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

   مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
  الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا

  على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف
  للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  الثانياالجتماع 
  2012 تموز/يوليو 6-2نيودلهي، 

 *جدول األعمال المؤقت من 1-3البند 
  

  لفترة السنتين التاليتين لبدء نفاذلبرنامج العمل برنامجية الميزانية ال
  بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل بروتوكول ناغويا 

  والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 
  مقدمة  -أوال 

من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف  28وفقاً للمادة  -1
من  24المنشأة بموجب المادة  أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيتعمل ، للمنافع الناشئة عن استخدامها

أن  إلى من بروتوكول ناغويا 28من المادة  3الفقرة  شيرة إلى ذلك، توباإلضاف. االتفاقية كأمانة لهذا البروتوكول
 . متى كانت مستقلةتكاليف خدمات األمانة  تتحمل األطراف في هذا البروتوكول

في  يبتّ ،في هذا البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف أن مؤتمر األطراف كذلك إلىهذه المادة  شيرتو -2
وبغية مساعدة اللجنة الحكومية في النظر . ميزانية الضرورية لتحقيق هذا الغرضترتيبات ال فياجتماعه األول، 

والتي في هذا البند، أعد األمين التنفيذي مشروع ميزانية برنامجية لفترة السنتين التاليتين لبدء نفاذ البروتوكول 
انية هذا الضوء ، ويسلط مشروع الميز)UNEP/CBD/ICNP/2/2( 2016-2015السنتين  يفترض أن تكون فترة

  .بروتوكول ناغوياالخدمات التي تقدمها األمانة إلى على تكاليف 

على أساس كل سنتين من الصندوق  التنوع البيولوجيألمانة االتفاقية المتعلقة بالتكاليف اإلدارية  ىوتلب -3
 يديره والذي ، )"BY مانيالصندوق االستئ"فيما بعد باسم  المشار إليه" (لميزانية األساسيةا"االستئماني العام أو 

، أنشأت )BY( اإلضافة إلى الصندوق االستئمانيوب . التفاقيةلمع القواعد المالية  برنامج األمم المتحدة للبيئة تمشياً
الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات  صندوقين استئمانيين طوعيين اثنين هماتفاقية االاألطراف في 
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والصندوق االستئماني الطوعي الخاص ، )BEالصندوق االستئماني ( المعتمدةنشطة الطوعية اإلضافية لدعم األ
 ).BZالصندوق االستئماني (االتفاقية  اتعمليمشاركة األطراف في  يسيرلت

األطراف في االتفاقية على أساس جدول  تقدمهامن المساهمات التي  )BY( الصندوق االستئماني لمويو -4
باإلضافة إلى االشتراكات المقررة على و. تمر األطراف في االتفاقية كل سنتينمؤ الذي يضعهاألنصبة المقررة 

األطراف وغير األطراف  التي تقدمهامن المساهمات اإلضافية  لمويBY( ( الصندوق االستئماني ، فإناألطراف
 .ومن مصادر أخرىوالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 

تغطي والتي ، )BY الصندوق االستئماني(الميزانية األساسية لالتفاقية  سنتين مؤتمر األطراف كل ويقر -5
؛ المؤتمرات اتوخدم ؛وسفر الموظفين؛ واستئجار المباني وصيانتها مرتبات وأجور الموظفين؛ ن قبيلتكاليف م

والمساعدة المؤقتة  ،االستشاريينوالخبراء ؛ وتكاليف إعداد التقارير ؛وتكاليف االتصاالت التجهيزات؛والمعدات و
 .اإلضافي والضيافةوالعمل 

 BZ و BEتكرس الجهات المانحة بوجه عام المساهمات الطوعية المقدمة للصندوقين االستئمانيين و -6
مؤتمر األطراف كل  ويقر. الميزانية األساسية عنعنها بشكل منفصل جري اإلبالغ ، ويواجتماعات محددةألنشطة 

ألمانة إلى برنامج العمل المعتمد  استناداً BZ و BEالمتعلقة بالصندوقين االستئمانيين سنتين الميزانيات اإلرشادية 
وبالنسبة إلى . من الميزانية األساسية الذي ال يمكن تلبيته التمويل اإلضافي تحتياجااوتوقعات  االتفاقية

