 000: 2017

   :الدفخ في ميام رسسية -4
 دوالر 120 000: 2018  دوالر 120 000: 2017

 :السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي -5
 دوالر 10 000: 2018  دوالر 10 000: 2017
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 انالجعع القانػنيو  السذػرة )ج(
نطررررررررررررررخة عامررررررررررررررة عمررررررررررررررى 

 السدؤوليات

ول اتشدريق جرجة يؤولمدر، الُذرعبالحكػمية الجولية، باالتفا  مع رؤساء و  السعشية بالذؤون القانػنية الػحجة تتػلى
وتعسرل  والييئات الفخعية.في البخوتػكػليغ ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف  أعسال مؤتسخ األشخاف،

ستدامشرررة، وتشطررريع العسرررل واتدرررا  اإلجرررخاءات بيرررجف تحدررريغ كفررراءة الجتساعرررات اال اتدرررا ن اضرررس عمرررى ػحرررجةال
ا  االتد أيزاالػحجة  وتكفل. التام التكاملتحقيق  في تػكػليغاالتفاقية والبخو وفعالية العسميات واليياكل بسػجب 

 .عسميعجسيع السػضفيغ في إلى لقانػنية السذػرة ا وتقجم األمانة عبخالقانػني 

 .االتفاقية وبخوتػكػليياو لؤلمانة،  يغتقجيع السذػرة والجعع القانػني (2) الشتائج الستػقعة
 تذرغيل/تشفيحالستعمقرة بأنذرصة األمانرة و بذرأن القزرايا  يغالقرانػنيلرجعع وا: اإلشرخاف عمرى تقرجيع السذرػرة الؽسائل

واآلراء  اإلخصررراراتالقزرررايا القانػنيرررة ذات الررررمة، وإعرررجاد  اسرررتعخاضإلشرررخاف عمرررى . وااالتفاقيرررة وبخوتػكػلييرررا
 .حدب الحاجةأخخػ بصخائق  يغنػنيالقاوالجعع القانػنية، وتقجيع السذػرة 

مغ بخوتػكػل  28السادة و  ؛بخوتػكػل قخشاجشةمغ  31السادة و السخفقات( مغ االتفاقية، )و  42-1: السػاد ؽاليةال
، 10/29، و10/14، و10/11، و10/9، و10/5، و10/2و ،10/1مقررررررررخرات مررررررررؤتسخ األشررررررررخاف و  ؛ناغػيررررررررا

 10/45و

 الؽسائل:
  االتفاقية وبخوتػكػليياىيئات إلى  يغالسذػرة والجعع القانػنيتقجيع 
  االتفاقية وبخوتػكػلييا في إشار تعقجالتي تساعات الجادعع و تشطيع 
  إلى األمانة يغالسذػرة والجعع القانػنيتقجيع 
  قانػنية وتحميبلت إجخاء بحػث 
  واقتخاح سحبيامؤتسخ األشخاف وعشاصخ مقخرات  مقخراتاستعخاض 
  ي لمتشرررػع القررانػني لتحقيررق أىررجاف أيذرر بذرررأن االسررتعجادمررع الذررخكاء مبررادرات بشرراء القررجرات تحفيررد

 البيػلػجي
 :اانجازات الستؽقعة

 ىيئات االتفاقية وبخوتػكػليياإلى  يغتقجيع السذػرة والجعع القانػني 
 االتفاقية وبخوتػكػلييافي إشار ودعسيا جتساعات تشطيع اال 
 إلى األمانة يغتقجيع السذػرة والجعع القانػني 
  إجخاء بحػث وتحميبلت قانػنية 
  مؤتسخ األشخاف صخ مقخرات وعشا مقخراتوسحب استعخاض 
  االسررتعجاد مسررا يدررفخ عررغ أدوات ومبررادغ تػجيييررة لررجععمبررادرات بشرراء القررجرات مررع الذررخكاء تحفيررد 

 القانػني لتحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي

 األنذصة:
 السعشيررررة بالذررررؤون  الػحررررجة

القانػنيرررررررررررررررة والحكػميرررررررررررررررة 
 الجولية

 تشفيحالدعػ استعخاض  تالهيئة الفخعية لمتشفيح كآليا تذغيلطخيقة 

 5إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/9تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

الحكػمرررات األخررررخػ، و األشررررخاف  تقرررجمياأو تعميقرررات  آراءتصرررػيخ أداة تتبررررع السقرررخرات مرررع مخاعرررراة أؼ  مػاصرررمة
ع الدرابع، فزربل استعخاض مقرخرات مرؤتسخ األشرخاف التري اتُخرحت مشرح االجتسراع األول حترى االجتسرا مػاصمةو 
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ذلرررظ إلرررى الييئرررة الفخعيرررة لمتشفيرررح فررري عرررغ عرررغ مقرررخرات االجتسررراعيغ العاشرررخ والحرررادؼ عذرررخ، وتقرررجيع تحرررجيث 
 مغ خبلل: اجتساعيا الثاني

وإجررخاء التعررجيبلت سررؤتسخ األشررخاف االجتسرراعيغ الثررامغ والتاسررع لات مقررخر سررتعخاض وفحررز جررػدة ا تشقرريح( 1)
أول  مقرخرات مررؤتسخ األشررخاف مررغ اسررتعخاض( 2؛ )اتسقررخر التتبرع فرري أداة  إدخرال البيانرراتعسميررة عمررى البلزمرة 
العاشرررخ والحرررادؼ عذرررخ باسرررتخجام  يغجتسررراعاالات التررري اتخرررحت فررري سقرررخر الدرررابع، وكرررحلظ ال وحترررىلرررو  اجتسررراع

 ؛سؤتسخ األشخافاالجتساعيغ الثامغ والتاسع لمقخرات استعخاض  مغستفق عمييا، والجروس السدتفادة السعاييخ ال
( دمرررج نترررائج 4مرررع مدرررؤولي البرررخامج ذات الررررمة؛ ) مرررغ خررربلل مذررراورات االسرررتعخاض( التحقرررق مرررغ دقرررة 3)

 .يعمشوبإرشاد  األمانةمػضفي تكشػلػجيا السعمػمات في مع بالتذاور  اتسقخر أداة تتبع ال فياالستعخاض 

 

 كتشعيػ االجتساعات االتفاقية كبخكتؽكؽليهاعديد التكامل بيؼ ت

 0إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/00لفخعية لمتشفيح تؽصية الهيئة ا

إعررجاد مررحكخة عررغ الدرربل والػسررائل السسكشررة لتعديررد نُيررج متكاممررة لمسدررائل الترري تػجررج فرري الػاجيررة البيشيررة برريغ 
 4)ؼ( والفقرخة 8األحكام السترمة بالدبلمة األحيائية في االتفاقية وأحكام بخوتػكػل قخشاجشة، مع مخاعاة السرادة 

مررغ االتفاقيررة والسدررائل األخررخػ ذات الرررمة باالتفاقيررة وبخوتػكررػل قخشاجشررة، لتشطررخ فييررا الييئررة  19لسررادة مررغ ا
 الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني ومؤتسخ األشخاف في اجتساعو الخابع عذخ؛

 7إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/00تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 
زرراء، نُيررج متكاممررة لررجػ اقتررخاح بشررػد جررجاول األعسررال وعسميررات تشطرريع العسررل، اسررتخجام، حدررب االقت مػاصررمة

وإعرجاد الػثررائق، وفرري تخصريط وتشفيررح األنذررصة بريغ الررجورات، وخاصررة فري تشرراول السجرراالت العامرة الذرراممة لعررجة 
تثقيرررف قصاعرررات، مثرررل بشررراء القرررجرات، واإلبررربل  الرررػششي، وإدارة آليرررات غرررخف تبرررادل السعمػمرررات، واالتررررال وال

والتػعية العامة، وحذج السػارد واآلليات السالية، بيجف تحقيق أوجو ترززر لرجػ الشطرخ فري السدرائل والكفراءة فري 
 العسميات الستعمقة بيحه السجاالت في إشار االتفاقية والبخوتػكػليغ؛

 4إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/00تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

خبررخة السكتدرربة مررغ عقررج اجتساعررات متدامشررة، باسررتخجام السعرراييخ السذررار إلييررا أعرربله، إعررجاد اسررتعخاض أولرري لم
 لتشطخ فيو الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني؛

 5إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/00تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

فرري تشطرريع اجتساعررات إقميسيررة لمتحزرريخ تعديررد التعرراون برريغ أمانررة اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي والجيررات األخررخػ 
الجتساعرررات مرررؤتسخ األشرررخاف ودعرررػة السرررانحيغ إلرررى تقرررجيع مدررراىسة ماليرررة إضرررافية إلتاحرررة إمكانيرررة تشطررريع ىرررحه 

 االجتساعات التحزيخية اإلقميسية؛
 07إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/00تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

سرررؤتسخ األشرررخاف فررري اجتساعرررو الخابرررع عذرررخ فيسرررا يتعمرررق برررالعخوض وضرررع، بالتذررراور مرررع السكترررب، تػصررريات ل
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السقجمرررة الستزرررافة االجتسررراع الدرررادس عذرررخ لسرررؤتسخ األشرررخاف، وفررري اجتساعرررو الخرررامذ عذرررخ فيسرررا يتعمرررق 
 بالعخوض السقجمة الستزافة االجتساع الدابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

 شاغخة(وضيفة ػضف قانػني )م -3-ف ؛، مدتذار قانػني أول5-ف الػضائف السػافق عمييا

 (مع مكتب األميغ التشفيحؼ مذتخك مشرب) لسػضفيغذؤون ال مداعج -6-ع خ

مررػارد مررغ خررارج السيدانيررة 
 األساسية

 BE الرشجكؽ االستئساني

 في البخوتػكػليغ االجتساعات التحزيخية لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف
 كالر أمخيكيد 011 111 :7107-7171

 BZالرشجكؽ االستئساني 

 - في البخوتػكػليغ لؤلشخافاالجتساعات التحزيخية لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع 
 مذاركة البمجان الشامية واالقترادات التي تسخ بسخحمة انتقالية()

 دكالر أمخيكي 457 111 :7107-7171

 اإلببل ستعخاض و االخصج و الوحجة  )د(
نطررررررررررررررخة عامررررررررررررررة عمررررررررررررررى 

 السدؤوليات

 يغاليجف تع صياغتيا في إشاريجسيع األعسال التي عغ سدؤولية ال إلببل او  االستعخاضلخصج و تتػلى وحجة ا
تشطيع وإدارة وتحميل ونقل السعمػمات مغ ومشيا  ،ػ أمػر أخخ جسمة  ضسغ، 2-5و 1-5 غػضيفيال
اض السعمػمات والسؤشخات استعخ و  لتقاريخ الػششيةوا بيػلػجيػششية لمتشػع الال خصط العسلو  ستخاتيجياتاال

. وتذسل 2020-2011ستعخاض التقجم السحخز في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي الالعمسية 
( تيديخ 2) التخصيط والخصج واإلببل ؛يخز  فيسا( تيديخ عسل األشخاف 1) ما يميمدؤوليات الػحجة 

( تشطيع 3) ؛2020-2011ز في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي العمسي لمتقجم السحخ  االستعخاض
 التي تقجميا( تحميل السعمػمات 4الخسسية؛ ) مغ خبلل التقاريخخاف األش التي تقجمياوإدارة السعمػمات 

ألخخػ مع العسميات ا ( االشتخاك6)األشخاف؛  التي تقجميا السعمػماتلسعمػمات وتحميبلت ا نقل (5األشخاف؛ )
 الخصج والتقييع. في والذخكاء

 األنذصة:
االسرتعخاض و  وحجة الخصج

 اإلببل و 

 

بسا في ذلغ تعسيػ التشؽع  7171-7100ااجخاءات االستخاتيجية لتعديد تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 
 البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

 )ب(85لى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة إ 0/4تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

تحجيج أفزل السسارسات والشساذج الشاجحة لآلليات السؤسدية عمى السدتػػ الػششي، واالستفادة مغ السعمػمات 
الستاحة في التقاريخ الػششية الخامدة، وآلية غخفة تبادل السعمػمات، وغيخىا مغ السرادر القائسة لمسعمػمات، 

، وتقجيع تقخيخ إلى الييئة الفخعية 2020-2011خصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي لجعع تشفيح االتفاقية وال
 لمتشفيح في اجتساعيا الثاني؛

 )ك(00إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/5تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

خ ودعع تشفيح ، بإجخاء تقييع مدتقل آلثار ونتائج وفعالية خصة العسل في تيدي2020التكميف، قبل نياية عام 
، بسا في ذلظ تػصيات لتحديغ الخصة، تقجم لمييئة 2020-2011الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 

 الفخعية لمتشفيح لتشطخ فييا؛
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 اابالغ الؽطشي

 )أ(7إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

إلببل  لمتقخيخ الػششي الدادس لؤلشرخاف بالمغرات الخسرسية الدرت نساذج االسبادغ التػجييية، بسا في ذلظ إتاحة 
، بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات 2017مررارس/آذار  31لؤلمررع الستحررجة فرري مػعررج أقررراه 

 التابعة لبلتفاقية واألداة الصػعية لئلببل  عمى اإلنتخنت؛
 )ب(7ؼ، الفقخة إلى مؤتسخ األطخا 0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

مػاصمة تصػيخ األداة الصػعية لئلببل  عمى اإلنتخنت بيجف مػاءمتيا تسامرا مرع نسراذج اإلبربل  لمتقخيرخ الرػششي 
 ؛2017مارس/آذار  31الدادس، في مػعج أقراه 

 )ج(7إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

لمتقخيررخ الررػششي الدررادس، مررع مخاعرراة جسمررة أمررػر مررغ بيشيررا العشاصررخ  وضررع الررريغة الشيائيررة لمررجليل السخجعرري
األخررخػ ذات الرررمة، واإلرشررادات بذررأن مرررادر البيانررات السذررتخكة، والسؤشررخات وغيخىررا مررغ السعمػمررات ذات 
 الرررمة الترري تقررجميا أمانررات االتفاقيررات األخررخػ الستعمقررة بررالتشػع البيػلررػجي وفخيررق االترررال السعشرري باالتفاقيررات
 الستعمقة بالتشػع البيػلػجي، وإتاحتيا مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات التابعة لبلتفاقية وغيخىا مغ الػسائل؛

 6إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

جان الشاميررة، وال تشطرريع، بالتعرراون مررع الذررخكاء السعشيرريغ والعسميررات ذات الرررمة، أنذررصة بشرراء القررجرات لررجعع البمرر
، األشرخاف التري تسرخ اقترراداتيا بسخحمرة انتقاليرةسيسا أقل البمجان نسػا والجول الجدرية الرغيخة الشاميرة، وكرحلظ 

 استخجام األداة الصػعية لئلببل  عمى اإلنتخنت؛إلعجاد تقاريخىا الػششية الدادسة، بسا في ذلظ 
 )أ(8ألطخاؼ، الفقخة إلى مؤتسخ ا 0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

مقتخحات لسػاءمة اإلببل  الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػلييا، واإلببل  عغ التقجم السحخز إلى الييئرة وضع 
الفخعيررة لمتشفيررح فرري اجتساعيررا الثرراني، مررع األخررح بعرريغ االعتبررار دورات اإلبرربل  السشدررقة لبلتفاقيررة، وبخوتػكررػل 

ج نيائيرررة مذرررتخكة لتقرررجيع التقررراريخ بعرررج االجتسررراع الخرررامذ عذرررخ لسرررؤتسخ قخشاجشرررة وبخوتػكرررػل ناغػيرررا، بسػاعيررر
األشخاف في االتفاقية، واالجتساع العاشرخ لسرؤتسخ األشرخاف العامرل كاجتسراع لؤلشرخاف فري بخوتػكرػل قخشاجشرة 

 بذررأنلمدرربلمة األحيائيررة واالجتسرراع الخابررع لسررؤتسخ األشررخاف العامررل كاجتسرراع لؤلشررخاف فرري بخوتػكررػل ناغػيررا 
 ؛2020لحرػل عمى السػارد الجيشية والتقاسع العادل والسشرف لمسشافع الشاشئة عغ استخجاميا، في عام ا

 )ب(8إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

لييئرة وضع مقتخحات لسػاءمة اإلببل  الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػلييا، واإلببل  عغ التقجم السحخز إلى ا
نيررج مذررتخك لذرركل التقرراريخ الػششيررة فرري إشررار  الفخعيررة لمتشفيررح فرري اجتساعيررا الثرراني، مررع األخررح بعرريغ االعتبررار

 ؛االتفاقية وبخوتػكػلييا
 )ج(8إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

ا، واإلببل  عغ التقجم السحخز إلى الييئرة وضع مقتخحات لسػاءمة اإلببل  الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػليي
الرجمج الترجريجي لتدرييبلت اإلبربل  الستاحرة فرري الفخعيرة لمتشفيرح فري اجتساعيرا الثراني، مرع األخرح بعرريغ االعتبرار 

آلية غخفة تبادل السعمػمات، وغخفة تبادل معمػمات الدبلمة األحيائيرة وغخفرة تبرادل السعمػمرات بذرأن الحررػل 
بسرررا فررري ذلرررظ حدرررابات مػحرررجة لمسدرررتخجميغ، وبػابرررة واحرررجة لمػصرررػل إلرررى التقررراريخ لكرررل مرررغ  وتقاسرررع السشرررافع،



UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12/Add.1 
Page 9 
 

الررركػك الثبلثررة، وتػسرريع وترررسيع مذررتخكيغ لجسيررع التقرراريخ الػششيررة، ونطررام مػحررج لتحميررل وعررخض تقررجيسات 
 ؛التقاريخ الػششية

 )د(8إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

مقتخحات لسػاءمة اإلببل  الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػلييا، واإلببل  عغ التقجم السحخز إلى الييئرة  وضع
روابرط مبلئسرة بريغ الخصرط االسرتخاتيجية لبلتفاقيرة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني، مع األخرح بعريغ االعتبرار 

 ؛بل  إلى االتفاقية وبخوتػكػليياوبخوتػكػلييا في السدتقبل بيجف تيديخ السػاءمة في اإلب
 9إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

، بالتعرراون مررع أمانررات االتفاقيررات الستعمقررة بررالتشػع البيػلررػجي واتفاقيررات ريررػ، والسخكررد العررالسي لخصررج استكذرراف
يرد أوجرو الترززر بذرأن اإلبربل  الرػششي بريغ ىرحه حفع الصبيعة التابع لبخنرامج األمرع الستحرجة لمبيئرة، خيرارات لتعد 

 مجسػعرات مػحرجة مرغ السؤشرخات، حدرب االقتزراء؛ )أ( االتفاقيات، بسا في ذلظ الشطخ في االحتساالت التالية:
 قابمية التذغيل البيشي إلدارة السعمػمات ونطرع اإلبربل ؛ )ج( وحجات إببل  مػحجة بذأن القزايا السذتخكة؛ )ب(
 ؛وات لئلببل  الػششيتشديق األد )د(

 01إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/01تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

أعرربله إلررى الييئررة الفخعيررة لمتشفيررح فرري  9تقخيررخ عررغ التقررجم السحررخز فرري األنذررصة السذررار إلييررا فرري الفقررخة  تقررجيع
 ؛اجتساعيا الثاني

 
البيؽلػػؽجي كالتقػػاريخ ذات الرػػمة، بسػػا فػػي ذلػػغ مػػا لتعمػػ  بتعسػػيػ التشػػؽع آثػػار نتػػائج ااصػػجار الخابػػع مػػؼ التؽقعػػات العالسيػػة لمتشػػؽع 

 البيؽلؽجي عبخ مختمف القطاعات

 (0)د()9، الفقخة 09/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

البيػلرػجي فري  تعسريع التشرػع بذرأنتبرادل الخبرخات وأفزرل السسارسرات ودراسرات الحالرة  في مجالدعع األشخاف 
، بالتعررراون مرررع مشطسرررة األغحيرررة والدراعرررة لؤلمرررع الستحرررجة إرشرررادات سياسررراتية شررراممة، وذلرررظ ووضرررعالقصاعرررات 

 ؛والسشطسات األخخػ ذات الرمة ومشطسة الدياحة العالسية
 (7)د()9، الفقخة 09/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

رات ذات الرررمة فرري إشررار مشتررجػ األمررع الستحررجة الدياسرري رفيررع السدررتػػ السعشرري بالتشسيررة السذرراركة فرري الحررػا
 ؛السدتجامة تحت رعاية السجمذ االقترادؼ واالجتساعي في األمع الستحجة

 (3)د()9، الفقخة 09/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

األصررمية والسجتسعررات السحميررة فرري تحزرريخ أؼ مشتجررات لمتػاصررل تتعمررق  االسررتسخار فرري السذرراركة مررع الذررعػب
بشذرررخة التػقعرررات العالسيرررة لمتشرررػع البيػلرررػجي التررري تيرررجف إلرررى إضيرررار مدررراىسة الذرررعػب األصرررمية والسجتسعرررات 
السحمية في تحقيق أىجاف أيذي لمتشرػع البيػلرػجي بغيرة ضرسان أن رؤػ ومسارسرات ومعرارف الذرعػب األصرمية 

 ؛ات السحمية تؤخح بالكامل في االعتباروالسجتسع
 

 كالبحؽث ذات الرمة 7171-7100االحتياجات العمسية كالتقشية الخئيدية السترمة بتشفيح الخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 

 3، الفقخة 09/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 
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 ؛ل، حدب مقتزى الحال، ومع مخاعاة مبادغ وأحكام االتفاقيةتعاون مع أمانة أرض السدتقبال
 (0)د()4، الفقخة 09/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

مػاصررمة التعرراون مررع السشبررخ الحكررػمي الررجولي لمعمررػم والدياسررات فرري مجررال التشررػع البيػلررػجي وخررجمات الررشطع 
لستحررجة لمبيئررة وغيررخ ذلرررظ مررغ الذررخكاء لتعديررد التصررػيخ السشدررق لمبػابررات الحاليرررة اإليكػلررػجي وبخنررامج األمررع ا

لتيدرريخ الحرررػل عمرررى أدوات ومشيجيررات دعرررع الدياسررات، فزرربل عرررغ دراسررات الحالرررة ذات الرررمة وتقييسرررات 
 استخجام ىحه األدوات وفعاليتيا، مع مخاعاة القجرات السختمفة واإلمكانيات الخاصة بالبمجان؛

 (7)د()4، الفقخة 09/7هيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية ال

التعررراون مرررع السشطسرررات ذات الررررمة فررري تجسيرررع معمػمرررات عرررغ أدوات دعرررع تشفيرررح الخصرررة االسرررتخاتيجية لمتشرررػع 
، بسا في ذلظ تمظ السجاالت التي جرخػ فييرا تحجيرج الثغرخات، وعمرى وجرو الخررػص 2020-2011البيػلػجي 

ائررق تقيرريع الررجوافع وراء تغيررخ الدررمػك والحررػاجد الشاشررئة عشيررا، واسررتخاتيجيات التدررػيق االجتسرراعي، وتقشيررات شخ 
اإلشخاك والعسميات التذاركية واآلليات الخامية إلى تعديد وضع الحػافد االجتساعية واألخبلقية واالقترادية، مع 

السدررتجامة  اإلدارةغ البمررجان واألقرراليع، لمشرراس مررغ أجررل مخاعرراة الفررخو  الثقافيررة واالجتساعيررة االقترررادية فيسررا برري
 لمتشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية؛

 (3)د()4، الفقخة 09/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ات الررمة بتشفيرح السرادة األشخاف، وخاصة البمجان الشامية، إلى تقجيع معمػمات عغ أولػياتيا واحتياجاتيا ذ دعػة
 ؛مغ االتفاقية، وتجسيع ىحه السعمػمات إلرشاد العسل في السدتقبل في إشار االتفاقية 12

 (4)د()4، الفقخة 09/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 
وبالتعاون مع السشطسرات السعشيرة  وضع، مغ خبلل فخيق االترال السعشي باالتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي

إلعجاٍد إشار تعاوني معدز إلرشاد عسل االتفاقيات وشخكائيا ولسداعجة األشرخاف فري تحقيرق  إجخاءاتاألخخػ، 
مررغ أىررجاف أيذرري لمتشررػع البيػلررػجي، وتقررجيع اإلجررخاءات إلررى الييئررة الفخعيررة فرري اجتسرراع يعقررج قبررل  12اليررجف 

 خاف؛االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األش
 (5)د()4، الفقخة 09/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تقخيررخ عررغ مررا جرراء أعرربله إلررى الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة العمسيررة والتقشيررة والتكشػلػجيررة فرري اجتسرراع يعقررج قبررل  تقررجيع
 ؛االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف في اتفاقية التشػع البيػلػجي

 
 7171-7100االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي  لية أدكات الدياسات لتشفيح الخطةاكات لتقييػ فعأد

، الفقخة الفخعية )ب( 00/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية إلى مؤتسخ األطخاؼ 
 مؼ السشطؽؽ 

الييئررررة الفخعيررررة لمسذررررػرة العمسيررررة والتقشيررررة تجسيررررع وتحميررررل السعمػمررررات الترررري قررررجمتيا األشررررخاف وإتاحتيررررا لشطررررخ 
 ؛لييئة الفخعية لمتشفيح، حدب الحالةاوالتكشػلػجية و 

 
 7171-7100مؤشخات لمخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 

 )أ(01، الفقخة 09/4تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 



UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12/Add.1 
Page 11 
 

فري  السدرتجامة سؤشرخات أىرجاف التشسيرةبء السذتخك بريغ الػكراالت السعشري فخيق الخبخا (1) مػاصمة التعاون مع:
لمتشرػع البيػلرػجي  الخصرة االسرتخاتيجية الستعرجدة بريغ الخوابط لكي يعكذ، اإلحرائية لؤلمع الستحجة إشار المجشة

 لسكافحررة الستحررجة واتفاقيررة األمررع (2)السدررتجامة؛  أىررجاف التشسيررة، و الررػاردة فييرراأىررجاف أيذرري و  2011-2020
فرري بشيررة مؤشررخات التقررجم الثبلثررة القائسررة عمررى األراضرري )االتجاىررات الدررائجة  مررغ السديررج تفعيررل بذررأن الترررحخ

فرػ   مخدونرات الكخبرػن  فري واالتجاىرات، أدائيرا أو إنتاجية األراضري فياالتجاىات الدائجة الغصاء األرضي، و 
 ؛XX/COP.12 ستحررررجة لسكافحررررة الترررررحخاتفاقيررررة األمررررع المقررررخر  السشرررررػص عمييررررا فرررري األرض وتحتيررررا(

؛ السشبرررخ الحكرررػمي الرررجولي لمعمرررػم والدياسرررات فررري مجرررال التشرررػع البيػلرررػجي وخرررجمات الرررشطع اإليكػلػجيرررةو  (3)
 ؛اتفاقيررررة األمررررع الستحررررجة اإلشاريررررة بذررررأن تغيررررخ السشرررراخة بررررالتشػع البيػلررررػجي و الستعمقرررر واالتفاقيررررات األخررررخػ  (4)
مرغ سؤشخات الترابع لمسشترجػ الرجولي لمذرعػب األصرمية السعشري برالتشػع البيػلرػجي، والفخيق العامل السعشي بال (5)

 أيذي لمتشػع البيػلػجي؛ أىجاف تقييساتب فيسا يتعمق التززرأوجو  أجل تعديد
 )د(01، الفقخة 09/4تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ت والررشُيج الػششيررة لخصررج التقررجم السحررخز نحررػ بمررػ  أىررجاف أيذرري لمتشررػع إرشررادات بذررأن اسررتخجام السؤشررخاإعررجاد 
فري ذلرظ، حدرب االقتزراء،  اسرتشاداالبيػلػجي، وذلظ بالتعاون مع الذرخاكة السعشيرة بسؤشرخات التشرػع البيػلرػجي، 
آليرة  ىرحه السعمػمرات مرغ خربلل وإتاحرةإلى تقخيخ فخيق الخبخاء التقشييغ السخررز والػثرائق التري أعرجت لرحلظ، 

 ؛غخفة تبادل السعمػمات
 

عسل الهيئة الفخعيػة لمسذػؽرة العمسيػة كالتقشيػة كالتكشؽلؽجيػا فػي نػؽء بخنػامج عسػل السشبػخ الحكػؽمي الػجكلي لمعمػؽـ كالدياسػات فػي 
 كالعالقة مع الهيئة الفخعية لمتشفيح 7108-7104مجاؿ التشؽع البيؽلؽجي كخجمات الشعػ اايكؽلؽجية لمفتخة 

 4، الفقخة 09/5ة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئ

التررري يقرررػم بتصػيخىرررا األمررريغ التشفيرررحؼ لعسميرررة  اإللكتخونيرررةتيدررريخ اسرررتعخاض واختبرررار األشرررخاف لرررؤلداة الصػعيرررة 
التقخيرررخ الرررػششي الدرررادس، بسرررا فررري ذلرررظ مرررغ خررربلل تيدررريخ التذرررغيل البيشررري مرررع اآلليرررات الػششيرررة لغخفرررة تبرررادل 

 السعمػمات، وإببل  الييئة الفخعية لمتشفيح بسا يتحقق مغ تقجم؛
 (0)ج()5، الفقخة 09/5تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

 ؛خصة عسل وميدانية مقتخحة إلعجاد اإلصجار الخامذ مغ التػقعات العالسية لمتشػع البيػلػجيإعجاد 
 (7)ج()5، الفقخة 09/5ؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة الفخعية لمسذ

اسررتخاتيجية مذررتخكة لبلترررال مررع أمانررات السشبررخ واالتفاقيررات الستعمقررة بررالتشػع البيػلررػجي بذررأن اإلصررجار وضررع 
 ؛الخامذ مغ التػقعات العالسية لمتشػع البيػلػجي ونػاتج السشبخ ذات الرمة

 
 التشؽع البيؽلؽجي كصحة اانداف

 )أ(9، الفقخة 09/6ؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية ت

، سقررخرالتعرراون مررع مشطسررة الرررحة العالسيررة والسشطسررات األخررخػ ذات الرررمة بيررجف تعديررد وتيدرريخ تشفيررح ىررحا ال
ووضرع حردم  بػسائل مغ بيشيا نذخ استعخاض حالة السعارف عمى نصا  واسع بالمغات الخسرسية لؤلمرع الستحرجة،

