
 

  مؤتمر األطراف في االتفاقیة
  المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  شرع ثانياالجتماع ال
  2014تشرین األول /أكتوبر 17-6 جمهوریة كوریا، بیونغ شانغ،

 *المؤقتمن جدول األعمال  9البند 

  استعراض وظیفي: تقریر األمین التنفیذي عن إدارة االتفاقیة

  التنفیذي األمینمذكرة من 

  مقدمة

إلى األمین التنفیذي أن یضطلع باستعراض وظیفي متعمق  11/31من مقرره  25طلب مؤتمر األطراف في الفقرة   -1
 تبر تحدید مستویات یئة، بغرض تحدیث هیكل األمانة و لألمانة، بالتشاور مع المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للب

وتقدیم تقریر إلى األطراف في االجتماع الثاني عشر ،بواسطة األطراف التنفیذ  علىالوظائف بحسب تركیز الخطة االستراتیجیة 
جراء األمین التنفیذي الى أن یأخذ في االعتبار ضرورة إ 11/31من المقرر  29ودعت األطراف، في الفقرة . لمؤتمر األطراف

وفي حدود الوظائف المتاحة  ،الموظفین بشأن  األمم المتحدة قواعد ولوائح وفقا لاستعراض دوري لتصنیف وظائف الموظفین، 
مع إسناد األولویة  25بما في ذلك الترقیات أو خفض مستوى الوظائف مع مراعاة االستعراض الوظیفي المشار إلیه في الفقرة 

  .اإلبالغ الوطني وتحقیق ذلك بطریقة حسنة التوقیتلدى االضطالع باالستعراض لوظیفة 
باختصاصات ُأعدت ووضعت  2013نیسان /عملیة شاملة في أبریلفى  شرعت األمانة ،استجابة لهذا المقرر و  -2

نه من تمویل طوعي تلقت تعهدات بشأ طلبكما شملت العملیة . األمم المتحدة للبیئة باإلشتراك مع برنامجصیغتها النهائیة 
لتوفیر خدمات استشاریة بشأن وعقب تلقى التعهدات، ُطرحت إعالنات . حكومة سویسرا وبرنامج األمم المتحدة للبیئة

االستعراض الوظیفي على المواقع الشبكیة لألمانة وبرنامج األمم المتحدة للبیئة ومكتب األمم المتحدة في نیروبي، ومنظمة 
   .ق األمم المتحدة المتعدد األطرافوأمانة صندو  الطیران المدني الدولي

وهو مكتب لخبراء استشاریین في مجال اإلدارة ،، اختیر فریق یونیفرسالیا لإلدارةةشفافو  تنافسیة اختیاروعقب عملیة   -3
أ عمل فریق یونیفرسالیا وقد بد. لالضطالع باالستعراض الوظیفي ،یتمتعون بخبرات واسعة النطاق مع منظومة األمم المتحدة

أعقبه تقریر مرحلي في  2014أیار /مایو 9وصدر تقریر مؤقت في . 2013كانون األول /دیسمبر 15لإلدارة بصورة فعلیة في 
دم التقریر المرحلى الى . 2014حزیران /یونیه 5  الخامس إجتماعهفى  ستعراض تنفیذ االتفاقیةالمخصص الللفریق العامل وُق

للخبراء االستشاریین بشأن االستعراض الوظیفي  ویتوفر التقریر النهائي. UNEP/CBD/WGRI/ 5/INF/16/Rev.1في الوثیقة 
لألمانة الذى تم في إطاره التوصیة بعملیة من مرحلتین لتحویل األمانة، لمؤتمر األطراف في وثیقة المعلومات 
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UNEP/CBD/COP/12/INF/26 .آب / ي استكمال التقریر ذاته في أغسطسفتتمثل المرحلة األولى  في التقریر وكما أشیر

توقع أن تُختتم المرحلة 2014  مؤتمر ، رهنًا بمقرر من2016- 2015في الفترة المالیة  المقترحة لتنفیذ التوصیات اإلنتقالیة، ویُ
  .الثاني عشر األطراف في اجتماعه