واألطراف  األطراف لدان الناميةمشاركة البو تمويل األنشطة اإلضافية المعتمدة أن يتم تقترح األمانةالبروتوكول، 
 )BY( الصندوق االستئمانيبروتوكول ناغويا من  التي تعقد في إطارفي االجتماعات  االقتصاد االنتقاليذات 

 .على التوالي، )BZ(الصندوق االستئماني و

قبل انعقاد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  نفاذبروتوكول ناغويا حيز ال أن يدخل المتوقعومن غير  -7
لميزانية البرنامجية لفترة السنتين لاعتماد ما يرتبط به من التنوع البيولوجي وب االتفاقية المتعلقةطراف في األ

المتصلة بالتحضيرات الالزمة لتنفيذ بروتوكول  المخصصة لتغطية األنشطة ميزانيةالفإن  من ثمو ،2013-2014
لميزانية لعرضها على االجتماع الحادي عشر لمؤتمر اب المتعلقةوثائق الضمن  سوف تدرج ناغويا خالل هذه الفترة
 .األطراف في االتفاقية

 للتعامل معبعض التعديالت على هيكل األمانة  2014- 2013الميزانية المقترحة لفترة السنتين وقد تعكس  -8
لفترة  فسوف يتواصل تمويل برنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافعومع ذلك، . مرحلة تنفيذ االتفاقية

 .كأحد برامج العمل 2014- 2013السنتين 

في تقديم ) ICNP(من أجل مساعدة اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا وقد ُأعدت هذه المذكرة  -9
الموارد المالية  العامل كأول اجتماع لألطراف في البروتوكول بشأنإرشادات إلى مؤتمر األطراف في االتفاقية 

 .2016-2015 فترة السنتين توكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع فيالالزمة لتنفيذ برو

 السنتين يقدم القسم الثاني أدناه لمحة عامة عن الميزانية البرنامجية المقترحة لبروتوكول ناغويا لفترةو -10
2015-2016. 

الميزانية البرنامجية  ويقدم القسم الثالث العناصر الرئيسية واالفتراضات التي تؤخذ في االعتبار لدى تقدير -11
موجزاً للميزانية البرنامجية األساسية  1ويتضمن الجدول. 2016- 2015 السنتين المقترحة لبروتوكول ناغويا لفترة
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لبرنامج عمل بروتوكول ناغويا من الميزانية  الالزمين من الموظفين الحتياجاتا 2ويلخص الجدول . المقترحة
جزين لالحتياجات من الموارد لبرنامج عمل بروتوكول ناغويا من ويتضمن المرفقان األول والثاني مو. األساسية

 .BZ و BEالصندوقين االستئمانيين 

قدم القسم الرابع عناصر مشروع توصية للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن هذه المسألة وي -12
 .المبين في هذه الوثيقةاستناداً إلى البرنامج المقترح 

تمثل أفضل هي ، والبعيد المستقبل تتطلع إلىن الميزانية البرنامجية المقترحة التأكيد على أ بد من الو -13
وسيكون من . 2016- 2015عملها خالل فترة السنتين  في الوقت الحاضر بشأن ألمانةالمتاحة لدى ا تقديراتال

ألطراف في ومؤتمر ا ادرة عن اللجنة الحكومية الدوليةصال للمقررات واإلرشاداتتعديلها استجابة  الضروري
 .فألطراف في البروتوكول ومؤتمر األطرالاجتماع كاالتفاقية العامل 

برنامج العمل والميزانية المقترحان لبروتوكول ناغويا بشأن   -ثانيا 
  الحصول وتقاسم المنافع

 برنامج العمل المقترح  - ألف 

ر األطراف معالجتها في التي تنص على المسائل التي يتعين على مؤتمضوء أحكام البروتوكول نفسه في  -14
، واستناداً إلى برنامج عمل اللجنة الحكومية الدولية اجتماعه األول العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول

، فمن المتوخى أن يركز 10/1لبروتوكول ناغويا الذي وافق عليه مؤتمر األطراف في المرفق الثاني من مقرره 
: التالية بهدف تيسير سبل تنفيذ البروتوكول مسائلة السنتين األولى على البرنامج عمل بروتوكول ناغويا خالل فتر

تكاليف خدمات ؛ و)14من المادة  4الفقرة ( غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تشغيل طرائق
تعزيز الموارد رات ووتنمية القد بناء القدرات والتدابير الالزمة للمساعدة في؛ )28من المادة  3الفقرة ( األمانة