أدوات وأدلرة بذرأن أفزرل السسارسررات )بسرا فري ذلرظ عررغ "الررحة الػاحرجة"( ودعرع بشرراء القرجرات، وكرحلظ السيررام 
 ؛12/21 سقخرمغ ال 9السحجدة في الفقخة 
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 )ب(9، الفقخة 09/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

التري تقرجميا األشرخاف شفيح ىحا السقرخر وتحميميرا، بسرا فري ذلرظ السعمػمرات تجسيع السعمػمات السدتمسة الستعمقة بت
 والحكػمات األخخػ والسشطسات ذات الرمة؛

 )ج(9، الفقخة 09/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تساع يعقج قبرل االجتسراع الخابرع عذرخ تقجيع تقخيخ إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اج
 لسؤتسخ األشخاف؛

 79، الفقخة 01/37؛ ك07، الفقخة 01/71(؛ ك04)الغاية  00/7؛ ك07/70مقخرات مؤتسخ األطخاؼ 

مػاصررمة الجيررػد السبحولررة فرري إشررار بخنررامج العسررل السذررتخك برريغ األمانررة ومشطسررة الرررحة العالسيررة، مررغ خرربلل 
ي ترالترخابط بريغ التشرػع البيػلرػجي وصرحة اإلندران، ال بذرأنقميسيرة لبشراء القرجرات تػسيع سمدرمة حمقرات العسرل اإل

 اإلقميسيررةأو دون /قميسيررة و: حمقررات العسررل اإلعقررج فرري األمررخيكتيغ وأفخيقيررا: بسررا فرري ذلررظ عمررى وجررو الخرررػصت
 متقديسات اإلقميسية لسشطسة الرحة العالسية التالية:وفقا للبشاء القجرات 

 ا( جشػب شخ  آسي1
 ( غخب السحيط اليادغ2
 الستػسطالبحخ ( شخ  3
 ( أوروبا )بسا في ذلظ البمجان التي تسخ اقتراداتيا بسخحمة انتقالية(.4

مشطسررة العسررل السذررتخك برريغ اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي و  جامعررة األمررع الستحررجة والذررخكاء اآلخررخيغ فرري بخنررامجو تسػيررل عيشرري مررغ مشطسررة الرررحة العالسيررة، 
 بشاء القجرات.مغ حيث حتياجات واالجعع الدياسات ومشيجيات لمقاول أو استذارؼ لمسداعجة في تصػيخ أدوات تعييغ . (125 000)لسية الرحة العا

 
 التقييػ العمسي لمتقجـ نحؽ أهجاؼ مختارة مؼ أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي

 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

، بالتعاون مع أعزاء شخاكة مؤشخات التشػع البيػلػجي والذخكاء السعشييغ اآلخخيغ، تقييسات عمسيرة حجيثرة جادإع
لمتقجم نحػ تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي لتشطخ فييا الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجيرة 

ألشررخاف، مررع التخكيررد بذرركل خرراص عمررى األىررجاف الترري فرري اجتسرراع يعقررج قبررل االجتسرراع الخابررع عذررخ لسررؤتسخ ا
أحررخز فييررا أقررل تقررجم واالسررتفادة مررغ البيانررات والسؤشررخات الستاحررة الررػاردة فرري تػصررية الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة 

، حدررب االقتزرراء، وكررحلظ مرررادر السعمػمررات األخررخػ السدررتخجمة فرري 20/13العمسيررة والتقشيررة والتكشػلػجيررة 
نذررخة التػقعررات العالسيررة لمتشررػع البيػلررػجي، ويصمررب كررحلظ أن يعررج األمرريغ التشفيررحؼ خيررارات اإلصررجار الخابررع مررغ 

 ؛لتدخيع التقجم نحػ تحقيق األىجاف التي تع تحجيج أنيا حققت أقل تقجم
 

لؽجيػة بذػأف آثار التقيػيػ الػحي أجػخال السشبػخ الحكػؽمي الػجكلي لمعمػؽـ كالدياسػات فػي مجػاؿ التشػؽع البيؽلػؽجي كخػجمات الػشعػ اايكؽ 
 السمقحات كالتمقيح كإنتاج األغحية لعسل االتفاقية

 7، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

عررغ السبرادرات واألنذررصة الػششيررة ذات الررمة لتذررجيع حفررع السمقحرات واسررتخجاميا السدررتجام،  معمػمررات تجسيرع
فررري التقررراريخ الػششيرررة، لتشطرررخ فييرررا الييئرررة الفخعيرررة لمسذرررػرة العمسيرررة والتقشيرررة  بسرررا فررري ذلرررظ السعمػمرررات الرررػاردة

 ؛والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف
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 9، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

الستحررجة، وبالتعرراون مررع شررخكاء آخررخيغ، تشفيررح السبررادرة الجوليررة مررع مشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع  ،اسررتعخاض
لحفرع السمقحرات واسررتخجاميا السدرتجام وإعررجاد مذرخوع خصررة عسرل محجثرة ومبدررصة، تذرسل بشرراء القرجرات، تدررتشج 
إلرررى التقيررريع وتتزرررسغ أحرررجث السعمػمرررات السترررػافخة، لكررري تشطرررخ فييرررا الييئرررة الفخعيرررة لمسذرررػرة العمسيرررة والتقشيرررة 

 شػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛والتك
 01، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

بالذررخاكة مررع السشطسررات السعشيررة والذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة، السعمػمررات عررغ  ،وتمخرريزتجسيررع 
ة بحفررع التشررػع البيػلررػجي واسررتخجامو السدررتجام فرري جسيررع الررُشطع اإليكػلػجيررة، بسررا السمقحررات والتمقرريح ذات الرررم

يتجاوز دورىا في الدراعة وإنتاج األغحية لكي تشطخ فييا الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في 
 ؛اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف

 00، الفقخة 71/9لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  تؽصية الهيئة الفخعية

إلررى  التابعرة ليرااسرتخعاء انتبراه مشطسرة األغحيررة والدراعرة لؤلمرع الستحرجة وىيئررة السرػارد الػراثيرة لؤلغحيرة والدراعررة 
 ؛سقخرىحا ال

 )أ(07، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

يد، عمى سبيل األولػية، بالتعاون مع السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسات فري مجرال التشرػع البيػلرػجي تعد 
الجيرػد  ،يكػلػجية، ومشطسة األغحية والدراعة لؤلمع الستحجة، والسشطسات األخرخػ ذات الررمةوخجمات الشطع اإل

ة واتجاىررات السمقحررات والتمقرريح فرري البمررجان السبحولررة لدررج الثغررخات فرري البيانررات والقررجرات فرري مجررال رصررج حالرر
 ؛في أفخيقيا ال سيساالشامية، و 

 )ب(07، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

 ال سريساتحجيج ووضع مقتخحات لتعديد القجرات ذات الرمة بالسمقحات والتمقيح، والتقييسات اإلقميسية التكسيميرة، و 
أفخيقيررا، مررغ أجررل دمجيررا فرري خصررة العسررل السحجثررة والسبدررصة لمسبررادرة الجوليررة لحفررع السمحقررات واسررتخجاميا فرري 

 ؛( أعبله9السدتجام السذار إلييا في الفقخة )
 05، الفقخة 71/9تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

الرررجروس السدرررتفادة ذات الررررمة بخصرررج وإدارة السمقحرررات تجسيرررع السعمػمرررات عرررغ أفزرررل السسارسرررات واألدوات و 
 ؛وجعميا متاحة مغ خبلل آلية تبادل السعمػمات وغيخىا مغ الػسائل والتمقيح

 
ااصجار الخامذ مؼ نذخة التؽقعات العالسية لمتشؽع البيؽلؽجي، كاابالغ الؽطشي كمؤشخات لتقيػيػ التقػجـ السحػخز نحػؽ أهػجاؼ أيذػي 

 لمتشؽع البيؽلؽجي

 7، الفقخة 71/03ؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية ت

االسررتسخار فرري السذرراركة فرري العسميررة فرري إشررار المجشررة اإلحرررائية فرري األمررع الستحررجة إلعررجاد مؤشررخات ألىررجاف 
 ؛التشسية السدتجامة والدعي إلى مػاءمة السؤشخات السقتخحة مع العسل في إشار االتفاقية

 7، الفقخة 71/03ة الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصي

السشبخ الحكررػمي الررجولي لمعمررػم والدياسررات فرري برردعررع مديررج مررغ التعرراون السعرردز برريغ األوسرراط العمسيررة السترررمة 
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خ العاممرة بذررأن مجرال التشرػع البيػلرػجي وخرجمات الررشطع اإليكػلػجيرة والييئرة الحكػميرة الجوليرة بذررأن تغيرخ السشرا
الدررريشاريػىات والشسررراذج، فزرررربل عرررغ التعرررراون مرررع األوسرررراط العاممرررة بذررررأن رصرررج التشررررػع البيػلرررػجي وبياناتررررو، 

 ؛واألوساط الدياساتية

 بخامجا مداعج 7-ع خ 2 ؛التقاريخ الػششية –بخامج  ػضفم 4-ف ؛ةوالتقشي ةالعمسي اتتقييسال 5-ف الػضائف السػافق عمييا

السيدانيررة مررػارد مررغ خررارج 
 األساسية

 BEالرشجكؽ االستئساني 
 دكالر 0 791 711 :7171-7107جسالي: اا

 ن ػ االستذاري

 دوالر 423 000 :7107-7171
 السػضفيغ سفخ

 دوالر 260 000 :7107-7171

 اجتساعات الخبخاء

 دوالر 80 000 :7107-7171

 القجرات بشاءعسل  حمقات

 دوالر 450 000  :7107-7171

 خػ عسل أخ حمقات

  دوالر 480 200 :7107-7171

 شباعة التقاريخإعجاد/

 دوالر 67 000 :7107-7171

 السشذػرات

 دوالر 30 000 :7107-7171

 الدياساتك  شعبة دعػ العمـؽ -باء
 اإلدارة الذاممة )أ(

نطرررررررررررررررخة عامرررررررررررررررة عمرررررررررررررررى 
 السدؤوليات 

 عسميا، بسا في ذلظ ضسانبخامج  السزصمع بيا مغ خبلل الدياساتالعمػم و  شعبة دعع أنذصةعمى  اإلشخاف
الفعال مع  والتػاصلشعبة الجعع  خبلل وفعالة مغ حيث التكمفة مغ وفي الػقت السشاسب تحقيق إنجازات

 عب األخخػ.الذُ 

 :اليةالؽ الػالية
 صرشع القرخارعسميرة  تيدريخمرغ خربلل )أ( ترػفيخ التحمريبلت العمسيرة والتقشيرة ل لبلتفاقية وبخوتػكػلييرا تقجيع الجعع

 األحيائيررررةوالدرررربلمة  ،تقاسررررع السشررررافعو  الحرررررػل )ج( دمررررج ؛يغالبخوتػكررررػل لتشفيررررحشفيررررح؛ )ب( تقررررجيع الررررجعع والت
الستكاممررة  )د( تررػفيخ مررجخبلت لمعسميررات التفاقيررة؛فرري عسررل ا السدررتجام السررألػفاالسررتخجام و  التقميجيررة ارفوالسعر
  .بأكسميا ألمانةاالشصا   عمى

 .صشع القخارعسمية وعمسي لتيديخ  تقشيخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقجيع تقاري 3-1 األىجاف الػضيفية
 .لبلتفاقيات والبخوتػكػليغتػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي  3-4

 األنذطة اارشادية
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اجتساعرات مرؤتسخ  فريقخب بالا القزاي اتمشاقذ تحجيج بشػد ججول األعسال التي يسكغ أن تدتفيج مغ 1-2-3
 والييئات الفخعيةفي البخوتػكػليغ  كاجتساع لؤلشخافالعامل  فومؤتسخ األشخا األشخاف

 قصاع المحجدة  العسميات الخئيديةىيئة ج التشػع البيػلػجي في تعديد دم 2-1-2

 الذخاكات الخارجية الخوابط/

 

، السعشرري باألفخقرة العاممررةمكتررب مرؤتسخ األشرخاف و  كشػلػجيرة؛التقشيررة التو  لمسذرػرة العمسيرة مكترب الييئرة الفخعيررة
فخيررق االسررتعخاض مانررة و ؛ واألفخيررق االستذررارؼ العمسرري والتقشرري؛ والبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررةو األشررخاف؛ و 

ة الييئررة الفخعيررو ، بذررأن تغيررخ السشرراخ اإلشاريررةالستحررجة  األمررعأمانررة اتفاقيررة و التفاقيررة رامدررار؛ العمسرري والتقشرري 
المجشرررة و سكافحرررة التررررحخ، ل األمرررع الستحرررجة وأمانرررة اتفاقيرررة ليرررا؛ التابعرررة لمسذرررػرة العمسيرررة والتقشيرررة والتكشػلػجيرررة

وأمانررة اتفاقيررة التجرررارة  التررابعتيغ ليررا؛والمجشررة السعشيررة بررالعمػم والتكشػلػجيررا تفاقيررة االاسررتعخاض السعشيررة بتشفيررح 
ومخكرد تشسيرة األراضري  ات؛الشباترب ةتيرا السعشيرلجشو  براالنقخاضالسيجدة الشباتات البخية و  الجولية بأنػاع الحيػانات

مشطسرررة األغحيرررة و  ؛مشترررجػ األمرررع الستحرررجة السعشررري بالغابررراتو  ؛بخنرررامج األمرررع الستحرررجة اإلنسرررائيل الترررابع الجافرررة
طسرة الررحة مشو  ؛السشطسرة العالسيرة لررحة الحيرػانو  ؛الييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشراخو  ؛والدراعة
 ؛السشتجػ الحكػمي الرجولي لمعمرػم والدياسرات السعشري برالتشػع البيػلرػجي وخرجمات الرشطع اإليكػلػجيرةو  ؛العالسية

المجشرررة العالسيرررة لمسشررراشق السحسيرررة و  ؛ات الحكػميرررة الجوليرررة األخرررخػ والسشطسررر ؛وىيئرررات األمرررع الستحرررجة األخرررخػ 
خررريغ السعشري براألنػاع الغازيرة الترابع لمجشرة بقراء األنرػاع وفخيرق الست ،بلتحراد الرجولي لحفرع الصبيعرةل التابعرة

والسشطسررررة الجوليررررة السعشيررررة بالدراعررررة والعمررررػم  ؛سعمػمررررات التشررررػع البيػلررررػجيلالعررررالسي سخفررررق الو فرررري االتحرررراد؛ 
مجسػعرات الترراري  ؛ و الجردر حفرع ىيئرةالقياسرية؛ و خفرق تشسيرة التجرارة وم ؛مشطسرة التجرارة العالسيرةو  البيػلػجيرة؛

محسيررات و  ؛ميػندرركػوبخنررامج اإلندرران والسحرريط الحيررػؼ لواتفاقيررة التررخاث العررالسي،  ؛والحررجائق الشباتيررةصبيعرري ال
األصررمية، و السحميررة والسجتسعررات  ؛اإلقميسيررة اإليكػلػجيررةوالذرربكات  ؛واتفاقيررة األنررػاع السيرراجخة ؛السحرريط الحيررػؼ 

؛ محفرررعلالجوليرررة سشطسرررة ؛ والالصبيعرررة حفرررعة مشطسررر السعشيرررة برررالحفع مثرررلالجوليرررة  والسشطسرررات غيرررخ الحكػميرررة
والرررشجو  العررالسي لحسايررة الصيررػر،  لحسايررةالجوليررة سشطسررة وال ،الشباتررات والحيػانررات والسشطسررة الجوليررة لحفررع

العمػم برؤلراضري الخشبرة وغيخىرا مرغ السشطسرات السختررة والسشطسرة الجوليرة ل ؛معيج السػارد العالسيةو  الصبيعة؛
 .الييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشاخ في ذلظ، عمى وجو الخرػص،والتكشػلػجيا، بسا 

  مداعج لذؤون السػضفيغ 5-خ عمػضف رئيدي؛  1-مج الػضائف السػافق عمييا
 :(بخامج العسل في إشارالسيدانية األساسية  فيالسػضفيغ  تكاليف وجسيعشاممة ما سبق ) تكاليف السػضفيغ: -1 السػارد السصمػبة

 دوالر 4 362 600: 2018  دوالر 4 266 900: 2017
 (:2) الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجيةجتساعات ا -2

   دوالر 500 000: 2018  دوالر 310 000: 2017

 )ؼ(8 جتساعات الفخيق العامل السعشي بالسادةا -3

 دوالر 250 000: 2017

 :لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجيةالييئة الفخعية جتساعات مكتب ا -4
 دوالر 35 000: 2018  دوالر 35 000: 2017

 ((1( وبخوتػكػل ناغػيا )2) الدبلمة األحيائيةبخوتػكػل ) جتساعات لجشة االمتثالا -5
 دوالر 75 000: 2018  دوالر 45 000: 2017

تقاسرررع و  غخفررة تبرررادل السعمػمرررات بذررأن الحررررػلو  األحيائيرررة شررراممة السترررخجسيغ لغخفررة تبرررادل معمػمرررات الدرربلمة) االستذرراريػن  -6
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 (السشافع

 دوالر 70 000: 2018  دوالر 70 000: 2017
 :لدفخ في ميام رسسيةا -7

 دوالر 165 000: 2018  دوالر 165 000: 2017
 العسل اإلضافيو  السداعجة السؤقتة -8

   دوالر 50 000: 2018  دوالر 50 000: 2017

السيدانيرررة مرررػارد مرررغ خرررارج 
 األساسية

 BZالرشجكؽ االستئساني 

االقتررادات التري تسرخ و  الشامية البمجان)مذاركة  الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجيةاجتساعات 
  بسخحمة انتقالية(

 أمخيكيدكالر  5 474 111: 07107-7171

 الدياساتو  شعبة دعع العمػمعسل  عمى بخامج عامةنطخة  )ب(

نطررررررخة عامررررررة عمررررررى 
 السدؤوليات

 ؛يغالتشفيحي يااالتفاقية وبخوتػكػليتيديخ وضع الدياسات مغ قبل األشخاف، مع األخح بعيغ االعتبار أىجاف )أ( 
مؤتسخ األشخاف العامل ستدامشة لسؤتسخ األشخاف و الجتساعات االفي  مػضػعية)ب( تػفيخ مجخبلت عمسية وتقشية 

 ،ألمانةانصا   عمى والعسمياتيغ؛ في البخوتػكػل كاجتساع لؤلشخاف
لخصط في احجدة والسؤشخات السىجاف األ خاصةو  ات الػششية واإلقميسية وغيخىا،وتقييع اإلجخاء استعخاض تيديخ)ج( 

 ؛األحيائية تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛ بسا في ذلظ الدبلمةفي االستخاتيجية، 
، وبشاء لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية الييئة الفخعيةبستعمقة )د( تػفيخ مجخبلت مػضػعية حػل القزايا ال

 جان االمتثال؛لو ، والتػعية والسذاركة العامة القجرات، وتبادل السعمػمات، والقزايا العمسية والتقشية
واألحكام  ؼ()8ادة بالس، والفخيق العامل السعشي لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية )ه( تشطيع وخجمة الييئة الفخعية

 يغ؛في البخوتػكػل العامل كاجتساع لؤلشخافالسترمة بيا، واجتساعات مؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف 

 :الستخجام السدتجاماو  وحجة الحفع )ج(

 :الؽالية 
ية الجولية ، والعسميات الحكػمالسرمحةالعمسية والتقشية لجعع األشخاف وأصحاب والتحميبلت تصػيخ وتشديق السجخبلت 

وتشفيح اتفاقية التشػع البيػلػجي مغ خربلل خصتيرا االسرتخاتيجية لمتشرػع  صشع القخارفي ذات الرمة والسشطسات الذخيكة 
 البيػلػجي

 :مدؤكليات الؽحجة

يا باإلشرررارة عمررررى وجررررو أىررررجافو بالخصررررة االسرررتخاتيجية لمتشررررػع البيػلرررػجي،  الستعمرررقتشدررريق العسررررل العمسررري والتقشرررري )أ( 
التشرػع البيػلرػجي و  ،الدراحميالبحرخؼ و التاليرة: التشرػع البيػلرػجي  الذراممةوالقزرايا إلى البرخامج السػاضريعية  الخرػص
التشػع البيػلرػجي لمجبرال، والتشرػع البيػلرػجي الدراعري )بسرا و  ،الجافة وشبو الخشبة التشػع البيػلػجي لؤلراضيو  ،لمغابات
؛ ةع اإليكػلػجيرالبيػلرػجي الجردرؼ، واسرتعادة الرشط، والتشرػع الجاخميرةسيراه لم التشرػع البيػلرػجيو  ،الػقػد الحيػؼ(في ذلظ 

 ،نيررج الشطررام اإليكػلررػجي، والسشرراشق السحسيررة، وتقيرريع األثررخ، واالسررتخجام السدررتجامو غيررخ السشرراخ والتشررػع البيػلررػجي، وت
مررػر أخررخػ، ؛ مررغ برريغ أاتع الشباترروالتعرراون التقشرري والعمسرري، والقزررايا الججيررجة والشاشررئة، واالسررتخاتيجية العالسيررة لحفرر

  ؛غ األشخافالرادرة عػاليات المغ االتفاقية و  25و 18و 14و 12و 10و 9و 8و 7 ػادتسذيا مع الس
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تقرجيع و  تػثيرقالمرا يخرز بسرا فري ذلرظ  والتقشيرة والتكشػلػجيرة لمسذرػرة العمسيرة الييئرة الفخعيرةميام  تيديخ)ب( تشديق و 
 لسشطسات ذات الرمة؛مع األشخاف وا والتػاصلالخجمات 

 ؛ةتقشيالالخبخاء/االجتساعات  وحمقات عسل)ج( تشطيع وخجمة وتػفيخ السجخبلت الجتساعات 
الحكػمية الجولية األخخػ مغ خبلل تػفيخ مجخبلت عمسية وتقشية لمسزري قرجما  والسشتجيات)د( السذاركة مع العسميات 

 التشػع البيػلػجي؛ ات بذأنخصاب الدياسب
الخبررخاء مررغ أجررل تعديررد الذررخاكات العمسيررة  أفخقررةو وأصررحاب السرررمحة،  ،ذات الرررمةع السشطسررات مرر التػاصررل)ه( 

 ؛السجاالت السحكػرة في الفقخة )أ( ضسغوالتقشية والتشديق بيغ الػكاالت 
 والتشدريق والتعراون لزسان التززر  األمانة نصا جعع االستخاتيجيات واألنذصة عمى ل فيخ مجخبلت عمسية وتقشية)و( تػ 
 ؛فعالبذكل 

الذرخاكات العمسيرة والتقشيرة، وآليرات  تيدريخ)ز( تقجيع الجعع العمسي والتقشي لؤلشخاف مغ خربلل أنذرصة بشراء القرجرات، و 
  تبادل السعمػمات.

 .صشع القخارعسمية وعمسي لتيديخ  تقشيتقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل  3-1 :األىجاف الػضيفية
 ػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ.ت 3-4

 األنذصة اإلرشادية
اجتساعرررات مرررؤتسخ  برررالقخب فررريالقزرررايا  اتتحجيرررج بشرررػد جرررجول األعسرررال التررري يسكرررغ أن تدرررتفيج مرررغ مشاقذررر 1-2-3

 .والييئات الفخعيةػليغ في البخوتػك العامل كاجتساع لؤلشخاف فومؤتسخ األشخااألشخاف 
 .ىيئة العسميات الخئيدية محجدة القصاعتعديد دمج التشػع البيػلػجي في  2-1-2

 األنذصة:
وحرررررررررررررررررجة الحفرررررررررررررررررع 
  واالستخجام السدتجام

ع البيؽلػؽجي شػاممة تعسػيػ التشػؽ  7171-7100اجخاءات االستخاتيجية الخامية لتعديد تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشػؽع البيؽلػؽجي ا
 داخل كعبخ القطاعات السختمفة

 

 )أ(88، الفقخة 0/4 حلمتشفيتؽصية الهيئة الفخعية 

تعديد التعاون مع مشطسرة األغحيرة والدراعرة لؤلمرع الستحرجة والذرخكاء اآلخرخيغ السعشيريغ فري جسيرع السجراالت الستررمة 
 ؛بتشفيح ىحا السقخر

 ب()88، الفقخة 0/4 حلمتشفيتؽصية الهيئة الفخعية 

إحالة ىحا السقخر إلى عشاية مؤتسخ ولجان الدراعة ومرايج األسساك والحخاجة وىيئة السػارد الػراثية لؤلغحية والدراعرة 
التابعرررة لسشطسرررة األغحيرررة والدراعرررة لؤلمرررع الستحرررجة، ولجشرررة األمرررغ الغرررحائي العرررالسي، ومشترررجػ األمرررع الستحرررجة السعشررري 

 ؛بالغابات، والييئات األخخػ السعشية
 )ج(88، الفقخة 0/4 حلمتشفيية الهيئة الفخعية تؽص

إعجاد مديرج مرغ اإلرشرادات عرغ مفيرػم "االسرتجامة" فري األغحيرة والدراعرة فيسرا يتعمرق برالتشػع البيػلرػجي، ونذرخىا عمرى 
األشررخاف، بالتعرراون مررع مشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع الستحررجة والذررخكاء اآلخررخيغ السعشيرريغ، وتعديررد وتقػيررة الررجعع 

تبررادل السعمػمررات ذات الرررمة ونقررل التكشػلػجيررا فيسررا برريغ األشررخاف، وال سرريسا لمبمررجان الشاميررة، اسررتشادا إلررى السبررادرات ل
 ؛وبسا يتفق مع االلتدامات الجولية حيثسا أمكغ 11/25و 10/32القائسة مثل مبادرة ساتػياما، بسا يتفق مع السقخريغ 

 )د(88 ، الفقخة0/4 حلمتشفيتؽصية الهيئة الفخعية 
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إتاحة اإلرشادات واألدوات القائسة ذات الرمة بسعالجة اعتبارات التشػع البيػلػجي في القصاعات ذات الرمة، بسا فري 
 ؛ذلظ الدراعة، والحخاجة، ومرايج األسساك وتخبية األحياء السائية، مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات في االتفاقية

 
تؽقعات العالسية لمتشؽع البيؽلؽجي كالتقاريخ ذات الرمة، بسا في ذلغ ما لتعم  بتعسيػ التشؽع البيؽلؽجي عبخ آثار نتائج ااصجار الخابع مؼ ال

 مختمف القطاعات

 

 (4)د()9، الفقخة 09/0 لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجيةتؽصية الهيئة الفخعية 

ع الخابرع عذرخ لسرؤتسخ األشرخاف عرغ كيفيرة االسررتفادة تقرجيع خيرارات إلرى الييئرة الفخعيرة فري اجتسراع يعقرج قبرل االجتسرا
عمررى نحررػ أفزررل مررغ بررخامج العسررل الحاليررة لسديررج مررغ تعديررد تشفيررح االتفاقيررة فرري ضررػء تعسرريع االحتياجررات والخصررة 

 ؛2020-2011االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 
 

 ي لمتشؽع البيؽلؽجيأهجاؼ أيذ التشؽع البيؽلؽجي لمغابات: دكر السشعسات الجكلية في دعػ تحقي 
 

 ، الفقخة )ز(09/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية إلى مؤتسخ األطخاؼ 

د التعرراون مررع أعزرراء الذررخاكة التعاونيررة فرري مجررال الغابررات، بسررا فرري ذلررظ أمانررة مشتررجػ األمررع الستحررجة السعشرري يررتعد 
خػ ذات الرررمة، مررغ أجررل االسررتجابة الكاممررة لصمبررات مررؤتسخ األشررخاف بالغابررات، وكررحلظ السشطسررات والسبررادرات األخرر

، لجعع تشفيح ىرحا السقرخر، وتقرجيع تقخيرخ عرغ التقرجم السحرخز إلرى الييئرة الفخعيرة 12/6مغ السقخر  21الػاردة في الفقخة 
ع يُعقج قبل االجتسراع الخابرع لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية أو الييئة الفخعية لمتشفيح، حدب االقتزاء، في اجتسا

 ؛عذخ لسؤتسخ األشخاف
 

 مؼ أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 07ك 00التقجـ السحخز نحؽ تحقي  الهجفيؼ 
 

 )أ(7، الفقخة 71/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

 أدناه: إعجاد إرشادات شػعية بذأن العشاصخ السحكػرة
ق السحسية وتجابيخ الحفع الفعالة األخخػ القائسة عمى أساس السشراشق، مرع مخاعراة العسرل السشفرح فري السشاش (1)

 االتحاد الجولي لحفع الصبيعة وىيئات الخبخاء األخخػ السشاسبة؛
الترررجابيخ اإلضرررافية لتعديرررد إدمررراج السشررراشق السحسيرررة وترررجابيخ الحفرررع الفعالرررة األخرررخػ القائسرررة عمرررى أسررراس  (2)

 في السشاضخ الصبيعية األرضية والسشاضخ الصبيعية البحخية األوسع نصاقا؛ السشاشق،
 تعسيع السشاشق السحسية وتجابيخ الحفع الفعالة األخخػ القائسة عمى أساس السشاشق عبخ القصاعات؛ (3)
خؼ نسرراذج الحػكسررة الفعالررة إلدارة السشرراشق السحسيررة، بسررا فرري ذلررظ اإلنررراف، مررع مخاعرراة العسررل الررحؼ يجرر (4)

 ؛)ؼ(8االضصبلع بو في إشار السادة 

 )ب(7، الفقخة 71/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

لتقجيع مذػرة عمسيرة وتقشيرة بذرأن التعخيرن، ونيرج اإلدارة وتحجيرج ترجابيخ الحفرع الفعالرة  تشطيع حمقة عسل تقشية لمخبخاء
 ؛مغ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي 11دورىا في تحقيق اليجف األخخػ القائسة عمى أساس السشاشق و 
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 )ج(7، الفقخة 71/0تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تقجيع تقخيخ عغ التقجم السحخز بذأن ما ورد أعبله إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع 
 ؛االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخافيعقج قبل 