ویوجز القسم الثاني . ضعهاوعرض عام لها وو  عملیة االستعراض الوظیفيعن وتقدم هذه المذكرة معلومات أساسیة   -4
ویبین القسم الثالث تفاصیل عملیة االستعراض الوظیفي بما . المعلومات األساسیة عن الهیكل الحالي لألمانة بما في ذلك تطوره

مسؤولیات األمانة، واالنعكاسات على الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  مجاالتفي ذلك النهج الشامل وتوسیع 
 وأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي، وجوانب القوة واألولویات، والكفایة الهیكلیة، والحقائق الخاصة بالموارد، والت 2020- 2011

اإلدارة، واالستنتاجات، وتوصیات المرحلة األولى من االستعراض الوظیفي والمقترحات المتعلقة و خطیط الداخلي ال واعتبارات
ویقترح القسم . وتنفیذ خطة لإلجراءات الموصى بها ،تغییرالل و لتحو لسم الرابع عملیة ویعرض الق. بالمزایا النسبیة لألمانة

  .األخیر بعض العناصر لمشروع مقرر للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر

  معلومات أساسیة  -ثانیاً 
ترتیب وخدمة اجتماعات ل) أ: (لتالیةمن االتفاقیة لالضطالع بالوظائف الرئیسیة ا 24ُأنشئت األمانة وفقًا للمادة   -5

عداد إل) ج(داء الوظائف المسندة إلیها بمقتضى أي بروتوكول، أل) ب(، 23مؤتمر األطراف المنصوص علیها في المادة 
لتنسیق مع الهیئات الدولیة ل) د(التقاریر عن تنفیذ الوظائف المسندة إلیها بموجب هذه االتفاقیة وتقدیمها الى مؤتمر األطراف، 

لمعنیة األخرى وذلك على وجه الخصوص للدخول في الترتیبات االداریة والتعاقدیة التي قد تنهض الحاجة إلیها لالضطالع ا
وقد استُكملت هذه المهام األساسیة . داء الوظائف األخرى التي قد یحددها مؤتمر األطرافأل) ه(بوظائفها بصورة فعالة، 

ولذا فقد . المقررات الصادرة عن مختلف  اجتماعات مؤتمر األطراف وهیئاته الفرعیةبالكثیر من الطلبات الموجهة لألمانة في 
والوظائف المحددة لدعم األطراف على النحو الذى تملیه أولویات  البرنامج ألداءوحتى اآلن  1994تطورت األمانة منذ عام 

وضعت األمانة هیكًال یستند إلى  ،الزمین لخدمة هذه البرامجومع ازدیاد األنشطة البرامجیة واستخدام الموظفین ال. األطراف
  .البرامج، وهو الهیكل الذى یحتاج إلى تحدیث لالستجابة للمتطلبات الحالیة لألطراف

استعراض لألمین التنفیذي  8/31من مقرره  33سابق، في الفقرة  وكان مؤتمر األطراف قد رخص في مقرر  -6
نة بغرض تعدیل هیكل التوظیف لمواجهة التحدیات الجدیدة التى تواجه االتفاقیة ولضمان اختصاصات الوظائف في األما

عزز . تشغیل األمانة بصورة فعالة وقد اتخذ هذا المقرر لضمان قدرة األمانة على التنفیذ بمقتضى المرحلة الجدیدة من التنفیذ المُ
  .لالتفاقیة

عماًال للمقرر السابق، طلب مؤتمر األطراف،  -7 الى األمین التنفیذي أن یضطلع  11/31من مقرره  25في الفقرة  وإ
باستعراض وظیفي متعمق لألمانة بالتشاور مع المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة بغرض تحدیث هیكلها وترتیب 

تقریر لألطراف في االجتماع الثاني وتقدیم ،الخطة االستراتیجیة على التنفیذ بواسطة األطراف  لتركیزمستویات الوظائف وفقًا 
  .عشر لمؤتمر األطراف

ووضعت األمانة، استجابة للمقرر، االختصاصات التالیة لالستعراض الوظیفي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة   -8
  :لبیئةل

فاقیة المتعلقة بالتنوع تجمیع األنشطة ذات األولویة لألمانة استنادًا الى الخطط االستراتیجیة لكل من االت  )أ(  
  البیولوجي، وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة وبرنامجي عملهما ومقررات األطراف،