 الالزمة تدابير؛ وال)22المادة ( ذات االقتصاد االنتقاليوالبلدان  البشرية والقدرات المؤسسية في البلدان النامية
الحصول والمسائل المتعلقة ب بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، زيادة التوعيةل

االمتثال ألحكام هذا البروتوكول  عزيزمؤسسية لتالليات اآلتعاونية والجراءات اإلو؛ )21ادة الم( وتقاسم المنافع
 وضع إرشاداتو ؛)25المادة (وضع إرشادات بشأن اآللية المالية و ؛)30المادة ( ومعالجة حاالت عدم االمتثال

األطراف لتقاسم المنافع وأساليب هذه آلية عالمية متعددة  والحاجة إلى ؛تنفيذ البروتوكولالالزمة لالموارد حشد ل
، وكل مسألة أخرى قد يرى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول أنها )10المادة (اآللية 

 .ضرورية لتنفيذ البروتوكول بشكل فعال

راف ألطلاجتماع كلمؤتمر األطراف العامل  إتاحة دعم األمانةعمل بروتوكول ناغويا سيتولى برنامج و -15
المنظمات أو ورئيسية بين األمانة التصال االنقطة ك البرنامج أيضاًوسوف يستخدم . لمكتبلفي البروتوكول و

 .البروتوكولب صلةذات  تعنى بمسائل الدولية األخرى التي العمليات

 الميزانية المقترحة  - باء 

، وتقترح النظرة ة لبروتوكول ناغوياللجنة الحكومية الدولي األمين التنفيذي نتائج االجتماع األولاستعرض  -16
 .ميزانية التاليةالاعتماد  2016-2015وتوكول لفترة السنتين الحتياجات المتوقعة للبرالمسبقة ل
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- 2013موظفين إضافيين في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف لفترة السنتين  سيطلب تعيينو -17
  :على النحو التالي 2014

ومساعد مبرمج ، )P-2(، وموظف برامج معاون واحد برتبة )P-3(ة موظف برامج واحد برتب  )أ(
  .غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تشغيللدعم  حدوا

خدمة زيادة التوعية للدعم تنفيذ األمانة ألنشطة بناء القدرات و) P-3(موظف برامج واحد برتبة   )ب(
  .بروتوكول ناغويا

من تمكنت األمانة ، تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تجريبية لغرفةوفيما يتعلق بالمرحلة ال  -18
ومع . ألمانيا وسويسرا واالتحاد األوروبي التي قدمتهاسخية المالية اللمساهمات ا لضفب تعيين موظفين مؤقتين

تبادل  غرفةل التشغيل الجيدفي ضوء الخبرة المكتسبة من بروتوكول السالمة األحيائية وبغية ضمان فذلك، 
في نهاية المطاف، فسوف تحتاج األمانة إلى إنشاء ثالث وظائف على  المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع

، ومساعد مبرمج )P-2(، وموظف برامج معاون واحد برتبة )P-3(موظف برامج واحد برتبة (مستوى األمانة 
 ).واحد

من تشجيع التصديق على البروتوكول تمكنت األمانة  أنشطة بناء القدرات وزيادة التوعية،ب فيما يتعلقو -19
مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك من صندوق اليابان في  التي قدمهابفضل األموال  وإنفاذه في وقت مبكر

مارس عام /آذارهذا المشروع في  وبمجرد االنتهاء من. 2011في عام  شُرع فيهالحجم إطار مشروع متوسط 
ومن ثم، فمن . لمواصلة هذه األنشطة محدودةاألمانة  المتاحة لدىالموارد البشرية والمالية بح سوف تص، 2013

من أجل ضمان قدرة األمانة على مواصلة تقديم الدعم لألطراف من خالل ) P-3( المطلوب إنشاء وظيفة برتبة
 .أنشطة زيادة التوعية وبناء القدرات

من فئة الخدمات  واحدة ث وظائف من الفئة الفنية ووظيفةثال فقد أضيفت إلى الميزانيةوباختصار،  -20
 غرفةل )P-2(وموظف برامج معاون واحد برتبة  )P-3(موظف برامج واحد برتبة : ، وهي على النحو التاليالعامة

في مجال بناء القدرات وزيادة ) P-3(موظف برامج واحد برتبة و ،تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 .تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع غرفةل ومساعد مبرمج واحد عية،التو

