
 

 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 األولاالجتماع 
 2016 مايو/أيار 6-2 كندا، مونتريال،

 **من جدول األعمال المؤقت 15البند 
 

 إدارة االتفاقية
  مذكرة من األمين التنفيذي

 علومات أساسيةم
لصددنادي  االئددتيمانيو ميزانيددو اباالتفاقيددو و إدارة مقددرراي يتع دد  بددفددك كددت اجتمدداع مددن اجتماعاتدد ،  ،عتمددد مددؤتمر األ ددرا ي -1

من  األئائيو الممولو ، بما فك ذلك البرنامج واألنش ولالتفاقيوميزانيات الصنادي  االئتيمانيو نص ع ى أمور منها ييو، و لالتفاق
والددول الجزريدو الصدةيرة  ال ئديما أقدت الب ددان نمدواي و الب ددان الناميدو األ درا ، يئدير مشداركو  دوعك، وتخالل صندوق ائدتيمانك 

األمانددو وأنشدد تها الرييئدديو،  مددويفكمددالك ع ددى  . ويددنص القددرار أي دداي انتقاليددوالناميددو، واأل ددرا  التددك تمددر اقتصدداداتها بمر  ددو 
مدددؤتمر األ ددرا  العامدددت  وُتّتخددذ مقدددررات مماي ددو فددكاالتفاقيددو.  بشدددمن مخت ددس المئددايت األخدددر  المتع قددو بدددإدارة ع ددى شرشدداداتو 

 .وياك قر اجنو وناغبروتوكوللأل را  فك  اتكاجتماع

 وييفددكشجددراا ائددتعرا  شلددى األمددين التنفيددذي  فددك اجتماعيدد  ال ددادي عشددر واليددانك عشددر، ،  ددم مددؤتمر األ ددرا و  -2
فددك  شتا ددو المزيددد مددن المع ومددات، مدد  الددوييفكقريددر عددن االئددتعرا  ت فددك الجددزا األول مددن وددذة الوييقددو . ويددردلألمانددو متعمدد 
 .فك مذكرات شعالميو مخت فوو  (UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1) تذييت

المئداومو عدن و  وبروتوكوليهدامع ومدات عامدو عدن اتجاودات ميزانيدات االتفاقيدو  فك الجزا اليانك من وذة المذكرة وتتاح -3
المزيددددد مددددن المع ومددددات فددددك مددددذكرة شعالميددددو  وتتدددداحت ئددددينات. بال المتع قددددوعدددد  االعتبددددارات ب تقدددددي  فددددك وددددذة الميزانيددددات، مدددد 

(UNEP/CBD/SBI/1/INF/43 .)،ل ممارئددو المعتددادة، مع ومدددات مفصدد و عددن شدارة االتفاقيددو، بمددا فددك ذلدددك  وفقدداي  وئددُتعّد األمانددو
، االجتمدداع اليالددر عشددر لمددؤتمر األ ددرا فددك  يهافددك المددداوالت التددك ئددتجر فددك الوقددت المنائددم لأل ددرا   تتي هدداو  ،الميزانيددو

لمؤتمر األ را  العامدت واالجتماع اليانك  ،بروتوكول قر اجنو فك را  كاجتماع لألمؤتمر األ را  العامت واالجتماع اليامن ل
 .ناغوياكاجتماع لأل را  فك بروتوكول 

اتصدددال، ا ، بمددا فدددك ذلدددك تعيدددين نقدددا   دددر امدددات األلتنفيدددذ التز  ال الدددو الراوندددومع ومدددات عددن تدداح فدددك الجدددزا اليالدددر تو  -4
، وتقددددددي  التقدددددارير الو نيدددددو  يويددددداي  التفدددددو تقددددددي  و ، بدددددالتنوع البيولدددددوجك المتع قدددددو تفاقيدددددولال الرييئددددديو جتماعددددداتاال و  دددددور

 ، وتقدي  المئاومات الماليو.الو نيو ل تنوع البيولوجك واالئتراتيجيات وخ ط العمت

                                                           
 .2016نيئان/أبريت  15 أعيد شصداروا ألئبام فنيو فك *
* UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1. 
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 الجزا الراب  من وذة المذكرة. وتتاح توصيات مقتر و فك -5
 االستعراض الوظيفي لألمانة - أوالا 

 الوالية -ألف

متعمدد  لألمانددو،  وييفددكشجددراا ائددتعرا  شلددى األمددين التنفيددذي  فددك اجتماعدد  ال ددادي عشددر، ،  ددم مددؤتمر األ ددرا  -6
ديددد رتددم الويددايس بالنئددبو لتركيددز الخ ددو بالتشدداور مدد  المدددير التنفيددذي لبرنددامج األمدد  المت دددة ل بييددو، بةيددو ت دددير ويك هددا وت 

بددالج األ ددرا  فددك االجتمدداع اليددانك عشددر لمددؤتمر األ ددرا  مددن  25)الفقددرة  االئددتراتيجيو ع ددى التنفيددذ مددن جانددم األ ددرا ، واف
شلددى أن يتددذكر ال اجددو شلددى ائددتعرا  دوري لتصددنيس ويددايس  دعددا مددؤتمر األ ددرا  أي ددا األمددين التنفيددذيو (. 11/31المقددرر 
المبيندو فدك مرفقدات ودذا فين، م  مراعاة النيامين اإلداري واألئائك لمويفك األم  المت دة، وفك  دود الويدايس المتا دو الموي
األولويدددو ل قيدددا   الدددذي يع دددك، بمدددا فدددك ذلدددك رفددد  الرتدددم وخفددد  الرتدددم، مددد  األخدددذ فدددك ال ئدددبان االئدددتعرا  الدددوييفك القدددرار

 (.11/31من المقرر  29الفقرة ) ك فك الوقت المنائمبائتعرا  وييفو اإلبالج الو نك والقيا  بذل
 ندو  لألماعّمدتاالئتعرا  الدوييفك الم االنتهاا منلعد   عن أئف  اليانك عشر، ك اجتماع ف ،مؤتمر األ را وأعرم  -7

شلددى  و  ددم ،فددك األئددا أل ددرا  ع ددى الن ددو المتددوخى مددؤتمر االيددانك عشددر ل جتمدداعاال فددك نيددر فيدد يُ  لكددكفددك الوقددت الم دددد 
خ ار األ را  عندما يت  االنتهداا مدن كدت خ دوة مدن الخ دوات، والتشداور مد  إل ائتكمال االئتعرا  الوييفك األمين التنفيذي

تقدي  التقرير النهايك لالئتعرا  الوييفك المتعم  لألمانو، بما فك ذلك الت  يدت و بشمن التقد  الم رز فك االئتعرا ؛ المكتم 
المنائددم ل مناقشدو فددك أول اجتمدداع ل هييدو الفرعيددو ل تنفيددذ، بةيدو شعددداد مقددرر لنيدر االجتمدداع اليالددر  الفدردي الال دد ، فدك الوقددت

        .(12/32المقرر من  5-3الفقرات ) عشر لمؤتمر األ را 

ع ددى أئددا  ائددتينايك وفددك ش ددار قواعددد  لألمددين التنفيددذي، ،أي دداي، فددك اجتماعدد  اليددانك عشددر أذن مددؤتمر األ ددرا و  -8
 ودون المئدددا  بمقدددرر لالجتمددداع اليالدددر عشدددر لمدددؤتمر األ دددرا  بشدددمن االئدددتعرا  الدددوييفك المتعمددد يح األمددد  المت ددددة، ولدددوا

لالئدددتعرا   مئدددتمرةال مخرجدداتوأعدددداد العدددام ين وويكددت األماندددو فددك  دددوا ال ،تعددديت مئدددتويات المددويفين، وتصددنيس الويدددايس
اإلرشددادي، مددالك المددويفين ك فددك  دددود جالتنوع البيولددو المتع قددو بددتفاقيددو االألمانددو  اإلجماليددو و فددكالددوييفك، شددري و أن تيددت الت

 شةت. وأذن مؤتمر األ را  أي اي لألمين التنفيذي باالجتماع اليالر عشر لمؤتمر األ را  فكتعديالت  ي رأ منواإلبالج عما 
مراجعتهدددا خدددالل   دددز قدددد ي ودددذا المنصدددم اختصاصددداتالتنفيدددذي فدددك أقدددرم وقدددت ممكدددن مددد  مال يدددو أن  مدددينمنصدددم نايدددم األ

 (.12/32من المقرر  8و 7الفقرتان )االئتعرا  الوييفك
الدوييفك المر  دو األولدى مدن االئدتعرا   تقريراي عدنالجتماع اليانك عشر لمؤتمر األ را  قد  األمين التنفيذي شلى او  -9
(UNEP/CBD/COP/12/28 )  ل خ وات المقب و اي خ   وو. 