 
 التشؽع البيؽلؽجي البحخي كالداحمي: السشاط  البحخية السهسة إيكؽلؽجيا أك بيؽلؽجيا

 

 7، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

إلررى  فرري اجتساعيررا العذررخيغ والتقشيررة والتكشػلػجيررة لمسذررػرة العمسيررة التقرراريخ السررػجدة الترري أعررجتيا الييئررة الفخعيررة تقررجيع
: وضررع 69/292الجسعيررة العامررة لؤلمررع الستحررجة، وخاصررة لجشتيررا التحزرريخية السشذررأة بسػجررب قررخار الجسعيررة العامررة 

حفرع التشرػع البيػلرػجي البحرخؼ واسرتخجامو بذرأن صظ دولي ممدم قانػنا في إشار اتفاقية األمع الستحجة لقانػن البحار 
درتجام فرري السشراشق الػاقعررة خرارج الػاليررة القزرائية الػششيررة، فزربل عررغ األشرخاف والحكػمررات األخرخػ والسشطسررات الس

، 12/22و 11/17و 10/29الجولية ذات الرمة بسا يتساشى مع الغخض واإلجخاءات السشرػص عمييا في السقخرات 
تطسرة لئلبربل  عررغ حالرة البيئرة البحخيرة وتقييسيرا عمررى بالعسميرة السشالجررامع السعشري تقراريخ إلرى الفخيرق العامرل وتقرجيع ال

 ؛االقتراديةو  الرعيج العالسي، بسا في ذلظ الجػانب االجتساعية
 6، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

يرا أو بيػلػجيرا مرغ خربلل تشطريع تيديخ وصف السشاشق التي تدتػفي معاييخ السشاشق البحخية السيسة إيكػلػج مػاصمة
 ؛حمقات عسل إقميسية أو دون إقميسية إضافية في السشاشق التي تخغب فييا األشخاف أن تعقج حمقات عسل

 8، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

، وفقررا لئلرشررادات الرررادرة عررغ أفخقررة الخبررخاء وإنذرراءتيدرريخ تشفيررح الخيررارات العسميررة السذررار إلييررا فرري الفقررخة أعرربله، ]
، السخفرق الثالرث 8/10السػحجة لمييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية )السقخر  التذغيلالػاردة في شخيقة 

الرػاردة  )ح(( فخيق استذارؼ غيخ رسسي يعشرى بالسشراشق البحخيرة السيسرة إيكػلػجيرا أو بيػلػجيرا، وفقرا لبلختراصرات
في السخفق الثاني مغ مذخوع ىحا السقخر، رىشا بتػافخ السرػارد الساليرة، وتقرجيع تقراريخ عرغ التقرجم السحرخز وتقرجيع نرػاتج 
أعسالرررو بعرررج استعخاضررريا مرررغ قبرررل الشطرررخاء لكررري يشطرررخ فييرررا خررربلل اجتسررراع لمييئرررة الفخعيرررة لمسذرررػرة العمسيرررة والتقشيرررة 

 عذخ لسؤتسخ األشخاف؛والتكشػلػجية يدبق االجتساع الخابع 
 9، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

، بالتعاون مرع األشرخاف، والحكػمرات األخرخػ والجيرات السانحرة والسشطسرات ذات الررمة، والذرعػب األصرمية استخجام
جيررة فرري تصبيررق معرراييخ السشرراشق البحخيررة السيسررة اسررتخجام السعررارف التقمي بذررأن يوالسجتسعررات السحميررة الررجليل التررجريب

 ؛إيكػلػجيا أو بيػلػجيا مغ خبلل تشطيع أنذصة تجريبية حدب االقتزاء، ورىشا بتػافخ السػارد السالية
 01، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

العمسيرررة والتقشيرررة بذرررأن حالرررة التشرررػع البيػلرررػجي البحرررخؼ  يبلتالتحمرررالخبرررخات فررري مجرررال إجرررخاء  إتاحرررة معمػمرررات عرررغ
، التي وصفت بأنيا تدرتػفي معراييخ السشراشق االختراصات الػششيةأو  الػالياتوالداحمي في السشاشق الػاقعة تحت 

 عرغ شخيرقيا، البحخية السيسة إيكػلػجيا أو بيػلػجيا والػاردة في مدتػدع السشاشق البحخية السيسة إيكػلػجيا أو بيػلػج
 ؛آلية غخفة تبادل السعمػمات مغ خبللتقجيع تقاريخ وششية و/أو تقاريخ شػعية، 
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 00، الفقخة 71/3تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ئسرة، بسرا تجابيخ ضسان حفع التشػع البيػلػجي واستخجامو السدتجام عغ شخيق تشفيرح األدوات السبلإتاحة معمػمات عغ 
ة يرلبيئا اتتقييسرالاآلثار البيئيرة و  اتوتقييسمثل السشاشق البحخية السحسية ، السشاشقفي ذلظ أدوات اإلدارة القائسة عمى 

، وتبادل خبخاتيا عشج اتخاذ ىرحه الترجابيخ مرغ خربلل تقراريخ وششيرة وتقراريخ شػعيرة، مرغ خربلل آليرة غخفرة ةاالستخاتيجي
 ؛تبادل السعمػمات

 
 جدة طؽعية بذأف التشؽع البيؽلؽجي في مشاط  السيال الباردة الؽاقعة نسؼ نطاؽ اختراص االتفاقيةخطة عسل مح

 

 6، الفقخة 71/4تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ي السخفررق ، بالتعرراون مررع األشررخاف، والحكػمررات األخررخػ والسشطسررات ذات الرررمة، تشفيررح خصررة العسررل الررػاردة فررتيدرريخ
ىحا التشفيح ودعسرو بػسرائل مشيرا تيدريخ أنذرصة بشراء القرجرات، رىشرا بترػافخ السرػارد الساليرة،  وتذجيعالثاني بيحا السقخر 

وتذررارك السعمػمررات عررغ الخبررخات والررجروس السدررتفادة مررغ تشفيررح خصررة العسررل، بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل التعرراون مررع 
لسشطسررة البحخيرة الجوليرة، والدررمصة الجوليرة لقراع البحررار، ومشطسرات البحررار مشطسرة األغحيرة والدراعررة لؤلمرع الستحرجة، وا

 ؛اإلقميسية، والييئات اإلقميسية السعشية بإدارة مرايج األسساك والسشطسات األخخػ ذات الرمة
 

 كالداحميمعالجة آثار الحطاـ البحخي كالزؽناء تحت الساء الشاجسة عؼ األنذطة البذخية عمى التشؽع البيؽلؽجي البحخي 
 

 7، الفقخة 71/5تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تجسيع وتػليف ونذخ الخبخات، بسا في ذلرظ البحرػث العمسيرة الستعمقرة باآلثرار الزرارة لمزػضراء  عمى مػاصمة العسل
إلرررى االحتياجرررات العمسيرررة السحرررجدة،  برررادل، اسرررتشاداوإعرررجاد وتتحرررت السررراء عمرررى التشرررػع البيػلرررػجي البحرررخؼ والدررراحمي، 

بالتعاون مع األشخاف، والحكػمات األخخػ والسشطسات ذات الررمة، إرشرادات ومجسػعرة أدوات عسميرة بذرأن الترجابيخ 
الخاميررة إلررى تجشررب وتقميررل وتخفيررف تمررظ اآلثررار الزررارة، وجعررل ىررحا التجسيررع، وكررحلظ اإلرشررادات ومجسػعررة األدوات 

حة لكي تشطخ فييا الييئة الفخعيرة لمسذرػرة العمسيرة والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري اجتسراع مقبرل يعقرج السذار إلييا أعبله متا
 ؛قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف

 )أ(9، الفقخة 71/5تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

طسررات ذات الرررمة، بسررا فرري ذلررظ السشطسررة البحخيررة الجوليررة، تيدرريخ التعرراون برريغ األشررخاف، والحكػمررات األخررخػ والسش
لذررؤون السحيصررات  ومشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع الستحررجة، وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة، وشررعبة األمررع الستحررجة

سيرة مشطسات البحار اإلقميسية والييئات السخترة األخخػ، بسا في ذلظ في إشرار خصرط العسرل اإلقميو وقانػن البحار، 
بذأن القسامة البحخية، بذأن تصبيق تجابيخ في إشار الػالية القزائية لؤلشخاف والحكػمات األخخػ والػاليرات السدرشجة 
لمسشطسرات الحكػميررة الجوليررة، لسشررع وتخفيرف اآلثررار الزررارة لمحصررام البحررخؼ عمرى التشررػع البيػلررػجي البحررخؼ والدرراحمي 

ي اإلرشادات العسمية الصػعية الػاردة في السخفق بسذخوع السقخر ىرحا، عرغ والسػائل، بسا في ذلظ التجابيخ الستزسشة ف
 ؛شخيق تيديخ تبادل الخبخات والسعمػمات ومجسػعات األدوات وأفزل السسارسات

 )ب(9، الفقخة 71/5تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

أقرل البمرجان نسرػا والرجول الجدريرة الررغيخة الشاميرة، وكرحلظ  ال سريساميرة، و تيديخ تػفيخ فرخص بشراء القرجرات لمبمرجان الشا
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بمجان التحػل االقترادؼ، لتشفيح تجابيخ لسشع وتخفيف اآلثرار الزرارة السحتسمرة لمحصرام البحرخؼ عمرى التشرػع البيػلرػجي 
لترررجابيخ الستزرررسشة فررري البحرررخؼ والدررراحمي والسػائرررل، فررري السشررراشق الػاقعرررة تحرررت واليتيرررا القزرررائية، بسرررا فررري ذلرررظ ا

 ؛اإلرشادات العسمية الصػعية الػاردة في السخفق بسذخوع السقخر ىحا
 

 التخطيط السكاني البحخي كمبادرات التجريب
 

 4، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

االسرتشاد إلرى نترائج حمقرة العسرل السذرار بكراني البحرخؼ، زيادة تػحيج وتكسيل اإلرشادات القائسة بذرأن التخصريط الس)أ( 
أعبله، مغ خبلل التػاصل عبخ اإلنتخنت، وحمقات عسل الخبخاء، وتجسيرع دراسرات الحالرة، والتفاعرل  1إلييا في الفقخة 

 إقامررة روابررط مررع األعسررال األخررخػ فرري إشررار )ب( غيررخ الخسررسي فيسررا برريغ الخبررخاء و/أو اسررتعخاض الخبررخاء األقررخان؛
استكذررراف الفرررخص الستاحرررة الختبرررار  )ج( االتفاقيرررة أو غيخىرررا مرررغ االتفاقرررات والبرررخامج الجولية/اإلقميسيرررة ذات الررررمة؛

اإلرشررادات وأفزررل السسارسررات ولتيدرريخ فررخص تشسيررة القررجرات، بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل حمقررات عسررل لتشسيررة القررجرات، 
ششيررة أو دون اإلقميسيررة أو اإلقميسيررة فرري تشفيررح التخصرريط تجسيررع الخبررخات الػ  )د( فزبل عغ التشفيح عمى أرض الػاقع؛

السكرراني البحررخؼ، بالتعرراون مررع األشررخاف والحكػمررات األخررخػ، ونذررخىا مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات فرري 
 ؛لتبادل السعمػمات اإلنتخنتاالتفاقية واآلليات ذات الرمة عمى 

 5، الفقخة 71/6كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية 

أعربله إلرى الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة العمسيرة  4رفع تقخيرخ عرغ التقرجم السحرخز فري مجرال التعراون السذرار إليرو فري الفقرخة 
 ؛والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يُعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف

 )أ(6، الفقخة 71/6شية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتق

دعررػة األشررخاف، والحكػمررات األخررخػ والسشطسررات ذات الرررمة، والسبررادرات وأصررحاب السرررمحة بسررا فرري ذلررظ مشطسررة 
األغحية والدراعة لؤلمع الستحجة، والمجشة األوقيانػغخافية الحكػمية الجولية، والسشطسرة البحخيرة الجوليرة، والدرمصة الجوليرة 

ر، وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة، واتفاقيررات البحررار اإلقميسيررة وخصررط عسميررا، والييئررات اإلقميسيررة لسرررايج لقرراع البحررا
األسرررساك، والذرررعػب األصرررمية والسجتسعرررات السحميرررة، إلرررى تقرررجيع معمػمرررات، حدرررب مقتزرررى الحرررال، عرررغ الخبرررخات 

تصبيرررق التخصررريط السكررراني البحرررخؼ أو والرررجروس السدرررتفادة عمرررى السدرررتػيات الرررػششي واإلقميسررري ودون اإلقميسررري فررري 
 11و 10و 6األىرجاف  ال سريساالتجابيخ األخخػ لتعديد الحفع واإلدارة، دعسا لتحقيق أىجاف أيذي لمتشرػع البيػلرػجي، 

 ؛، في السشاشق البحخية والداحمية12و
 )ب(6، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

وتػليف التقجيسات مغ األشخاف، والحكػمات األخخػ والسشطسات ذات الرمة وأصحاب السررمحة، إلرى جانرب تجسيع 
 ؛السعمػمات العمسية والتقشية اإلضافية

 )ج(6، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

)ب( أعرربله، لشطرررخ الييئررة الفخعيررة لمسذرررػرة العمسيررة والتقشيرررة 6 التجسيع/التػليررف السذرررار إليررو فرري الفقرررخة الفخعيررةتقررجيع 
 ؛والتكشػلػجية في اجتساع الحق يُعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف

 )أ(7، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ششي بذأن وضع نطع تسثيمية مرغ الػجيرة اإليكػلػجيرة ومتخابصرة تجسيع الخبخات والجروس السدتفادة عمى السدتػػ الػ 



 UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12/Add.1 

Page 22 
 

بذكل جيج لمسشاشق البحخية السحسية وغيخىا مرغ ترجابيخ الحفرع الفعالرة القائسرة عمرى أسراس السشراشق وإدارة ىرحه الرشطع 
ألوسرع نصاقرا، والتجابيخ برػرة فعالة ومشرفة، وإدماجيا فري السشراضخ الصبيعيرة األرضرية والسشراضخ الصبيعيرة البحخيرة ا

 ؛كإسيام في حمقة مغ حمقات عسل الخبخاء
 )ب(7، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تشطيع حمقة عسل لمخبخاء لتػحيج السعمػمات العمسية والتقشية عغ مختمف الشُيج الستبعة فري تقيريع السدراىسة فري تحقيرق 
شاشق البحخية السحسية وغيخىا مغ ترجابيخ الحفرع الفعالرة القائسرة عمرى أسراس السشراشق، فزربل الستعمق بالس 11اليجف 

عغ إدماجيا في السشاضخ الصبيعية األرضرية والسشراضخ الصبيعيرة البحخيرة األوسرع نصاقرا، وإثبرات فعاليرة ىرحه الرشُيج فري 
 ؛التشسية السدتجامةمغ أىجاف  14مغ اليجف  5عسمية التقييع، والشطخ أيزا في تشفيح الغاية 

 )ج(7، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

)أ( أعربله، وتقخيرخ حمقرة عسرل الخبرخاء السذرار إليرو فري الفقرخة 6تقجيع تجسيع السعمػمات السذار إليو فري الفقرخة الفخعيرة 
مسية والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري اجتسراع الحرق يُعقرج قبرل االجتسراع )ب( أعبله لشطخ الييئة الفخعية لمسذػرة الع6الفخعية 

 ؛الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف
 8، الفقخة 71/6تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

السدتجام  معمػمات وخبخات بخرػص معاييخ لمسشاشق البحخية السيسة اجتساعيا أو ثقافيا ولحفطيا واستخجاميا تجسيع
فرري حررج ذاتيررا، وبالتحجيررج، عشررجما تتفررق مررع السشرراشق الترري تدررتػفى معرراييخ السشرراشق السيسررة إيكػلػجيررا أو بيػلػجيررا أو 

 ؛معاييخ أخخػ مذابية، وإتاحتيا مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات
 

 التشؽع البيؽلؽجي كتغيخ السشاخ
 

 01، الفقخة 71/01كالتكشؽلؽجية  تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية

بالتعرررراون مرررع السشطسررررات ذات الرررررمة، مبرررادغ تػجيييررررة شػعيررررة بذرررأن ترررررسيع الررررشيج السعتسرررجة عمررررى الررررشطع إعرررجاد 
إزاء التكيف مع تغيخ السشراخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث، وتشفيرحىا الفعرال، لشطرخ الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة  اإليكػلػجية

 ؛ػلػجية قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخافالعمسية والتقشية والتكش
 00، الفقخة 71/01تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ضسان أن السبادغ التػجييية الصػعية تخاعي اإلرشادات القائسة، بسا في ذلظ تمظ التي أعجت فري إشرار اتفاقيرة التشرػع 
تتزرسغ  وأنالستحجة لسكافحة الترحخ واتفاقية األمرع الستحرجة اإلشاريرة بذرأن تغيرخ السشراخ، البيػلػجي، واتفاقية األمع 

إزاء التكيرف مرع تغيرخ السشراخ والحرج  اإليكػلػجيرةأدوات لتقييع فعالية الشيج السعتسجة عمى الشطع  أ( ) السعمػمات التالية:
إزاء  اإليكػلػجيرررةيج السعتسرررجة عمرررى الرررشطع تررررسيع وتشفيرررح الرررش ب( ) مرررغ مخررراشخ الكرررػارث عمرررى مختمرررف السدرررتػيات؛

 التكيرررف والحرررج مرررغ مخررراشخ الكرررػارث عمرررى مختمرررف السدرررتػيات، بسرررا فررري ذلرررظ السدرررتػيات دون الػششيرررة والسحميرررة؛
إزاء  اإليكػلػجيررةالسقايزررات فرري تررػفيخ مختمررف خررجمات الررشطع اإليكػلػجيررة وحررجود الررشيج السعتسررجة عمررى الررشطع  ج( )

أدوات ومؤشرخات لخصرج فاعميرة الرشيج السعتسرجة عمرى الرشطع  )د( والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛ التكيف مع تغيرخ السشراخ
خيرارات لرجمج نيرج الدياسرات البجيمرة فري  (ى) اإليكػلػجية إزاء التكيرف مرع تغيرخ السشراخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛

دمرج  )و( والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛الشيج السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجية إزاء التكيف والتخفيف مغ تغيخ السشاخ 
السعرررارف والتكشػلػجيرررات والسسارسررررات والجيرررػد السبحولررررة مرررغ الذررررعػب األصرررمية والسجتسعررررات السحميرررة ذات الرررررمة 
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معمػمرات عرغ الػسرائل التري تدرتخجم الرشيج  )ز( بسعالجة تغيخ السشاخ واآلثرار عمرى التشرػع البيػلرػجي واالسرتجابة ليرا؛
 ؛يكػلػجية إزاء التكيف مع تغيخ السشاخ والحج مغ مخاشخ الكػارث مع البشية التحتية القػيةالسعتسجة عمى الشطع اإل

 07، الفقخة 71/01تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ذلرظ يذرسل مػاصمة تعديرد أوجرو الترززر مرع أمانرة اتفاقيرة األمرع الستحرجة اإلشاريرة بذرأن تغيرخ السشراخ، مرع ضرسان أن 
زيادة السعارف وتذارك السعمػمات، واإلرشادات واألدوات التي أعجت في إشار اتفاقية التشػع البيػلػجي السترمة بزثار 
تغيررخ السشرراخ عمررى التشررػع البيػلررػجي ودور الررشطع اإليكػلػجيررة لمتكيررف والتخفيررف مررغ تغيررخ السشرراخ والحررج مررغ مخرراشخ 

 الكػارث، بيجف تحجيج الحمػل السسكشة؛
 03، الفقخة 71/01تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

زيادة تعديد أوجو التززر بيغ عسل االتفاقية بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية، والشيج السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجية 
ػر األراضري واإلدارة السدرتجامة لؤلراضري إزاء التكيف والتخفيف مغ تغيخ السشاخ والعسل بذأن تحييج اإلسيام في ترجى

في إشار اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ وضرسان االتدرا  مرع الرشيج ذات الررمة فري إشرار الييئرات األخرخػ 
 ؛في األمع الستحجة

 )أ(7، الفقخة 07/71السقخر 

والحرررج مرررغ مخررراشخ الكرررػارث، مرررع الترررخويج لمرررشُيج السعتسرررجة عمرررى الرررشطع اإليكػلػجيرررة إزاء التكيرررف مرررع تغيرررخ السشررراخ 
االسررتفادة مررغ الفررخص الترري تتيحيررا العسميررات والسحافررل ذات الرررمة، بالتعرراون مررع السشطسررات السعشيررة، بسررا فرري ذلررظ 

 ؛اتفاقية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ
 )ق(9، الفقخة 01/33السقخر 

القائسرة عمرى الشطرام اإليكػلرػجي مرغ حيرث صرمتيا برالتشػع ترسيع وتشفيح نُيج التخفيف مغ تغيخ السشراخ والتكيرف معرو 
 ؛البيػلػجي

 
 03الفقخة  07/08االستخجاـ السدتجاـ لمتشؽع البيؽلؽجي: لحؽـ الطخائج كاادارة السدتجامة لألحياء البخية: معمؽمات استجابة لمسقخر 

 

 )أ(5فقخة ، ال71/00تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

مػاصمة تػضيح اإلرشادات التقشية ألفزل حػكسرة صرػب قصراع أكثرخ اسرتجامة لمحرػم الصخائرج، بيرجف دعرع األشرخاف 
، مرررع االسرررتعانة بخارشرررة الصخيرررق بذرررأن دور لحرررػم 2020-2011فررري تشفيرررح الخصرررة االسرررتخاتيجية لمتشرررػع البيػلرررػجي 

: السجتسعات السحمية، والحػكسرة، والحرػافد، واالسرتخجام اإلنفاذج الصخائج في األمغ الغحائي والتغحية ونتائج نجوة "ما بع
، 2015السدتجام في مكافحة التجارة غيخ السذخوعة باألحياء البخية"، التي عقجت في جشػب أفخيقيرا فري فبخايخ/شرباط 

ار القررانػني فرري فزرربل عررغ حمقررة العسررل بذررأن "االسررتخجام السدررتجام والتجررارة بمحررػم الصخائررج فرري كػلػمبيررا: تفعيررل اإلشرر
، مرع مخاعراة مشطرػر الذرعػب األصرمية 2015كػلػمبيا"، التي عقرجت فري ليتيدريا، كػلػمبيرا، فري أكتػبخ/تذرخيغ األول 

 ؛والسجتسعات السحمية ومعارفيا عغ االستخجام السألػف السدتجام لمتشػع البيػلػجي
 )ب(5، الفقخة 71/00تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

، مررع األعزرراء اآلخررخيغ فرري الذررخاكة التعاونيررة بذررأن اإلدارة السدررتجامة لؤلحيرراء إجررخاء تشطرريع مذررتخك وتحجيررج نصررا 
لحجث مشتجػ األحياء البخيرة لتيدريخ إشرخاك األشرخاف، والحكػمرات األخرخػ وأصرحاب السررمحة السعشيريغ، بسرا  البخية،

ميرة، لجراسرة وتحجيرج أولػيرات العسرل فيسرا يتعمرق باسرتخجام األحيراء البخيرة في ذلظ الذرعػب األصرمية والسجتسعرات السح
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وإدارتيا بصخيقة مدتجامة، مع األخح في االعتبار األعسال الدابقة بذأن ىحه السدألة، بسا فري ذلرظ مبرادغ أديرذ أبابرا 
 ؛ومبادئيا التػجييية بذأن االستخجام السدتجام لمتشػع البيػلػجي

 )ج(5، الفقخة 71/00ة لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة الفخعي

أوجرو الترززر مرع  ، بالتعاون مع األعزاء اآلخخيغ في الذخاكة التعاونية بذأن اإلدارة السدرتجامة لؤلحيراء البخيرة،تعديد
ة فيسرا يتعمرق بإعرادة السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسات في مجرال التشرػع البيػلرػجي وخرجمات الرشطع اإليكػلػجير

 ؛تحجيج نصا  التقييع بذأن االستخجام السدتجام لمتشػع البيػلػجي
 )د(5، الفقخة 71/00تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

قررخار  االسررتسخار فرري دعررع الجيررػد الترري تبررحليا األشررخاف لسكافحررة االتجررار غيررخ السذررخوع باألحيرراء البخيررة، تسذرريا مررع
، وتعديرد القرجرات السؤسدرية فري مجرال حفرع 2015، السعتسج في يػليػ/تسرػز 69/314الجسعية العامة لؤلمع الستحجة 

األحياء البخية وإنفاذ القانػن، مع ىيئات إنفاذ القانػن ذات الرمة مثرل أعزراء االتحراد الرجولي لسكافحرة الجخيسرة ضرج 
 ؛الحيػانات والشباتات البخية

 )ق(5، الفقخة 71/00الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة 

اإلبربل  عرغ التقررجم السحرخز إلررى الييئرة الفخعيررة لمسذرػرة العمسيررة والتقشيرة والتكشػلػجيررة، والفخيرق العامررل السعشري بالسررادة 
 ؛ف)ؼ( واألحكام السترمة بيا في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخا8
 

 استعادة الشعػ اايكؽلؽجية
 

 6، الفقخة 71/07تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

خصرة العسرل قرريخة األجرل بذررأن تشفيرح  مرغمعمػمرات عرغ أنذررصتيا ونتائجيرا تجسيرع تقرجيسات األشرخاف التري تتزرسغ 
 ؛تبادل السعمػماتمغ خبلل آلية غخفة استعادة الشطع اإليكػلػجية وإتاحتيا 

 9، الفقخة 71/07تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

التػاصل مع أمانة السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسات فري مجرال التشرػع البيػلرػجي وخرجمات الرشطع اإليكػلػجيرة 
التقيريع السػاضريعي لترجىػر األراضري ‘: 1‘)ب(3بذأن ىحا السقخر بحيث يرتع أخرحه فري الحدربان عشرج تحزريخ الشراتج 

 ؛واستربلحيا
 )أ(01، الفقخة 71/07تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

دعع الجيػد التي تبحليا األشخاف في استخجام خصة العسل قريخة األجل بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية عغ شخيرق 
دعررع اسررتخجام األدوات بالتعرراون مررع الذررخكاء والسبررادرات ذات الرررمة، بسررا فرري ذلررظ عررغ شخيررق تسكرريغ بشرراء القررجرات و 

تشفيررح مبررادرة اسررتعادة الررشطع اإليكػلػجيررة لمغابررات بالتعرراون مررع آليررة مشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع الستحررجة إلعررادة 
 ؛ي تغصي الشطع اإليكػلػجية غيخ الحخجيةالسشاضخ الصبيعية لمغابات إلى ىيئتيا األصمية وغيخىا مغ السبادرات الت

 (ب)01، الفقخة 71/07تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

دعع الجيػد التي تبحليا األشخاف في استخجام خصة العسل قريخة األجل بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية عغ شخيرق 
ات والسبادرات الستعمقة باستعادة الشطع اإليكػلػجيرة وإتاحتيرا مرغ خربلل آليرة تحجيث السعمػمات عغ اإلرشادات، واألدو 

 غخفة تبادل السعمػمات؛
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 الدراعة، كالغابات، كمرالج األسساؾ كتخبية األحياء السائية تعسيػ التشؽع البيؽلؽجي عبخ القطاعات بسا في ذلغ
 

 58، الفقخة 71/05ة تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجي

مشطسة األغحية والدراعرة لؤلمرع الستحرجة، الخبرخات فري مجرال تعسريع التشرػع البيػلرػجي فري مررايج تجسيع، بالتعاون مع 
األسررساك، بسررا فرري ذلرررظ مررغ خرربلل نيرررج الشطررام اإليكػلررػجي لسررررايج األسررساك، وجعررل ىرررحا التجسيررع متاحررا لسرررؤتسخ 

 ؛األشخاف قبل اجتساعو الخابع عذخ
 )أ(59، الفقخة 71/05ة الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصي

تعديد التعاون مع مشطسرة األغحيرة والدراعرة لؤلمرع الستحرجة والذرخكاء اآلخرخيغ السعشيريغ فري جسيرع السجراالت الستررمة 
 ؛السقخرىحا بتشفيح 

 )ب(59، الفقخة 71/05ة تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجي

السقرخر لعشايرة مرؤتسخ ولجران الدراعرة، ومررايج األسرساك والحخاجرة وىيئرة السرػارد الػراثيرة لؤلغحيرة والدراعرة ىحا إحالة 
التابعرررة لسشطسرررة األغحيرررة والدراعرررة لؤلمرررع الستحرررجة، ولجشرررة األمرررغ الغرررحائي العرررالسي، ومشترررجػ األمرررع الستحرررجة السعشررري 

 ؛خخػ ذات الرمةبالغابات، والييئات األ
 )ج(59، الفقخة 71/05تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

إعررجاد مديررج مررغ اإلرشررادات عررغ مفيررػم "االسررتجامة" فرري األغحيررة والدراعررة فيسررا يتعمررق بررالتشػع البيػلررػجي، ونذررخىا إلررى 
جة والذررخكاء اآلخررخيغ السعشيرريغ، وتعديررد وتقػيررة الررجعع األشررخاف، بالتعرراون مررع مشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع الستحرر

مبمجان الشامية، مع البشاء عمى السبادرات ل ال سيسالتذارك السعمػمات ذات الرمة ونقل التكشػلػجيا فيسا بيغ األشخاف، 
تدامررات ، وبسررا يتفررق مررع االل11/25، و10/32القائسررة، حيثسررا أمكررغ، مثررل مبررادرة سرراتػياما، بسررا يتفررق مررع السقررخريغ 

 ؛الجولية
 )د(59، الفقخة 71/05تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

إتاحة اإلرشادات واألدوات القائسة ذات الرمة بسعالجة اعتبارات التشػع البيػلػجي في القصاعات ذات الرمة، بسا فري 
 ؛لسائية، مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات في االتفاقيةذلظ الدراعة، والحخاجة، ومرايج األسساك وتخبية األحياء ا