لتغطية التكاليف المشتركة للموظفين السبعة  أموال في هذه الميزانيةوباإلضافة إلى ذلك، فقد ُأدرجت  -21
ل بروتوكول برنامج عم خدمةوقتهم لجزءاً من ، والذين سيخصصون لدى االتفاقية سبق لهم العملالذين التاليين 
  :ناغويا

  موظف قانوني أقدم)P-5( 

  المعارف التقليدية  –موظف برامج)P-4( 

 موظف صحفي /موظف إعالم)P-4( 

  موظف نظم المعلومات الحاسوبية)P-3( 

 موظف مختص بنظم الحاسوب )P-3( 

  موظف معاون لعمليات الحاسوب)G-6( 



UNEP/CBD/ICNP/2/2 
Page 5 
 

  موظف معاون لعمليات الحاسوب)G-6( 

من وبروتوكول ناغويا، من أجل للعمل  في المائة من وقت هؤالء الموظفين 15ص خصمن المقدر أن يو -22
 ، فبالنظر إلى الحاجة الداعيةأخيراًو. االتفاقية في متبعةال مع الممارسة تمشياًثم، فقد جرى تقسيم تكاليف الموظفين 

 من المتوقع أنفي مرحلة التنفيذ، إلى تحسين إدماج برامج العمل المختلفة لالتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها ف
هذه لبروتوكول على الرغم من أن امل عبرنامج  فيألمانة من وقت آلخر ل التابعونن ون اآلخروالموظف يساهم

 .تكون كميةال يمكن أن  المساهمة

لعقد تُخصص  تتضمن أمواالً 2016-2015 فإن ميزانية الفترةباإلضافة إلى تكاليف الموظفين، و -23
نة االستشارية غير اجتماعين للجوألطراف في البروتوكول؛ لاجتماع كلثاني لمؤتمر األطراف العامل االجتماع ا
بروتوكول ناغويا،  مكتباجتماعات و ؛تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافعالمعنية بغرفة الرسمية 

  .لألنشطة اليوميةتكاليف الخدمات المشتركة  ما يرتبط بها من باإلضافة إلى

فرعية، وهو التمويل ) هيئات(أية هيئة أن يؤخذ في االعتبار احتمال طلب تمويل إضافي لفائدة وينبغي  -24
 .األطراف في البروتوكول وتحددهاللجنة الحكومية الدولية الذي قد توصي به 

لدعم ) BE(االستئماني لصندوق لترد في المرفقين األول والثاني على التوالي الميزانية المقترحة و -25
 تااألطراف في عمليالبلدان النامية مشاركة  يسيرلت) BZ( والصندوق االستئماني، المعتمدة اإلضافية ألنشطةا

 .االتفاقية

لبناء القدرات خالل فترة السنتين  جتمعات إقليميةا 5تنظيم قترح دعم تنفيذ بروتوكول ناغويا، يوبغية  -26
التي حاجة ال ؤخذ في االعتبارتأن  ينبغي أيضاًو. )BE( بدء نفاذ البروتوكول في إطار الصندوق االستئمانيعقب 

  .ما قد تقرره األطراف في البروتوكولحسب بتنظيم اجتماعات الخبراء التقنيين، لتمويل إضافي  تقديمقد تدعو إلى 

  )BY الصندوق االستئماني(بروتوكول ناغويا من الموارد من الميزانية األساسية  تياجاتحا  -1الجدول 
  )مريكيبالدوالر األ(

 2016 2015 المصروفات

 100 319 1  500 290 1 تكاليف الموظفين
مرة (اجتماعات المكتب بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

 000 80   000 40   )في السنةواحدة 
 000 50   000 50   في مهام رسمية السفر

 000 20   000 20   العقود من الباطن/االستشاريون
غرفة تبادل المعلومات نون لخدمة المعياالستشاريون 

 000 20   000 20   بشأن الحصول وتقاسم المنافع
غرفة تبادل ل الالزمة حاسوبيةالمعدات ال/  البرامجيات

 000 20   000 20   المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع
ومات بشأن تبادل المعل لغرفة المعدة تكاليف الترجمة

 000 20   000 20   الحصول وتقاسم المنافع
 000 500  اجتماع كاالجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل 
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 2016 2015 المصروفات

 ألطراف في البروتوكولل
  000 30   000 30   لجنة االمتثال

تبادل المعنية بغرفة للجنة االستشارية غير الرسمية ا
 واحدة مرة( م المنافعالمعلومات بشأن الحصول وتقاس