  نظر الصالت بین االتفاقیة وبروتوكوالتها من منظور إداري فضًال عن منظور فني،  )ب(  
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توفیر وظیفة أساسیة لألمانة على تحدید الوظائف الالزمة لتوفیر الدعم لألطراف لتنفیذ أولویاتها فضًال عن   )ج(  

من االتفاقیة، مع مراعاة االحتیاجات المتوخاة في المستقبل القریب، وخاصة الحاجة إلى  24النحو المتوخي في المادة 
الشراكات االستراتیجیة التي توفر الدعم التآزري الالزم لألطراف وتحدید مجموعة المهارات والخبرات الالزمة للموظفین 

  ع بهذه الوظائف،لالضطال
تحدید جوانب االزدواج أو التداخل وحاالت التآزر المحتملة بین مختلف األنشطة أو البرامج سواء في   )د(  

  األنشطة األساسیة أو فیما بینها،
تقییم اإلنجازات مقابل النتائج المقررة أو أفضل الممارسات لألنشطة منذ الخمسة اجتماعات األخیرة   )ه(  

  ذلك األمثلة ذات الصلة من أمانات االتفاقات األخرى والمنظمات حسب مقتضى الحال، لألطراف بما في
فذت حتى اآلن واقتراح التغییرات اإلضافیة حسب الحاجة بغرض   )و(   تقییم العملیات المالیة واإلداریة التي نُ

  تقدیم الدعم رفیع الجودة لألطراف،تبسیط وتعزیز عملیة صنع القرار والمساءلة بهدف 
وأفضل  واألولویات الوظیفیة المجموعاتمساعدة االتفاقیة وبروتوكوالتها في إعداد هیكل تنظیمي یعتمد على   )ز(  

  الممارسات،
تقییم االستدامة المالیة للتكالیف والتخصیص المالئم للموارد المتاحة لضمان الدعم الكامل وحسن التوقیت   )ح(  

  فیذ كل من االتفاقیة وبروتوكوالتها،الذي یمكن أن تقدمه األمانة لألطراف في تن
االعتراف بحقیقة أن التوقعات من األمانة قد تزایدت بمرور السنین من حیث نطاق وكمیات الوظائف التي   )ط(  

دارتها لتقدیم الدعم الالزم لألطراف   .ستؤدیها مما أدى إلى الحاجة إلى توسیع الشراكات وإ

  عملیة االستعراض الوظیفي  -ثالثاً 
  الشاملالنهج ألف 

الحظ الخبراء االستشاریون لإلدارة، بعد جلسة عرض عام أولیة مع األمانة، أن األمانة تحتاج إلى عملیة أكثر دینامیة   -9
واستراتیجیة تمكینها من مواجهة التحدیات الجدیدة الكامنة في اعتماد الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي وأهداف أیتشى للتنوع 

مع ومنهجیات في التطویر الوظیفي  امج الشاملنمزیجًا من تقییم البر ولذا اعتمد الخبراء االستشاریون . لها ةبالمصاحالبیولوجي 
 لیلوقد شملت هذه المنهجیات تولیفة من تقنیات التقییم الذاتي باإلضافة إلى التح. تشاركیة بدرجة كبیرة تشخیصعملیة 

  .عنصرا محوریاوالمشاركة في العملیة  التسویةفیه  تا أسفر عن استعراض أصبحالتشاركي مم
" الشكل"ولدى معالجة مستقبل األمانة من حیث وظائفها وتصمیمها، شدد خبراء اإلدارة االستشاریون على أهمیة   - 10

وأتاح هذا النهج للموظفین والمدراء ). لیاتهاالمزایا النسبیة الفریدة لألمانة وأدوارها ومسؤو " (الوظیفة"یلیه ) الهیكل التنظیمي(
بشأن  وقد استخدمت التقنیات التالیة في جمع البیانات. القوة لدى األمانة والتحدیات التي تواجهها جوانبتحدید فى العمل معًا 

تمدة على الخرائط، والتي تشمل ضمن جملة أمور نتائج حلقات عمل المدراء المع: المزایا النسبیة للتحدیات التي تواجه األمانة
وحلقات عمل الموظفین المعتمدة على تحلیل الثغرات واالستعراض المعتمد على التقییم المؤسسي والتنظیمي، واستبیان 