 األجل لية المتوسطإطار النتائج التشغي -باء

ل نتددايج  متوئددط األجددت ش دداربعددد االجتمدداع اليددانك عشددر لمددؤتمر األ ددرا  فددك و دد   المتخددذة الخ ددوة األولددى تميددتت -10
تدك ت  يدت المهدا  ال مراعداة، مد  ودذا اإل دار، بالتشداور مد  المدويفين و دعت اإلدارةو . 2020 تدى عدا   الممتدة تشةي يو ل فترةال

رؤيدو وبيدان مهمدو ل فتدرة المتبقيدو مدن العقدد المعندك مدن  دار اإلملس . ويتدلألماندو رات مدؤتمر األ درا مقدر  صدر بهدا تك يدس مدن
 :، ووك ع ى الن و التالكويايس األمانولتشةي يو  وئت غاياتبالتنوع البيولوجك 

العم يددددات  دعدددد  ، بمددددا فددددك ذلددددكومددددؤتمر األ ددددرا  العامددددت كاجتماعددددات لأل ددددرا  مددددؤتمر األ ددددرا  دعدددد  -1
 تئقو؛ يريو، ب ريقو متكام و ومالت 

 تعزيز شدماج التنوع البيولوجك فك جدول أعمال التنميو والعم يات الدوليو ذات الص و؛ -2
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ا فدك ذلدك شدمداج التندوع ، بمديناالتفاقيدو والبروتوكدول المنصوص ع يها فكفك الوفاا بالتزاماتها  دع  األ را  -3
والتنفيذ والعم يات األخدر  ذات  ناف  فك التخ يط اإلنمايك الو نكقائ  الموالئالمو البيولوجيو وال صول وت البيولوجك
 الص و؛

الددددوعك العددددا  بقيمددددو التنددددوع البيولددددوجك،  شذكدددداامددددن خددددالل  وبروتوكوليهددددا لالتفاقيددددو جانددددم الئيائددددكتعزيددددز ال -4
 والئالمو البيولوجيو وال صول وتقائ  المناف  الق ايا ذات الص و؛

   ؛اتنفيذ االتفاقيو وبروتوكوليه  دع  ائتعرا  وتقيي -5
ومددؤتمر األ ددرا  ومددؤتمر األ ددرا    كفددااة عمددت األمانددو ومددديريها ومويفيهددا لتددوفير الدددع  لأل ددرا  ددمان -6

 .العامت كاجتماعات لأل را 
 الوييقدوفدك  ع دى الن دو المبدين بشدكت أكبدرشرشاديو، تشةي يو )انير المرف  األول( وأنش و  أودا  وتشةي ي وغايكت ول -11

UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1 .  انيدر شدام و شجدرااات ال اجدو شلدى اتخداذ اإل ار كال من ت ديدد مجداالت العمدت  يدر ويوج(
 .(الفرع الجزيك دالجديد )انير و   ويكت تنييمك التالك(، و  فرعال

تخدا  ش دار اإلدارة القايمدو ع دى األجت قايمدو شدام و مدن األنشد و المنيمدو بائد ش ار النتايج التشةي يو المتوئط كمتوت -12
 .رصدداخ يو ل تخ يط والكمداة  وتئتخد مؤتمر األ را   يعقدة وذة القايمو بعد كت اجتماع وئُت ّدرالنتايج. 

 في األمانة الشاملة ألنشطةتعزيز ا -جيم
وقد جر  نييمك لألمانو. تاليانك عشر لمؤتمر األ را  فك و   تصمي   االجتماع المتخذة بعدالخ وة اليانيو تتميت  -13

"( و)"العموديدد والشددام و  ددوعيوالمو  بددرامج العمددتع ددى غددرار  بشددكت رييئددك مددن أنشدد تهاويكددت األمانددو والعديددد  فددك العددادة تنيددي 
 فقددد أولددكع ددى مددر الئددنين،  وع ددى الددرغ  مددن األوميددو التددك يددت يكتئدديها وددذا البرنددامج ووددذة األنشدد ووالبروتوكددولين. لالتفاقيددو 
 تشددير، ميددت بندداا القدددرات. و مو ددوعيووددذة البددرامج ال التددك تتددداخت عبددر)"األفقيددو"(  ع ددى األنشدد و واتليدداتن التركيددز المزيددد مدد

كفددااة وفعاليددو األمانددو  شلددى شمكانيددو زيددادة األجددت ل نتددايج التشددةي يو المتوئددط، وافعددداد ش ددار لالئددتعرا  الددوييفكالمرا ددت المبكددرة 
لمدوارد البشدريو الئدتخدا  اأكيدر فعاليدو و  يتيح المجدال لدتع   مؤئئدك، مما وذة"األفقيو"  ت العمتلمجاالالمزيد من االوتما   بإيالا

 .بشكت أكير فعاليو والماليو الش ي و

 ددددت اختبددار وددذا الددنهج، مدد  التركيددز ع ددى عدددد مددن المجدداالت التددك قبددت و دد  الهيكددت الجديددد لألمانددو، وقددد تقددرر،  -14
الددذين بعدد  المددويفين  وي دد  كددت فريدد " المددويفين، مجموعددات أفرقددوعدددد مددن " وأنشدد عزيددز. تت  ددم المزيددد مددن التكمجدداالت 
ئيئداومون  عددد أكبدر مدن المدويفين الدذينب وُيئتكم ون ، الم رو والمئملو )"األفقيو"( ب المتع قو ئائيواألمئؤوليو الب ي   عون 

 .المتعددة الجوانمفك المئملو ، نو و به الم"(  العمودي)" برنامج العمتمئؤوليو ب شلى جانم ا  العه ، أي اي 
دارة و  ؛بنددداا القدددددراتو  ؛ال كوميدددو الدوليددددوالشدددؤون شدددؤون القانونيددددو و الالمجددداالت التاليددددو:  تنددداولفددددرق لال وأنشددديت ودددذة -15 اف
 األنشد و الرصد واإلبدالج؛ وتكنولوجيدا المع ومدات. وتدرد مع ومدات عدن؛ واالتصال؛ و دماجوالتعاون واإلالموارد؛  و شد؛ ار المع

المتع دددددددد  باالئددددددددتعرا  الددددددددوييفك لألمانددددددددو تقريددددددددر الفددددددددك  التددددددددك توصددددددددت شليهدددددددداوالنتددددددددايج  التددددددددك ا دددددددد    بهددددددددا كددددددددت فريدددددددد 
(UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1). 