 )ق(59، الفقخة 71/05تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

نُيج رسائل بذأن تعسيع التشػع البيػلػجي لسجسػعات مدتيجفة محجدة تتعمق بيحه القصاعرات،  وضع، حدب االقتزاء
 ؛12/2يجية االترال العالسية ونُيج الخسائل عمى الشحػ السحجد في السقخر كجدء مغ تػصيل استخات

 
 التشؽع البيؽلؽجي لألراني الجافة كشبه الخطبة

 

 )أ(8، الفقخة 01/35السقخر 

أنذررصة مذررتخكة لديررادة التعرراون برريغ مجتسعررات العمررػم الصبيعيررة والعمررػم  إعررجاد وتشفيررح، االقتزرراءحدررب و  استكذرراف،
فزل مغ خربلل وسرائل وإجرخاءات قائسرة بالفعرل فري كرل اتفاقيرة )مرثبل، برخامج العسرل فري إشرار اتفاقيرة االجتساعية، وي

التشررررػع البيػلررررػجي(، مررررغ أجررررل زيررررادة إدمرررراج اعتبررررارات التشررررػع البيػلررررػجي واإلدارة السدررررتجامة لؤلراضرررري واإلصرررربلح 
 ؛اإليكػلػجي في مجال الحج مغ الكػارث وإدارة السخاشخ
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 )ج(8فقخة ، ال01/35السقخر 

دليررل عررغ: اسررتخجام السيرراه وإدارة اسررتخجام األراضرري بسررا فرري ذلررظ السسارسررات الدراعيررة التكيفيررة ومكافحررة تزكررل إعررجاد 
 ؛التخبة وبذأن تحجيج التيجيجات التي يكػن ليا أكبخ آثار عمى التشػع البيػلػجي لؤلراضي الجافة وشبو الخشبة

 )ز(8، الفقخة 01/35السقخر 

تبار الجور الحاسع لمسجتسع السجني والحاجة إلى االستعانة بقجراتو وتصػيخىا فري تشفيرح الترجابيخ الخاصرة االع في األخح
 ؛باإلدارة السدتجامة لؤلراضي الجافة وشبو الخشبة وفي تحجيج أفزل السسارسات وخرػصا في أفخيقيا

 )أ(01، الفقخة 01/35السقخر 

غحيرررة والدراعرررة واتفاقيرررة األمرررع الستحرررجة لسكافحرررة التررررحخ، أفزرررل بالتعررراون مرررع مشطسرررة األمرررع الستحرررجة لؤلتحجيرررج، 
السسارسات لسعالجة التزارب بريغ حفرع التشرػع البيػلرػجي واسرتخجامو السدرتجام والخعري والدراعرة فري األراضري الجافرة 

خ تمرررظ وشررربو الخشبرررة، بسرررا فررري ذلرررظ الررررخاعات الستعمقرررة بررراإلدارة الستكاممرررة لمسيررراه ونقرررز السيررراه خاصرررة عشرررجما ترررؤث
الرخاعات عمى احتياجات التشػع البيػلػجي مغ السياه لدج الثغخات السحجدة في السعمػمات بالسذاركة الكاممة والفعالرة 

 ؛لمذعػب األصمية والسجتسعات السحمية ورىشا بتػافخ السػارد السالية
 )ب(01، الفقخة 01/35السقخر 

الفئررات السيسذررة السحررجدة وفقررا لمطررخوف الػششيررة فرري تشفيررح أمثمررة عررغ السسارسررات الجيررجة فيسررا يتعمررق بإشررخاك تحجيررج 
شرربو الخشبررة، وخرػصررا الخعرراة البررجو والدرركان األصررمييغ و بخنررامج العسررل بذررأن التشررػع البيػلررػجي لؤلراضرري الجافررة 

 .الخُّحل

الػضرررررررائف السػافرررررررق 
 عمييا

 4-لجافة وشربو الخشبرة؛ فاألراضي امعشي ب خبيخ إيكػلػجي 4-السشاشق السحسية؛ فمعشي بمػضف بخنامج  4-ف
التشررررػع /جاكارتررررا معشرررري بػاليررررة خبيررررخ 4-لمغابررررات؛ فالتشػع البيػلررررػجي معشرررري بررررالشطع اإليكػلػجيررررة األرضررررية/خبيررررخ 

مػضررف  2-فالدراعرة؛ و  الجاخميررة السيراهمعشرري بخبيرخ  3-ف البيػلرػجي البحررخؼ والدراحمي ونيررج الشطرام اإليكػلررػجي؛
لذرؤون مدراعج  5-خ ع 1مدراعجيغ برخامج؛  6-خ ع 4 ؛حخؼ والداحمي )ججيج(التشػع البيػلػجي الب - مداعجبخامج 

 السػضفيغ

مرررررررػارد مرررررررغ خرررررررارج 
 السيدانية األساسية

 BEالرشجكؽ االستئساني 
 دكالر 7 318 111: 7171-7107جسالي: اا

 االستذاريػن 

 دوالر 305 000: 7107-7171
 سفخ السػضفيغ

 دوالر 145 000: 7107-7171
 ءاجتساعات الخبخا

 دوالر 575 000: 7107-7171
 القجرات بشاءعسل  حمقات
 دوالر 900 000: 7107-7171
 عسل أخخػ  حمقات
 دوالر 300 000: 7107-7171

 السشذػرات
 دوالر 83 000: 7107-7171
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 التقميجية: والسعارف رػل وتقاسع السشافعحال وحجة (د)
 الوالية: 

لؤلشررخاف،  تقررجيع الررجعععمررى بخوتػكررػل ناغػيررا و ع البيػلررػجي اتفاقيررة التشررػ فرري جسيررع األشررخاف ودعررع ترررجيق  تذررجع
بخوتػكرػل و  السشرافع وتقاسرع تشفيرح الحررػلوالذعػب األصمية والسجتسعات السحمية، وأصحاب السرمحة السعشييغ فري 

 .مغ االتفاقية سترمة( واألحكام الؼ)8ناغػيا، وكحلظ السادة 

 مسؤوليبت الوحدة:

 ؛شخاف في اتفاقية التشػع البيػلػجي عمى بخوتػكػل ناغػياتذجع ودعع ترجيق جسيع األأ( )

السصمررػب ضائفيررا عمررى الشحررػ ػ ل وفقررا الحرررػل وتقاسررع السشررافع غخفررة تبررادل السعمػمررات بذررأنإدارة وتشفيررح  تيدرريخ)ب( 
 ؛في شخيقة التذغيلسا في لالبخوتػكػ في  مؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف بسػجب

 االتفاقية؛السترمة بيا مغ واألحكام  ي()8بخوتػكػل ناغػيا، والسادة مغ أجل شاء القجرات )ج( تقجيع الجعع لب

 ؛بخوتػكػل ناغػيالخفع الػعي مغ أجل آليات  إنذاء)د( تقجيع الجعع و 

 ؛بخوتػكػل ناغػيا في إشارواإلببل   )ه( تيديخ عسمية الخصج

العامررل كاجتسرراع  فمررؤتسخ األشررخا السصمررػب بسػجرربشحررػ العمررى برريغ الررجورات مررا أنذررصة قررجيع الررجعع لعسميررات و ت)و( 
 وأسراليب عسميرا لسشرافعاألشرخاف لتقاسرع ا متعرجد ةعالسيرآليرة  بذرأن قزرايا مثرل الحاجرة إلرى فري البخوتػكرػل لؤلشخاف
 19)السادتران  سعراييخالسسارسات و أفزل الومبادغ تػجييية، و  ،مػكس، ومجونات بشػد تعاقجية نسػذجيةو  (؛10)السادة 

إجررخاءات وآليررات تعديررد االمتثررال ألحكررام و (؛ 25السررػارد )السررادة  حذررجإلررى اآلليررات الساليررة و  اإلرشرراد السػجرروو (؛ 20و
  (؛31(؛ وتقييع واستعخاض فعالية البخوتػكػل )السادة 30البخوتػكػل )السادة 

تفاقيرة، وكرحلظ أحكرام بخوتػكرػل اال السترمة بيا مغؼ( واألحكام )8السادة بذأن )ز( تقجيع الجعع لتشفيح بخنامج العسل 
الذرعػب و  بشراء قرجرات األشرخاف مرغ خربللالذرعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة، بسرا فري ذلرظ ذات الررمة بناغػيا 

 األصمية والسجتسعات السحمية؛

اقيرة وعسميرات وأنذرصة اتفمذعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة فري اجتساعرات الفعاليغ لتسثيل ال)ح( دعع السذاركة و 
 ؛التشػع البيػلػجي

الحررػل وتبرادل الستعمقرة بالتصػرات في السشطسات الجولية األخخػ متابعة السبادرات و  بذأن)ط( التعاون مع الذخكاء 
 والسعارف التقميجية واالستخجام السألػف السدتجام لمتشػع البيػلػجي؛السشافع 

 ؛ت الفخعيةوالييئا اتمجالذ اإلدار  اجتساعات تيديخ)ؼ( تقجيع الجعع و 

إشررار  فرري السجرجررة خررخػ األعسميررات النذررصة و األمررع  والكافيررة والسشاسرربة السشتطسررة التػاصررلُسرربل )ك( تعديررد الررخوابط و 
 .االتفاقية وبخوتػكػلييا

 

 .صشع القخارعسمية وعمسي لتيديخ  تقشيتقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل  3-1 األىجاف الػضيفية:
 تػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ. 3-4

 األنذصة اإلرشادية
وفري  ل مبلئرع وفعرالكبذرلذعػب األصمية والسجتسعات السحمية وأصحاب السرمحة وانخخط امذاركة  تيديخ 1-2-4

 االجتساعات والعسمياتمختمف في  السشاسبالػقت 
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 يغليات االمتثال بسػجب البخوتػكػلودعع آ يديخت 5-1-3

 يغالية البخوتػكػلتقييع فع تيديخ 5-1-4

 األنذصة:
وحرررررررررررجة الحررررررررررررػل 
وتقاسررررررررررررع السشررررررررررررافع 
 والسعارف التقميجية

 كنحؽ تحقي  أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 7171-7100التقجـ السحخز في تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 

 70، الفقخة 0/0تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

)ؼ( واألحكررام السترررمة بيررا عبررخ مجرراالت عسررل 8اإلبرربل  عسررا يمرري: )أ( التقررجم السحررخز فرري تعسرريع السررادة  مػاصررمة
االتفاقيررة؛ )ب( مذرراركة الذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة فرري عسررل األمانررة؛ )ج( تعديررد العسررل السزررصمع بررو 

)ؼ( واألحكام السترمة بيا مغ خبلل الجيػد الجارية فري مجرال بشراء القرجرات، فري شرخاكة مرع الذرعػب 8بذأن السادة 
 ؛األصمية والسجتسعات السحمية

 
 مؼ أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي بذأف بخكتؽكؽؿ ناغؽيا 06استعخاض التقجـ السحخز نحؽ تحقي  الهجؼ 

 3، الفقخة 0/7تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

اصررمة تقررجيع مدرراعجة تقشيررة إلررى األشررخاف فرري اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي، رىشررا بتررػافخ السررػارد الساليررة، بيررجف دعررع مػ 
السعمػمرررات ذات الررررمة إلرررى غخفرررة تبرررادل  وإتاحرررة، 10/1التررررجيق عمرررى بخوتػكرررػل ناغػيرررا وتشفيرررحه، وفقرررا لمسقرررخر 

 ؛السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع
 05، الفقخة 0/6ية لمتشفيح تؽصية الهيئة الفخع

السعمػمات الستعمقة بالعسل الجساعي التري تمقتيرا األشرخاف مرغ خربلل إشرار اإلبربل  السرالي والسررادر  تجسيع وتحميل
ضع، مع مخاعاة السبادغ التػجييية الرػاردة فري السخفرق األول بيرحا السقرخر وكرحلظ تقخيرخ حمقرة وو األخخػ ذات الرمة، 

اإلرشرادات السشيجيرة لتحجيرج ورصرج وتقيريع مدراىسة الذرعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة عسل غػاتيسراال، عشاصرخ 
فررري تحقيرررق الخصرررة االسرررتخاتيجية وأىرررجاف أيذررري لمتشررررػع البيػلرررػجي، ليشطرررخ فييرررا الفخيرررق العامرررل السفترررػح العزررررػية 

الشيائيرة لئلرشررادات )ؼ( واألحكرام السترررمة بيرا خربلل اجتساعررو العاشرخ، وبيرجف وضررع الرريغة 8السخررز لمسرادة 
 ؛السشيجية في االجتساع الثاني لمييئة الفخعية لمتشفيح واعتسادىا في مؤتسخ األشخاف في اجتساعو الخابع عذخ

 7، الفقخة 0/9تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

ميرة فري عسرل خيارات لتعديد العسميرات الخاميرة إلرى دمرج السدرائل الستعمقرة بالذرعػب األصرمية والسجتسعرات السح تحجيج
 ؛الييئة الفخعية لمتشفيح

 
 )ي( كاألحكاـ السترمة بها في اتفاقية التشؽع البيؽلؽجي8السخرص لمسادة  لفخي  السفتؽح العزؽية العامل بيؼ الجكراتتؽصيات اعتسجها ا

 0، الفقخة 9/0)ي( 8تؽصية الفخي  العامل السعشي بالسادة 

 ؛سقخرالػارد في السخفق بيحا ال يعتسج السبادغ التػجييية الصػعية عمى الشحػ
 

 )ي( كاألحكاـ السترمة بها8مدخد السرطمحات كالسفاهيػ األساسية ذات الرمة الستخجامها في سياؽ السادة 

 0، الفقخة 9/3)ي( 8تؽصية الفخي  العامل السعشي بالسادة 
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كررام السترررمة بيررا الررػاردة فرري )ؼ( واألح8مدررخد السرررصمحات والسفرراىيع األساسررية السررتخجاميا فرري سرريا  السررادة  نذررخ
 ؛السخفق بالسحكخة التي أعجىا األميغ التشفيحؼ

 
 (04غخفة تبادؿ السعمؽمات بذأف الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كتقاسػ السعمؽمات )السادة 

 )ؾ(013، الفقخة UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3الؽثيقة 

دورات  ررػل وتقاسرع السشرافع مرغ خربلل تشطريعالحبذرأن تبرادل السعمػمرات غخفرة مػاصمة دعرع بشراء القرجرات مرغ أجرل 
تبرادل السعمػمرات لغخفرة السرػاد وتحرجيث شطسيرا الذرخكاء، وتخجسرة التري يجتساعرات االتجريبية وأحجاث، والسذراركة فري 

 ؛الحرػل وتقاسع السشافعبذأن 
 )ؿ(013، الفقخة UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/3الؽثيقة 

الرجعع التقشري  تقجيعالحرػل وتقاسع السشافع مغ خبلل بذأن ل السعمػمات تبادغخفة تذجيع نذخ السعمػمات واستخجام 
، حدرررب السعشيررريغالسجتسعرررات األصرررمية والسحميرررة وأصرررحاب السررررمحة  فزررربل عرررغألشرررخاف وغيرررخ األشرررخاف، إلرررى ا

 االقتزاء؛
 

 (77)السادة  تجابيخ لمسداعجة في بشاء القجرات كتشسية القجرات

 ؛ كالؽثيقػػة5/3، الفقػػخة 0/7 ؛ كتؽصػػية الهيئػػة الفخعيػػة لمتشفيػػحUNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8الؽثيقػػة 
UNEP/CBD/COP/13/13 

وضرع أشرخ قانػنيرة  بذرأنباالشتخاك مع السشطسة الجولية لقرانػن التشسيرة  تشطعالعسل التجريبية التي  نصا  حمقاتتسجيج 
 عسل( حمقات 6مغ األشخاف ) عجد أكبخلى إلتشفيح بخوتػكػل ناغػيا 

 
غ فري الرجورات يمسذراركيسكرغ لاإلنتخنرت حيرث القائسة عمى قانػن التشػع البيػلػجي  بذأنعع الذبكة العالسية د مػاصمة
األخبرار ومػاصرمة  وأحرجثػضع أشخ قانػنيرة لتشفيرح بخوتػكرػل ناغػيرا الػصرػل إلرى مرػارد محجثرة، الستعمقة بالتجريبية 
 .بيغ الشطخاءالتعمع 

 
قررجرات لتشفيررح بخوتػكررػل ناغػيررا بصخيقررة متعاضررجة مررع السعاىررجة الجوليررة بذررأن فرري أنذررصة بشرراء ال السدرراىسةمػاصررمة 

نقرراط االترررال الػششيررة السعشيررة بالحرررػل  مررغ خرربلل دعررع مذرراركةمررثبل السررػارد الػراثيررة الشباتيررة لؤلغحيررة والدراعررة، 
 العسل.وتقاسع السشافع في حمقات 

 
 التقميجية السختبطة بهاتجابيخ لخفع الؽعي بأهسية السؽارد الجيشية كالسعارؼ 

 UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9الؽثيقة 

-2015بذررأن الحرررػل وتقاسررع السشررافع الترري أعررجت خرربلل  أدوات التػعيررةحدمررة ونذررخ  لباالتررراتررجريب القررائسيغ 
دون  السدررتػييغعمررى بذررأن الحرررػل وتقاسررع السشررافع  ، بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل السذرراركة فرري أنذررصة التػعيررة2016
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 اإلقميسي؛اإلقميسي و 
 

 (01كأساليب هحل اآللية )السادة  الحاجة إلى آلية عالسية متعجدة األطخاؼ لتقاسػ السشافع

 )ح(41، الفقخة UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/10الؽثيقة 

بررإجخاء دراسررة عررغ السسارسررات والخبررخات الستعمقررة بالحرررػل وتقاسررع السشررافع فرري مختمررف السجسػعررات خررارج  التكميررف
)عمرى سربيل السثرال: السجسػعرات الػششيرة والجوليرة والعامرة والخاصرة(، التري تقرع فري مشراشق مختمفرة الصبيعري  السػقع

وأنػاع مختمفة مغ السػارد الجيشية ) عمرى سربيل السثرال: الشبرات، والحيرػان والكائشرات الجقيقرة(. كسرا يسكرغ ليرحه الجراسرة 
خارج السػقع الصبيعي والتي قج ال يكػن مغ السسكغ أيزا بحث الصمب عمى السػارد الجيشية التي تحػزىا السجسػعات 

 ؛مشح أو الحرػل عمى السػافقة السدبقة عغ عمع
 

 (30تقييػ كاستعخاض فعالية البخكتؽكؽؿ )السادة 

 )ب(38ك 37، الفقختاف UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/11الؽثيقة 

 بخوتػكػلذات الرمة كأساس ألول تقييع واستعخاض لم إعجاد تحميل وتػليف لمسعمػمات

الػضرررررررائف السػافرررررررق 
 عمييا

 

مػضررف  3-السعررارف التقميجيررة؛ ف - مػضررف بررخامج 5-)الحرررػل وتقاسررع السشررافع(؛ ف مػضررف أول لمبررخامج 5-ف
 2-رصج الحررػل وتقاسرع السشرافع؛ ف -مج مػضف بخا 3-فالحرػل وتقاسع السشافع؛  بذأنبشاء القجرات  - بخامج

 ةالسعارف التقميجي -مج مداعج ابخ مػضف 

خ  1السعارف التقميجيرة؛ معشي مداعج بخامج  7-خ ع 1الحرػل وتقاسع السشافع؛ معشيان ببخامج  امداعج 6-خ ع 2
 )ججيج( الحرػل وتقاسع السشافع( غخفة تبادل معمػماتمداعج بخامج ) 6-ع

مرررررررػارد مرررررررغ خرررررررارج 
 السيدانية األساسية

  BEتئساني الرشجكؽ االس  )بخكتؽكؽؿ ناغؽيا( BXالرشجكؽ االستئساني  

 دكالر 01 111: 7171-7107ااجسالي:   دكالر 0 311 111: 7171-7107ااجسالي: 

 السشذػرات     االستذاريػن 

 دوالر 10 000: 7171-7107   دوالر 180 000: 7107-7171

 السػضفيغ سفخ

 دوالر 60 000: 7107-7171

 حمقات عسل بشاء القجرات

 دوالر 1 038 000: 7107-7171

 السشذػرات

 دوالر 22 000: 7107-7171

  BZالرشجكؽ االستئساني 

 التي تسخ بسخحمة انتقالية(واالقترادات الشامية )مذاركة البمجان  - )ؼ(8اجتساعات السادة 
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 دوالر أمخيكي 678 000 :7107-7171

  VB الرشجكؽ االستئساني

 تعقج في إشار االتفاقيةالتي ات جتساعاالي والسجتسعات السحمية فلذعػب األصمية اسذاركة صػعي لال الرشجو  

 دوالر 1 130 000 :7107-7171

 األمغ األحيائيو  الدبلمة األحيائية وحجة )ه(
  انىالٌت: 

بذرررأن  التكسيمررري كػااللسبرررػر-ناغػيرررا ئيرررة، وبخوتػكرررػللتشفيرررح بخوتػكرررػل قخشاجشرررة لمدررربلمة األحيا تقرررجيع الرررجععتعديرررد و 
 )ح( مغ االتفاقية.ز( و)8جبخ التعػيزي، والسادتيغ السدؤولية وال

 مسؤونٍبث انىحذة:

لبرخامج از( مغ االتفاقية، بسا فري ذلرظ مجراالت )8مدبلمة األحيائية والسادة للتشفيح بخوتػكػل قخشاجشة  تقجيع الجعع)أ( 
األمرران فرري سدرراعجة األشررخاف فرري ضررسان لة تقشيررالقزررايا العمسيررة والو  ،اتيةالدياسررو  ةالقانػنيرر اتالتصررػر بذررأن  ساسرريةاأل
الحجيثرة التري قرج يكرػن ليرا  البيػلػجيرة عرغ التكشػلػجيرا الحيػيرة الشاتجرة السحرػرةلكائشرات الحيرة ااسرتخجام ومشاولة و  نقل

عمررى صررحة  السخرراشخ أيزررا األخررح فرري االعتبررارتجام، مررع السدرر واسررتخجامو لتشررػع البيػلررػجي اآثررار ضررارة عمررى حفررع 
 ؛وتحجيث ىحه الػسائل خىامخاقبة مخاش تشطيع وإدارة أووسائل  استحجاثفي اإلندان، وكحلظ 

 ؛لغازيةرمة بذأن األنػاع الغخيبة اح( مغ االتفاقية وتشفيح األعسال ذات ال)8)ب( تقجيع الجعع لتشفيح السادة 

 ؛لسبػر التكسيمي بذأن السدؤولية والجبخ التعػيزيكػاال -ناغػيا تعديد وتشفيح بخوتػكػلل)ج( تقجيع الجعع 

 ذات الرمة؛ ياىيئاتقخشاجشة و  بخوتػكػللبلتفاقية و  الخئاسيةسجالذ الل واجتساعات )د( تيديخ ودعع أعسا

تبررادل معمػمررات غخفرة وتبرادل السعمػمررات بذرأن القزررايا الستعمقررة بالدربلمة األحيائيررة مرغ خرربلل  السعررارف)ه( تعديرد 
 ؛ الدبلمة األحيائية

 ؛األنػاع الغخيبة الغازيةبخامج عسل و يائية أنذصة بشاء القجرات في مجال الدبلمة األح تيديخ)و( تصػيخ و 

 ؛الػششي ببل مشدق لئلنيج عمى بلتفا  ل  الخصج واإلببلو  وحجة االستعخاضز( التشديق مع )

بسرا فري ذلرظ ترػفيخ مرجخبلت ، األمانرة)ح( تشديق العسل الستعمق بالسبادرة العالسية لمترشيف مع الػحجات السعشية في 
 ؛مػضػعية

 ألمانرررةالػحررجات الستعمقررة بالدررربلمة األحيائيررة واألنررػاع الغخيبررة الغازيررة  السػضررػعيةبذررأن السدررائل )ط( تقررجيع الررجعع 
 ؛التخويجواالتراالت و والذخاكات والتعاون،  ،السػارد حذجالدياسات االقترادية و و تشسية القجرات، السعشية ب

الدرربلمة األعسررال الستعمقررة بتيدرريخ تشفيررح الرررمة بيررجف  وؼ ذ يغالررجولي ءوالذررخكاالجوليررة )ؼ( التعرراون مررع السشطسررات 
 األحيائية واألنػاع الغخيبة الغازية والترشيف.

 

 صشع القخارعسمية وعمسي لتيديخ  تقشيتقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل  3-1 :األىجاف الػضيفية
أىررجاف الخصررط بذرركل جسرراعي األشررخاف، لتحقيررق تيدرريخ بشرراء القررجرات، وتعديررد التعرراون التقشرري والعمسرري برريغ  3-1

 وأىجاف أيذي  ؛االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي والدبلمة األحيائية

والحررػل  األحيائيرةالسعارف والسعمػمرات ذات الررمة برالتشػع البيػلرػجي والدربلمة الحرػل عمى إدارة وتيديخ  3-2
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 وتبادليا وتقاسع السشافع

 ادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغتػفيخ معمػمات وأدوات ومب 3-4
 لبلتفاقية وبخوتػكػليياتذجيع العزػية العالسية  4-3

السحرررجدة وفقرررا  ىرررجاف والسؤشرررخاتاأل وخاصرررة وتقيررريع اإلجرررخاءات الػششيرررة واإلقميسيرررة وغيخىرررا، اسرررتعخاضتيدررريخ  5-1
 لبخوتػكػليياػع البيػلػجي واالمتثال تحقيق أىجاف أيذي لمتشفي مخصط االستخاتيجية، ل

 األنذصة:
وحرررررررررررررجة الدررررررررررررربلمة 

األمررررررررغ و  األحيائيررررررررة
 األحيائي

 تقييػ كاستعخاض فعالية بخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية كتقييػ مشترف السجة لمخطة االستخاتيجية لمبخكتؽكؽؿ

 

 )أ(05، الفقخة 0/3تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

قميسيرة ودون إقميسيرة وأنذرصة أخرخػ ذات صرمة، رىشرا بترػافخ السرػارد، لتعديرد قرجرة األشرخاف عمرى تشطيع حمقات عسرل إ
تعديررد إدمرراج االعتبررارات الستعمقررة بالدرربلمة األحيائيررة ضررسغ االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل الػششيررة لمتشررػع البيػلررػجي 

 ؛سية السدتجامةوالخصط اإلنسائية الػششية واالستخاتيجيات الػششية لتحقيق أىجاف التش
 )ب(05، الفقخة 0/3تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

القيام بالسديج مغ أنذصة بشاء القجرات، رىشا بترػافخ السرػارد، فيسرا يخرز تقيريع السخراشخ وإدارة السخراشخ والكذرف عرغ 
ارات االجتساعيررة الكائشررات الحي ررة السحررػرة وتحجيررج ىػيتيررا والسدررؤولية والجبررخ التعػيزرري، وحدررب االقتزرراء، االعتبرر

واالقترررادية والثقافيررة والرررحية ذات الرررمة، بسررا فرري ذلررظ األثررخ السحتسررل لمكائشررات الحيررة السحررػرة عمررى السجتسعررات 
 ؛األصمية والسحمية

 )ج(05، الفقخة 0/3تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

تػضيح وإزالة حاالت التكخار السمحػضة في شسػذج التقاريخ الػششية الخابعة تتيح السديج مغ الػضػح أو اللاقتخاح أسئمة 
األسئمة السدتعسمة في التقخيخ الػششي الثالث لزسان استيعاب معمػمات كاممرة ودقيقرة مرع الدرعي إلرى االسرتسخار فري 

 ؛اعتساد نساذج اإلببل  الدابقة
 )د(05، الفقخة 0/3تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

 ؛مع السشطسات ذات الرمة في مجال الدبلمة األحيائيةمػاصمة تعديد التعاون والعسل السذتخك 
 )ق(05، الفقخة 0/3تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

( لتعديد ودعع بشاء القجرات لتشفيرح 2020-2017مخاعاة البشجيغ )أ( و)ب( أعبله في تشفيح خصة العسل قريخة األجل )
 ؛أيذي لمتشػع البيػلػجي الػاردة فييا( وأىجاف 2020-2011الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي )

 
 األنؽاع الغخيبة الغازية

 5، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

إعررجاد مذررخوع إرشررادات تكسيميررة إلدمرراج اإلدخررال غيررخ السقرررػد عمررى الشحررػ السررحكػر فرري الفقررخة الخابعررة مررغ الجيباجررة 
ات القائسة بذأن وضع وتشفيح تجابيخ لمترجؼ لمسخاشخ السختبصة بإدخال األنػاع الغخيبرة كحيػانرات أعبله، إلى اإلرشاد

أليفة، وكرأنػاع ألحرػاض الكائشرات السائيرة وألحرػاض الكائشرات األرضرية، وكصعرع حري وأغحيرة حيرة، لتشطرخ فييرا الييئرة 
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 ؛ابع عذخ لسؤتسخ األشخافالفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية قبل االجتساع الخ 
 )أ(8، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

استكذرراف مررع مشطسررة الجسررارك العالسيررة، وكررحلظ السشطسررات األعزرراء فرري فخيررق االترررال السذررتخك برريغ الػكرراالت 
لؤلشررخاف الترري يسكررغ أن تدرراعج سررمصات الجسررارك  السعشرري برراألنػاع الغخيبررة الغازيررة، الحاجررة إلررى أدوات أو إرشررادات

الػششية في تيديخ الخقابة الزرخورية عمرى األنرػاع الغخيبرة الحيرة عبرخ التجرارة اإللكتخونيرة، بشراء عمرى التجخبرة الػششيرة 
وإعرجاد ىرحه  لمتذخيعات الستعمقة باتفاقية االتجار الجولي بأنػاع الحيػانات والشباتات البخيرة السيرجدة براالنقخاض وإنفاذىرا،

 ؛األدوات أو اإلرشادات، حدب االقتزاء
 )ب(8، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تقجيع تقخيخ عغ التقجم السحخز في تصػيخ ىحه اإلرشادات إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري 
 ؛جتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخافاجتساع يعقج قبل اال

 04، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

التعرراون مرع االتفاقيررة الجوليرة لػقايررة الشباترات، والسشطسررة العالسيرة لرررحة الحيرػان، ومشطسررة األغحيرة والدراعررة  مػاصرمة
االتررررال السذرررتخك بررريغ الػكررراالت السعشررري بررراألنػاع الغخيبرررة الغازيرررة  لؤلمرررع الستحرررجة، واألعزررراء اآلخرررخيغ فررري فخيرررق