  .للعاملین، ومسوحات لجهات االتصال، والمقابالت الشخصیة مع أصحاب المصلحة الخارجیین
  النتائجباء 

  :ستخلصة من تطبیق جمیع التقنیات المشار الیها أعالهوقد ظهرت النتائج التالیة من البیانات الم  - 11
هناك اتفاق عام على أن مؤتمر األطراف قد وسع، خالل العقد الماضي، بصورة فعلیة من اختصاصات   )أ(  

  األمانة من خالل عملیة زیادة عدد المقررات المختلفة التي تتطلب دعمًا من األمانة
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كبیر في طریقة النظر  تغییر مفاهیمىداف أیتشي المتصلة بها على أنها ینظر إلى الخطة االستراتیجیة وأه  )ب(  

الداعم  لتعزیز دورها إلى االتفاقیة الشاملة والبروتوكوالت المصاحبة لها على المستوى العالمي، وتفتح فرصًا جدیدة أمام األمانة
  لعملیة التنفیذ

  إقامة أشكال جدیدة من الشراكاتتطلب یالخطة االستراتیجیة  إعتمادهناك اعتراف واضح بأن   )ج(  
من قدرتها على االستفادة من الفرص لتخطیط للمدى المتوسط على نطاق األمانة لیحد عدم توافر إطار   )د(  

  الكامنة في الخطة االستراتیجیة وأهداف أیتشي المتصلة بها
جري للموظفین  )ه(   الموظفین ككل للحاجة إلى أن تبلور األمانة  درجة تأیید یبین االستبیان الداخلي الذي ُا

  بصورة أفضل رؤیة لها
یمكن أن تستفید األمانة من نهج أكثر عصریة إلبالغ نتائجها لكي تبین بصورة أفضل أهمیة األدوار التي   )و(  

  تضطلع بها في دعم االتفاقیة ككل وفي تنفیذ الخطة االستراتیجیة وأهداف أیتشي المتصلة بها
كل الحالي لألمانة ال یحقق االستفادة القصوى من الموارد على المستوى المهني وذلك بصورة محددة الهی  )ز(  

  الموارد على مختلف الوحدات توزیعنتیجة لالتجاه إلى 
ن كانت بصورة إدارة المعرفة خدمات  تكنولوجیا المعلومات ول واء التنظیمىلإلأثبت النهج الحالي   )ح(   وإ

  ها أقل من أن تكون مثالیةمخصصة أن
ال ینطوي الهیكل التنظیمي الحالي لألمانة على مركز تخطیط مؤسسي مما یحد من قدرة األمانة على   )ط(  
  بصورة جماعیةالتخطیط 
دارة الموارد   )ي(   على الرغم من أن الهیكل التنظیمي حسن التصمیم، فإن مستوى الخدمات اإلداریة والمالیة وإ

  المتزاید الطلب ذه الفترة غیر كاٍف على األرجح لتلبیة البشریة المتوافرة له
تعریض حدوث نقص في الموارد ومن ثم  إدراك على كاهل األمانة عن الواقع ب أسفر المستوى المتزاید للطل  )ك(  

  فعالیة األمانة ككل للخطر 
 إال أنها غیر موزعةیدة قد تكون مجموعة مهارات موظفي األمانة الحالیین كافیة لمواجهة التحدیات الجد  )ل(  

  لوجود درجة من التفتیت رشیدةبصورة 
في إعادة التوجیه الهیكلي  تشتركال یمكن في الوقت الحاضر تحدید طبیعة الوظائف الجدیدة التي قد   )م(  

  لألمانة
  لیس لدى األمانة نهج موحد إزاء التخطیط الداخلي  )ن(  
هج الحالیة   )س(   لالتصاالت الداخلیة وتبادل المعلومات في أنحاء األمانة الى الحد من الفعالیة والفرص تمیل النُ

  لتحقیق التآزر
  االستنتاجاتجیم 

من رأي خبراء اإلدارة االستشاریین أن هناك بصفة عامة قدرات لدى األمانة لمواجهة التحدیات الكامنة مع اعتماد   - 12
ویشیر اعتراف الموظفین واإلدارة بالطابع التحویلي للخطة . داف أیتشي المتصلة بهاالخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي وأه