 دعد القددرة ع دى  العم يدو بوجد  عدا أيهدرت  فقددمدن فريد  شلدى ،خدر،  المتوصدت شليهدا النتدايج اخدتال ع ى الرغ  من و  -16
 .فك الما ك التك ل  ت ق  نجا اي كامالي  بع  المجاالتتعزيز لالشعم  التعاون والتنئي  بين

 الهيكل الجديد لألمانة -دال

نتددايج ال إل ددارالتشددةي يو الرييئدديو  ةايدداتاليعكدد  الهيكددت الجديددد و . إلكمددال الخ ددوة اليانيددوجديددد لألمانددو ُو دد  ويكددت  -17
شعدادة ة ع دى شلدى المئداعدتعزيدز األنشد و الشدام و. ويهدد  الهيكدت  ويئتند شلى خبدرة الفدرق فدك مجدال األجت المتوئط التشةي يو
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القدوة الموجدودة. ويهدد   مدوا ن باالئدتناد شلدى الئدنوات المقب دو الم رو و فدك ت دياتالمواجهو تركز ع ى جهود األمانو ل توجي 
ترتيبدات ل دمان الددع   ي د  أي داي و . يهدالوتعزيدز التكامدت بدين االتفاقيدو وبروتوكو  الدمج شجي  تنفيذ وتل المتاح شلى تعزيز الدع 

المقدد   فيمدا يتع د  بكدت مدن الددع و . واالئدتعرا  واإلبدالجع ى الرصد  ويركز مجدداي الكسا والفعال ل عم يات ال كوميو الدوليو 
  ااات.اتخاذ األ را  نفئها ل مزيد من اإلجر  تيئير فك فإن المو وع الشامت الرييئك يتميتوائتعرا  التنفيذ،  ل تنفيذ

 :فيما ي كالرييئيو ل هيكت الجديد  وتتميت بع  الئمات -18
أعمدال األماندو فدك مجدال تنميدو  التنفيدذدع  بد ئدتجم  الشدعبو المعنيدو تنفيدذ:الع دى دعد   شدعبو معدززة ل تركيدز ()أ

تئدد  فددك نهددج مألمانددو بدمن يكددون ل ةالجديددد الشددعبو  ددمنوئتتبددادل المع ومددات.  غدر  القددرات والتعدداون التقنددك والع مددك و،ليددات
فدإن تعزيز الشدراكات الخارجيدو. وفيمدا يتع د  بهدذة األنشد و، قامدو/األخدر ، واف  شدعمبناا القدرات، ودع  المويفين فك المجاالت 

وئدتعزز الشدعبو األماندو.  داخدت بالممارئدوشركاا وتعزيز الدتع   المبتكرة، والوصول شلى هج الشعبو الجديدة ئتئعى شلى اعتماد نُ 
 ال صددول وتقائدد  المنددداف و   يايددوالئددالمو األغرفتددك تبددادل مع ومدددات و  زيددادة االتئدداق بددين ،ليددو غرفدددو تبددادل المع ومددات الجديددد

تنفيددذ. البددين األ ددرا  والشددركاا لدددع   فيمددا التعدداون  يئدير ئددبتالتركيددز ع ددى ت وئددتتيحالتعدداون التقنددك والع مددك. ب والعمدت المتع دد 
)بمددا فددك ذلددك فريدد  صددندوق  ع ددى  ددد ئددواا مئدداومات ال وعيددون الميزانيددو األئائدديو والمدد المتمتيددو وئددو  تعتمددد ع ددى المددوارد

 (؛الجئر البيولوجكتنوع البيولوجك ومبادرة اليابان ل 
 أعمدال التدك تن دوي ع يهداالقدوة  مدوا نبدين  ئتجم  وذة الشدعبو.  دماجاإلب لتعنىد تركيز اوتمامها يعا و دة )م(

و شد االقتصاد ب األعمال المتع قوم   والقايمشعبو والشراكات فك ش ار ال والمنيور الجنئانكعيو والتو  االتصاالت بشمناألمانو 
 لإلدمداج نهدج متئد بشدكت وييد  مد  الشدعم األخدر  لتعزيدز  وئديتعاون المويفدون ، بما فك ذلك ششراك الق داع الخداص. الموارد

 ؛وفيما بينها داخت الق اعات
المزيد من التكامت بدين االتفاقيدو  أنها تتوق األ را  ششارة وا  و شلى وجهت . ابروتوكوليهاالتفاقيو و  تكامت )ج(
 ومدن يد ،الموا ديعيو والشدام و.  االتفاقيدو من خالل برامج الذي ُيت ّرق شلي  لمو وعكع ى العمت ا ذلك . وين ب ينوالبروتوكول

الشددعبو الئددابقو مدد  العديددد مددن بددرامج  جم ئددتُ    المندداف األ ياييددو وال صددول وتقائدد فددإن الشددعبتين الئددابقتين المعنيتددين بالئددالمو
 ؛والئيائاتكالع مك  شعبو الدع رصد لتشكيت واللع و  والتقيي  با المعنيو

وخدددمات المددؤتمرات المددوارد  و المعنيددو بددإدارة المددواردال اليدد تعددد الشددعبو. اإلدارة والتمويددت وخدددمات المددؤتمرات )د(
مدد  شدخددال بعدد  التةييددرات  فددك ش ددار الهيكددت الجديدددوئتئددتمر وددذة الشددعبو قايمدو  ،خددر  جميدد  الشددعم األدع  عمددت لدد  دروريو

 .ال فيفو ع يها
 ويئد ط المزيدد مدن ( 1مبين فك الشكت )ال ع ى الن والمذكورة أعالة عددا من الو دات،  وئت   كت شعبو من الشعم -19

 .(UNEP/CBD/SBI/1/13/Add.1ال وا ع يها فك التذييت )
نايدم األمدين التنفيدذي لمئداعدة  فقدد ُعدّين، 12/32المقدرر مد   تعزيدز مكتدم األمدين التنفيدذي. وتماشدياي  أي داي  وئيجري  -20

األمددين التنفيددذي فددك التخ دديط االئددتراتيجك، و ددمان تنئددي  أنشدد و األمانددو وفددك رصددد التقددد  الم ددرز فددك تنفيددذ برنددامج عمددت 
وت قيقداي لهدذة الةايدو، ومقررات مؤتمر األ را  واجتماعات األ درا .  ألجتا المتوئط األمانو، وذلك تمشيا م  اإل ار التشةي ك

 :، وتعنيان بما ي كشنشاا و دتين داخت مكتم األمين التنفيذي أي اي  يجري 
 اتئداق ت دمن، و المؤئئديوالخددمات القانونيدو  تؤوي وذة الو ددة. ال كوميو الدوليو شؤون الشؤون القانونيو وال )أ(

 المنصدوص ع يهدابهد  ت ئين كفااة وفعاليو العم يات والهياكدت وذلك وتنيي  العمت واتئاق اإلجرااات،  منوالمتزاجتماعات اال
 تنئددي  جدددول أعمددال مددؤتمر األ ددرا  بمئددؤوليو أي دداي  وت دد    الو دددةفددك ت قيدد  االندددماج الكامددت.  يناالتفاقيددو والبروتوكددول

قددد  المشددورة القانونيددو فرعيددو، وت ددمن االتئدداق القددانونك فددك األمانددو، وتوالهييددات الومددؤتمر األ ددرا  العامددت كاجتمدداع لأل ددرا  
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واجتمددداع األ دددرا  فدددك  الهييدددات الفرعيدددوتدع  أمدددين مدددؤتمر األ دددرا  ئددد ومدددن يددد ، فهدددك. شنجددداز أعمددداله لجميددد  المدددويفين فدددك 
 ين؛البروتوكول

 وتركددز ينالتفاقيددو والبروتوكددولا شدمدداج اإلبددالج فددك ئتئدداعد وددذة الو دددة ع ددى. واالئددتعرا  واإلبددالجالرصددد  )م(
  ع ى ت ئين رصد وائتعرا  تنفيذ االتفاقيو.

 الهيكل الجديد لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 
، فددإن . وفددك وددذا الصددددتعمددت فيمددا بينهددا اي تكمت الشددعم والو دددات فرقددئددأعددالة،  المبينددو ةاألخيددر  وائددتناداي شلددى األعمددال -21
تتجداوز  مئدؤوليووال ئديما كبدار المدويفين، بجميد  المدويفين، وئي د    أوميدو الهيكدت. عدن  ال تقدت فدك أوميتهدا األماندويقافو" "

 واصدتاألوددا  التشدةي يو فدك األماندو ككدت. وئتب الم دك قددماي مئدؤوليو ب أي داي  وئي   عون  شعبه  أو و داته  الم ددة؛شدارة 
 التنفيذي. لألمينوالو دات شئداا المشورة  عمشدارة ت   رؤئاا الشلجنو 

 الفردية وظائفتحليل ال -هاء
ها الفرديددو وتعدددي  ويددايسائددتعرا  الالمتخددذة بعددد االجتمدداع اليددانك عشددر لمددؤتمر األ ددرا  فددك  ليددوالخ ددوة الياتتميددت  -22
 .،  ئم االقت اابها أو شعادة التك يس/و

المدوارد  ا     ب  مئتشدار فدك شدارة ائتعرا  مكتبكالفنيين من خالل يفين ل مو  الفرديو ُأجري ت  يت ل مناصموقد  -23
 توئددددي  ن دددداق تعدددددي ها فددددك  ددددوا ةيددددوفددددك األمانددددو ب ويددددايسمخت ددددس ال اختصاصددددات وت ددددمنت العم يددددو ائددددتعرا البشددددريو. 