والسشطسرررات األخرررخػ ذات الررررمة، مثرررل السشطسرررة الجوليرررة السعشيرررة بالسخاقبرررة البيػلػجيرررة، مرررغ أجرررل تحجيرررج الخيرررارات 
غازيرة، بسرا فري الستكسال تقييع السخاشخ وإدارة السخراشخ السرتخجام عػامرل السكافحرة البيػلػجيرة ضرج األنرػاع الغخيبرة ال

ذلظ في البيئات السائية، وتقجيع تقخيخ عغ التقجم إلى الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة العمسيرة والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري اجتسراع 
 ؛يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف

 )أ(05، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

ة تجسيع أو إعجاد وصيانة أدوات دعع القخار، بصخيقة مشدقة مع السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسرات فري مػاصم
مجال التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية، باستخجام تقخيخ تحجيج الشصا  إلجخاء تقييع مػاضيعي عغ األنػاع 

 ؛مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات التابعة لبلتفاقية وإتاحة ىحه األدوات وتيديخ تشفيحه الغخيبة الغازية
 )ب(05، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

إعجاد إرشادات تقشية إلجخاء تحميل التكراليف والسشرافع وتحميرل جرجوػ التكمفرة إلدارة األنرػاع الغخيبرة الغازيرة لتشطرخ فييرا 
 ؛عية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخافالييئة الفخ 

 )ج(05، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

والكػارث الصبيعية والتغيرخ فري  وضع إرشادات بذأن إدارة األنػاع الغخيبة الغازية تأخح في االعتبار آثار تغيخ السشاخ،
 ؛استخجام األراضي عمى إدارة الغدوات البيػلػجية

 71، الفقخة 71/7تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

 عغ: إتاحة السعمػمات السصمػبة
 غ التقجم في التشفيح؛الخبخات وأفزل السسارسات والجروس السدتفادة في عسميا، بسا في ذلظ معمػمات ع)أ( 
مرررغ أىرررجاف أيذررري لمتشررػع البيػلرررػجي، وخرػصرررا بذرررأن تصبيرررق أسررراليب لتحميرررل  9الثغررخات فررري تحقيرررق اليرررجف  )ب(
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 ؛السدارات وتحجيج أولػيات األنػاع الغخيبة الغازية
الفخعيررة  مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات وغيخىررا مررغ الػسررائل، وتقررجيع تقخيررخ عررغ التقررجم السحررخز إلررى الييئررة

 ؛لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف
 

 البيؽلؽجيا التخكيبية

 (0، الفقخة )ـ()71/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 
بذررأن البيػلػجيررا  اإلنتخنررتشتررجػ السفتررػح العزررػية عمررى االسررتسخار فرري تيدرريخ إجررخاء الحررػارات السشطسررة فرري إشررار الس

التخكيبيرررة مرررغ خررربلل غخفرررة تبرررادل معمػمرررات الدررربلمة األحيائيرررة، ومػاصرررمة دعرررػة األشرررخاف، والحكػمرررات األخرررخػ، 
 ؛والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية والسشطسات ذات الرمة إلى تخشيح خبخاء لمسذاركة في السشتجػ

 (7، الفقخة )ـ()71/8ية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية تؽصية الهيئة الفخع

 اإلنتخنت؛جعل السعمػمات السدتمسة مغ خبلل الفقخة )ط( أعبله متاحة عمى 
 (3، الفقخة )ـ()71/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

أعرربله وجعميررا متاحررة لسديررج مررغ السشاقذررة مررغ خرربلل السشتررجػ تجسيررع وتػليررف نتررائج العسررل السذررار إليررو فرري الفقررخات 
 ؛السفتػح العزػية عمى اإلنتخنت وفخيق الخبخاء التقشييغ السخرز
 (4، الفقخة )ـ()71/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

مى اإلنتخنت، ورىشا بتػافخ األمػال، اجتساع عقج مشاقذات مشطسة عبخ اإلنتخنت في إشار السشتجػ السفتػح العزػية ع
يرريغ السخرررز السعشرري بالبيػلػجيررا التخكيبيررة مررع االختراصررات السخفقررة بيررحا السقررخر، ػجيررا لػجررو لفخيررق الخبررخاء التق

بررل األشررخاف لشطررخ الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة  وتقررجيع تقخيررخ فخيررق الخبررخاء التقشيرريغ السخرررز السررتعخاض الشطررخاء مررغ قه
 ؛والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخافالعمسية 

 (5، الفقخة )ـ()71/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

التعررراون وإقامرررة أوجرررو ترررززر مرررع مشطسرررات األمرررع الستحرررجة األخرررخػ والسشطسرررات الجوليرررة األخرررخػ التررري تتررررل والياتيرررا 
 ؛بالبيػلػجيا التخكيبية

 (6، الفقخة )ـ()71/8تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 

تعديرد السذرراركة الكاممرة والفعالررة لمذرعػب األصررمية والسجتسعرات السحميررة فري األنذررصة السدرتقبمية الستعمقررة بالبيػلػجيررا 
 ؛التخكيبية في إشار االتفاقية

 لمدالمة األحيائية بخكتؽكؽؿ قخطاجشة

 تقييػ السخاطخ كإدارة السخاطخ -00البشج 

نصررا  مشتررجػ الخبررخاء اإللكتخونرري السفتررػح العزررػية وفخيررق الخبررخاء التقشيرريغ السخرررز لػضررع إرشرراد بذررأن تػسرريع 
ع التري السػاضيع السجرجة في إشار الفقخة )ىر( أعبله، واألخح في االعتبار السػاضيع اإلضافية، بسرا فري ذلرظ السػاضري

 ؛حجدتيا األشخاف في عخوضيا والتي حجدىا فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز
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 الشقل عبخ الحجكد غيخ السقرؽد كتجابيخ الطؽارئ : 07البشج 

وجيا لػجرو فري تشطيع أنذصة إقميسية ودون إقميسية، مثل التجريب عبخ اإلنتخنت واالجتساعات/حمقات العسل التي تعقج 
الكذف عغ الكائشات الحية السحػرة وتحجيج ىػيتيا، مع التخكيد بذكل خاص عمى مػضػعات مجاالت أخح العيشات و 

تقرراريخ ( تفدرريخ نتررائج 3ضررسان الجررػدة ومخاقبررة الجررػدة؛ ) وتحررجيث نطررع( إنذرراء 2أخررح العيشررات عمررى الحررجود؛ ) (1)
قيراس  (7( إجرخاءات التررجيق؛ )6)مػاد مخجعية؛ إعجاد( 5( أخح العيشات البيئية؛ )4تحميل الكائشات الحية السحػرة؛ )

 ؛عجم اليقيغ

القائسة بسرا فري ذلرظ تقيريع احتسرال  واإلرشاداتلتحميل الثغخات السحتسمة في السعاييخ واألساليب  دراسة التكميف بإجخاء
الجراسررة  وإتاحررةالحاجررة إلررى وضررع معرراييخ بذررأن آليررات لتررجابيخ الصررػارغ فرري حالررة الشقررل غيررخ مقرررػد عبررخ الحررجود، 

 ؛مدبلمة األحيائيةلسؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع األشخاف في بخوتػكػل قخشاجشة لجتساع التاسع االخ فييا شطيل
 

 : االعتبارات االجتساعية كاالقترادية05البشج 

بلعتبرارات لفخيرق الخبرخاء التقشيريغ السخررز لاألميغ التشفيحؼ، رىشا بتػافخ األمػال، عقج اجتسراع وجيرا لػجرو  مصالبة
 تساعية واالقترادية.االج

 

 كؽااللسبؽر التكسيمي بذأف السدؤكلية كالجبخ التعؽيزي -: بخكتؽكؽؿ ناغؽيا 06البشج 

 ؛السديج مغ أنذصة التػعية مغ أجل اإلسخاع في بجء نفاذ وتشفيح البخوتػكػل التكسيمي وتشفيحتصػيخ مػاد بشاء القجرات 
 

 : التؽعية العامة كالتثقيف كالسذاركة07البشج 

 تشفيح بخنامج العسل؛ لتيديخمػاد تجريبية وعقج حمقات عسل تجريبية إقميسية  وإعجادنتخنت، مشاقذات عمى اإل ءجخاإ
 

 0 السجاؿ البؤري مدالمة األحيائية: لالخطة االستخاتيجية لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة 

 5الفقخة  ،BS-VII/1؛ كالسقخر 01، الفقخة BS-VII/5 السقخر

الػششيررة لمتشررػع  الدرربلمة األحيائيررة فرري االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل تعسرريع ذررأنبالقررجرات مررػاد بشرراء  مػاصررمة إعررجاد
 وخصط التشسية الػششية؛ البيػلػجي
 9الفقخة  ،BS-VI/3؛ كالسقخر 07، الفقخة BS-VII/5 ؛ كالسقخر00-9، الفقخات 07/79السقخر 

متشفيررح الستكامررل لبخوتػكررػل قخشاجشررة ونُيررج لوضررع تررجابيخ عسميررة مررغ دعررع السذرراريع الرررغيخة لتسكرريغ بمررجان مختررارة 
 الػششي؛ السدتػػ واالتفاقية عمى 

 5الفقخة  ،BS-VII/1؛ كالسقخر 01، الفقخة BS-VII/5 السقخر

الػششيررة لمتشررػع  الدرربلمة األحيائيررة فرري االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل تعسرريع بذررأنإقميسيررة  دون تشطرريع دورات تجريبيررة 
 دوات بالتعاون مع الذخكاءاألحدمة و  السحكػرة أعبله لتعمع اإللكتخونيااالستفادة مغ وحجة التشسية، و خصط و  البيػلػجي
 BS-VIII/10 السقخر

تشفيرح متصمبرات تحجيرج ىػيررة الكائشرات الحيرة السحررػرة مررغ تشطريع أنذرصة )دون( إقميسيرة لبشرراء القرجرات لتسكريغ األشرخاف 
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 ذات الرمة؛ والسقخرات 18)أ( مغ السادة  2الفقخة الػاردة في 
 

 7 السجاؿ البؤري مدالمة األحيائية: لالخطة االستخاتيجية لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة 

 04-00، الفقخات BS-VII/12 السقخر

 لكائشات الحية السحػرةاتشطيع دورات تجريبية في مجال تقييع السخاشخ باستخجام أحجث ندخة مغ دليل تقييع مخاشخ 
 )د( 9، الفقخة BS-V/12 السقخر

 لكائشات الحية السحػرة.احجات تعمع إلكتخوني استشادا إلى أحجث ندخة مغ دليل تقييع مخاشخ تصػيخ و 
 )د( 5، الفقخة BS-VII/10 السقخر

 -أخح عيشات الكائشات الحية السحػرة والكذف عشيرا وتحجيرج ىػيتيرا بشاء القجرات في مجال بذأن عسل  حمقاتتشطيع 
 " أعبله(السقرػد وتجابيخ الصػارغ  الشقل عبخ الحجود غيخ: 12)انطخ "البشج 

أخرح عيشرات الكائشرات الحيرة السحرػرة والكذرف عشيرا  يرة بذرأنتصرػيخ، بالتعراون مرع السشطسرات ذات الررمة، مرػاد تجريب
 وتحجيج ىػيتيا

 7، الفقخة BS-V/13 السقخر

 الكائشات الحية السحػرة فيسا يخزتشطيع حمقات عسل دون إقميسية بذأن التػعية العامة والتثقيف والسذاركة العامة 
 3الفقخة  ،BS-V/13)د(؛ كالسقخر 9، الفقخة BS-V/12 السقخر

 ؛الكائشات الحية السحػرةة فيسا يخز العامالتػعية  بذأنتصػيخ مػاد تعميسية 

الػضرررررررائف السػافرررررررق 
 عمييا

 

مػضرررف  4-ة؛ فياتدياسرررالو  نػنيرررةقاالذرررؤون مل مػضرررف 4-التقشيرررة؛ فو  مرررات العمسيرررةالسعمػ  - برررخامج مػضرررف 5-ف
 2-تقيررريع السخررراشخ، فمػضرررف معشررري ب 3-؛ فقانػنيرررةالذرررؤون مل ػضرررفم 3-األنرررػاع الغخيبرررة الغازيرررة؛ ف - برررخامج

 (؛6-ع مغ خ و)تع إعادة ترشيف تقييع السخاشخ - بخامجممداعج ل ػضفم 2-لسعمػمات؛ فااعج لذؤون دم ػضفم

 بخامجا مداعج 6-خ ع 2

مرررررررػارد مرررررررغ خرررررررارج 
 السيدانية األساسية

  BEلرشجكؽ االستئساني ا  )بخكتؽكؽؿ قخطاجشة( BHالرشجكؽ االستئساني 

 دكالر 041 111: 7171-7107: ااجسالي  دكالر 7 995 111: 7171-7107: ااجسالي

  االستذاريػن      االستذاريػن 

 دوالر 40 000 :7171-7107   دوالر 285 000 :7107-7171

 اجتساعات الخبخاء     اجتساعات الخبخاء

    دوالر 100 000 :7171-7107   دوالر 150 000 :7107-7171

 سفخ السػضفيغ

 دوالر 30 000 :7107-7171

 عسل بشاء القجرات حمقات
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 دوالر 2 530 000 :7107-7171

 التخكيجك  التعاكف ك  شعبة دعػ التعسيػ -جيػ
 اإلدارة الذاممة )أ(

لرجعع تحقيرق  خويجتعسيع والذرخاكات والتربرال الستعمقرةالعسرل برخامج و اون والترخويج دعع التعسريع والتعرشعبة إدارة  نطخة عامة عمى السدؤوليات
. وتشدريق الرجعع لييئرات االتفاقيرة 19و، 18و، 17و، 16و، 4و، 3و، 2و، 1 أيذي لمتشػع البيػلرػجيأىجاف 

 ؛رجيالتسثيرررل الخررراو الخبرررخاء؛  أفخقرررةو  األفخقرررة العاممرررةالجتساعرررات  عامرررا أميشرررابررررفة عسرررل ؛ والذات الررررمة
تحجيرج القزرايا الشاشرئة ضرسغ و ؛ السشطسات الجولية األخخػ ذات الررمةو التعاون مع مشطسات األمع الستحجة و 

ونحرػ تحقيرق أىرجاف  االتفاقيرة وبخوتػكػلييراإنذراء وتعديرد الذرخاكات الفعالرة نيابرة عرغ و اختراص البخنامج؛ 
 أيذي لمتشػع البيػلػجي.

 الؽالية: الػالية

تعسيع التشػع البيػلػجي،  بذأن األمانة عسل( تشديق )أ عغ شخيق اقية وبخوتػكػلييالبلتفقجيع الجعع ت
تشديق  ، )ج(الذاممةالتعسيع قزايا ة بذأن تقشيال والذؤون الدياسات في مجالي التقشية الخبخة تػفيخ  )ب(

والتخويج االت االترأنذصة )د( تشفيح وتشديق  ،بلتفاقية وبخوتػكػليياا لالذخكاء دعسمع  تعاون األمانة
 .آللية السالية لبلتفاقيةاالسػارد وكحلظ  حذجو  ياتباالقتراد الستعمقاألمانة  ذلظ عسل. ويذسل ؤلمانةل

 ؛صشع القخارعسمية وعمسي لتيديخ  تقشيتقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل  3-1 األىجاف الػضيفية:
البيػلػجي في جسيع العسميات الحكػمية الجولية ذات الرمة، في إشرار دمج ججول أعسال التشػع  تيديخ 2-1

 األمع الستحجة وغيخىا؛

مجيررات لدعررع الجيررػد الخاميررة إلررى إدراج التشررػع البيػلررػجي فرري السبررادرات العالسيررة األخررخػ ذات الرررمة  2-2
 غيخ الحكػمية؛

 ؛االتفاقية وبخوتػكػلييالتشفيح  السػارد حذج تيديخ 3-3

وتقاسرع والحررػل  ،الدبلمة األحيائيةو  ،التشػع البيػلػجيالقزايا ذات الرمة بأىسية فيع و ة الػعي زياد 4-1
 الجسيػر؛عامة األعسال، والجيات الفاعمة القصاعية و ، ودوائخ والسجتسع السجني القخار،بيغ صشاع  السشافع

 ؛االتفاقية وبخوتػكػليياتشفيح مغ أجل وتعديد الجعع الدياسي  تيديخ 4-2

 األنذصة اإلرشادية
 ؛تشفيحالفي عسميات التخصيط والدياسات و  االعتبارات الجشدانيةتعديد دمج  3-1-5

 السػارد؛ حذج غعالسي عالخصج التقجيع تقخيخ  5-1-7

سشطسرات ؛ والستخرررة لؤلمرع الستحرجةالػكاالت البخامج و الو  ،رشاديق؛ والشخاف؛ واألمكتب مؤتسخ األشخاف الخوابط/الذخاكات الخارجية
؛ واتفاقيرات ريرػأمانرات االتفاقيرات الستعمقرة برالتشػع البيػلرػجي و الجولية والسشطسات الحكػميرة الجوليرة األخرخػ؛ 

سشطسررات ؛ والأمانررات الييئررات والررركػك اإلقميسيررةو أمانررات الررركػك واالتفاقيررات الحكػميررة الجوليررة األخررخػ؛ و 
ة بسررررا فررري ذلرررظ تمررررظ الستعمقرررة باألعسرررال والتشسيررررة القصاعيررروالذررربكات ييئررررات ؛ والوالذررربكات غيرررخ الحكػميرررة

 وساط األكاديسية.؛ واأللمسجتسعات األصمية والسحمية السسثمةذبكات والالسجسػعات و ؛ االقترادية
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 5-خ ع مداعج لذؤون السػضفيغ(؛ 1-)مجمػضف رئيدي  الػضائف السػافق عمييا

 السػضفيغ: تكاليف -1 السػارد السصمػبة

  دوالر 2 256 300 :2018  دوالر 2 204 200 :2017

 :االستذاريػن  -2

     دوالر 20 000 :2018 دوالر 20 000 :2017

 مػاد التػعية العامة -3

 دوالر 90 000 :2018 دوالر 90 000 :2017

 :الدفخ في ميام رسسية -4

  دوالر 55 000 :2018 دوالر 55 000 :2017

 السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي -5

 دوالر 20 000 :2018 دوالر 20 000 :2017

 (العامة اإلنجازات الستػقعةالػسائل و ) شعبة دعع التعسيع والتعاون والتخويج عسل بخامج مىعامة ع نطخة (ب)

نطرررررررررخة عامرررررررررة عمرررررررررى 
  السدؤوليات

  مدؤوليات الذعبة:
أىجاف ، و 2020-2011جي الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػ مغ  ألفلمغاية  علؤلشخاف في تشفيحى تقجيع الجعع( )أ

 ؛20ىجف أيذي بسا في ذلظ األخخػ أيذي 
 تعسيع التشػع البيػلػجي؛ بذأن األمانةنصا  عمى ستخاتيجية التشفيح ال)ب( وضع وتشديق 

االقتررراد قزررايا و  ،التشسيررةوعسميررات بسررا فرري ذلررظ سياسررات  ،األشررخافقبررل وضررع سياسررات شرراممة مررغ  تيدرريخ)ج( 
 ؛مع قصاع األعسال، وكحلظ التعامل والسالية

( ةاألشررخاف بسرا فرري ذلرظ الػصررػل إلررى اآلليرة الساليررة )مخفرق البيئررة العالسيررقبررل السررػارد مرغ  حذرج)د( تيدريخ جيررػد 
  بلتفاقية؛ل

فري العسميرات الجوليرة، وتصرػيخ وتشفيرح الذرخاكات االسرتخاتيجية، بسرا فري ذلرظ مرغ خربلل  األمانةتشديق مذاركة )ه( 
 ؛األمانة وضع استخاتيجية عمى نصا 

)و( تشدريق مذرراركة األمانررة مررع الجيررات الفاعمررة الخئيدررية ومجسػعررة واسررعة مررغ أصررحاب السرررمحة، بسررا فرري ذلررظ 
 ؛في ضسان تعسيع السشطػر الجشدانيالسذاركة السحمية؛ و و دون الػششية السذاركة مع الحكػمات 

 التخويج؛االتراالت و ب الستعمقاألمانة  عسل)ز( تشفيح وتشديق 
ظ ، بسرا فري ذلرصرشع القرخار تيدريخمحايرجة ومتػازنرة وقائسرة عمرى األدلرة لتحمريبلت اىسة في تػفيخ تقراريخ و )ح( السد

فرري  افالررجعع لؤلشررخاف فرري اجتساعررات مررؤتسخ األشررخ تقررجيع ، وإعررجاد الػثررائق و اتمررغ خرربلل عسميررات مررا برريغ الررجور 
 اجتساعات الييئات الفخعية.، و يغالبخوتػكػلفي  العامل كاجتساع لؤلشخاف تفاقية ومؤتسخ األشخافالا

 وحجة التعاون والذخاكات )ج(
نطرررررررررررخة عامرررررررررررة عمرررررررررررى 

 السدؤوليات

 :لؽاليةا 

، والجيات الفاعمة ذات الرمةالجولية و والييئات الحكػمية الجولية العسميات  جسيعتيديخ التشديق والتعاون مع  



UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1 
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12/Add.1 
Page 39 
 

  .وبخوتػكػلييااالتفاقية مشطسات الجيات السعشية لجعع تشفيح و  والذخكاء الخئيدييغ،

 :مدؤكليات الؽحجة 

تيديخ السذاركة والتعاون والتشديق مع العسميات واالتفاقيات والسشطسات والسبادرات الجولية ذات الرمة  أ()
 ؛االتفاقية وبخوتػكػليياتعسيع وإدماج التشػع البيػلػجي في عسمياتيا ولجعع تشفيح ل اباالتفاقية سعي

 ؛االتفاقية وبخوتػكػليياع تشفيح الخئيدية لجع الكياناتاالستخاتيجية مع  الذخاكاتالسذاركة و تيديخ  ب()

 ؛لمذخاكات االستخاتيجيةعمى نصا  األمانة وضع وتشديق وتشفيح استخاتيجية  ج()

ة واالجتساعي ةوكحلظ الثقافي ةوالتقشي ةالعمسيالسخاعية لمذؤون  تسجخبلالتصػيخ  تيديخالسداىسة في  د()
 ؛التشسية سياساتفي  لرمةذات اوالجشدانية 

 ؛االتفاقية وبخوتػكػليياتيديخ وتعديد الجعع الدياسي لتشفيح  ه()

رفيعة السدتػػ في ث مغ اجتساعات اتفاقية التشػع البيػلػجي، واألحجا رفيعة السدتػػ  األجداءتيديخ تشطيع  و()
جتساعات الػزارية، والسذاركة مع مييئات اإلقميسية وااللوالسذاركة في القسع ذات الرمة  ؛خخػ السشتجيات األ
 ؛دون الػششيةالسحمية و الحكػمات 

عتبارات االيا، وضسان إدراج االتفاقية وبخوتػكػليتيديخ السذاركة الفعالة ألصحاب السرمحة في عسل  ز()
 عسل األمانة؛في  الجشدانية

الدياسات ودعسيا  استعخاضو تصػيخ في بسا في ذلظ  األمانةعسل في  الجشدانيةعتبارات االضسان إدراج  ح()
 2020-2015 بيغ الجشديغ لسداواة اعسل  تشفيح خصة تيديخو  وبخوتػكػلييااالتفاقية لؤلشخاف في تشفيح 

 االتفاقية. في

تيديخ دمج ججول أعسال التشػع البيػلػجي في جسيع العسميات الحكػمية الجولية ذات الرمة، في إشار األمع  1-2 األىجاف الػضيفية: 
 حجة وغيخىا؛الست

مجيات غيخ لدعع الجيػد الخامية إلى إدراج التشػع البيػلػجي في السبادرات العالسية األخخػ ذات الرمة  2-2
 الحكػمية؛

 ؛تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييامغ أجل تيديخ وتعديد الجعع الدياسي  4-2

 اإلرشادية األنذصة
 مانة؛في عسل األ االعتبارات الجشدانيةضسان إدراج  6-1-6

 األنذصة: 
 وحررررررررررررررررررررجة التعرررررررررررررررررررراون  
 الذخاكات و 

بسا في ذلغ تعسيػ التشؽع  3131-3122ااجخاءات االستخاتيجية لتعديد تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 
 البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

 

 83، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

-2015بتعسيع مخاعاة السشطػر الجشداني لجعع تشفيح خصة عسل االعتبارات الجشدانية  مػاصمة العسل فيسا يتعمق
، مع األخح في االعتبار رؤية ومشطػر نداء الذعػب األصمية، بسا في ذلظ عغ شخيق دعع األشخاف في 2020

، فزبل عغ إدراج دمج االعتبارات الجشدانية في استخاتيجياتيا وخصط عسميا الػششية السشقحة لمتشػع البيػلػجي
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 ؛التشػع البيػلػجي في الدياسات وخصط العسل الػششية الستعمقة باالعتبارات الجشدانية
قزايا التشػع البيػلػجي حػل الػعي لشذخ والتشػع البيػلػجي؛  ذؤون الجشدانيةذخ السعمػمات حػل الجسع ون -

 لتعديد ؛لشدائيةذلظ السشطسات ا بيغ السشطسات العاممة في مجال قزايا السداواة بيغ الجشديغ، بسا في
ذصة ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي؛ لتعسيع السشطػر الجشداني في األن الجاعسة لمتشفيح األدواتالسشيجيات و 

ات صشع القخار مشداء، وال سيسا الشداء مغ الدكان األصمييغ، لمسذاركة في العسميات و لوتيديخ بشاء القجرات 
تدميط الزػء عمى قزايا محجدة ل الحالة وأفزل السسارساتالسعشية براسات جالتجسيع و  بسػجب االتفاقية.

الجشديغ والتشػع السداواة بيغ غ ستخبلص الخوابط بيال لبحػث القائسةاتػليف و سختمف مشاشق العالع. ب
 اشحمقات نقشذخ مغ خبلل تقجيع والعشاية بال. سسارساتالدياسات و مل اإلببل بالتخويج/ لبلرتقاءالبيػلػجي، 

عسل ال حمقاتواالىتسام ب، بالتعاون مع الذخكاء الجولييغ واإلقميسييغ والػششييغ. وات لمتجريبدوأ اإلنتخنتعمى 
؛ لتبادل وتػفيخ يشخرتجريب لمقيام ب يغاإلقميسية والػششية الخئيدي السرمحةقميسية لجسع أصحاب اإل
صمة التفاقية التشػع البيػلػجي؛ شخات ذات ومشيجيات وأدوات ومؤ  مشاسبة، إرشاديةمػاد في ىيئة  سجخبلتال
 بيغ األشخاف تُعشى باالعتبارات الجشدانية دياسات ومسارساتزسان نذخ التػعية بلتبادل الخبخات لكحلظ و 

 في االتفاقية.