جًا إیجابیًا لتوضیح هاالستراتیجیة وأهداف أیتشى المتصلة بها إلى الدرجة التي اعتمدت بها األمانة ككل نظرة استشرافیة ون
أنه بدون اإلضرار بالسلطة اإلدارة االستشاریون والحظ خبراء . طبیعة عملها طوال ما تبقى من فترة الخطة االستراتیجیة

األساسیة لألطراف من خالل مؤتمر األطراف الخاص بهم، على النحو الذي بینته بوضوح جهات االتصال لالتفاقیة، تتحمل 
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اف أن یركز األمانة مسؤولیة مهنیة في إبالغ مؤتمر األطراف بالمجاالت التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة حتى یمكن لمؤتمر األطر 

  .عمله بصورة أفضل ویرتب أولویاته
  :وقدم خبراء االدارة االستشاریون االستنتاجات العامة التالیة  - 13

هناك اتفاق عام بین أصحاب المصلحة الخارجیین سواء من جانب جهات االتصال أو أصحاب المصلحة   )أ(  
قدیر كبیر، فإنها سوف تستفید من وجود توجیه أكثر أنه في حین أن عمل األمانة یتسم باألهمیة ویحظى بتعلى الرئیسیین 
  استراتیجیة
سوف تكون األمانة، من خالل بلورة مزایاها النسبیة، في وضع أفضل لدعم األطراف في تنفیذهم للخطة   )ب(  

  وأهداف أیتشي المتصلة بهااالستراتیجیة 
ربط عناصر خطة التشغیل المتوسطة األجل بلورة أداة إلطار النتائج لتمكینها من سوف تستفید األمانة من   )ج(  

  بالواقع العملي إلدارة األمانة
سوف تستفید األمانة من وضع تصمیم تنظیمي متجدد یعتمد هیكله على المجاالت التي تتمتع فیها بمیزة   )د(  

  نسبیة
انة تمثل منظمة حسنة التشغیل ، في النتیجة الجامعة التي توصلوا إلیها، الى أن األموأشار خبراء االدارة االستشاریون  - 14

 عقد بصورة عامة تواجه مجموعة متعددة األبعاد من التحدیات فیما یتعلق بقدرتها على أداء عملها خالل النصف الثاني من 
مثل بلورة رؤیة لالستجابة ألدوار ومسؤولیات  جاروبعض هذه التحدیات ذات طابع . الخاص بالتنوع البیولوجياألمم المتحدة 

لمواجهة التحدیات  المتاحةر بسرعة في حین أن التحدیات األخرى تتعلق بأفضل طریقة الستخدام الموارد األمانة التي تتطو 
  .الجدیدة

  التوصیاتدال   
أقر خبراء اإلدارة االستشاریون وفریق اإلدارة من األمانة، من خالل حلقات العمل التي نظمها الخبراء االستشاریون   - 15

ودعمها لألطراف  مساهمتها وطابع تهاواستدام صلةمانة فرصة فریدة لتقییم ما تتمتع به من بأن االستعراض الوظیفي یوفر لأل
  .في االتفاقیة وبروتوكوالتها

توخى أن تحول األمانة   - 16 ا یلي بعض التوصیات النوعیة التي تعالج بدرجة كبیرة االعتبارات االستراتیجیة والتي یُ وفیم
  :من العقد الخاص بالتنوع البیولوجي لكي تضطلع بمسؤولیاتها خالل ما تبقى

على مساعدة  بصورة أفضل تمكنها من أن تكون قادرةتحدید المزایا النسبیة والمعالم البرامجیة لألمانة والتي   )أ(  
  وأهداف أیتشي المتصلة بهااألطراف في تنفیذها للخطة االستراتیجیة 

ورصدها لبلورة وقیاس دعم األمانة بصورة  وضع إطار للنتائج التشغیلیة المتوسطة األجل مع آلیة لتقییمها  )ب(  
  أفضل لألطراف

  المجاالت التي تتمتع فیها األمانة بمیزة نسبیة على أساسهیكله  یقیموضع تصمیم تنظیمي جدید   )ج(  
  تعزیز الفعالیة الشاملةلتنفیذ التحسینات اإلداریة الداخلیة   )د(  