أن تددؤدي األمانددو  ددمان ل اي وأي دد ؛التددك تواجدد  االتفاقيددو وبروتوكوليهددوالت ددديات ا التددك ت دد    بهددا األمانددوالمئددؤوليات الجديدددة 
فدددك الوصدددس الدددوييفك  مقارندددو بالمهدددا  الدددواردةشددداغت الوييفدددو لال اليدددو  مهدددا ال ائدددتعرا  ت  يدددتاليت دددمن و . بفعاليدددو امهامهددد

 24فدك المدادة  نصدوص ع يد شلى الويايس األئائديو لألماندو )ع دى الن دو الم بالنئبو أوميو وذا المنصم والنير فك منصم؛ل 
بصددورتها  وييفددوكددت  مهددا يةددرات أو مئددؤوليات موئددعو فددك  وت ديددد أيددو  ؛متوئدد و األجددت اف ددار نتددايج العم يدداتو مددن االتفاقيددو( 
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شعدادة  عم يدو. وبدالنير شلدى الوييفدووييفدو تتنائدم مد  مئدتو   الراوندو لكدت؛ وت ديد ما شذا كانت الواجبات والمئؤوليات ال اليو
 .فك االئتعرا  ويايس  تدرج وذة الال  ، لالئتعرا  االو  الخدمات العامو فيو لويايسالترقي  األخيرة 

)يدالر  ورفد  درجتهدا التوصديات التاليدو: )أ( ت ددير الويدايس عدن وييفدو فدك الفيدو الفنيدو ومدا فوقهدا 41ت  يدت وأئفر  -24
 دون  دددور مئددؤوليات ولكددنالواجبددات و الفددك  التددك  ددديت كبيددرةالتةييددرات العك  توصدديس الددوييفك لدديويدايس(؛ )م( ت دددير ال

وييفدددو(؛ )د( أي التةييدددر  11درجدددو )تئددد  ويدددايس(؛ )ج( تةييدددرات  فيفدددو الم  وبدددو فدددك التوصددديس الدددوييفك، )الأي تةييدددر فدددك 
 وئددددتنفذ. فددددك االعتبددددار الهيكددددت الجديددددد ألخددددذ شلددددى اال دددد الع بعمدددت ش ددددافكوييفددددو(. وئددددتكون وندددداك  اجددددو  17الم  دددوم )

تنيددي    قددات عمددت األمدد  المت دددة وب ريقددو تشدداوريو مددن خددالل  يتماشددى مدد  قواعدددبمددا  المكتبددكالتوصدديات النهاييددو لالئددتعرا  
جراا   .الويايس فك األشهر المقب و بشمنس مناقشات م  شاغ ك الويايواف

  تدى يتداح توزيد  ،فك االعتبدار االئتعرا  أخذفك الهيكت الجديد، م   المالمح العامو لألمانو تتةير ومن المتوق  أن -25
ويددايس  دنددى فدك ش دداراألدرجات فيددات الدع دى شلددى األ فيدات الدددرجات ت ددول عدا  مددن  دددور الدددرجات، مد  ئد   عبددر ويدايسال

 4-( ومددويفك الفيتددين الفنيتددين  1–)مدددانخفددا  عدددد مناصددم المددويفين الرييئدديين بمددا فددك ذلددك ) الفيددو الفنيددو والفيددات الع يددا
جميدد  التةييددرات مدد  مقددررات مددؤتمر األ ددرا ، ئددتكون  تمشددياي (. و 2-و  5-وتزايددد عدددد مددويفك الفيتددين الفنيتددين  ،  3-و 

مدن التعدديالت فدك ودذا  بدإجراا المزيددرات األخدر  ل مدويفين يدتقاعدد المدويفين والتةيوقدد تتديح  داالت الميزانيو.  ميرو   من
 .الصدد
بدين  فيمداتكداليس ال تدك تدوزع بهدافدإن ال ريقدو ال، بدالبروتوكولين متصد واالتفاقيدو وت دك الب المتصد واألنش و  دمجونيرا ل -26

 تعدددوافددك مقتر ددات الميزانيددو فددك صددورة خيددارات  وئددينعك  ذلددكمخت ددس الصددكوك قددد ت تدداج شلددى شعددادة النيددر.  ع ددىاأل ددرا  
بروتوكددول  مددؤتمر األ ددرا  العامددت كاجتمدداع لأل ددرا  فددكاالجتمدداع اليددامن لو لمددؤتمر األ ددرا  لالجتمدداع اليالددر عشددر األمانددو 
 ناغويا. جتماع اليانك لمؤتمر األ را  العامت كاجتماع لأل را  فك بروتوكولواالقر اجنو 

األماندو مشدداورات مدد  المددير التنفيددذي لبرنددامج األمدد   فقددد أجددرت، 12/32 مقدررال مددن 3الفقددرة  فدك ووفقداي ل   ددم الددوارد -27
 شتمدا  بشدمناألمد  المت ددة ل بييدو رير شلى برندامج الوييفك. وقد  تقأيناا االئتعرا   الم     بها العم يات بشمنالمت دة ل بييو 

 .األ را  بانتيا  خالل وذة الفترةمكتم مؤتمر  وتئنى ت ديرمر  و التخ يط. 
 ميزانية االتفاقية والبروتوكولين -ثانياا 

 كدت مدنلو  لالتفاقيدومؤتمر األ را  ومؤتمر األ را  العامدت كاجتمداع لأل درا  فدك البروتوكدولين ذوي الصد و،  يعتمد -28
شرشدداديو لفتددرة درة، وميزانيددات مددن االشددتراكات المقدد تمددولالئددنتين األئائدديو  أئائدديو لفتددرة ، ميزانيددات اجنددو وناغويدداقر  بروتوكددولك
شلدى ذلدك، يعتمدد مدؤتمر األ درا  ميزانيدات  . وباإل دافولمئداومات ال وعيدوا عن  ري  تمولالتك و ألنش و اإل افيو لالئنتين 

التدك ، وكذلك األ را  الناميو والدول الجزريو الصةيرة ، وال ئيما أقت الب دان نمواي األ را  الناميو الب دانو شرشاديو لدع  مشارك
 .شعوم األص يو والمجتمعات الم  يوال وممي و 1تمر اقتصاداتها بمر  و انتقاليو،

 الميزانيات األساسية -ألف
 ي ك: فيمان ال اليو الميزانيات األئائيو المعتمدة لفترة الئنتي تتميت -29

 دوالر من دوالرات الواليات المت دة؛ 300 626 28(، BY) التفاقيوبالنئبو ل )أ(
 دوالر من دوالرات الواليات المت دة؛ 900 433 6(، BG) لبروتوكول قر اجنوبالنئبو  )م(
 الر من دوالرات الواليات المت دة.دو  700 275 1، (BB) لبروتوكول ناغويابالنئبو  )ج(

                                                           
وذة ُوّ دت وقد مشاركو فك اجتماعات االتفاقيو وبروتوكول قر اجنو. ال تعمت ع ى دع  مئتق وصنادي   وناك كانت ، قبت انعقاد مؤتمر األ را 1

 .مشاركو فك اجتماعات بروتوكول ناغوياال الصنادي ، ويدع  الصندوق المو د أي اي 
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 :فيما ي ك، 2016فبراير شبا / 28من  المئاومات فك الصنادي  االئتيمانيو األئائيو، اعتباراي وتتميت  -30
 رفدداي متددمخرات تتع دد  بئددنو  99وع ددى . 2015ئددنو فددك المايددو مددن ميزانيددو  89,8(، BYالتفاقيددو )لبالنئددبو  )أ(

 من دوالرات الواليات المت دة؛ دوالراي  2 347 349 شلى مب ةها المئت  شجمالك ويصت  وما قب ها 2015
 رفداي متدمخرات تتع د   79وع دى . 2015 ميزانيو ئنومن  فك المايو 88 ،(BGبروتوكول قر اجنو )بالنئبو ل )م(