 84، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

 مػاصمة االنخخاط في العسميات الجولية التالية:
ل مؤتسخ األشخاف في اتفاقية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ، ونتائج الجورة اتفا  باريذ مغ قب -

خصة التشسية السدتجامة الثانية عذخة لسؤتسخ األشخاف في اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ، واعتساد 
اسات ذات الرمة، ، وأشخ الدي2030-2015إشار سيشجاؼ لمحج مغ مخاشخ الكػارث ، و ياىجافأ و  2030 لعام

الدراعة ومرايج األسساك، والغابات التي وضعتيا مشطسة األغحية البلزمة في دوات األ، و واإلرشاد والتػجيو
 والدراعة لؤلمع الستحجة،

، لسا سمف ذكخه الذخوع في مخحمة التشفيحأثشاء  فيالعسميات الجولية األخخػ ذات الرمة، وخرػصا غيخىا مغ و  
 ؛ 1/4تػصية الييئة الفخعية لمتشفيح مغ  11إلى  8و 3 بالفقخاتػدىا الخامية عسبل ودعع األشخاف في جي

 )أ(85، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

تعديد الذخاكات بيغ أصحاب السرمحة الستعجديغ، بالتعاون مع السشطسات والسبرادرات الجوليرة ذات الررمة، لتقرجيع 
وخصررة التشسيررة السدررتجامة لعررام  2020-2011صررة االسررتخاتيجية لمتشررػع البيػلررػجي الررجعع لتشفيررح الغايررة ألررف مررغ الخ

 ؛2030
 )أ(91، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

تحميررل السعمػمررات السقجمررة مررغ األشررخاف فرري تقاريخىررا الػششيررة الدادسررة الستعمقررة باألنذررصة الدررياحية، الترري تُكسميررا 
 ت والسبادرات الجولية ذات الرمة؛السعمػمات السقجمة مغ السشطسا

 )ب(91، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

تدويرررج األشرررخاف، قبرررل انعقررراد االجتسررراع الخابرررع عذرررخ لسرررؤتسخ األشرررخاف، بالسعمػمرررات التررري ترررع جسعيرررا مرررغ خررربلل 
 التالية لؤلشخاف والحكػمات األخخػ السشفحة وفقا لمتذخيع الػششي:األنذصة 

عتساد سياسات وبخامج وأشخ متدقة بذأن الدياحة السدتجامة أو تعديرد ىرحه األشرخ، وإشرخاك جسيرع السؤسدرات السعشيرة وضع وا   أ( )
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 وأصحاب السرمحة السعشييغ، بسا في ذلظ الذعػب األصمية والسجتسعات السحمية، والحكػمات دون الػششية والسحمية، والقصاع الخاص؛

عغ فػائج وقيع الدياحة السدتجامة في صشع القخار بذأن تخصيط وعسل وتػسع قصراع الدرياحة، تػليج وإدماج واستخجام معمػمات  ب( )
بسرا فري ذلرظ فيسررا يتعمرق باالسرتثسارات فرري مجرال الدرياحة، وتصرػيخ البشيررة التحتيرة، وخمرق الػضررائف، وفري الشطرخ فري آليررات مرغ أجرل إعررادة 

 ػجي واستعادة الشطع اإليكػلػجية عمى الرعيجيغ السحمي أو السجتسعي؛استثسار أجداء مغ إيخادات الدياحة في حفع التشػع البيػل

تعديررد بشرراء القررجرات، خاصررة لػكرراالت الستشدىررات الػششيررة ودون الػششيررة، بسررا فرري ذلررظ تمررظ الترري تعسررل مررع الررشطع اإليكػلػجيررة  ج( )
ص فري إنذراء وتشفيرح أدوات ماليرة، مثرل رسرػم الرجخػل الداحمية والبحخية، وإشخاك، حدب االقتزاء ووفقرا لمتذرخيعات الػششيرة، القصراع الخرا

والخجمات، واالمتيازات والتخاخيز حدب االقتزراء، السرتكسال ودعرع االسرتثسار العام/الخراص فري تأسريذ نطرع السشراشق السحسيرة والحفراظ 
 عمييا ودعع الدياحة السدتجامة؛

ترراالت والتثقيرف والتػعيرة العامرة لمجسيرػر وخاصرة الدري اح بذرأن اتخاذ تجابيخ لسػاصرمة تصرػيخ واسرتخجام األدوات السختمفرة لبل د( )
 بخامج ومسارسات الدياحة السدتجامة، بسا في ذلظ الدفخ السدتجام والسعاييخ الصػعية ونطع إصجار الذيادات؛

وتشػيرع سربل كدرب العرير  التخويج لمدياحة السجتسعية الخيفية كشذاط يسكرغ أن يرؤثخ عمرى االسرتخجام السدرتجام لمتشرػع البيػلرػجي ه( )
 لمذعػب األصمية والسجتسعات السحمية، وتذجيع إنذاء القجرات ونقل التكشػلػجيا؛

إضررافة معمػمررات عررغ األنذررصة ذات الرررمة السزررصمع بيررا والتررجابيخ الستخررحة فرري نطررام اإلبرربل  الصررػعي عبررخ اإلنتخنررت بذررأن  و( )
 ادسة؛أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي والتقاريخ الػششية الد

 لجعع األشخاف في صشع القخار مغ أجل تحقيق التشسية الدياحية السدتجامة؛
 

 خيارات لتعديد أكجه التآزر بيؼ االتفاقيات الستعمقة بالتشؽع البيؽلؽجي

 01، الفقخة 0/8الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

 6ة التذراورية السذرار إلييرا فري الفقرخة اإلجخاءات ذات الرمة الػاردة في خارشة الصخيق الشاشرئة عرغ العسمير ]تشفيح 
 [؛مغ ىحا السقخر

 00، الفقخة 0/8الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

معمػمررات عررغ التقررجم السحررخز لمييئررة الفخعيررة لمتشفيررح فرري اجتساعيررا الثرراني، ومررؤتسخ األشررخاف فرري اجتساعررو  تررػفيخ
لتعديررد االتدررا  والتعرراون برريغ االتفاقيررات  لالخابررع عذررخ بسررا فرري ذلررظ أؼ مقتخحررات لسػاصررمة التقررجم فرري ىررحا العسرر

، وأؼ عسميرة 2020–2011الستعمقة بالتشػع البيػلػجي بسا في ذلظ في تشفيح الخصة االسرتخاتيجية لمتشرػع البيػلرػجي 
 ؛متابعة ليحه الخصة االستخاتيجية

التشررػع البيػلررػجي الجرردرؼ، والتشررػع و العمسرري، )التعرراون التقشرري و  امجػضررف بررخ م 4-امج؛ فأول لمبررخ  مػضررف 5-ف  :الػضائف السػافق عمييا
 امج مدراعجبرخ  ػضرفم 2-)ججيرج(؛ ف السدراواة بريغ الجشدريغ - امجػضرف برخ م 3-ف البيػلػجي وتشسية الدياحة(؛

 امج.مداعج بخ  6-خ ع ؛(6-خ ع )أعيج ترشيفيا مغ التخويج –

مػارد مغ خارج السيدانية 
 األساسية

 BE الرشجكؽ االستئساني

 دكالر 690 111 :7107-7171 

 دوالر 128 000 :االستذاريؽف 

 دوالر 73 000 :سفخ السؽظفيؼ

 دوالر 460 000 :اجتساعات الخبخاء
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 دوالر 30 000 :السشذؽرات

 :وحجة االتراالت والتػعية )د(
 عمى عامةنطخة 

 السدؤوليات

 

 الؽالية:

في ذلظ دعع األشخاف في جيػدىا التػعية، بسا االتراالت و  أنذصة شديق عسل األمانة فيسا يتعمق بجسيعت
  االتفاقية وبخوتػكػليياو  1أيذي لمتشػع البيػلػجي ىجف الخامية إلى تشفيح 

 مدؤكليات الؽحجة:
استخاتيجية ، فزبل عغ لؤلمانة السؤسدية االتراالت اتراالت لتػجيواستخاتيجية  تشفيحوتشديق وضع  )أ(

 مع الستحجة لمتشػع البيػلػجي؛عقج األلوضع استخاتيجية  تيديخاتراالت عالسية، و 
 د عمىيتخكالوالحرػل وتقاسع السشافع، و  الدبلمة األحيائية)ب( تعديد اإلدراك الستدايج ألىسية التشػع البيػلػجي و 

 ؛السدتيجفة الخئيديةالجسيػر  فئات
 ؛دتػػ الػعي بيغ الجسيػر السدتيجف)ج( إعجاد وتخويج ونذخ مشتجات اتراالت لخفع م

رفع مدتػػ الػعي بأىسية التشػع في جيػدىع الخامية إلى والسداىسة  ىعحذجو  الذخكاء معشبكات إقامة )د( 
 والحرػل وتقاسع السشافع؛ الدبلمة األحيائيةالبيػلػجي، و 

في وسائل اإلعبلم مع التخكيد عمى العسل في إشار  تياوتغصيقزايا التشػع البيػلػجي ب الػعيتعديد )ه( 
 ؛ااالتفاقية وبخوتػكػليي

والحرػل وتقاسع  ،والدبلمة األحيائية ،التشػع البيػلػجيالقزايا ذات الرمة بأىسية وفيع زيادة الػعي  1-4 :األىجاف الػضيفية
 .الجسيػرعامة األعسال، والجيات الفاعمة القصاعية و ، ودوائخ والسجتسع السجني القخار،السشافع بيغ صشاع 

 تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا مغ أجلتيديخ وتعديد الجعع الدياسي  4-2

 :األنذصة 

وحرررررررررررررررجة االترررررررررررررررراالت  
 والتػعية

بسا في ذلغ تعسيػ التشؽع  3131-3122ااجخاءات االستخاتيجية لتعديد تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 
 البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

 
 )ق(88، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

، نُيرج لتػجيررو رسرائل بذررأن تعسريع التشررػع البيػلرػجي لفئررات مدرتيجفة محررجدة تتعمرق بيررحه وضرع، حدرب االقتزرراء
القصاعررات، كجرردء مررغ تشفيررح اسررتخاتيجية االترررال العالسيررة ونُيررج تػجيررو الخسررائل عمررى الشحررػ الررػارد فرري السقررخر 

 ؛12/2
 

 ة لمتشؽع البيؽلؽجياالتراؿ كالتثقيف كالتؽعية العامة كعقج األمػ الستحج

 )أ(7جيػ  07/7السقخر 
تيديخ إعجاد استخاتيجية اترال عالسية تُشفح خبلل الشررف الثراني مرغ عقرج األمرع الستحرجة، وتتزرسغ نُيرج تخاسرل 

 ؛الستخجاميا كإشار مخن لؤلشخاف والسشطسات السعشية
 )ب(7جيػ  07/7السقخر 
والتػعية العامة، استشادا إلى احتياجات السدرتخجميغ التري تحجيث حدم أدوات لبلترال والتثقيف و تحديغ و  إعجاد

يتع تحجيجىا، وإتاحتيا مغ خبلل غخفة تبادل السعمػمات، لزسان أن تكػن األدوات والشُيج السجرجرة فييرا مبلئسرة 
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، ومخاعراة البحرػث الججيرجة بذرأن آفرا  االتررال والتدرػيق، 2020-2011لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلرػجي 
 ؛لتدػيق االجتساعيوا

 امداعج 6-خ ع 2لمبخامج؛  مداعج مػضف 2-؛ ف)ججيج( اتراالتمػضف  3-ف؛ إعبلم مػضف 4-ف :الػضائف السػافق عمييا 
 لمبخامج

مػارد مغ خارج السيدانية 
 األساسية

 BE الرشجكؽ االستئساني
 دكالر 711 111 :7171-7107 :ااجسالي

 دوالر 20 000 :االستذاريؽف 

 دوالر 50 000 :ظفيؼسفخ السؽ 

 دوالر 70 000 :اجتساعات الخبخاء

 دوالر 20 000 :طباعة التقاريخإعجاد/

 دوالر 40 000 :السشذؽرات 

 السػارد: حذجو الدياسة االقترادية  وحجة )ه(
نطخة عامة عمى 

 السدؤوليات

 الؽالية:

االتفاقيرة التجرارة فري إشرار دوائخ األعسال و  والستعمقة بالسذاركة مع ةواالقترادي ةالسالي الجػانب تشفيحل تقجيع الجعع
 وبخوتػكػلييا

 مدؤكليات الؽحجة:
جمج قيسة التشػع البيػلرػجي فري لأدوات وتجابيخ وآليات تقييع و  تشفيحوضع و عمى تذجيع، بالتعاون مع الذخكاء،  )أ(

االقترررررادية، سياسررررات وبررررخامج القصرررراعيغ العررررام والخرررراص، بسررررا فرررري ذلررررظ خصررررط التشسيررررة الػششيررررة، والدياسررررات 
نطرررع و والدياسرررات واإلبررربل ؛  ،صرررشع القرررخارو  السؤسدرررية،سرررتخاتيجيات االو ؛ السرررػارد حذرررجلالػششيرررة سرررتخاتيجيات االو 

 اإلببل  الػششية، بسا في ذلظ السحاسبة الػششية؛ والزسانات البيئية؛
التشسيرررة  أىرررجافو  2030 لعرررام لتشسيرررة السدرررتجامةخصرررة ابذرررأن تشفيرررح  األمانرررةوتشدررريق عسرررل  ألشرررخافا دعرررع)ب( 

التشرررػع البيػلرررػجي مرررغ أجرررل القزررراء عمرررى الفقرررخ وتحقيرررق التشسيرررة  بذرررأن، وعسرررل األمانرررة الرررػاردة فييرررا السدرررتجامة
 السدتجامة؛

 تيرررررا)ج( إجررررخاء و/أو نذررررخ البحررررػث والعسررررل التحميمرررري بذرررررأن القزررررايا ذات الرررررمة لررررجعع تشفيررررح االتفاقيررررة وخص
 التجابيخ الحافدة وآليات تسػيل التشػع البيػلػجي؛بذأن ، بسا في ذلظ 2020-2011االستخاتيجية 

غ أجررل )د( دعررع تعسرريع التشررػع البيػلررػجي مررغ قبررل قصرراع األعسررال، بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل الذررخاكة العالسيررة مرر
 ؛األعسال والتشػع البيػلػجي

السػارد، بسا فري ذلرظ  حذجاالستخاتيجية واألىجاف الستفق عمييا عالسيا لمقابل  تشفيحال)ه( رصج التقجم السحخز في 
 متقاريخ ذات الرمة؛لإعجاد مجخبلت عغ شخيق السالي، و  اإلببل إشار مقابل  ؤلشخافلتقجيع الجعع مغ خبلل 

 ؛اإلرشاداتفعاليتيا وإعجاد لستعخاض اال)و( رصج وتقييع عسميات اآللية السالية لبلتفاقية، وخجمة 

شررػع البيػلررػجي فرري جسيررع العسميررات الحكػميررة الجوليررة ذات الرررمة، فرري إشررار تيدرريخ دمررج جررجول أعسررال الت 1-2 األىجاف الػضيفية:
 األمع الستحجة وغيخىا

 تيديخ حذج السػارد لتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا 3-3
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السحررجدة وفقررا  ىررجاف والسؤشررخاتاأل وخاصررة وتقيرريع اإلجررخاءات الػششيررة واإلقميسيررة وغيخىررا، اسررتعخاضتيدرريخ  5-1
 لبخوتػكػليياتحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي واالمتثال في ة، مخصط االستخاتيجيل

 األنذصة:

وحجة الدياسة 
 حذجاالقترادية و 
 السػارد

شػػاممة تعسػػيػ التشػػؽع  7171-7100ااجػػخاءات االسػػتخاتيجية الخاميػػة لتعديػػد تشفيػػح االتفاقيػػة كالخطػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػؽع البيؽلػػؽجي 
 ات السختمفةالبيؽلؽجي داخل كعبخ القطاع

 

 67، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

الخبررخات فرري مجررال تعسرريع التشررػع البيػلررػجي فرري ، مشطسررة األغحيررة والدراعررة لؤلمررع الستحررجةتجسيررع، بالتعرراون مررع 
مرايج األسساك، بسا في ذلظ مغ خبلل نيج الشطام اإليكػلػجي لسرايج األسساك، وإتاحة ىحا التجسيع لسؤتسخ 

 ؛اجتساعو الخابع عذخ فيشخاف األ
 78، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

عغ األشخ القائسة لتشفيح خصط التقييع والسحاسبة الستعمقة بالتشػع البيػلػجي في األعسرال التجاريرة،  إعجاد تقاريخ
و/أو دعرع تصبيرق ىرحه مثل تقييع رأس السال الصبيعي، فزربل عرغ البرخامج التري تدرعى إلرى تذرجيع و/أو تعديرد 

 ؛إتاحة ىحه التقاريخ عغ شخيق آلية غخفة تبادل السعمػماتو األشخ مغ جانب قصاع األعسال، 
 86، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

التساس آراء مغ خبلل الذرخاكة العالسيرة السعشيرة باألعسرال التجاريرة والتشرػع البيػلرػجي وكرحلظ الذرخكاء السعشيريغ 
فيررة مػاءمررة أسررمػب تقرجيع البيانررات والسعمػمررات الستعمقررة بالقزرايا ذات الرررمة بررالتشػع البيػلررػجي بيررجف عمرى كي

 ؛زيادة اتدا  البيانات والسعمػمات في مختمف القصاعات وعبخىا
 87، الفقخة 0/4الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

  عرغ إجرخاءات األعسرال التجاريرة ذات بذرأن تررشيف األعسرال لئلبربل ، بالتعراون مرع األشرخاف،مػاصمة العسرل
 ؛الرمة، وذلظ بيجف تػفيخ مذخوع إرشادات، لتشطخ فيو الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني

 
 حذج السؽارد

 5، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

، 2017يػليررو/تسػز  1ػل عمررى اإلنتخنررت بحمرر إتاحررة إشررار اإلبرربل  السررالي الخرراص بالجػلررة الثانيررة مررغ اإلبرربل 
األشخاف إلى تقجيع تقخيخ، باستخجام إشار اإلببل  السالي عمى اإلنتخنت، بذأن مداىساتيا اإلضافية فري  ودعػة

الجيػد الجساعية لتحقيق األىرجاف العالسيرة الخاصرة بحذرج السرػارد، مقابرل خرط األسراس السحرجد، براالقتخان مرع 
 ؛2018ديدسبخ/كانػن األول  31تقاريخىا الػششية الدادسة، بحمػل 

 )أ(07، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

، مغ خربلل فخقرة العسرل السذرتخكة بريغ الػكراالت السعشيرة بتسػيرل التشسيرة، جرجوػ ربرط اإلبربل  السرالي استكذاف
أديذ أبابا،  بسػجب االتفاقية بعسمية الخصج الشاشئة مغ أجل متابعة واستعخاض االلتدامات الخاصة بخصة عسل

 ؛بيجف تخفيف عبء اإلببل  الذامل لؤلشخاف
 )ب(07، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

، حدب االقتزاء، اإلرشادات الػاردة في تقخيرخ حمقرة عسرل السكدريظ برأؼ معمػمرات مشيجيرة ججيرجة يرتع تحجيث
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تدويررج األشررخاف بإرشررادات شػعيرررة أعرربله والسرررادر األخررخػ ذات الرررمة، بيررجف  11اسررتبلميا عسرربل بررالفقخة 
 ؛12/3)ج( مغ السقخر 32محجثة مغ أجل تيديخ اإلببل  السالي، عمى الشحػ الستػخى في الفقخة 

 09، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

 ةتػصررية الييئررمررغ  17السعمػمررات ذات الرررمة، بسررا فرري ذلررظ السعمػمررات السقجمررة عسرربل بررالفقخة  تجسيررع وتحميررل
وكحلظ الجراسرات ذات الررمة السقجمرة مرغ قبرل السشطسرات والسبرادرات الجوليرة، بسرا فري ذلرظ  1/6خعية لمتشفيح الف

 وتقرجيع، 20مغ أىرجاف أيذري لمتشرػع البيػلرػجي أيزرا فري تشفيرح اليرجف  3تحميل بذأن كيف يديع تشفيح اليجف 
 ؛ا في اجتساعيا الثانيالسعمػمات السجسعة والتحميل إلى الييئة الفخعية لمتشفيح لتشطخ فيي

 71، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

السعمػمرات، بسرا فرري ذلرظ السسارسرات الجيرجة أو الرجروس السدررتفادة، حرػل كيرف تقرػم األشررخاف،  تجسيرع وتحميرل
 والحكػمات األخخػ، والسشطسرات الجوليرة، والسشطسرات التجاريرة الجوليرة وغيخىرا مرغ أصرحاب السررمحة برالشطخ،

، فرري السبررادغ التػجيييررة الصػعيررة بذررأن الزررسانات فرري آليررات تسػيررل التشررػع 12/3مررغ السقررخر  16وفقررا لمفقررخة 
البيػلررػجي عشررج اختيررار وترررسيع وتشفيررح آليررات تسػيررل التشررػع البيػلررػجي، وعشررج وضررع ضررسانات محررجدة األدوات 

 ليا؛
 70، الفقخة 0/6الفخعية لمتشفيح  ةالهيئتؽصية 

)ؼ( 8أعررربله لمفخيرررق العامرررل السفترررػح العزرررػية السخررررز لمسرررادة  20السصمػبرررة فررري الفقرررخة  السعمػمرررات إتاحرررة
واألحكام السترمة بيا خبلل اجتساعو العاشخ، بيجف وضع تػصيات لمشطخ فييا مغ قبل الييئرة الفخعيرة لمتشفيرح 

ر السحتسمرة آلليرات في اجتساعيا الثاني، بذأن كيف يسكرغ أن يزرسغ تصبيرق الزرسانات السعالجرة الفعالرة لآلثرا
تسػيررل التشرررػع البيػلرررػجي عمررى الحقرررػ  االجتساعيرررة واالقترررادية وسررربل عرررير الذررعػب األصرررمية والسجتسعرررات 

 ؛السحمية
 

 يةلاآللية السا

 )د(5، الفقخة 0/7الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ةالهيئتؽصية 

 الستعخاض الخامذ لفعالية اآللية الساليةااختراصات 
 9، الفقخة 07/31السقخر 

مػاصمة تعديد التعاون بيغ األمانتيغ، والتعراون مرع مكترب التقيريع السدرتقل الترابع لمسخفرق ووكراالت مخفرق البيئرة 
 العالسية؛

 السالية؛ ةاآللي - مجمػضف بخا 4-اقترادؼ؛ ف 5-ف الػضائف السػافق عمييا
  (.6-)خ ع مداعج بخامج

مرررررررررررػارد مرررررررررررغ خرررررررررررارج 
 السيدانية األساسية

 BE االستئسانيشجكؽ الر
 دكالر 0 311 511 :7171-7107ااجسالي: 

 

 مذاركة قصاع األعسال( 3-ف) دوالر 342 500 :السؽظفيؼ تكاليف
 دوالر 320 000 :االستذاريؽف 
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 دوالر 35 000 :سفخ السؽظفيؼ

 دوالر 600 000 العسل: حمقات

 دوالر 3 000 :إعجاد التقاريخ 

 شعبة دعػ التشفيح -داؿ
 رة الذاممةاإلدا )أ(

نطرررررررررخة عامرررررررررة عمرررررررررى 
 السدؤوليات

 الؽالية:

ترررسيع وتشفيررح ورصررج  تيدرريخ (1) عررغ شخيررق االتفاقيررة وبخوتػكػلييررا اسررتعخاضع الررجعع لؤلشررخاف فرري تشفيررح و تقررجي
دعررع  (3ون التقشري والعمسري بريغ األشرخاف )( تحفيرد ودعرع التعرا2ألمانرة )فري اومتابعرة أنذرصة بشراء القرجرات  وتقيريع
وخجمررة  تيدرريخ (4) وبخوتػكػلييررااالتفاقيررة تشفيررح مررغ أجررل  السعررارفإدارة لمشيررػض بررالسعمػمررات تبررادل  غخفررة آليررات

( إدارة خرررجمات تكشػلػجيرررا 5ميرررة الجوليرررة األخرررخػ ذات الررررمة )اجتساعرررات الييئرررة الفخعيرررة لمتشفيرررح والعسميرررات الحكػ 
االتفاقيرة لجعع تشفيرح  عمى نصا  األمانةممة ستكاالعسميات ممجخبلت ل( تػفيخ 6ت واالتراالت في األمانة )السعمػما

 .وبخوتػكػلييا

 مدؤكليات الذعبة:

والخصررط االسررتخاتيجية  وبخوتػكػلييررااالتفاقيررة )أ( تقررجيع الررجعع لعسميررات التخصرريط والتشفيررح الػششيررة لتحقيررق أىررجاف 
 ؛الخاصة بكل مشيا

ذات الررمة،  ياومؤشرخاتة، بسرا فري ذلرظ أىرجافيا وتقييع اإلجرخاءات الػششيرة واإلقميسيرة والجولير استعخاض)ب( تيديخ 
 وفقا لمخصط االستخاتيجية وأىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛ السػضػعة

 )ج( تشديق وتشطيع اجتساعات الييئة الفخعية لمتشفيح؛

 .األمانةعسميات عمى نصا  ال)د( تػفيخ مجخبلت مػضػعية في 

 تشفيح وصشع القخارالفاقية والبخوتػكػليغ الستعخاض اجتساعات االت عقجتيديخ  1-1 األىجاف الػضيفية

الخوابط 
 الخارجية/الذخاكات

 

الحيػانات أنػاع بي )اتفاقية التجارة الجولية مانات االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجأ. و في االتفاقية ألشخافا
السعاىجة الجولية بذأن السػارد و  ،ية السياجخة، واتفاقية حفع أنػاع الحيػانات البخ والشباتات البخية السيجدة باالنقخاض

لمصيػر  مػئبلىسية الجولية وخاصة بػصفيا ، واتفاقية األراضي الخشبة ذات األالدراعةو  غحيةالػراثية الشباتية لؤل
 ريػ تاواتفاقي ،(السائية )اتفاقية رامدار(، واتفاقية حساية التخاث العالسي الثقافي والصبيعي )اتفاقية التخاث العالسي

السشطسات الجولية و  ؛سكافحة الترحخ(األمع الستحجة لاإلشارية بذأن تغيخ السشاخ واتفاقية  اتفاقية األمع الستحجة)
بخنامج األمع الصبيعة ل حفعالسخكد العالسي لخصج األمع الستحجة لمبيئة و بخنامج األخخػ ذات الرمة بسا في ذلظ 

لؤلمع الستحجة، بسا في ذلظ مغ خبلل  األخخػ ستخررة الكاالت ػ البخامج و والرشاديق الو  لمبيئة،الستحجة 
  .تشػع البيػلػجيأيذي لم بأىجاففخيق العسل السعشي ، و لسذاركة في فخيق إدارة البيئةا

الػضررررررررررررائف السػافررررررررررررق 
 :عمييا

 مسبعذ نشؤون انمىظفٍه 5-خ ع مىظف رئٍسً؛ – 1-مذ

التنفيذو تقنيالدعم ال  انمىارد انمطهىبت  
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 نمىظفٍه:ا تكبنٍف -1

 دوالر 2 577 200 :2018  دوالر 2 520 300  :2017

 :االستشبرٌىن -2

 دوالر 20 000 :2018  دوالر 20 000  :2017

 انسفز فً مهبو رسمٍت: -3

 دوالر 55 000 :2018  دوالر 55 000  :2017

 انهٍئت انفزعٍت نتىفٍذ االتفبقٍت: -4

 دوالر 610 000 :2018   دوالر 0  :2017

آنٍت غزفت تببدل انمعهىمبث/غزفت تببدل معهىمبث انسالمت ) ىت االستشبرٌت غٍز انزسمٍتاجتمبعبث انهج -5

 األحٍبئٍت/بزوتىكىل وبغىٌب(

 دوالر 30 000 :2018  دوالر 125 000  :2017

 اجتمبعبث خبزاء انسالمت األحٍبئٍت: -6

 دوالر 0 :2018  دوالر 80 000  :2017

 قذراث:اجتمبعبث فزٌق االتصبل انمعىً ببىبء ان -7

 دوالر 30 000 :2018  دوالر 30 000  :2017

 معذاث غزفت تببدل انسالمت األحٍبئٍت: -8

 دوالر 5 000 :2018  دوالر 5 000  :2017

 انمسبعذة انمؤقتت وانعمم اإلضبفً: -9

 دوالر 20 000 :2018  دوالر 20 000  :2017

مىارد مه خبرج 
 انمٍشاوٍت األسبسٍت

  BZالصندوق االستئمبني 

 تاالتفبقٍتمبعبث انهٍئت انفزعٍت نتىفٍذ اج

 انىبمٍت انبهذانمشبركت 

 دوالر 678 000: 7107-7171

 

 القجرات تشسيةوحجة  (ب)
نطررررررررررخة عامررررررررررة عمررررررررررى 

 السدؤوليات

 الؽالية:

وتحفيرد  ةترجعسيا األمانرالتري بشاء القجرات أنذصة ، ورصج وتقييع ومتابعة دعع وتشفيحودعع تخصيط،  تيديختشديق و 
ات ذات الرررمة سقررخر مل، وفقررا لبلتفاقيررة وبخوتػكػلييررابرريغ األشررخاف مررغ أجررل التشفيررح الفعررال التقشرري والعمسرري  التعرراون 

 .في البخوتػكػليغ مؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخافالرادرة عغ مؤتسخ األشخاف و 
 مدؤكليات الؽحجة:

تشفيررح الخصرررة لبشرراء القرررجرات دعررع و  ( لتعديرررد2020-2017عسررل قرررريخة األجررل )الأ( تشدرريق وضررع وتشفيرررح خصررة )
السستررجة وخصررط العسررل الررػاردة فييررا وأىررجاف أيذرري لمتشررػع البيػلررػجي  2020-2011االسررتخاتيجية لمتشررػع البيػلررػجي 

العامرررل كاجتسررراع  فومرررؤتسخ األشرررخااف رات بعرررج اجتساعرررات مرررؤتسخ األشرررخ بشررراء القرررج بذرررأنؤلمانرررة للفترررخة سرررشتيغ 
 ؛في البخوتػكػليغ لؤلشخاف

 تحفيد ودعع التعاون التقشي والعمسي بيغ األشخاف؛ )ب(
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ومعرراييخ ضررسان الجررػدة لبشرراء القررجرات والتعرراون  األمانررة نصررا إجررخاءات التذررغيل القياسررية عمررى  وضررع)ج( تشدرريق 
، بسرا فرري السصمػبرة بشراء القررجرات والتعراون التقشري والعمسرريأنذرصة التقشري والعمسري وتقرجيع الررجعع لمسرػضفيغ فري تشفيررح 

التسػيررل والسررػارد األخررخػ  حذررجتمررظ األنذررصة، و  لتشفيررحتحجيررج الفررخص لمذررخاكات واالسررتعانة بسرررادر خارجيررة  ذلررظ
  ؛عديد العبلقات مع الجيات السانحةلتشسية القجرات وت

االتررال  أفخقرةالمجران االستذرارية غيرخ الخسرسية و  ةخجمر ذات الررمة، والُذرعبػحرجات الد( تشديق، بالتعراون مرع )
 األمانة؛ عبخلتشسية القجرات دقة يج متديد التززر بيشيا، وتعديد نُ بشاء القجرات )أو الييئات السساثمة( لتعب ةالسعشي

بشراء القرجرات الستعمقرة بلمسعمػمرات  مخكرد جرامعكرػن بسثابرة تل لبشاء القجرات بػابة شبكية وتحجيث إنذاء)ه( تشديق 
 القصخيرةحتياجرات االو (، ةياإللكتخونجورات /الذلظ وحجات التعمع في ومبادرات التعاون التقشي والعمسي، والسػارد )بسا

 ؛ذة التفاعمية، وغيخىا مغ األدواتومشتجيات السشاقروابط بسخافق التػفيق،  عغ والسداعجة التقشية الستاحة؛ فزبل

ة، وكررحلظ تمررظ األمانرر وتيدررخىاالترري تررجعسيا التعرراون التقشرري والعمسرري بشرراء القررجرات و أنذررصة )و( رصررج وتقيرريع فعاليررة 
العامررل كاجتسرراع  فومررؤتسخ األشررخا فمررؤتسخ األشررخايكة وفقررا لسقررخرات السشطسررات الذررخ يررا بالشيابررة عش تقررجمياالترري 

 ؛في البخوتػكػليغ لؤلشخاف

األشرخاف والييئرة مرؤتسخ وثائق ما قبل دورات اجتساعات دشػية وكحلظ السخحمية نرف التقاريخ ال)ز( تشديق إعجاد 
بشػد ججول األعسال الستعمقرة بتمرظ السػضرػعات  بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي، وخجمةبذأن لمتشفيح ة الفخعي

 في االجتساعات ذات الرمة.