  المیزة النسبیةهاء 
حدیات الرئیسیة التي تواجه األمانة خالل الجزء المتبقي من العقد الخاص بالتنوع تتمثل االستنتاجات العامة في أن الت  - 17

عملها لتقدیم الدعم الفعال بصفة عامة لتنفیذ االتفاقیة وبروتوكوالتها وخاصة الخطة  بمواءمةالبیولوجي تتعلق بصورة مباشرة 
وتبین تحلیالت صیغ . وأهداف أیتشي المتصلة بهاجي االستراتیجیة للسالمة األحیائیة والخطة االستراتیجیة للتنوع البیولو 
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بالنظر إلى " مناسبة للغرض"التخطیط لدى األمانة، وعملیات عملها، وطبیعة أعباء العمل والهیكل التنظیمي أن األمانة لیست 

ألمانة التي یمكن أن وتوفر قائمة المزایا النسبیة لألطراف فكرة متعمقة عن مجاالت القوة لدى ا. طلبات الخطط االستراتیجیة
  .تضطلع فیها بدور كبیر وتحفیزي في دعم التنفیذ الشامل لالتفاقیة وبروتوكوالتها

المقابالت الشخصیة مع : من مصادر أخرى للبیانات ویحظى االستبیان المتعلق بمجاالت المیزة النسبیة لألمانة بدعم  - 18
فریق اإلدارة التابع لألمانة بصورة فردیة وجماعیة، وحلقات العمل من كبار أصحاب المصلحة، والدورات المتعمقة مع  34عدد 

  .السریة والتحلیل المقارن الذي أجراه الخبراء االستشاریون
واستنادًا لهذه الطائفة العریضة من مصادر المعلومات، حدد الخبراء االستشاریون ما یلي باعتباره مجاالت إشاریة   - 19

  :الم البارزة المهنیة لألمانةرئیسیة للمیزة النسبیة او المع
  توفیر سلطة االنعقاد لألطراف وغیرهم  )أ(  
  الترویج لعملیة التعمیم  )ب(  
  دعم التنفیذ من جانب األطراف وغیرهم  )ج(  
  إجراء عملیات الرصد  )د(  

ة لطائفة من والحظ خبراء اإلدارة االستشاریون أیضًا الدور الذي تضطلع به األمانة في التعاقد الخارجي بالنسب  - 20
المعلومات العلمیة والتقنیة التي توفر لها األمانة قیمة مضافة من خالل اإلسناد الترافقي للمعلومات فیما یتعلق باعتبارات التنوع 

وعالوة على ذلك الحظ الخبراء االستشاریون الدور الحاسم لخدمات إدارة المعرفة والمعلومات . البیولوجي والسالمة األحیائیة
  .رها وظیفة رئیسیة في األمانة بالنظر الى اتجاهاتها المعاصرةباعتبا

  والتغییر وخطة التنفیذ لإلنتقالعملیة   - رابعاً 
  تنفیذ نتائج االستعراض الوظیفيألف 

 2016- 2014أكد خبراء االدارة االستشاریون في توصیاتهم بشأن التغییر، أنه یتعین النظر الى الفترة المالیة القادمة   - 21
/ وقد لوحظ أن توقیت االستعراض الوظیفي، ینایر. رة انتقالیة فیما یتعلق بطبیعة عمل األمانة وتصمیمها التنظیميعلى أنها فت

فذت حتى أغسطس 2014آب /أغسطس –كانون الثاني   تحدیات توقیتهیأت  2014آب /والطابع التشاركي بالعملیة التي نُ
  .2014ول تشرین األ/عرضها على اجتماعات األطراف في أكتوبربشأن 

ولوحظ أیضًا أنه نتیجة لعملیات تشخیص وتحلیل عمل األمانة من خالل االستعراض الوظیفي تبین أن ترتیب   - 22
أولویات العمل ومحور تركیزه یمثل عنصرًا رئیسیًا في كل من االستبیان االلكتروني الخارجي وسلسلة المقابالت الشخصیة مع 