 دوالراي من دوالرات الواليات المت دة؛ 315 163وما قب ها ويصت شجمالك مب ةها المئت    2015بئنو 
 رفدداي متددمخرات تتع دد   40. وع ددى 2015فددك المايددو مددن ميزانيددو ئددنو  84، (BB) بالنئددبو لبروتوكددول ناغويددا )ج(

 .دوالراي من دوالرات الواليات المت دة 43 773وما قب ها ويصت شجمالك مب ةها المئت    2015بئنو 
 ميزانية التبرعات المتعلقة باألنشطة -باء

تكداليس المددويفين والتكداليس األئائدديو وتميدت التكدداليس األئائديو لالتفاقيددو،  ئدو  تددع  الميزانيدو األئائدديو لالتفاقيدو ال  -31
وال تمدول لمزيدد مدن المع ومدات(. ل  صدول ع دى ا UNEP/CBD/SBI/1/INF/43 )انيدر الجزا األكبدر منهدا الرييئيو لالجتماعات

مدؤتمر    دمعيد  أنشد و االتفاقيدو التدك م وتمدولالميزانيدو األئائديو.  مدن خداللاالجتماعات الرييئديو،  خارج ن اقأنش و، أيو 
عدن مشداركو المنددوبين مدن الب ددان  ، ف الي من األنش و معي  الدرائات وأنش و بناا القدرات وغيروا فيها، بما تنفيذوا األ را 

خددالل ( ومدن VBو BZو BE صددنادي التفاقيدو )لال ال وعيددو صددنادي  االئدتيمانيوالالناميدو فدك االجتماعددات الرييئديو، مددن خدالل 
 (.BXو BH دوقانصنالل بروتوكولين ) ال وعيين االئتيمانيين الصندوقين

ات اجتماعد الصدادرة عدنمخرجدات الم  وبدو ال تدوفيرشعداد ميزانيتها المقتر و، فك االعتبار تك فدو  لد األمانو، وأخذت  -32
 .التفاقيوما بين الدورات التك عقدتها 

 31 234 900تب دد  ( BE )الصددندوق االئددتيمانك تبرعدداتميزانيددو  2016-2015لفتددرة الئددنتين وأقددر مددؤتمر األ ددرا   -33
دوالر مددن  2 124 400وُأقددر مب ةدداي قدددرة أكبددر مددن الميزانيددو األئائدديو لفتددرة الئددنتين.  ووددكدوالر مددن دوالرات الواليددات المت دددة، 
دوالر مدن دوالرات الواليدات  2 114 800قدرة  ومب ةاي ( BHقر اجنو )الصندوق االئتيمانك دوالرات الواليات المت دة لبروتوكول 

 .(BXلبروتوكول ناغويا )الصندوق االئتيمانك  المت دة
العمددت   قددات االجتماعددات و  مخت ددسعقددد ( المتع قددو بفددك المايددو 45) مبددال ال ت معيدد قددرّ فقددد أُ ، وبالنئددبو شلددى االتفافيددو -34

الئتشداريين  خبدراا ال فدك المايدو 12تكداليس المدويفين وتة يدو زانيو لمن المي فك المايو 18 صّص خُ اإلق يميو والدوليو، فك  ين 
(، وتكدداليس دعدد  فددك المايددو 6منشددورات )وال (فددك المايددو 8) تكدداليس الئددفر الميزانيددو وت ددمن مددا تبقددى مددنوالعقددود مددن البددا ن. 

 (.فك المايو 12البرامج )
" التدك وردت ائدتجابو BE" يدو فدك الصدندوق االئدتيمانكال وع لمئداومات، ب د  مجمدوع ا2015مدن نهايدو عدا   اعتباراي و  -35
فدك المايدو مدن ودذة المبدال   42ئداو  و . فدك المايدو 39أو دوالر من دوالرات الواليات المت ددة  12 094 100 ميزانيو المعتمدة ل

 وُخّصصالئتشاريين؛ ا فك المايو من المبال  الواردة فك تة يو تكاليس الخبراا 33 وئاو  الجتماعات و  قات العمت؛فك عقد ا
 .ل مويفين فك المايو 3 وُخّصصل ئفر  فك المايو منها 8

، ع ددى المددوارد ع ددى األقددت ، شلددى  ددد مددابددالتنوع البيولددوجك المتع قددو تفاقيددواالالتددك تنفددذوا أمانددو  األنشدد و معيدد  وتعتمددد -36
لدى جاندم.  وتوقيتد تمويدتفيمدا يتع د  بمئدتو  ال فهناك الكيير من أوج  عد  التيقنذلك،  وم ال وعيو؛   مراعداة مت  بدات تزايدد واف

و الدوليدو يلمعدايير الم ائدبوالقواعدد الم ائدبيو الجديددة فدك ش دار اأوموجدا  نيدا ب بددا العمدتالمروندو بعدد  درجدو الوقدت وانخفدا 
لوقددت المنائددم وفددك ا ع ددى ن ددو يمكددن التنبددؤ بهدداتنفيددذ ت ددك األنشدد و   دداع العددا ، فددإن مددن شددمن ذلددك أن يددؤدي شلددى صددعوبول ق

انعدددا  أو نقددص بئددبم  المبددال  قددد تكددون م دددودة أي دداي وددذة  ائددتخدا ائددتراتيجيو. وعددالوة ع ددى ذلددك، فددإن القدددرة ع ددى وب ريقددو 
 .من األموال المخصصو ل مويفين فك المايو 17 ل  يرد ئو  لتة يو وذة األنش و: الالزمين المويفين 



UNEP/CBD/SBI/1/13 
                    Page 8 

 

 

 ينمددا ، خددالل االجتمدداع العاشددر لمددؤتمر األ ددرا  لددت األ ددرا  معالجتهدداو او وددذة المئددملو فددك الما ددك،  أييددرتوقددد  -37
وي ددمن ذلددك التمويددت الكامددت . لددي  لددديها تعهددد بشددمن نشددا  ع ددى أي  عددد  الموافقددو، ميزانيددو التبرعدداتائددتعرا  لددد  ، قددررت

 هذا النيا .ب العمتالعودة شلى بينصح و . ع ى التخ يط المئب ألمانو وقدرة اميزانيو ل 
 لدعم مشاركة المندوبين المخصصة الميزانية -جيم

الب دان الناميو مشاركو  تيئيرالمان و( ل ب دانمن األ را  )ال مئاومات  وعيو مقدمو BZيوفر الصندوق االئتيمانك  -38
انتقاليدو مر  دو التدك تمدر اقتصداداتها بوكدذلك األ درا   -والددول الجزريدو الصدةيرة الناميدو  وال ئيما أقت الب دان نمواي  -األ را  

بعددد  (2انخف ددت المئدداومات فددك وددذا الصددندوق فددك الئددنوات األخيددرة )انيددر الشددكت فقددد فددك اجتماعددات االتفاقيددو. ومدد  ذلددك، 
فدك  يقد  فك أغ م األ يان التمويت فإن. وباإل افو شلى ذلك، التك قدمت لالجتماع العاشر لمؤتمر األ را كبيرة المئاومات ال

  من كفااة ائتخدا  الموارد. ي دتكاليس تذاكر الئفر و وقت متمخر، مما يرف  
دوالر مدددن دوالرات  3 955 000فتدددرة الئدددنتين ال اليدددو المخصصدددو لتيئدددير مشددداركو األ دددرا  خدددالل الميزانيدددو وتب ددد   -39

ات الواليدددات دوالر مدددن دوالر  962 600لددد  يقدددد  أو ُيتعهدددد بتقددددي  ئدددو   ،2016 أبريتنيئدددان/ 7مدددن  اعتبددداراي و  الواليدددات المت ددددة.
مئدداومات أع ددى بكييددر إلتا ددو المشدداركو  تقدددي  مددن الميزانيددو. ومددن الوا ددح أن وندداك  اجددو شلددى فددك المايددو فقددط 24 –المت دددة 

 .و لأل را  فك اجتماعات االتفاقيوالكام و والفعال

         
 (شئمك ات الواليات المت دة،)بدوالر ( BZ+ BIصندوق )صناديق( تيسير المشاركة )اتجاهات المساهمات في  -2الشكل 