أىررجاف الخصررط بذرركل جسرراعي تيدرريخ بشرراء القررجرات، وتعديررد التعرراون التقشرري والعمسرري برريغ األشررخاف، لتحقيررق  1-3 األىجاف الػضيفية
 وأىجاف أيذي  ؛لػجي والدبلمة األحيائيةاالستخاتيجية لمتشػع البيػ 

 األنذصة اإلرشادية
الػششيررة لمتشررػع عسررل الوخصررط السررتخاتيجيات بذررأن الشطررخاء سررتعخاض اشػعيررة التصررػيخ مشيجيررة لعسميررة  5-1-5

 البيػلػجي فيسا بيغ األشخاف

 األنذصة:

1وحجة تشسية القجرات
  

 شؽلؽجيا كآلية غخفة تبادؿ السعمؽمات بشاء القجرات، كالتعاكف التقشي كالعمسي، كنقل التك
 

 )أ(00، الفقخة 0/5الفخعية لمتشفيح  ةتؽصية الهيئ

مػاصمة العسل لتعديد نيج أكثخ تكامبل وتشديقا في مجال بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي عغ شخيق 
االتفاقيات األخخػ ذات إقامة العجيج مغ الذخاكات بسا في ذلظ مع االتفاقات البيئية الستعجدة األشخاف و 

 ؛الرمة
 )ج(00، الفقخة 0/5الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ةتؽصية الهيئ

مػاصمة الجيػد الخامية إلى اعتساد نيج أكثخ استخاتيجية لتحجيج وإقامة شخاكات مع السشطسات والكيانات 
والقجرة عمى إضافة قيسة كبيخة لجيػد األخخػ التي لجييا مدايا مقارنة فيسا يخز الخبخات والسػارد والذبكات 

 ؛بشاء القجرات
 )د(00، الفقخة 0/5الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ةتؽصية الهيئ

                                                           
 بعس األنذصة الفخدية السجرجة تحت وحجة تشسية القجرات سُتيدخىا وتجعسيا الػحجات التي تتشاول القزايا السػضػعية. 1
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واإلببل  عغ التقجم السحخز أعبله  1حفد وتيديخ تشفيح خصة العسل قريخة األجل السذار إلييا في الفقخة 
تعاون مع األشخاف والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية في االجتساع الثاني لمييئة الفخعية لمتشفيح، بال

 ؛واالتفاقيات األخخػ ذات الرمة والسشطسات الجولية والجامعات والسشطسات األخخػ ذات الرمة
 )ق(00، الفقخة 0/5الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ةتؽصية الهيئ

بشاء القجرات التي تجعسيا وتيدخىا األمانة بغية االضصبلع بخصج وتقييع لشتائج وفعالية األنذصة الجارية ل
االستيجاف بذكل أفزل وتحديغ أنذصة بشاء القجرات في السدتقبل وإببل  الييئة الفخعية لمتشفيح بشتائج ىحه 

 ؛األنذصة لتشطخ فييا خبلل اجتساعيا الثاني
 )ز(00، الفقخة 0/5الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ةتؽصية الهيئ

 مة الجيػد الخامية إلى تيديخ أنذصة تشسية القجرات لمذعػب األصمية والسجتسعات السحميةمػاص
 

 طخيقة تذغيل الهيئة الفخعية لمتشفيح كآليات دعػ استعخاض التشفيح

 7، الفقخة 0/9الفخعية لمتشفيح  ةتؽصية الهيئ
ة تجخيبية، وتقجيع تقخيخ عغ مػاصمة اختبار وتصػيخ السشيجية، بسا في ذلظ تصبيقيا مغ خبلل مخحم تيديخ

 ؛التقجم السحخز إلى الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني
 4، الفقخة 0/9الفخعية لمتشفيح  ةتؽصية الهيئ

أعبله،  3بالتذاور مع األشخاف وأصحاب السرمحة السعشييغ، معمػمات عغ العقبات السحجدة في الفقخة إعجاد، 
لة الستعمقة بتشفيح األىجاف الػششية والعالسية، استشادا إلى التقاريخ الػششية، بسا كحلظ السسارسات الفعا وتحجيج

في ذلظ الشطخ في العشاصخ السسكشة آلليات استعخاض التشفيح، مثل اآللية الصػعية الستعخاض الشطخاء 
 ؛لبلستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي

 
 أنذطة بشاء القجرات –اؼ االجتساع الثاني عذخ لسؤتسخ األطخ 

 00/7ك 07/7السقخراف 

تقييع وتدجيل والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية مغ  اإلنتخنت لتسكيغ األشخافعمى أدوات  إعجاد
مػضفي )وىحا يذسل بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي في آلية غخفة تبادل السعمػمات احتياجاتيا مغ حيث 
 سبادرةلمواستذارؼ ( 6-بجرجة خ عسبادرة )لم(، ومداعج بخامج 4-بجرجة فسبادرة )ملمجيخ بخنامج و مبادرة الجدخ الحيػؼ 

 بتسػيل مغ حكػمة جسيػرية كػريا(؛ -

سبادرات بشاء القجرات لنتخنت اإلقابمة لمبحث عمى بػابة إلكتخونية لتشسية القجرات وقػاعج بيانات إنذاء وتحجيث 
 ؛( في آلية تبادل السعمػماتالجعع التقشي في ذلظ بشاء القجرات ومقجمي )بسا والتعاون التقشي والعمسي

مانة اتفاقية التشػع البيػلػجي لتيديخ استزافة وإدارة وتشفيح ألمشرة التعمع اإللكتخوني  إنذاء وتحجيثمػاصمة 
صشجو  قجم ). سجخبلت مغ األشخاف والذعػب األصمية والسجتسعات السحميةبالتعمع اإللكتخوني ووحجات دورات 
أمانة اتفاقية التشػع البيػلػجي الستزافة دوالرا إلنذاء وتحجيث نطام إدارة التعمع في  62 290متشػع البيػلػجي اليابان ل

متعمع لأيزا تصػيخ وحجتيغ  يجعع. وكان ىحا جدءا مغ مذخوع أكبخ، 2020ت التعمع اإللكتخوني حتى عام دورات وحجا
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 حيائية وثبلث وحجات تعمع إلكتخوني بذأن الحرػل وتقاسع السشافع(؛الدبلمة األ بذأناإللكتخوني 

 التقشي والعمسي ن يا مغ حيث بشاء القجرات والتعاو احتياجات تحجيجإنذاء مكتب مداعجة لجعع األشخاف في 
بذأن التعاون  شمباتيع لمحرػل عمى مداعجة وتشديق مصابقة شمبات السداعجة مع الجعع الستاح وتحزيخ
، الحيػؼ جدخ ال)تعيجت حكػمة جسيػرية كػريا، مغ خبلل مبادرة )السػارد والخبخات وأدوات الجعع(.  والعمسي التقشي

 التقشيعمى تحجيج احتياجاتيا وشمبات السداعجة ومصابقتيا مع الجعع األشخاف  ةجعع عسميات مكتب مداعجة لسداعجب
 الستاح، حدب االقتزاء(؛

بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي التي لمسدتفيجيغ )الخخيجيغ( مغ أنذصة آلية دعع الستابعة  إنذاء وتحجيث
وتبادل الخبخات بيغ السسارسيغ مغ  بيغ الشطخاءاألمانة بالتعاون مع الذخكاء لتعديد التعمع تجعسيا أو تيدخىا 

 األشخاف

 باء 07/7ك 00/7؛ كالسقخراف 08السادة 

األشخاف أو بفيق لخبط األشخاف التي لجييا احتياجات تقشية وعمسية متػ وحمقات عسل لمػائج مدتجيخة  تشطيع
 السؤسدات التي تكػن قادرة عمى تقجيع السداعجة لتمبية تمظ االحتياجات مغ خبلل شخاكات متبادلة؛

 تجعسيا وتيدخىامػاد وأدوات والتعاون التقشي والعمسي و بشاء القجرات ألنذصة مخصج والتقييع آليات لإنذاء 
 نة بالتعاون مع السشطسات الذخيكة؛األما

 

 0هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

جػػػيػ؛  07/7؛ ك01، القػػػخة 9/37؛ ك7/74؛ ك07، الفقػػػخة 9/37؛ ك8/6؛ ك07/01جػػػيػ؛ ك 07/7السقػػػخرات 
 NP-1/9؛ ك3كالفقخة 

ستحجة تشطيع حمقات عسل بذأن إعجاد رسائل ضسغ إشار االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع ال
 لمتشػع البيػلػجي؛

 76، الفقخة 00/6؛ ك5ك 3، الفقختاف 07/9مؼ السخف ؛ ك 0ك 0، الفقختاف 07/5السقخرات 

جعع الذربكة العالسيررة لمذررباب السعشيررة بررالتشػع لرر 2016-2015مخخجررات األنذررصة التري جررخت فرري االسرتشاد إلررى 
بشراء القرجرات لمذرباب )بسرا فري ذلرظ نرجوات ن بذرأمستابعة لعسل إقميسية  حمقاتثبلث  وعقجالبيػلػجي في تشطيع 

أدوات لبشرراء القررجرات الجاعسررة عمرى أسرراس السبررادغ التػجيييرة الترري أعررجت فرري  حدمرةإعررجاد و تحزرريخية(؛ شربكية 
قسرة عالسيرة مذاركة الذباب في اجتساعات اتفاقيرة التشرػع البيػلرػجي ذات الررمة، وتشطريع  وتيديخ، 2016عام 
 يػلػجي؛التشػع البو الذباب بذأن 

 

 7هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 00/6؛ ك07/9؛ ك00/31؛ ك07/5؛ ك07/7؛ ك07/0؛ ك00/5؛ ك07/73السقخرات 

البشية التحتية العامة  تشسيةأدوات لتػجيو إدماج التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية في حدمة  إعجاد
 ؛في السشاشق الحزخية

 00/6؛ ك07/9؛ ك00/31؛ ك07/5؛ ك07/7ك؛ 07/0؛ ك00/5؛ ك07/73السقخرات 
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 الحكػمات دون الػششية والسحمية؛ عبخالتشػع البيػلػجي  عمى تعسيعأمثمة )قرز الشجاح(  وإتاحةتجسيع 
 07/4السقخر 

 ؛ةالشطع اإليكػلػجيالخاصة بلسحاسبة بذأن امػاد تعمع إلكتخوني  إعجاد
عمى ىامر  ةالشطع اإليكػلػجيالخاصة بلسحاسبة ا في مجالبشاء القجرات بذأن عسل تسييجية  حمقاتتشطيع 

 اجتساعات اتفاقية التشػع البيػلػجي؛
 05، الفقخة 07/5؛ ك3، الفقخة 07/4السقخرات 

 ؛2030 خصةدعع بشاء القجرات لتعسيع التشػع البيػلػجي في عسميات التشسية والقزاء عمى الفقخ وتشفيح 
 

 3هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 ؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف حذج السؽارد00/31السقخر 

العتسادىا، بسرا فري  والسخاحل الخئيديةبذأن التجابيخ الحافدة  3أيذي بذأن التشفيح الكامل ليجف  إعجاد إرشادات
 ذلظ مجسػعة مغ حاالت السسارسات الجيجة والجروس السدتفادة؛

التررجابيخ الحررافدة  بذررأن 3أيذرري التشفيررح الكامررل ليررجف  بذررأنأداة لمررتعمع اإللكتخونرري  بشرراء عمررى مررا سرربق، تصررػيخ
 العتسادىا، بسا في ذلظ مجسػعة مغ حاالت السسارسات الجيجة والجروس السدتفادة؛ والسخاحل الخئيدية

 
 4هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 ()أ5، الفقخة 00/7)ك(؛ كالسقخر 3)د( ك3، الفقخة 07/01السقخر 

 ؛متشػع البيػلػجيأيذي لاألعسال لمسداىسة في تشفيح ىجف دوائخ تعميسية لخيارات  ات ومػادإرشاد إعجاد
 التشػع البيػلػجي. واإلببل  عغاألعسال  بذأن تقشيةتشطيع حمقات عسل 

وائخ جلرر ةخررجمات الررشطع اإليكػلػجيررو لتشررػع البيػلررػجي امسسارسررات الجيررجة بذررأن تحجيررج وتقيرريع قرريع لدليررل  إعررجاد
 ؛ألعسالا

 

 (71ك 08ك 05ك 04ك 07ك 00ك 01ك 9ك 8ك 5ك 4ك 3ك 7ك 0كغيخل ) 4هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 07/00السقخر 

 ؛ال الدياحة السدتجامة مع الذخكاءتشطيع أنذصة التجريب في مج

 ؛سةتعديد التعاون التقشي والعمسي في تشسية الدياحة في الشطع البيئية الداحمية والبحخية الحدا
 تشسية الدياحة"؛و التشػع البيػلػجي بذأن مسدتخجم الججيجة لونذخ وتػزيع "السبادغ التػجييية  استعخاض

 
 (03ك 07ك 00ك 7 األهجاؼ )كبذكل غيخ مباشخ 05ك 04ك 5أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 )ج(71ك 08ك 03، الفقخات 07/0؛ ك7، الفقخة 00/06؛ ك5، الفقخة 07/09السقخرات 
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ستعادة لتحقيق لبلخصط الػششية التقييسات و الترسيع  بذأنعسل إقميسية لبشاء القجرات  وتيديخ حمقات تشطيع
 مؤمغ مغ مبادرة استعادة الشطام اإليكػلػجي لمغابات(. 200 000. )تسػيل جدئي 15و 14و 5األىجاف 
 15و 14و 11و 5ىجاف بمػ  األلعسميا األنذصة البمجان  تشفح تجسيع ونذخ دراسات حالة تعخض كيفإجخاء/

 ؛بصخيقة مشدقة
 

 05ك 04ك 03ك 07ك 00ك 01ك 9ك 7ك 5ك 4ك 3ك 7ك 0)مؼ األهجاؼ الستعمقة بالغابات كغيخل  5هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 
 (71ك 09ك 08ك

 07/30؛ ك01/36؛ ك9/5؛ ك00/6؛ ك07/6السقخرات 

أيذي لمتشػع البيػلػجي الستعمقة بالغابات وضع وتشفيح أنذصة بشاء القجرات السدتيجفة لجعع تشفيح أىجاف 
 والخوابط بأىجاف التشسية السدتجامة؛ الغاباتاإلببل  عغ وتبديط عسمية 

 
 00ك 01ك 6أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 07/73؛ ك07/77؛ ك00/08؛ ك00/07؛ ك01/79السقخرات 

 مبادرة السحيصات السدتجامة؛بلل القزايا البحخية مغ خ بذأنتشطيع حمقات عسل إقميسية لبشاء القجرات 
مبررررادرة السحيصررررات تبررررادل السعخفررررة عمررررى السدررررتػػ الررررػششي مررررغ خرررربلل ل وتشطرررريع حمقررررات عسررررلإجررررخاء تررررجريب 

 مغ جسيػرية كػريا( مؤمشة). السدتجامة
 مغ جسيػرية كػريا( مؤمشة). مبادرة السحيصات السدتجامةمغ خبلل  تشطيع حمقات عسل عالسية لمسجربيغ

 .لسبادرة السحيصات السدتجامةيد آلية تبادل السعارف وتعد  تحديغ
 

 (05ك 04ك 03ك 8)كأيزا األهجاؼ  7هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 01/35 السقخر

الػششية األراضي الجافة وشبو الخشبة في االستخاتيجيات وخصط العسل الذػاغل الستعمقة بدعع البمجان لجمج 
 شية.التشسية الػش لمتشػع البيػلػجي وتخصيط

 01/34؛ ك00/73؛ ك07/71؛ ك07/06السقخرات 

لمتجريب وبشاء القجرات بذأن إدماج التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية مذتخكة عسل  حمقاتتشطيع 
 سدتجام.الواإلنتاج الدراعي سدتجام الإنتاج األغحية في 
إدماج التشػع البيػلػجي  بذأنمع إلكتخوني، مػاد تجريبية مذتخكة ومبادغ تػجييية، بسا في ذلظ وحجات تع إعجاد

 سدتجام؛الواإلنتاج الدراعي سدتجام الإنتاج األغحية وخجمات الشطع اإليكػلػجية في 

 9هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 07/06السقخراف 
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 مخاض.بشاء القجرات في مجال إدارة األنػاع الغخيبة الغازية، بسا في ذلظ اآلفات واألبذأن عسل  حمقاتتشطيع 
 8ك 5، الفقختاف 00/05)ج(؛ ك4)أ( ك4ك 7، الفقخات 07/00السقخراف 

عسل تجريبية لبشاء قجرات الجيات الفاعمة الخئيدية في الجول ، حمقات غاإلقميسييتشطع، بالتعاون مع الذخكاء 
 ة الغازية؛بذأن األنػاع الغخيبالجدرية الرغيخة الشامية لترسيع وتقجيع مقتخحات مذاريع ذات نػعية جيجة 

كجسيع مقخرات االجتساع الدابع لسؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع لألطخاؼ في بخكتؽكؽؿ  07/06السقخر 
 ةاألحيائي ةقخطاجشة لمدالم

مغ  2-3واليجف التذغيمي  9أيذي ىجف عسل في الجول الجدرية الرغيخة الشامية لجعع تشفيح  حمقاتتشطيع 
 ؛2020-2011مدبلمة األحيائية لجشة الخصة االستخاتيجية لبخوتػكػل قخشا

 )ج(9، الفقخة 07/07السقخر 

ؤلنػاع الغخيبة لاالجتساعية واالقترادية والبيئية  االنعكاسات تقجيختقييع و مغ أجل جعع القخار لأدوات  إعجاد
ر تغيخ السشاخ ؛ وأدوات لجراسة آثامخاقبتياو  تياوإدار عمييا التكاليف والسشافع لتجابيخ القزاء  تتحميبل؛ و الغازية

 الغدوات البيػلػجية؛ عمىوالتغيخ في استخجام األراضي 
 77، الفقخة 00/78السقخر 

 ألوىاع انغزٌبت انغبسٌت.امعهىمبث ن تتٍسٍز تىفٍذ خطت عمم انشزاكت انعبنمٍ

 

 8ك 04هجفا أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 00/73ك 01/78السقخراف 

وخجمات الشطع الجاخمية مداىسة التشػع البيػلػجي لمسياه  ومبادغ تػجييية لتحديغ يةمػاد تجريب إعجاد
 .لحج مغ مخاشخ الكػارث الصبيعيةفي ااإليكػلػجية 

 
 07هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 01/7السقخر 

)بسا في ذلظ مبادغ تػجييية وأدوات السسارسات  بذأن بشاء القجرات أدوات/مػاد وإعجادتشفيح مذخوع تجخيبي 
ات عسميتشفيح والبيانات االجتساعية واالقترادية، في  ،راج بيانات التشػع البيػلػجي السكانيةإد بذأنالجيجة( 
نتائج السذخوع  استشادا إلى، الػششية لمتشػع البيػلػجي لتشػع البيػلػجي واالستخاتيجيات وخصط العسلاتخصيط 
 .التجخيبي

لتسكيغ األشخاف مغ تػثيق وتبادل  تجخيبية مذاريع وششية 10إلى  5لسجسػعة ثانية مغ  التقشيتقجيع الجعع 
 .تصػيخ وتشقيح استخاتيجياتيا وخصط عسميا الػششية لمتشػع البيػلػجيالخبخات والجروس السدتفادة في 

 0/4؛ كتؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 07/9؛ ك01/7السقخراف 

 .الػششية لمتشػع البيػلػجي لعتساد وتشفيح االستخاتيجيات وخصط العسالالحكػمات السحمية  اتتعديد قجر 
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 06ك 08هجفا أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 NP-1/8 ؛ كالسقخر03ك 00ك 7ألف، الفقخات  07/07السقخر 

الستخجام  الحرػل وتقاسع السشافع التقميجية، بسا في ذلظ آليات بذأن السعارفتشطيع بخامج تجريب السجربيغ 
مذعػب األصمية والسجتسعات السحمية ونقاط االترال الػششية ل، ةالجيشيالسعارف التقميجية السختبصة بالسػارد 

 ؛لمسعارف التقميجية
حمقات دعسيع في ومػاصمة عسل دون وششية  حمقاتلتشطيع  ياتجريبتع  غالحيتػفيخ مشح تجريبية لمسجربيغ 

 العسل ىحه؛
 

 09هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 08باء، الفقخة  07/7؛ ك01/05السقخراف 

عسل لبشاء  حمقاتالػششية مغ خبلل  آليات غخف تبادل السعمػمات وتحجيثالجعع لؤلشخاف في إنذاء تقجيع 
 القجرات وغيخىا مغ الػسائل.

 9باء، الفقخة  07/7السقخر 

لرشاع لتقجيع أحجث التصػرات العمسية والتكشػلػجية ذات الرمة  "سعارف التشػع البيػلػجيلتشطيع "معارض 
 .في ىحا السجال التشػع البيػلػجي والسسارسيغالستعمقة بالدياسات 
 07/7السقخر 

نتخنرت عمرى أسراس االحتياجرات ذات األولػيرة دورات عمرى اإلتجخبرة أدلرة بذرأن التعراون التقشري والعمسري و  إعجاد
 لمبمجان؛
 نتخنت.اإلاألدلة الستاحة عمى  التعاون التقشي والعمسي، باستخجام قزاياالتجريب لؤلشخاف بذأن  تقجيع
 

 71هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 

 ؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف حذج السؽارد07/3السقخر 

التعاون مع مبادرة تسػيل التشػع البيػلػجي لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي لديادة الجعع التقشي وبشاء القجرات 
 لمبجان غيخ األساسية في السبادرة؛

تعاون مع أمانة مخفق البيئة العالية لديادة بشاء القجرات وأوجو التززر بيغ االتفاقيات مغ خبلل حمقات عسل ال
 مػسعة لمييئات التأسيدية في مخفق البيئة العالسية؛

 ؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف اآللية السالية07/31؛ ك07/3السقخراف 

ع أمانة مخفق البيئة العالية لديادة بشاء القجرات وأوجو التززر بيغ االتفاقيات مغ خبلل حمقات عسل التعاون م
 مػسعة لمييئات التأسيدية في مخفق البيئة العالسية؛

 
 

 السبادرة العالسية لمترشيف –األنذطة الذاممة )جسيع أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي( 

 00/78؛ ك07/06السقخراف 
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 األنػاع؛ىػية مسجربيغ عمى تصبيق التكشػلػجيا الجديئية لتحجيج لات تجريبية تشطيع دور 
 

 االعتبارات الجشدانيةتعسيػ  –األنذطة الذاممة )جسيع أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي( 

 73ك 7، الفقختاف 07/7السقخر 

إنذاء قاعجة معمػمات االعتبارات الجشدانية والتشػع البيػلػجي، بيجف بجسع ونذخ السعمػمات ذات الرمة 
 إجخاءات األشخاف؛بلستخشاد بيا في ل

 04، الفقخة 07/7السقخر 

بذأن مجسػعة مغ السؤشخات  واالنتياء مغ إعجادالتعاون مع شخاكة مؤشخات التشػع البيػلػجي لتصػيخ 
 مبجئيا الذخاكة. ياتحجداالعتبارات الجشدانية والتشػع البيػلػجي التي 

 37، الفقخة 07/7السقخر 

 في إشار االتفاقية؛ ةالجشداني االعتباراتإقامة شخاكات وشبكات لتعديد تعسيع 
 45، الفقخة 07/7السقخر 

والشداء، وخاصة  جشدانيةلالسعشييغ باالعتبارات اخبخاء الالقجرات بالتعاون مع  مغحتياجات لبلإجخاء تقييع 
 نداء الذعػب األصمية.

 8، الفقخة 00/9السقخر 

أنذررصة بشرراء القررجرات العالسيررة واإلقميسيررة ودون اإلقميسيررة لتبررادل الخبررخات بذررأن القزررايا ذات  تشطرريع السديررج مررغ
 ؛الجشدانيةاالعتبارات خصة عسل بالرمة 

 

الػضررررررررررررائف السػافرررررررررررررق 
 :عمييا

 دعع البخامج( تكاليف)مسػل مغ  امجمداعج بخ  6-أول لمبخامج؛ خ ع مػضف 5-ف

مررررررررررػارد مررررررررررغ خررررررررررارج 
 السيدانية األساسية

 BEشجكؽ االستئساني الر

 *دكالر أمخيكي 8 978 511  :7171-7107 :ااجسالي

 دوالر 2 800 000 :االستذاريؽف 

 دوالر 173 000 :سفخ السؽظفيؼ

 دوالر 165 000 اجتساعات الخبخاء:

 دوالر 5 573 000 عسل بشاء القجرات: حمقات

 دوالر 100 000 عسل أخخى: حمقات

 ردوال 7 500 :إعجاد كطباعة التقاريخ

 دوالر 110 000 :السشذؽرات
 - امج؛بخ  مداعجا خ ع 2امج؛ بخ  مػضفا 4-ف 2مشدق عالسي؛  1-: مجالبيػلػجيمتشػع ل اليابان صشجو   فخيق 

 كميا مسػلة مغ صشجو  اليابان لمتشػع البيػلػجي.
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 معطع ىحه األنذصة لجعع خصة عسل بشاء القجرات قريخة األجل *
 سعمػماتآلية غخفة تبادل الوحجة  )ج(

نطررررررررررخة عامررررررررررة عمرررررررررررى 
 السدؤوليات

 الؽالية:

السعتسرجة  ، بالرريغة2020-2011وأىرجاف آليرة غخفرة تبرادل السعمػمرات لمفترخة وغايرات  ميسرةتقجيع الجعع لتحقيق 
 .10/15 سقخربسػجب ال
 الفخيررق العامررل السعشرري تػصرريةو ؛ 11/30و 11/4 انسقررخر الو ؛ 4و 3و 2أىررجاف أيذرري و مررغ االتفاقيررة؛  11السررادة 

 .لبلجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخافالسشتطخ  سقخرالو  ؛5/10باستعخاض تشفيح االتفاقية 

  مدؤكليات الؽحجة:

 ؛تبادل السعمػماتغخفة آلية بخنامج عسل تشفيح )أ( تشديق 

 ؛تبادل السعمػماتغخفة زلية بية وغيخىا مغ الػثائق ذات الرمة مخحم )ب( إعجاد تقاريخ

جتساعرررات التبرررادل السعمػمرررات ومكػنرررات اغخفرررة مجررران االستذرررارية غيرررخ الخسرررسية آلليرررة )ج( خجمرررة اجتساعرررات ال
 ؛تبادل السعمػماتغخفة زلية ب الستعمقةالتفاقية التشػع البيػلػجي الخئيدية 

دوات األيج السذرررتخكة لتصرررػيخ الرررشُ  بذرررأن، الحررررػل وتقاسرررع السشرررافعالدررربلمة األحيائيرررة و  تي)د( التشدررريق مرررع وحرررج
 تبرادل السعمػمرات غخفرةو  ،تبرادل معمػمرات الدربلمة األحيائيرة غخفرةو تبرادل السعمػمرات، غخفرة آليرة ي فرالسدتخجمة 

  .الحرػل وتقاسع السشافعبذأن 

 سعمػمررات بسررا فرري ذلررظ مػاصررمة تصررػيختبررادل الغخفررة زليررة الستعمقررة ب)ه( تقررجيع الررجعع لؤلشررخاف بذررأن السدررائل 
 .لغخف تبادل السعمػمات الػششيةاآلليات 

( التعرراون مررع األشررخاف والذررخكاء لتذررجيع السديررج مررغ تبررادل السعمػمررات والسعررارف ذات الرررمة الستعمقررة بررالتشػع )و
 البيػلػجي.