 000 30   000 30   )في السنة
 000 10   000 10   المواد اإلعالمية

 000 200  000 200  تكاليف الخدمات المشتركة
 100 299 2 500 730 1 المجموع الفرعي

 883 298  965 224  %)13(رسوم دعم البرنامج  

 983 597 2 465 955 1  )ر أمريكيدوال(الميزانية اإلجمالية 
   

 

 )PSC( رسوم دعم البرنامج

العامة  مصروفاتال رسوم في المائة من 13 تُدفع نسبةالمالية لألمم المتحدة،  للنظام المالي والقواعدوفقا  -27
 تحدةبرنامج األمم المويعيد . دارة الصندوق االستئمانيإلتغطية تكاليف ) UNEP(للبيئة برنامج األمم المتحدة إلى 

 .التي تقدمها األمانةتغطية تكاليف خدمات الدعم  لمساعدتها علىمن هذه المدفوعات إلى أمانة االتفاقية  للبيئة جزءاً

  بروتوكول ناغويا من الموظفين من الميزانية األساسية  حتياجاتا  -2الجدول 
 2014 2015 2016 

    الفئة الفنية - ألف
    

P-5 1 1 1 
P-3 3 3 3 
P-2 1 1 1 

    
 5 5 5 مجموع موظفي الفئة الفنية

 3 3 3 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة -باء
 

 )باء+ ألف (المجموع 
 
8 

 
8 

 
8 

  
 االفتراضات المستخدمة في حساب الميزانية  –ثالثا 

ل ناغويا حيز بروتوكو عدم التأكد من الموعد النهائي الذي سيدخل فيهحالة من األمين التنفيذي ل إدراكاً -28
لفترة برنامج العمل المتعلق بالحصول وتقاسم المنافع  تنفيذ منالدروس المستفادة  يستند إلى اقتراحاًفقد قدم ، نفاذال

 :1ووضع االفتراضات التالية في إعداد الميزانية المقدمة في الجدول ) 2012- 2011(السنتين الحالية 
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يف الموظفين في الميزانية المقترحة لفترة السنتين األرقام المستخدمة في حساب تكالتستند   )أ(
 2014-2013األرقام المستخدمة في إعداد الميزانية البرنامجية لالتفاقية لفترة السنتين متوسط  إلى 2015-2016

  ؛%2معدل التضخم  التي جرت تسويتها لتراعي
ماعات العادية لمؤتمر األطراف تعقد االجتمن البروتوكول،  26من المادة  6عمالً بأحكام الفقرة   )ب(

االجتماعات العادية لمؤتمر األطراف، ما لم يقرر باالقتران مع العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 
ومن المفترض أن تُعقد اجتماعات  .ذلك خالفمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في هذا البروتوكول 

  األطراف لمدة أسبوع واحد؛
ألطراف لاجتماع كلمكتب مؤتمر األطراف في االتفاقية العامل مدته يومان  قد اجتماع واحدسيع  )ج(

في البروتوكول في مقر األمانة، وباإلضافة إلى ذلك، سوف يجتمع المكتب كل يوم خالل اجتماعات مؤتمر 
  ؛بروتوكولالألطراف في لاجتماع كاألطراف العامل 

تبادل المعلومات بشأن المعنية بغرفة تشارية غير الرسمية للجنة االسسيعقد اجتماعان اثنان   )د(
لمدة ثالثة أيام في مقر األمانة بمشاركة ثالثة ممثلين من كل ) مرة واحدة في السنة( الحصول وتقاسم المنافع

  منطقة؛
أيام عمل لكل منها  3ستعقد خالل فترة السنتين خمس حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات لمدة   )ه(

  . بشرط أن تكون صناديق التبرعات متاحة) مشاركاً 30بحضور حوالى (
 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها اللجنة الحكومية الدولية  – اًرابع

. اإلضافية الناشئة عن البروتوكول التكاليف يتوخى مع بدء نفاذ البروتوكول اضطالع األطراف بتغطية -29
لتنفيذ  التكاليف المنفصلةتحديد أن ل قرطاجنة للسالمة األحيائية، بروتوكو ، مثلما حدث معفقد تبين ،ومع ذلك

التي تستند على سبيل المثال، عدد من األنشطة المقترحة وهناك،  .إحدى اإلشكالياتهذه اللحظة  تمثلالبروتوكول 
مؤتمر تخفيض تكاليف عقد االجتماع األول ل فقد جرى ،ثم منو .لالتفاقية األنشطة القائمة بشكل كبير إلى