شلددى  ددد  شلددى اقتصددار األمددوالعدددد مددن االجتماعددات التددك عقدددت مددؤخرا، وأد  االنخفددا  فددك تمويددت ل مشدداركين، فددك  -40
فك معي  ال االت تمويت مندوم وا دد فقد جر  والدول الجزريو الصةيرة الناميو. وعالوة ع ى ذلك،  أقت الب دان نمواي  ع ىكبير 

 بشكت متزامن.يعقدان ، أو يعقد أ دوما مباشرة بعد اتخراجتماعين   مشاركو فكل ب دانالفقط من وذة 
، بمددا فددك ذلددك تنيددي  مددؤتمر وبروتوكوليهددامزيددد مددن التكامددت بددين االتفاقيددو ال ت قيدد  ن ددو فقددد أد  الئددعكومدد  ذلددك،  -41

والب ددان الددع  ل ب ددان الناميدو األ درا   زيدادةوا د و شلدى  شلدى  اجدو، ومؤتمر األ را  العامت كاجتماعات لأل درا األ را  
مع ومددات ويمكددن اال ددالع ع ددى ا. االتفاقيددو وبروتوكوليهدداجتماعددات  فددك لتمويددت مشدداركتها التددك تمددر اقتصدداداتها بمر  ددو انتقاليددو

 .(UNEP/CBD/SBI/1/12/Add.1) متزامنوالجتماعات االش افيو فك وذا الصدد فك مذكرة األمين التنفيذي بشمن 
ائدتناداي  المبدال  المخصصدو ل مشداركو، ينبةدك أن تدوزع بهدا فدك ال ريقدو التدك فدك أن ينيدرقد يرغم مؤتمر األ درا  و  -42
 فدك وذة الخبدرةوالعم يات ذات الص و. ويرد ائتعرا   بشمن تةير المناخ اإل اريو األم  المت دة اتفاقيوفك  المكتئبو خبرةال شلى

  .UNEP/CBD/SBI/1/INF/43الوييقو 
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 ايهااللتزامات التشغيلية في إطار االتفاقية وبروتوكول - ثالثاا 

لتركيدددز الهييدددو الفرعيدددو ل تنفيدددذ ع دددى وتبعددداي ا. يهدددعددددد مدددن االلتزامدددات التشدددةي يو لأل دددرا  فدددك االتفاقيدددو وبروتوكول يمدددو -43
 ُجّمعدتذة االلتزامدات مدن جاندم كدت  در . وقدد لتنفيدذ ود والراوند  الدول  اي أولي تقييماي األمين التنفيذي  فقد أجر  ائتعرا  التنفيذ، 
تقددي  و ، بدالتنوع البيولدوجك المتع قدو تفاقيدولال الرييئديو جتماعداتاال و  دور 2نقدا  االتصدال،لاأل درا   بتعيدينالبيانات المتع قو 

ي  المئدداومات الماليددو ، وتقدددالو نيددو ل تنددوع البيولددوجك ، وتقدددي  التقددارير الو نيددو واالئددتراتيجيات وخ ددط العمددتتفددوي ال ويدداي 
و فددك المرفدد  اليددانك لهددذة مجتمعددالوددذة البيانددات  ت ددمنأعددالة(. ويمكددن اال ددالع ع ددى الجدددول الددذي ي 30الفقددرة  )انيددر أي دداي 

 .الوييقو
قددمت غالبيدو و . ت ييقها التك يتعينبع  اليةرات  مجاالي يت من  ور االجتماعات وتقدي  وياي  التفوي  ويشكت  -44

فددك  50ياليددو أ ددرا  لهددذة الويدداي   معدددل تقدددي  فقددد ب دد . ومدد  ذلددك، اتل  ددور االجتماعدد   وبددوي  التفددوي  الماأل ددرا  ويددا
. م دددر ياليددو اجتماعددات عقدددوا مددؤتمر األ ددرا  ومددؤتمر األ ددرا  العامددت كاجتماعددات لأل ددرا ب فيمددا يتع دد  أو أقددت المايددو

 .جمي  األ را  فك المايو لد  61 نئبو بق يت المئتعر ومتوئط ال  ور خالل االجتماعات وتجاوز 
. 2016 ،ذار/مددار  31 ب  ددول تقريددراي و نيدداي  177 يددر ورد الو نيددو الخامئددو  تقاريرودداوقددد قدددمت غالبيددو األ ددرا   -45

فددك  عددن تقدددي  التقددارير الو نيددو واالئددتراتيجيات وخ ددط العمددت الو نيددو ل تنددوع البيولددوجكع ددى ت  يددت متعمدد   ويمكددن اال ددالع
ائددتراتيجيو وخ ددو عمددت و نيددو  مددا ال يقددت عددن  رفدداي  185 و دد ، 1993منددذ عددا  و . يهاتواف دداف  UNEP/CBD/SBI/1/2قددوالويي

 ا د   وقدد  .ائتراتيجيت  وخ دو عم د  الو نيدو األولدى ل تندوع البيولدوجك بعدُ   رفاي  11 ل  يقد ، فك  ين ل تنوع البيولوجكوا دة 
 بتنقديح ائدتراتيجيت  وخ دو عم د  الو نيدو، و نيدو ل تندوع البيولدوجك عمدت ووخ د يواتيج رفاي أعدد ائدتر  185 من أصت ، رفاي  89

ائددتراتيجيو وخ ددو عمددت و نيددو شلددى األمانددو   رفدداي  67 قددد ، 2015 كددانون األول/ديئددمبر 31 وب  ددولمددرة وا دددة ع ددى األقددت. 
، 2016 ،ذار/مدار ب  دول نهايدو لمجمدوع، ارتف  ودذا ا، و 2020-2011منق و بعد اعتماد الخ و االئتراتيجيو ل تنوع البيولوجك 

 رفداي نئدخت  األولدى، وقدد   رفدان ايندان  11، وقدد  منق دواي نئخ رفاي  71 ، ، قد 85الد  األ را  ت ك. ومن بين  رفاي  85شلى 
 تدى خ دو عمدت وقدد   در  وا دد كال من ائتراتيجيتهما وخ دو عم همدا الو نيدو األولدى ل تندوع البيولدوجك ونئدخو منق دو لهمدا، 

ودذة االئدتراتيجيات وخ دط وتعئدك . االجتماع العاشر لمدؤتمر األ درا لتعزيز تنفيذ االئتراتيجيو التك اعتمدتها قبت  2020عا  
 .بنتايج مؤتمر ناغويا التقيد درجات متفاوتو من الو نيو ل تنوع البيولوجك العمت

 توصيات - رابعاا 
 وصيو ع ى غرار ما ي ك:قد ترغم الهييو الفرعيو ل تنفيذ فك اعتماد ت -46

 شن الهييو الفرعيو ل تنفيذ،  
                                                           

 ليو التك أنشمت وذة النقا : ُجّمعت البيانات المتع قو بتعيين نقا  االتصال ذات الص و وفقاي ل مقررات التا 2
 التك ت دد اختصاصات نقا  االتصال التابعو لالتفاقيو المتع قو بالتنوع البيولوجك؛ 8/10من المقرر  26الفقرة  )أ( 
 لةرفو تبادل المع ومات؛ اتصالالتك تنش  نقا   2/3من المقرر  7الفقرة  )م( 
 ل مبادرة العالميو ل تصنيس؛ اتصالتنش  نقا  التك  5/9من المقرر  4الفقرة  ج() 
 نقا  اتصال لالئتراتيجيو العالميو ل فظ النباتات؛الذي ينش   7/10المقرر  (د)
 الذي ينش  نقا  اتصال ل شد الموارد؛ 9/11المقرر  (ه) 
 لبرنامج العمت بشمن المنا   الم ميو؛ التك تنش  نقا  اتصال 9/11من المقرر  21الفقرة  (و) 
 )ي(؛8)باا( التك تنش  نقا  اتصال ل معار  التق يديو/المادة 10/40ن المقرر م 7الفقرة  (ز) 
 من بروتوكول ناغويا؛ 13المادة  (ح) 
 من بروتوكول قر اجنو؛ 19المادة  ( ) 
 الفرعيو.الصادرة عن الهييو الفرعيو ل مشورة الع ميو والتقنيو والتكنولوجيو والتك تنش  نقا  اتصال لهذة الهييو  1التوصيو  ()ي 
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عمددالي  مواصدد و التنفيددذاألمددين التنفيددذي    دم شلددىتالم ددرز فددك االئددتعرا  الددوييفك لألمانددو و بالتقددد  تر دم -1 
 ؛وتقدي  تقرير شلى مؤتمر األ را  فك اجتماع  اليالر عشر، 12/32من المقرر  7بالفقرة 