على أن دور األمانة یتمثل في الوساطة، ودعم األطراف  ي اآلراء بین جمیع األفرقةكما ساد توافق ف. كبار أصحاب المصلحة
في جهودهم الفردیة والجماعیة لالستجابة  وتحفیز األطراف وغیرهم من أصحاب المصلحة أو توفیر منتدى لألطراف وغیرهم

  .للخطة االستراتیجیة لتحقیق أهداف أیتشي
إلبراز المجاالت التي تتمتع فیها األمانة بمیزة نسبیة وحیث  ة األجلالمتوسطلنتائج وأوصي بأن تضع األمانة إطارًا ل  - 23

تستطیع، بالنظر الى قدراتها أن توفر الدعم بصورة أفضل لألطراف وتیسر عملهم في مهمتهم االستراتیجیة الطویلة األجل 
وینبغي . للسالمة األحیائیة وتحقیق أهداف أیتشيلتحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي والخطة االستراتیجیة 

ال لتعزیز اإلدارة وقدرات التنفیذ لدى األمانة فحسب بل وإلسداء المشورة لألطراف بشأن  تصمیم إطار النتائج للمدى المتوسط
جوانب القوة هذه على جوانب القوة النسبیة لألمانة لكي تتمكن األطراف ذاتها من إدراك الكیفیة التي یمكن بها أن تستفید من 
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یتضمن رؤیة لألمانة وبیان مهام لما تبقى من العقد الخاص بالتنوع البیولوجي في التقریر  إشاريویرد إطار . أفضل وجه

  .UNEP/CBD/COP/12/INF/26 النهائي لخبراء اإلدارة االستشاریین
  اإلجراءات التي یتخذها األمین التنفیذيباء   

في األمانة إلبراز دورها الداعم لألطراف في  مؤقتةفي إجراء تغییرات تنظیمیة  2012شرع األمین التنفیذي منذ   - 24
فاألمانة وكالة لدعم تنفیذ األطراف ولیست وكالة منفذة ذاتها كما كان من المفهوم . سعیهم إلى تنفیذ االتفاقیة وبروتوكوالتها

  .دائماً 
طار مقترح ویربط التصمیم، في الهیكل األساسي المقترح لألمانة،   - 25 الشكل بالوظیفة لتجسید مجاالت المیزة النسبیة وإ

التصمیم التنظیمي الجدید لألمانة، قدر  یجمعوسوف . ضمن الخطة التشغیلیة المتوسطة األجل ة األجلالمتوسطلنتائج ل
  .المستطاع، جمیع الوظائف والمهام الفردیة النوعیة التي تتعلق بوظائفها الرئیسیة

لنتائج الواردة في تقریر الخبراء االستشاریین، قرر األمین التنفیذي االضطالع باإلجراءات األخرى واستنادًا إلى ا  - 26
  :التالیة

  تنفیذ تحسینات إداریة داخلیة بغرض تعزیز الفعالیة الشاملة  )أ(  
  تنفیذهاوضع وتنفیذ خطة تشغیلیة متوسطة األجل لألمانة فضًال عن إطار لإلدارة یعتمد على النتائج لرصد   )ب(  
  استكمال عملیة تحدیث هیكل األمانة تمشیًا مع الخطة التشغیلیة المتوسطة األجل  )ج(  

بتحدیث رتب  11/31من المقرر  29و  25ستكمال الطلبات الواردة في الفقرتین الكما سیقوم األمین التنفیذي،   - 27
وفي ضوء ،موظفین لل األمم المتحدة رهنًا بقواعد ولوائحالوظائف بالتشاور مع المدیر التنفیذي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة و 

  .الهیاكل المحدثة في األمانة
  .لتنفیذ هذه اإلجراءات الزمنى اإلطارویتضمن المرفق بهذه الوثیقة   - 28

  عناصر مقترحة لمشروع مقرر      -خامساً 
  إن مؤتمر األطراف  

حاط علماً   -1  تفاقیة وخاصة االستعراض الوظیفي على النحو الوارد في الوثیقةبتقریر األمین التنفیذي بشأن إدارة اال یُ
UNEP/CBD/COP/12/28.  