لمؤتمر  أحد االجتماعات العاديةسيعقد بالتزامن مع  كونهطراف في البروتوكول للألاجتماع كاألطراف العامل 
خدمة لأخرى من األمانة  قسامأ التي تقدمهامساعدة العلى  ونموظفي بروتوكول ناغويا يعتمدلكون األطراف، و

هناك بعض الشكوك فوباإلضافة إلى ذلك، . ف بدقةهذه التكالي تقسيمالممكن  غير ومن .اجتماعات البروتوكول
بدء  التي تعقبالسنوات األولى خالل  ين،كافي انعلى الدفع سوف يكونعدد األطراف وقدرتها  ما إذا كان بشأن

في إطار  التي تنفذألنشطة ل من الناحية المالية وقابل للتحقيق تمويل منفصل تخصيصل ،ذ البروتوكولنفا
  .البروتوكول

تتحمل األطراف في أن  ،)2016- 2015(بالنسبة إلى فترة السنتين  ،م، فإن األمين التنفيذي يوصيومن ث -30
 .بروتوكول ناغويا على أساس مؤقت عمل لبرنامجالتكلفة اإلجمالية  االتفاقية

توصيات إلى األطراف  قدمفي الميزانية البرنامجية المقترحة وت أن تنظرالحكومية الدولية  قد تود اللجنةو -31
يذ برنامج العمل وتنف بروتوكولالالترتيبات المالية الالزمة لألمانة لخدمة اجتماعها األول بشأن ي البروتوكول في ف

 .الحصول وتقاسم المنافعب المتعلق



UNEP/CBD/ICNP/2/2 
Page 8 
 

مؤتمر  لمقرر يعتمدهمشروع العناصر التالية   فقد تود اللجنة الحكومية الدولية في أن تنظر في ،ومن ثم -32
 :الميزانية البرنامجية المقترحة الواردة في هذه المذكرة تستند إلىوالتي  األطراف في االتفاقية،

  إن اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
فقة على العناصر ألطراف في البروتوكول بالموالاجتماع كمؤتمر األطراف العامل  توصي  
التفاقية لالمخصصة  BZو BEو BYراجها في الصناديق االستئمانية إدإلى مؤتمر األطراف  تدعوالتالية، و
مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني  التي يصدرهاذات الصلة  مقرراتالفي التنوع البيولوجي، والمتعلقة ب

  ؛عشر
 2015لعام لدوالراً أمريكياً  1 955 465 مقدارهاميزانية برنامجية أساسية اعتماد   )أ(

في الميزانية  اأعاله، وإدراجه 1في الجدول  ةمبينال لألغراض 2016عام لل أمريكياً اًدوالر 2 597 983و
  ؛التنوع البيولوجيب المتعلقة األساسية لالتفاقية

في المرفق األول دوالر أمريكي لألغراض المبينة  248 600بلغ مقداره مصيص خت  )ب(
للمساهمات الطوعية اإلضافية  )BE( الخاص هذه المذكرة، وإدراجه في الصندوق االستئماني الطوعيب

  ؛2016-2015التنوع البيولوجي لفترة السنتين ب المتعلقة تفاقيةاال ي إطارف المعتمدةنشطة لدعم األ
في المرفق الثاني  ألغراض المبيةلدوالر أمريكي  678 000بلغ مقداره مصيص خت  )ج(

مشاركة األطراف في  يسيرلت )BZ( الصندوق االستئماني الطوعي الخاص هذه المذكرة، وإدراجه فيب
  ؛2016- 2015السنتين خالل فترة  االتفاقية عمليات

خمس وظائف (ثماني وظائف  ف من تأليبروتوكول ناغويا ل الك وظيفيموى ستمتحديد   )د(
  ؛2 في الجدول هيإلالمستوى المشار  بسح) من الفئة الفنية وثالث وظائف من فئة الخدمات العامة

 لبرنامج للميزانية األساسية التكلفة اإلجمالية في تحمل األطراف في االتفاقية رامرستا  )ه(
وعد م لحأو إلى أن ي 2016- 2015 خالل فترة السنتين بروتوكول ناغويا على أساس مؤقت عمل

تتحمل سحيث  األطراف على البروتوكول البلدان المتقدمة والبلدان الناميةمن  متفق عليه عدد تصديق
  على أساس تناسبي؛التكاليف  األطراف حينها