 ؛والهيكت التنييمك الجديد لألمانواألجت  النتايج التشةي يو المتوئطب مانو المتع  األ إ ارب ت يط ع ماي  -2 
تعيدددين نقدددا  االتصدددال ب دددمان وفايهدددا بالتزاماتهدددا التشدددةي يو، بمدددا فدددك ذلدددك مدددا يتع ددد  شلدددى األ دددرا   ت  دددم -3 
 واالمتيدال درا  وويياتد  الفرعيدو، ال  دور المندتي  فدك اجتماعدات مدؤتمر األو ، تقدي  مئاوماتها فك الوقت المنائمالم  وبو، و 

الو نيدو الم ديدو  وخ ط العمدت التقارير الو نيو واالئتراتيجيات ف ال عن تقدي  تفوي ،ل نيا  الداخ ك فيما يتع   بمت  بات ال
 ؛فك الوقت المنائمل تنوع البيولوجك 

 :أن ت     بما ي كاأل را  القادرة ع ى  دعوت -4 
والدول الجزريدو الصدةيرة  لمشاركو ممي ك الب دان الناميو، وال ئيما أقت الب دان نمواي الالز  توفير الدع  المالك  )أ( 

 ينجتمداعاالالب دان التك تمر اقتصاداتها بمر  و انتقاليو، فك االجتماع اليالر عشدر لمدؤتمر األ درا  و  وكذلكالناميو من بينها، 
 قدد يتديح شعدداد ترتيبداتالمئداومات فدك وقدت مبكدر  تقددي  أن مد  مال يدوويا، فك بروتوكولك قر اجنو وناغأل را  ل المتزامنين

 التكاليس؛ يخف الئفر فك وقت مبكر و 
المتزامنين لأل را  فك بروتوكولك قر اجندو  االجتماعينلالجتماع اليالر عشر لمؤتمر األ را  و  الت  ير )م( 

 تعهدداتال شمكانيدو شدراج ، خدالل االجتماعدات، تدى تتداح، ها مئبقاي يتعين ع ى األمانو تقديمالمع ومات التك ائتناداي شلى ويا وناغ
بشدكت أكيدر التخ ديط  األمانو مدن وذلك من أجت تمكينفك مشاري  مقررات االجتماعات،  ال وعيوالدع  المالك لألنش و  بتقدي 

 .أكبر كفااةفعاليو وائتخدا  الموارد ب
المتدزامنين  ينجتماعاالتمر األ را  فك اجتماع  اليالر عشر و لنير مؤ األمين التنفيذي أن ُيعّد،  ت  م شلى -5 

 ويا، ما ي ك:بروتوكولك قر اجنو وناغ را  فك لأل
لمشدددداركو الب دددددان الناميددددو األمددددوال الالزمددددو  توزيدددد وت دددددير المبدددداده التوجيهيددددو ل مقتر دددداي يتع دددد  بائددددتعرا  )أ( 
بمر  دددو انتقاليدددو، فدددك التدددك تمدددر اقتصددداداتها ةيرة، وكدددذلك الب ددددان ، وال ئددديما أقدددت الب ددددان نمدددوا والددددول الجزريدددو الصددداأل دددرا 

متزامندو ال واالجتماعداتتشجي  المشاركو الكام و والفعالو فك اجتماعات مؤتمر األ درا   ةيوب ي ،اجتماعات االتفاقيو و بروتوكول
 قر اجنو وناجويا واجتماعات الهييات الفرعيو؛ بروتوكولك فك لأل را 
تكدداليس الميزانيددات األئائدديو لألمانددو بددين االتفاقيددو تع دد  بائددتعرا  ال ريقددو التددك يمكددن بهددا تقائدد  ي اي مقتر دد )م( 

 ومد  مراعداةالعمدت  تزايد شدمداج األعمدال، فك  وا ل تكاليسئيناريووات  من أجت و  وبروتوكول قر اجنو وبروتوكول ناغويا 
 عدد األ را  فك الصكوك المعنيو.
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 مرف 

 تشغيلية المتوسط األجلإطار النتائج ال
 المتع قدو تفاقيدواالالمص  و فك جهودوا الراميو شلى ت قي  أودا   الجهات صا بوالهييو الرايدة التك تدع  األ را  و  اإل ار جعتُ  الرؤية:

 .يهاالتنوع البيولوجك وبروتوكولب
ب ريقدو متكام دو  وبروتوكوليهدااالتفاقيدو  ائدتعرا و  تنئدي  وتنفيدذها و ئيائاتو   فك  توفير الدع  لأل را  :2020-2015 للفترة المهمة
 وفعالو.

العملياات التحيايرية بطريقاة  دعام بماا فاي ذلا  دعم مؤتمر األطراف ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعات لألطراف،: 1 ةالتشغيلي غايةال
 سقةمتكاملة ومت

 األودا  الوييفيو
 .واتخاذ القراراتتنفيذ الئتعرا  ال ينتيئير عقد اجتماعات االتفاقيو والبروتوكول 1-1
 .يناالتفاقيو والبروتوكول فك ش ارت ئين كفااة وفعاليو العم يات والهياكت   1-2
جراا ت  يت تقنك وع مكمتوازنو وقايمو ع ى األدلو م ايدة و  م ايدة تقدي  تقارير  1-3  .لتيئير عم يو اتخاذ القرارات واف

 نوع البيولوجي في جدول أعمال التنمية والعمليات الدولية ذات الصلة: تعزيز إدماج الت2الغاية التشغيلية 
 األودا  الوييفيو

 .من الجهات التنوع البيولوجك فك جمي  العم يات ال كوميو الدوليو ذات الص و، فك ش ار األم  المت دة وغيروا برنامجتيئير شدماج   2-1
صددد ام مصددد  و غيدددر التدددك تعدددود ألفدددك المبدددادرات العالميدددو األخدددر  ذات الصددد و  البيولدددوجك التندددوع دراجدعددد  الجهدددود المبذولدددو إل  2-2

 . كوميين
دعاام األطااراف فااي الوفاااء بالتزاماتهااا المنصااوال عليهااا فااي االتفاقيااة والبروتوكااولين، بمااا فااي ذلاا  إدماااج التنااوع : 3الغايااة التشااغيلية 

 يط اإلنمائي الوطني والتنفيذ والعمليات األخرى ذات الصلةالبيولوجي والسالمة البيولوجية والحصول وتقاسم المنافع في التخط
 األودا  الوييفيو

ل تنددوع البيولددوجك  تيناالئددتراتيجي تددينالخ  لت قيدد  أودددا  بددين األ ددرا  فيمددا وتعزيددز التعدداون التقنددك والع مددك تيئددير بندداا القدددرات  3-1
 بصورة جماعيو. ،وأودا  أيشك ؛والئالمو األ ياييو

وتيئددير شمكانيددو ال صددول  وال صددول وتقائدد  المندداف   ياييددومعددار  والمع ومددات ذات الصدد و بددالتنوع البيولددوجك والئددالمو األشدارة ال  3-2
 ع يها وتقائمها.