مقرخرات مرؤتسخ األشرخاف بذرأن و ، 4و 2 مرغ ىرجفي أيذري وكرحلظ العشاصرخ ذات الررمة 3أيذري  ىرجف دعع تشفيح
 تشفيح أىجاف االتفاقية.لت الرمة نب االقترادية األخخػ ذاالتجابيخ الحافدة والتجارة والجػا

 األحيائيررررةالسعررررارف والسعمػمررررات ذات الرررررمة بررررالتشػع البيػلررررػجي والدرررربلمة الحرررررػل عمررررى إدارة وتيدرررريخ  2-3 األىجاف الػضيفية
 وتبادليا والحرػل وتقاسع السشافع

 األنذصة:
وحررجة آليررة غخفررة تبررادل 

  السعمػمات

 نقل التكشؽلؽجيا كآلية غخفة تبادؿ السعمؽماتبشاء القجرات كالتعاكف التقشي كالعمسي ك 

 7إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/5تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

تسجيرج واليرة المجشرة االستذرارية غيرخ الخسرسية آلليرة غخفرة تبرادل السعمػمرات، عمرى الشحرػ الرػارد وصرفو فري مبادئيرا 
 ؛في االجتساع الخامذ عذخ لسؤتسخ األشخافالتػجييية التذغيمية، ومػاصمة استعخاض ىحه الػالية 

 )ب(00إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/5تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

دعػة السشطسات الجوليرة ذات الررمة، بسرا فري ذلرظ ىيئرات األمرع الستحرجة، إلرى تعديرد اإلجرخاءات الستدرقة الستعمقرة 
ل السعمػمرررات التابعرررة لبلتفاقيرررة لتحجيرررج احتياجرررات ببشررراء القرررجرات ومرررغ خررربلل مشبرررخ دعرررع متكامرررل مرررغ غرررخف تبررراد

األشررخاف والذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة وربصيررا بررالخبخة والسعررارف الستاحررة باسررتخجام آليررة غخفررة تبررادل 
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 السعمػمات؛
 )ح(00إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/5تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

 بخوتػكػلييا بسا يتساشى مع استخاتيجية االترال؛تشفيح استخاتيجية الػيب لبلتفاقية و 

 )ط(إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/5تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

مػاصمة تصػيخ آلية غخفة تبادل السعمػمات، بسا يتساشى مع استخاتيجية الػيب وبخنامج العسل الستعمرق بزليرة غخفرة 
 ؛2020-2011شػع البيػلػجي تبادل السعمػمات دعسا لمخصة االستخاتيجية لمت

 5إلى مؤتسخ األطخاؼ، الفقخة  0/9تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 

تقجيع تقخيخ مخحمي عغ العشاصخ السحكػرة أعبله إلى الييئة الفخعية لمتشفيح لكي تشطرخ فيرو خربلل اجتساعيرا الثراني، 
 ؛تبادل السعمػمات وبػابة السعارف التقميجيةمع مخاعاة السعمػمات السقجمة مغ خبلل التقاريخ الػششية وآلية غخفة 

؛ مػضف لذؤون السػقع الذبكي 3-ف وثائق؛مػضف  3-ية غخفة تبادل السعمػمات؛ فل، آامجمػضف بخ  4-ف الػضائف السػافق عمييا
 إعبلممداعج  4-خ عامج؛ بخ  مداعج 7-خ ع

مىارد مه خبرج 
 انمٍشاوٍت األسبسٍت

  BEالرشجكؽ االستئساني 

 دكالر أمخيكي 791 111 :7171-7107: ااجسالي

 دوالر 250 000 االستذاريؽف:

 دوالر 40 000 :اجتساعات الخبخاء

 :وحجة تكشػلػجيا السعمػمات )د(
نطرررررررررخة عامرررررررررة عمرررررررررى 

 السدؤوليات

 الؽالية:

التي تػافق عمى أساس األولػيات  التراالت وتكشػلػجيا السعمػماتا عسل تشفيح ورصج واإلببل  عغ خصةوضع و 
 اإلدارة: يياعم

 ؛20 أيذي ىجف مغ االتفاقية؛ 20السادة 

 مدؤكليات الؽحجة:

بسا في ذلظ السشطسات غيخ اآلخخيغ، أصحاب السرمحة واألشخاف و  األمانةعمى نصا   الُذعبخجمة )أ( 
إلى ، استشادا ضسغ غيخىع، ات اتفاقية التشػع البيػلػجياجتساعغ في يالسذاركو ، الذبكي وزوار السػقع ،الحكػمية
 ؛تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت خصة عسل

ات واالتراالت ، واستخاتيجية تكشػلػجيا السعمػماألمانةبالخاصة  لتكشػلػجيا السعمػمات التحتيةالبشية  مػاءمة)ب( 
 ؛ألمع الستحجةالقػاعج ولػائح  وفقاع أولػياتيا االستخاتيجية م ومعسارية السشتجات

 ؛لبشية التحتيةالحيغ يػردون حمػل وخجمات ا والسقاوليغ البائعيغارة تحجيج وإد يقعغ شخ )ج( دعع إدارة األمانة 

 ؛مة لمعسبلء الجاخمييغ والخارجييغ)د( وضع استخاتيجيات لديادة كفاءة السشطسة وجػدة السشتجات السقج

 التكشػلػجيا؛ باستخجام ألمانةتبديط أساليب عسل ا)ه( 
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، ومتابعتيا باستجامة السػارد الساليةب الستعمقة 20لسادة ا دعع تشفيحو . ألمانةفي االتكشػلػجيا  معسارية)و( إدارة 
  السػارد. حذجبذأن األىجاف السالية الشاشئة وكحلظ 

 األحيائيررررةالسعررررارف والسعمػمررررات ذات الرررررمة بررررالتشػع البيػلررررػجي والدرررربلمة الحرررررػل عمررررى إدارة وتيدرررريخ  2-3 األىجاف الػضيفية
 وتبادليا فعوالحرػل وتقاسع السشا

 األنذصة اإلرشادية

 ؛االتفاقية وبخوتػكػليياتشفيح  تيديختقجيع خجمات مبتكخة وفعالة لتبادل السعارف والسعمػمات ل 3-2-1

 إمكانية الػصػل إلى تيديخل يااعج بياناتوقػ  تبادل السعمػماتيا لوغخفالبػابة السخكدية،  وتحجيثتصػيخ  3-2-2
، الستخجاما ةسيمبصخيقة اسع السشافع والحرػل وتق الدبلمة األحيائيةلبيػلػجي، و التشػع اب الستعمقةالسعمػمات 

 ؛تالسعمػماوتبادل تمظ  مفيػمةلمبحث، و قابمة و 

مؤتسخات و  اإلنتخنتمشتجيات عمى قامة إلتبادل السعمػمات غخفة خبلل آلية مشرات مغ  وتحجيثتصػيخ  3-2-3
 يا.يصمة بتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلات افتخاضية حػل السػضػعات ذ/حقيقيفي الػقت ال

صيانة البشية و  ؛وإدارة السعجات( ؛األمانةإدارة نطع السعمػمات )بسا في ذلظ تشفيح استخاتيجية نطع السعمػمات في 
ترسيع وتشفيح قػاعج بيانات و صيانة نطع السعمػمات الجاخمية، و  ؛لمسػضفيغ الحاسػبيوتػفيخ دعع  اتلمذبك التحتية

تصػيخ و ؛ دبلمة األحيائيةتبادل السعمػمات وغخفة تبادل معمػمات ال ةخجمات غخفوأدوات تحميمية، و متخررة، 
تفاقية التشػع السػاقع الذبكية الذلظ والبػابات وخجمات السعمػمات ذات الرمة )بسا في الذبكية السػاقع  وتحجيث

خجمات  تقجيعو  ؛التذغيل البيشيح آليات رسيع وتشفيتو (؛ تبادل معمػمات الدبلمة األحيائية غخفةالبيػلػجي و 
 .يغتكشػلػجيا السعمػمات البلزمة الجتساعات االتفاقية والبخوتػكػل

عالية الجػدة  خجماتو لسعمػمات الستخررة؛ انطع و  ؛اتفاقية التشػع البيػلػجيمانة فعالة وآمشة ألشبكات تػفيخ 
 .شػلػجيا السعمػماتتكفي مجال 

الػضائف السػافق 
 عمييا

 3-؛ فالحاسػبشطع ل ػضفم 3-تراالت؛ فالوا لكتخونيةاإلالذؤون /اإلنتخنتمػضف معشي بذؤون  4-ف
 السعمػمات بذأن تبادلمعشي بغخفة امج مػضف بخ  3-حاسػب؛ فالمػضف نطع معمػمات  - امجمػضف بخ 

قاسع السعمػمات بذأن الحرػل وت تبادلمػضف بخامج مداعج معشي بغخفة  2-فالحرػل وتقاسع السشافع؛ 
 سعمػمات. الشطع مداعج لمػضف  2-فمػضف مداعج معشي بالحاسػب؛  2-السشافع؛ ف

  )ججيج(؛ سػباالحشطع لمداعج مػضف  6-خ عحاسػب؛ العسميات ا لمداعج 7-خ ع 2

 شعبة الذؤكف اادارية كالسالية كخجمات السؤتسخات -5

 اإلدارة الذاممة )أ(

 نطخة عامة عمى
 انمسؤونٍبث

 الؽالية:

االتفاقية اإلدارية والبذخية ألمانة  لمذؤون بكفاءة والخجمات السالية ودعع  الرشاديقدارة إل ع الجععتقجي
 ،مغ األشخاف بسػجب إرشادات، وفقا لقػاعج ولػائح األمع الستحجة و وبخوتػكػلييا
 :الذعبةمدؤكليات 

تقجيع اإلدارية في  ياعميساتتو  األمع الستحجةولػائح تسذيا مع قػاعج واالمتثال ليا داخمية ضػابط وضع  )أ(
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 األمانةسػضفي ل ةجدتيمػ الذؤون الالسػضفيغ و ، وشؤون ساليةوالذؤون اإلدارية، وال الرشاديقدارة إل الجعع
 التي وافقت عميياضسغ السيدانيات  وبخوتػكػلييااالتفاقية واألشخاف مغ أجل التشفيح الشاجح لبخنامج عسل 

 األشخاف؛

 استخجام السداىسات الػاردة؛ عغ األمانةسانحة، ومػضفي ة لمجيات الب( تقجيع تقاريخ دقيق)

 جسيع السدائل اإلدارية والسالية؛ بذأنإلى األميغ التشفيحؼ واإلدارة العميا والسػضفيغ  اتإرشادتقجيع  )ج(

اقية أمانة اتفومشذزت ع وكالة األمع الستحجة الخائجة والحكػمة السزيفة لزسان أمغ مػضفي ( التػاصل م)د
 ؛البيػلػجيالتشػع 

 .االتفاقية، حدب االقتزاء بسػجب لسؤتسخات لبلجتساعات التي ُتعقجا خجمات)ه( تشطيع وتختيب 

 اإلدارة والتخصيط االستخاتيجي لتحقيق أقرى قجر مغ الفعالية في األمانة 1-6  األىجاف الػضيفية 

 لػائحمغ األشخاف وضسغ قػاعج و  إرشادات بسػجب ةمػجدتيالرشاديق والذؤون الدارة إل تقجيع الجعع 6-2
 األمع الستحجة

 االتفاقية وبخوتػكػلييالسػضفي  دارية والبذخيةلسػارد اإلبذأن االفعال تقجيع الجعع  6-3

الخوابط  
 /الذخاكاتانخبرجٍت

؛ كرد العسرلمع الستحجة األخخػ في مخ وكاالت األو  ،مكتب األمع الستحجة بشيخوبيو بخنامج األمع الستحجة لمبيئة، 
 أمانات االتفاقيات األخخػ بعثات والػفػد الجبمػماسية؛ و ؛ والةحكػمة السزيفوال

 السػضفيغ: تكاليف -1 السصمػبةانمىارد 

 دوالر 601 100 :2018  دوالر 587 300 :2017

 :يغفي البخوتػكػل مؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخافاجتساعات مؤتسخ األشخاف و  -2

 دوالر 1 121 200 :2018  ردوال 592 300 :  2017

 الدفخ في ميام رسسية: -3

 دوالر 55 000 :2018  دوالر 55 000 :2017

 نسػا/الجول الجدرية الرغيخة الشامية في اجتساعات ما بيغ الجورات:األقل مذاركة البمجان  -4

 دوالر 245 000 :2018  دوالر 150 000 :2017

 :والتكاليف ذات الرمةتكاليف اإليجار  -5

 دوالر 1 257 600 :2018  دوالر 1 239 700 :2017

 مرخوفات التذغيل العامة: -6

 دوالر 721 600 :2018  دوالر 974 600 :2017

 السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي: -7

   دوالر 10 000 :2018  دوالر 10 000 :2017

 BZالرشجكؽ االستئساني  خبرجمػارد مغ 
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 ردوال 4 520 000 :2020-2017 السيدانية األساسية

بسخحمررة انتقاليررة فرري اجتساعررات مررؤتسخ األشررخاف ومررؤتسخ  يااقتررراداتالبمررجان الترري تسررخ البمررجان الشاميررة و  مذرراركة
 في البخوتػكػل لؤلشخاف كاجتساعاألشخاف العامل 

 مرادر أخخى 

 إدارة السػارد السالية؛ بتسػيل مغ تكاليف دعع البخامج.  دائخةرئيذ،  5-ف

 وحجة الذؤون السالية )ب(

خة عامة عمى نط
 السدؤوليات

  مدؤكليات الؽحجة: 
السالية الرادرة عغ مكترب األمرع الستحرجة بشيخوبري  وتػجيياتيااألمع الستحجة وقػاعج )أ( ضسان االمتثال لمػائح 

 .األمانةتجيخىا التي رشاديق الوالسخاقب السالي لؤلمع الستحجة في اإلنفا  وتدجيل نفقات 
يا إلررى وتقرجيسمانرة األسختمرف الرررشاديق االسرتئسانية التري تررجيخىا ل لفتررخة الدرشتيغة )ب( إعرجاد السيدانيرات السالير

 مؤتسخ األشخاف
 السػافق عميو.مبخنامج الفعال وفقا ل ياواستخجام األمانة)ج( رصج مػارد 

شعكذ بذركل صرحيح ترو السحاسبية الجولية لمقصراع العرام اييخ مسعمستثمة لحدابات األمانة  أن تكػن )د( ضسان 
 .ي أومػجاف

 .يعاتتسػيل ميدانيات مذخوعحالة فيسا يتعمق بالسشاسب  الػقتسعمػمات في تدويج مجيخؼ البخامج ب)ه( 
فري أومػجرا بسرا فري ذلرظ إصرجار  لمخرجمات التري يقرجميا مكترب تجييرد شرؤون الدرفخمساثمرة )و( تقجيع خجمات 

 .تختيبات الدفخ لمسػضفيغ واالستذارييغ والسذاركيغإجخاء التحاكخ و 

مػارد مغ خارج 
 السيدانية األساسية

مدررراعج مػضرررف  2-؛ فالساليرررةو لذرررؤون السيدانيرررة مػضرررف  3-ساليرررة؛ فالو السيدانيرررة ذرررؤون لمػضرررف  4-ف 
ذرؤون الدرفخ؛ خ ا لمدراعج 6-خ ع 2ساليرة؛ الذرؤون لممداعج أول مػضف  7-(؛ خ عةسالية )شاغخ لمذؤون ال

 (4)خ ع  ساليررةالذررؤون لممدرراعج  4-؛ خ عشاديقة الررردار إلمدرراعج  5-ساليررة؛ خ عالذررؤون لممدرراعج  5-ع
   امج.يسػل بخنامج األمع الستحجة لمبيئة تكاليف جسيع السػضفيغ مغ تكاليف دعع البخ و  (.ة)شاغخ 

 السػارد البذخية:الذؤون اإلدارية و وحجة  )ج(

وظزة عبمت عهى 
 انمسؤونٍبث

 مدؤكليات الؽحجة:
قػاعرج ولرػائح وتشفيرح ألمانرة مرغ خربلل تفدريخ امرػضفي إلرى لسػضفيغ ؤون االستعمق بذيع الجعع اإلدارؼ و )أ( تقج

 لسرػضفيغ فيسرا يتعمرق بجسيرعإرشرادات إلرى ا، وكرحلظ تقرجيع إندربيخاالسػضفيغ، واإلجخاءات البلزمرة فري أومػجرا و 
 .اتإتقان المغاختبارات السػارد البذخية بسا في ذلظ التجريب و  قزايا

الررررحيغ ال  لسررررػضفيغواواالستذررررارييغ والسقرررراوليغ، تعيرررريغ السررررػضفيغ والستررررخجسيغ )ب( إعررررجاد الػثررررائق البلزمررررة ل
األمررع الستابعررة البلزمررة مررع بخنررامج  ءاتإجخاالقيررام برروالستررجربيغ(، و  )السررػضفيغ الفشيرريغ السبتررجئيغ يتقاضررػن أجررخا

 ومكتب األمع الستحجة بشيخوبي. لمبيئةالستحجة 
ػثررائق ال)إصررجار وتججيررج وإلغرراء  الخسررسي لمسررػضفيغ سخكدالعمررق بررمررع الحكػمررة السزرريفة فيسررا يت التػاصررل)ج( 

 خسسية(.ال
وإدارة  ؛)السذرررتخيات األمانررةفررري لعسررل مررغ أجرررل سرريخ إجرررخاءات ا تيالسكاتررب وصررريانا إدارةخرررجمات )د( تررػفيخ 
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 .(ات وما إلى ذلظوالسخدون السباني،

مىارد مه خبرج 
  انمٍشاوٍت األسبسٍت

 4-خ ع مدرراعجون إداريررػن؛ 6-خ ع 3 لذررؤون السررػارد البذررخية؛ ادرراعجم 6-خ ع 2مػضررف إدارؼ؛  3-ف 
 سػل تكاليف جسيع السػضفيغ مغ تكاليف دعع البخامج.تو  ؛فخيق العسللمداعج  3-كاتب إدارؼ؛ خ ع

 :وحجة خجمات السؤتسخات )د(
وظزة عبمت عهى 

 انمسؤونٍبث
 مدؤوليات الػحجة:

سشاسررربة، ال السخافرررقعرررغ شخيرررق تختيرررب  تفاقيرررة وبخوتػكػلييرررااال)أ( ضرررسان نجررراح تشطررريع االجتساعرررات بسػجرررب 
فررػرييغ، والستررخجسيغ ال غسررػضفيال إلررىلعامررة ا تاالجتساعررا اتُتقررجم خررجم) السررػضفيغوتررػفيخ العررجد الكررافي مررغ 

وتػزيرررع  وإنترراجالسعررجات و  ،(ع حدرررب االقتزرراءوغيررخى مررػضفي االسررتقبالالتقررراريخ، و  وكترراب ،ومررػضفي األمررغ
 ؛اتالجور انعقاد بعج و وأثشاء  لقب ت السشاسبفي الػقالػثائق 
برإجخاءات ستابعرة الو  البمرج السزريفتفاقات مشاسبة الصيغة  بذأن السزيفة لمتفاوض البمجانع م التػاصل)ب( 
 ؛الستفق عمييا مػجدتيةالخجمات الو  مغ البشػدتػفيخ القجر الكافي لتشديق 
الجانبيررة وخررجمتيا  اثحررجتختيبررات األعررات بسررا فرري ذلررظ االجتسا سرريخ لدبلسررةالتختيبررات المػجدررتية  إجررخاء)ج( 

 ؛جتساعات أمانة اتفاقية التشػع البيػلػجيال يالكخبػن األثخالحج مغ وضسان ، حدب االقتزاء
، ومررع الستررخجسيغ التػاصررل مررع رؤسرراء الُذررعب والػحررجاتبسررا فرري ذلررظ  لؤلمانررة يررةخررجمات التحخيخ ال)د( تررػفيخ 

 ي شكميا الشيائي.ف ثائقنذخ الػ أو السؤلفيغ و /و
 .الدت األمع الستحجةغات مب مستخجسيغلقائسة  تحجيثو ألمانة بسا في ذلظ تجسيع ا)ه( إدارة تخجسة وثائق 

انىظبئف انمىافق 
 :عهٍهب

 

ذررؤون خررجمات لمدرراعج  7-مدرراعج تحخيررخ؛ خ ع 7-السررؤتسخات؛ خ ع لذررؤون مػضررف  3-محررخر؛ ف 4-ف
 ذؤون السؤتسخات؛لمداعج  6-خ ع السؤتسخات؛

مىارد مه خبرج 
 انمٍشاوٍت األسبسٍت

 ذؤون السؤتسخات مسػل مغ تكاليف دعع البخامج.لمداعج  6-خ ع 
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 السخفق األول

السؽاف  ( لمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة BEالخاص ) الطؽعي السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني متطمبات
 7171-7107لمفتخة  عميها

 (مخيكيةاألجوالرات الزالف ب) 

 7171-7107 لؽصفا -أكال
 اجتساعات الخبخاء -0

 التشفيحي األميؼكتب م 
  اابالغستعخاض ك االخصج ك الكحجة  

 30.0 الرحة و التشػع البيػلػجي 
 50.0 السختارةمتشػع البيػلػجي أيذي لف اىجأ التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ 

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 
  االستخجاـ السدتجاـكحجة الحفظ ك 

 100.0 التشػع البيػلػجي لمغابات
 60.0 11 أيذي يجفالسعشي باجتساع الخبخاء التقشييغ 

 200.0 التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي
 215.0 الجافة وشبو الخشبة تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي

  األمؼ األحيائيك  الدالمة األحيائيةكحجة 
 100.0  التقشييغ السخرز السعشي بالبيػلػجيا التخكيبيةخبخاء فخيق ال

  التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج دعػشعبة  
  كحجة التعاكف كالذخاكات

 460.0 بالتشػع البيػلػجي الستعمقةات االتفاقي تعديد أوجو التززر بيغ
  كحجة االتراالت كالتؽعية 

 70.0 يف والتػعية العامةبلترال والتثقلالمجشة االستذارية السؤقتة 
  

  شعبة دعػ التشفيح
  كحجة آلية غخفة تبادؿ السعمؽمات

 40.0 زلية غخفة تبادل السعمػماتالسعشي بالمجشة االستذارية السؤقتة 
  القجرات تشسيةكحجة 

 100.0  (3)ىجف أيذي  التجابيخ الحافدة
 65.0 التعاون العمسي والتقشي

  اتعسل بشاء القجر  حمقات -7
   مكتب السجلخ التشفيحي

  اابالغكحجة الخصج كاالستعخاض ك  
 450.0 ةالدادس لتقاريخ الػششيةاإعجاد 

  شعبة دعػ العمـؽ كالدياسات 
  كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ

 300.0 التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي
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 600.0 خشبةالجافة وشبو ال واألراضي تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي

  شعبة دعػ التشفيح 

  القجرات تشسيةكحجة  

 5,573.0 *خصة عسل تشسية القجرات قريخة األجل

  العسل األخخى  حمقات -3

  التشفيحي  األميؼمكتب  

  يؼكحجة الجعػ كالسذؽرة القانؽني

 100.0 لسؤتسخ األشخاف االجتساعات التحزيخية اإلقميسية

   اابالغك كحجة الخصج كاالستعخاض  

 380.2 التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

  شعبة دعػ العمـؽ كالدياسات 

  كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ 

 120.0  لمغابات البيػلػجيالتشػع 

 80.0 استعادة الشطام اإليكػلػجي

 100.0 التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي

  شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج 

  السؽارد حذجحجة الدياسة االقترادية ك ك 

 300.0 التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

 300.0 اآللية السالية

  شعبة دعػ التشفيح 

  القجرات تشسيةكحجة 

 100.0 ذخاكات مع مؤسدات التعميع والتجريبال

   ف ؽالسؽظف -4

  شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

  السؽارد حذجترادية ك كحجة الدياسة االق

 342.5 (3-السذاركة مع دوائخ األعسال )ف

  االستذاريؽف  -5

  التشفيحي  األميؼمكتب  

  كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ 

 130.0 التقاريخ الػششية

 30.0 2020-2011تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 

 20.0 ت في مجال التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية والييئة الفخعية لمتشفيحالسشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسا

 138.0 اإلندانالتشػع البيػلػجي وصحة 

 15.0 متشػع البيػلػجي ل أيذي مغ أىجافمختارة أىجاف تحقيق  التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ

لمعمػم والدياسات في مجال التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية  السشبخ الحكػمي الجولي اآلثار الستختبة عمى تقييع
 األغحيةمسمقحات، والتمقيح، وإنتاج ل

90.0 

  شعبة الجعػ العمسي كالدياسات

  كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ 

 40.0 التشػع البيػلػجي لمغابات 
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 10.0 السدتجامة لمحياة البخية اإلدارة

 10.0 م اإليكػلػجياستعادة الشطا

 75.0 12و 11أيذي لمتشػع البيػلػجي  ىجفيالتقجم السحخز نحػ تحقيق 

 130.0 التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي

 40.0 الجافة وشبو الخشبة واألراضي تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي

  كاألمؼ األحيائي الدالمة األحيائيةكحجة  

 40.0 األنػاع الغخيبة الغازية 

  شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

  كحجة التعاكف كالذخاكات

 50.0 السداواة بيغ الجشديغ

 30.0 السحمي عمى السدتػييغ دون الػششي و التشفيح 

 20.0 الدياحة  التشػع البيػلػجي وتشسية

 28.0 تعديد أوجو التززر بيغ االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي

  السؽارد حذجسة االقترادية ك كحجة الديا

 30.0 التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

 180.0  السػارد حذج

 110.0 اآللية السالية

  كحجة االتراالت كالتؽعية

 20.0 عقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجيالتثقيف والتػعية العامة و و  االترال

  شعبة دعػ التشفيح

  سعمؽماتكحجة آلية غخفة تبادؿ ال

 250.0 آلية غخفة تبادل السعمػمات

  كحجة تشسية القجرات

 2,800.0 *خصة عسل تشسية القجرات قريخة األجل

  سفخ السؽظفيؼ -6

  مكتب األميؼ التشفيحي  

  كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ 

 60.0 التقاريخ الػششية

 40.0 العالسية لمتشػع البيػلػجي التػقعاتتقخيخ 

 65.0 2020-2011شفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي ت

 30.0 2020-2011مؤشخات الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 

 55.0 التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

 10.0 التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي السختارة

  شعبة الجعػ العمسي كالدياسات

  كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ

 45.0 التشػع البيػلػجي لمغابات

 100.0 تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

  التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج دعػشعبة  

  التعاكف كالذخاكاتكحجة 

 30.0 السداواة بيغ الجشديغ
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 18.0 بالتشػع البيػلػجي ستعمقةالتعديد أوجو التززر بيغ االتفاقيات 

 10.0 التشفيح عمى السدتػييغ دون الػششي والسحمي 

 15.0 التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة 

  كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد

 20.0 حذج السػارد

 15.0 التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

  كحجة االتراالت كالتؽعية

 50.0 قيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجياالترال والتث

  التشفيح دعػشعبة  

  القجرات تشسيةكحجة 

 155.0 الييئة الفخعية لمتشفيح وآليات لجعع استعخاض التشفيح

 3.0 دوائخ األعسال والتشػع البيػلػجي

 15.0 تعسيع السداواة بيغ الجشديغ

  إعجاد كطباعة التقاريخ -7

  مكتب األميؼ التشفيحي  

  كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ 

 67.0 التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

  التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج دعػشعبة  

  كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد

 3.0 التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

  كحجة االتراالت كالتؽعية

 20.0 ف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجياالترال والتثقي

  التشفيح دعػشعبة  

  القجرات تشسيةكحجة 

 2.5 الييئة الفخعية لمتشفيح وآليات لجعع استعخاض التشفيح

 5.0 دوائخ األعسال والتشػع البيػلػجي

  السشذؽرات -8

  مكتب األميؼ التشفيحي  

  كاابالغ كحجة الخصج كاالستعخاض 

 30.0 التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية 

 10.0 )ؼ( واألحكام السترمة بيا8السادة 

  كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ 

 13.0 التشػع البيػلػجي لمغابات

 70.0 جي واألراضي الجافة وشبو الخشبةتغيخ السشاخ والتشػع البيػلػ 

  التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج دعػشعبة  

  كحجة التعاكف كالذخاكات 

 15.0 التشفيح عمى السدتػييغ دون الػششي والسحمي 
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 15.0 التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة 

  كحجة االتراالت كالتؽعية

 40.0 ع الستحجة لمتشػع البيػلػجياالترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األم

  شعبة دعػ التشفيح

  القجرات تشسيةكحجة 

 50.0 التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة 

 50.0 آلية غخفة تبادل السعمػمات 

 10.0 تعسيع السداواة بيغ الجشديغ

 

 15,658.2 السجسؽع الفخعي أكال

 2,035.6 في السائة( 03تكاليف دعػ البخامج ) -ثانيا

 17,693.8 مجسؽع التكاليف )أكال + ثانيا(

 لبلشبلع عمى التفاصيل. UNEP/CBD/COP/13/3* انطخ 
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 السخفق الثاني

السؽاف  ( لمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة BHالخاص ) الطؽعي متطمبات السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني
 7171-7107ة لمفتخ لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية  عميها

 (األمخيكيةجوالرات الزالف )ب

 7171-7107         لؽصفا -أكال
 اجتساعات الخبخاء -0

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ  

  كاألمؼ األحيائيكحجة الدالمة األحيائية 

 70.0  التقشييغ السخرز السعشي بتقييع السخاشخ وإدارة السخاشخفخيق الخبخاء 

 80.0  السخرز السعشي باالعتبارات االجتساعية واالقترادية التقشييغفخيق الخبخاء 

  حمقات عسل بشاء القجرات -7

  شعبة دعػ العمـؽ كالدياسات 

  كاألمؼ األحيائيكحجة الدالمة األحيائية 

 300.0 أخح عيشات الكائشات الحية السحػرة والكذف عشيا وتحجيج ىػيتيا

 360.0 يجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسيةتعسيع الدبلمة األحيائية في االستخات

 350.0 تشفيح بخوتػكػل قخشاجشة واالتفاقية عمى السدتػػ الػششي

 300.0 تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة

 420.0 تشفيح عسميات تحجيج الكائشات الحية السحػرة

 300.0 ذاركة العامة فيسا يتعمق بالكائشات الحية السحػرةحمقات عسل بذأن التػعية العامة والتثقيف والس

 200.0 دورات تجريبية بذأن السذاركة العامة وحرػل الجسيػر عمى السعمػمات

 300.0 البخوتػكػل التكسيمي بذأن السدؤولية والجبخ التعػيزي

  االستذاريؽف  -3

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  ؼ األحيائيكاألمكحجة الدالمة األحيائية 

 10.0 الشقل غيخ السقرػد عبخ الحجود لمكائشات الحية السحػرة

 65.0 تعسيع الدبلمة األحيائية في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسية

 80.0 تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة

 80.0 جيج ىػيتياأخح عيشات الكائشات الحية السحػرة والكذف عشيا وتح

 50.0 التػعية العامة فيسا يتعمق بالكائشات الحية السحػرة

  سفخ السؽظفيؼ -4

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  كاألمؼ األحيائيكحجة الدالمة األحيائية 

 30.0 تعسيع الدبلمة األحيائية في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسية

 السجسؽع الفخعي أكال
2,995.0 

 389.3 في السائة( 03تكاليف دعػ البخامج ) -ثانيا

 3,384.3 مجسؽع التكاليف )أكال + ثانيا(
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 الثالثالسخفق 

السؽاف  ( لمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة BXالخاص ) الطؽعي متطمبات السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني
 7171-7107لمفتخة  ؽيا بذأف الحرؽؿ كتقاسػ السشافعناغلبخكتؽكؽؿ  عميها

 (األمخيكيةجوالرات الزالف )ب

 2020-2017        لؽصفا -أكال

  حمقات عسل بشاء القجرات -0

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية 

 20.0 فع غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشا

 840.0 األشخ القانػنية لتشفيح بخوتػكػل ناغػيا

 150.0 تشفيح بخوتػكػل ناغػيا

 28.0 تجريب القائسيغ باالتراالت عمى استخجام حدمة أدوات رفع الػعي بالحرػل وتقاسع السشافع ونذخىا

  االستذاريؽف  -7

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  عارؼ التقميجية كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالس

 40.0 الذبكة العالسية القائسة عمى اإلنتخنت بذأن قانػن التشػع البيػلػجي

 100.0 وضع أشخ قانػنية لتشفيح بخوتػكػل ناغػيا

 20.0 السسارسات والتجارب الستعمقة بالحرػل وتقاسع السعارف في مختمف السجسػعات خارج السػقع

 20.0 الستعخاض األول لبخوتػكػل ناغػياالتقييع وا لعسميةتحميل السعمػمات 

  سفخ السؽظفيؼ -3

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية 

 60.0 غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع 

  السشذؽرات -4

  كالدياسات العمـؽشعبة دعػ 

  ع كالسعارؼ التقميجية كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشاف

 20.0 غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع 

 2.0 تجريب القائسيغ باالتراالت عمى استخجام حدمة أدوات رفع الػعي بالحرػل وتقاسع السشافع ونذخىا

 السجسؽع الفخعي أكال
1,300.0 

 169.0 في السائة( 03تكاليف دعػ البخامج ) -ثانيا

 1,469.0 التكاليف )أكال + ثانيا(مجسؽع 

 
 

__________ 

 
 
 