 المساهمات تقديم ه من المقررنأب ن تحيط علماًأية إلى دعوة جميع األطراف في االتفاق  )و(
رى فيها جكانون الثاني من السنة التي  /يناير 1في  )BY مانيالصندوق االستئ( في الميزانية األساسية

التي هي في وضع  األطراف حثت، ووأنه يتعين عليها دفعها فوراًالميزانية إدراج هذه المساهمات في 
من  ولاأل نريتش/أكتوبر 1بحلول المعتمدة ت فاورمويل المصلت ةمزالمساهمات الالدفع بيسمح لها بذلك، 

سنة التقويمية عن ال 2015 تشرين األول/توبرأك 1وبحلول  ،2015عن السنة التقويمية  2014عام 
من السنة التي  بآ/أغسطس 1بحلول  ساهماتهامإخطار األطراف بمبلغ وتطلب في هذا الصدد ، 2016

  ؛سداد المساهمات افيه ينعتيتسبق السنة التي 
المنظمات الحكومية  كذلكو، جميع األطراف والدول غير األطراف في البروتوكول ثّح  )ز(

 ةمحدد قديم مساهماتتعلى  ،خرىاألمصادر الالحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات و
  ن أجل تمويل البروتوكول؛م BZو BEو BYلصناديق االستئمانية ل
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 عديل خدماتتطة سلمع مكتب مؤتمر األطراف،  افقو، بالتاألمين التنفيذي متالكا  )ح(
في الوقت لألمانة  ةلكافياالموارد  ي حالة عدم توافرفذلك تأجيل االجتماعات،  برنامج العمل، بما في

  المناسب؛
برنامج العمل لفترة السنتين تتعلق بالتنفيذي بإعداد وتقديم ميزانية األمين ضطالع ا  )ط(

 اجتماع األطراف فيكإلى االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل  2017-2018
 طرأ على ميزانيةتتعديالت  ةأي عن أداء الميزانية وكذلكو إليراداتاالبروتوكول، وتقديم تقرير عن 

  ؛2016- 2015البروتوكول لفترة السنتين 
ترتيبات إدارية وتعاقدية مع األطراف والمنظمات لمباشرة  صورةباألمين التنفيذي إبرام   )ط(

كان ذلك لما ك –األمانة  نم المقدمة عماستجابة إلى عروض الموارد البشرية وغيرها من أشكال الد - 
البروتوكول، مع ضمان االستخدام الفعال للكفاءات ب يما يتعلقف بشكل فعال األمانة هاممألداء ضرورياً 

وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى . األمم المتحدة واعد وأنظمةقمراعاة ، والمتاحة والموارد والخدمات
التي يجري تنفيذها في اطار المنظمات  أو األنشطة القائمة العمل مع برامج قامة أوجه تآزرإإمكانيات 

  .اجتماع األطراف/ مؤتمر األطراف ذات الصلة الصادرة عن لمقرراتل الدولية األخرى وفقاً
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  األولالمرفق 
 )BE(الصندوق االستئماني الطوعي الخاص من الموارد منناغويا بروتوكول  اجاتتيحا

  2016-2015لفترة السنتين  المعتمدةنشطة للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األ
  )مريكيبالدوالر األ(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 -والًأ

 
 لوصفا

 

 
2015 

 
2016 

تااعالجتما - 1  
  

    )5(ة التوعي زيادة/عمل إقليمية لبناء القدراتات لقح
140 000 

   

 
 80,000 

   
   

 000 80 000 140 الفرعيلمجموع ا

 400 10 200 18 %)13(رسوم دعم البرنامج   - انياث

  )ثانياً+ أوالً (التكاليف جموع م
158 200 

 
90 400 
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  ثانيلاالمرفق 
 يسيرلت )BZ( الصندوق االستئماني الطوعي الخاص من الموارد منناغويا بروتوكول  اجاتتيحا

  2016- 2015لفترة السنتين االتفاقية  اتعمليمشاركة األطراف في 
  )مريكيبالدوالر األ(

  
  
 

 
 لوصفا

 

 
2015 

 
2016 

 -أوالً
 الجتماعاتا

  

 000 600  األطرافجتماع ا
   

 الفرعي األوللمجموع ا
 600 000 

 000 78      %)13(رسوم دعم البرنامج  -ثانياً

 000 678    )ثانياً+ أوالً (التكاليف جموع م