 ا.يهالموارد لتنفيذ االتفاقيو وبروتوكول تيئير ئبت  شد  3-3
 .لينوالبروتوكو  و نك لالتفاقيتوفير المع ومات واألدوات والمباده التوجيهيو التقنيو لدع  التنفيذ الو   3-4

تعزياز الجاناا السياساي لالتفاقياة وبروتوكوليهاا مان خاالل إذكااء الاوعي العاام بقيماة التناوع البيولاوجي، والساالمة : 4الغاية التشغيلية 
 البيولوجية والحصول وتقاسم المنافع القيايا ذات الصلة

 األودا  الوييفيو
بدين صدناع فيمدا التنوع البيولدوجك والئدالمو البيولوجيدو وال صدول وتقائد  المنداف  بد الق دايا المتصد و أوميدوزيادة الدوعك والفهد  بشدمن   4-1

 والجهات الفاع و الق اعيو وعامو الجمهور. دواير األعمالوالمجتم  المدنك و  اتالقرار 
 ا.يائك لتنفيذ االتفاقيو وبروتوكوليهوتعزيز الدع  الئ يئيرت  4-2
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 ها.الميو لالتفاقيو وبروتوكوليالعع ويو التعزيز   4-3
 دعم استعراض وتقييم تنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها: 5الغاية التشغيلية 
 األودا  الوييفيو

 والمؤشددرات الم ددددة وفقددداي  وال ئدديما األودددا ، مددن اإلجددرااات وتقيددي  اإلجددرااات الو نيددو واإلق يميددو وغيرودددا يئددير ئددبت ائددتعرا ت  5-1
 بروتوكوالتها.لت قي  أودا  أيشك ل تنوع البيولوجك واالمتيال  لد  ل خ ط االئتراتيجيو،

 .رصد وتقيي  التنوع البيولوجك  5-2
يامان كفااءة عمال األماناة وماديريها وموظفيهاا لتاوفير الادعم لألطاراف وماؤتمر األطاراف وماؤتمر األطاراف العامال : 6الغاية التشغيلية 

 كاجتماعات لألطراف
 األودا  الوييفيو

 .لألمانواإلدارة والتخ يط االئتراتيجك لت قي  أقصى قدر من الفعاليو  خدمات توفير  6-1
 األم  المت دة. و من قواعد وأنيمواأل را   فك ش ار توجي شدارة األموال والدع  ال وجئتك  خدمات توفير  6-2
 ها.كولياالتفاقيو وبروتو لمويفك  بصورة فعالو المواردوالدع  ب اإلداري  تقدي  الدع   6-3
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 المرف  اليانك
 الجدولمفتاح رموز 

 شريط األطول = النسبة المئوية األعلى )حيثما كان ذل  منطبقاا(.ال

 ياء طاء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف
نقاط االتصال 

 الوطنية
النسبة المئوية 

 المدفوعة
 BYللصندوق 

(2015) 

النسبة المئوية 
المدفوعة 

 BYللصندوق 
(2014) 

النسبة المئوية 
المدفوعة 

 BGللصندوق 
(2015) 

النسبة المئوية 
المدفوعة 

 BGللصندوق 
(2014) 

التقرير الوطني 
 األول

لتقرير الوطني 
 ثانيال

لتقرير الوطني 
 ثالثال

لتقرير الوطني 
 رابعال

لتقرير الوطني 
 خامسال

النئبو الميويو 
لنقا  االتصال 
الو نيو المعينو، 

يو لالتفاق وفقاي 
 هاوبروتوكولي

الميويو نئبو ال
فك  ل مئاومات

الميزانيو األئائيو 
(BY)  والمدفوعو 
 29 ب  ول)

فبراير شبا /
2016) 

النئبو الميويو 
ل مئاومات فك 

الميزانيو األئائيو 
(BY  والمدفوعو )
 31ب  ول )

كانون 
ديئمبر األول/
2015) 

النئبو الميويو 
فك  ل مئاومات
الصندوق 
 االئتيمانك

نك المع
 ببروتوكول
( BEقر اجنو )
 ب  ول) والمدفوعو

فبراير شبا / 29
2016) 

النئبو الميويو 
ل مئاومات فك 

الصندوق 
االئتيمانك 

المعنك 
ببروتوكول 
( BEقر اجنو )

والمدفوعو )ب  ول 
كانون  31

ديئمبر األول/
2015) 

 تقرير مقد  ب  ول
مار  ،ذار/ 1

2016. 

تقرير مقد  ب  ول 
،ذار/مار   1

2016. 

تقرير مقد  ب  ول 
،ذار/مار   1

2016. 

تقرير مقد  ب  ول 
،ذار/مار   1

2016. 

تقرير مقد  ب  ول 
،ذار/مار   1

2016. 

 
 صاد فاء عين سين نون  ميم الم كاف

التقارير الوطنية 
)بروتوكول قرطاجنة 

 األحيائية( للسالمة

االستراتيجية وخطة 
العمل الوطنية للتنوع 

-1994البيولوجي )

الستراتيجية وخطة ا
العمل الوطنية للتنوع 

-2001البيولوجي )

االستراتيجية وخطة 
العمل الوطنية للتنوع 

 (-2001البيولوجي )

 وثائق التفويض في
 االجتماعات

 حيور االجتماعات حيور االجتماعات
 )بروتوكول قرطاجنة(

اآللية الوطنية لغرفة 
 تبادل المعلومات
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2000) 2010) 
 1تقرير مقد  ب  ول 

 .2016ر/مار  ،ذا
 1تقرير مقد  ب  ول 

 .2016،ذار/مار  
 1تقرير مقد  ب  ول 

 .2016،ذار/مار  
ائتراتيجيو وخ و عمت 
و نيو منق تان قدمتا 

،ذار/مار   1ب  ول 
2016. 

النئبو الميويو 
التك لالجتماعات 

ت منت تقدي  وياي  
، التفوي  الم  وبو

من االجتماع العاشر 
األ را   تى لمؤتمر 
، تماع اليانك عشراالج

ومن االجتماع 
الخام  لأل را  

  تى االجتماع الئاب ، 
 عدلتوشام و. )

ل  صول ع ى صفو 
 غير  ر (. ر /

نئبو ال  ور فك 
اتفاقيو التنوع البيولوجك 

واجتماعات الهييو 
من االجتماع الفرعيو: 

الخام  لمؤتمر 
األ را   تى االجتماع 

بما فك اليانك عشر، 
ألول االجتماع ا ذلك

الئاب  لمؤتمر 
واالجتماع ، األ را 
 هييو الفرعيو الراب  ل

ل مشورة الع ميو والتقنيو 
والتكنولوجيو  تى 

، االجتماع التائ  عشر
واالجتماع اليالر ل فري  
العامت المعنك بالمادة 

 )ي( شلى االجتماع8
واالجتماع  التائ ؛

األول ل فري  العامت 
المعنك بائتعرا  

جتماع االشلى  التنفيذ
 عدلت). الخام 

 صفول  صول ع ى 
 غير  ر (./ ر 

نئبو ال  ور فك 
 األ را اجتماعات 

بروتوكول قر اجنو. 
)عدلت ل  صول ع ى 

غير /صفو  ر 
  ر (.

نق و االتصال المعينو 
 اتليو الو نيوفك 

لةرفو تبادل 
 .المع ومات
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Party A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Afghanistan

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belgium

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia (Plurinational State of)

Bosnia and Herzegovina

Botswana

Brazil

Brunei Darussalam

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cabo Verde

Cambodia

Cameroon

Canada

Central African Republic

Chad

Chile

China

Colombia

Comoros

Congo

Cook Islands

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatia

Cuba

Cyprus

Czech Republic

Democratic People's Republic of 

Korea

Democratic Republic of the 

Congo 
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Party A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Denmark

Djibouti

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

Egypt

El Salvador

Equatorial Guinea

Eritrea

Estonia

Ethiopia

European Union

Fiji

Finland

France

Gabon

Gambia

Georgia

Germany

Ghana

Greece

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haiti

Honduras

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Iran (Islamic Republic of)

Iraq

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kiribati

Kuwait

Kyrgyzstan

Lao People's Democratic 

Republic

Latvia

Lebanon
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Party A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Lesotho

Liberia

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldives

Mali

Malta

Marshall Islands

Mauritania

Mauritius

Mexico

Micronesia (Federated States of)

Monaco

Mongolia

Montenegro

Morocco

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Netherlands

New Zealand

Nicaragua

Niger

Nigeria

Niue

Norway

Oman

Pakistan

Palau

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Republic of Korea

Republic of Moldova

Romania

Russian Federation 
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Party A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Samoa

San Marino

Sao Tome and Principe

Saudi Arabia

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Slovakia

Slovenia

Solomon Islands

Somalia

South Africa

South Sudan

Spain

Sri Lanka

State of Palestine

Sudan

Suriname

Swaziland

Sweden

Switzerland

Syrian Arab Republic

Tajikistan

Thailand

The former Yugoslav Republic of 

Macedonia

Timor-Leste

Togo

Tonga

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turkey

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland

United Republic of Tanzania

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela (Bolivarian Republic 

of)

Viet Nam

Yemen

Zambia

Zimbabwe 