تنفیذ  11/31من المقرر  29و  25إلى األمین التنفیذي بغرض استكمال الطلبات الواردة في الفقرتین یطلب   -2
للجدول الزمني الوارد بهذه  وفقاً   UNEP/CBD/COP/12/28 من الوثیقة 27و  26اإلجراءات المشار إلیها في الفقرتین 

الوثیقة وتقدیم تقریر الجتماع للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص لتنفیذ االتفاقیة قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 
   1األطراف

  

                                                             
  .للھیئة الفرعیة للتنفیذ في حالة إنشائھا 1
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  المرفق

  مشروع جدول زمني لتنفیذ اإلجراءات بواسطة األمین التنفیذي

  :2016-2014المرحلة االنتقالیة 
  :الهدف

 حدث من خالل عملیة متكررةوض  ع أدوات إداریة جدیدة وهیكل تنظیمي مُ
 تدقیق محور تركیز نتائجها لضمان ترشید الموارد البشریة والمالیة التي یخصصها األطراف  

 تخطیط عمل األمانة في الفترة المالیة استنادًا إلى الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة وأهداف أیتشي المتصلة بها،: 1الخطوة 
والخطة االستراتیجیة لبروتوكول السالمة األحیائیة والمقررات الصادرة عن مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، 

، واالجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع واالجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع للبروتوكول
  للبروتوكول

 –تشرین الثاني /نوفمبر
ون األول كان/ دیسمبر
2014:  

دارته      )التنسیق الشامل لعملیة التحول(تعیین مدیر رئیسي لإلشراف على التغییر وإ

حلقة عمل لإلدارة لتصمیم الخطة التشغیلیة للمدى المتوسط لألمانة فضًال عن إطار اإلدارة     
لخطة المعتمد على النتائج لرصد تنفیذها اعتمادًا على الخطة االستراتیجیة لالتفاقیة وا

االستراتیجیة لبروتوكول السالمة األحیائیة والمقررات من االجتماع الثاني عشر لمؤتمر 
االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، االجتماع /األطراف
  لألطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولاألول 

لإلدارة والموظفین بشأن التحول النموذجي في تخطیط عمل السلسلة األولى من حلقات العمل     
  األمانة

  عملیات التقییم لالحتیاجات من قدرات اإلدارة    
  التصمیم التنظیمي: 2الخطوة 

 –كانون الثاني /ینایر
  2015آذار /مارس

  من االتفاقیة 24والمادة  ة األجل،المتوسطالتصمیم التنظیمي استنادًا إلى الخطة التشغیلیة   

  )اإلطار المعتمد على النتائج(تصمیم خطط العمل     
  وضع سیاسات التشغیل الداخلي    

/ یونیه –نیسان /أبریل
  2015حزیران 

  تفعیل األطر والسیاسات المعتمدة على النتائج  

 –تموز/یولیه
  2015أیلول /سبتمبر

هج جدیدة على نطاق األمانة     وضع نُ
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  تصمیمها أو/إعادة توجیه الوظائف و: 3الخطوة 
 –تشرین األول /أكتوبر
كانون األول /دیسمبر
2015  

هج الجدیدة/و) الوظائف(إعادة توجیه المهام      أو تصمیمها لمعالجة النُ

  توصیف للوظائف على جمیع المستویات    
 –كانون الثاني /ینایر
  2016حزیران /یونیه

/ اون مع برنامج األمم المتحدة للبیئةإعادة تنظیم الوظائف وفقًا لقواعد ولوائح األمم المتحدة بالتع  
  مكتب األمم المتحدة في نیروبي

/ سبتمبر –تموز /یولیه
  2016أیلول 

إعداد تقریر عن الدروس المستفادة بشأن التقییم التدریجي والتصمیم التنظیمي بحسب كل وظیفة   
  ة المتبقیة من العقداستنادًا إلى التصمیم االستباقي الموجه نحو تعزیز قدرة األمانة خالل الفتر 

عرض المیزانیة استنادًا إلى األمانة المجددة وتقدیم تقریر لمؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف     
  العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولین

  مؤتمر األطراف، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولینمقرر من : 4الخطوة 
تشرین األول /أكتوبر
2016  

نظر التقریر والمیزانیة واتخاذ قرار بشأن الهیكل الجدید لألمانة بواسطة مؤتمر األطراف، ومؤتمر   
  األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكولین

  
________  


