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  مفتوحة العضويةالدولية الحكومية اللجنة ال
 الحصولبشأن  المخصصة لبروتوكول ناغويا 
 على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف 
 للمنافع الناشئة عن استخدامها  

 الثالثاع االجتم
 4102فبراير/شباط  42-42بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 *جدول األعمال المؤقت من 0-3البند 
 

بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على  الميزانية البرنامجية لبرنامج العمل لفترة السنتين التاليتين لبدء نفاذ
  ستخدامهاوالمنصف للمنافع الناشئة عن ا الموارد الجينية والتقاسم العادل

 مقدمة -أوال
أن يعد تقريرا عن األمين التنفيذي  إلى ،00/30 مقررالفي  ،مؤتمر األطرافطلب ، في اجتماعه الحادي عشر -0

( منه وأن يقدم هذا 3)42ميزانية االتفاقية نتيجة دخول بروتوكول ناغويا حيز النفاذ وتطبيق المادة على التأثيرات الممكنة 
لى الث للجنة الحكومية الدوليةالتقرير إلى االجتماع الث ، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول، وا 

 (.40الفقرة ) االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

ة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئو  من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية 42فقا للمادة وو  -4
أمانة كمن االتفاقية  42أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي على النحو المنصوص عليه في المادة ستعمل ، عن استخدامها
األطراف في تتحمل أن  على من بروتوكول ناغويا كذلك 42المادة من  3الفقرة تنص  ،باإلضافة إلى ذلكو للبروتوكول. 
في  كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف العامل  يبتأن إلى أيضا  وأشير. ستقلةمتى كانت متكاليف خدمات األمانة البروتوكول 

 .الضرورية لتحقيق هذا الغرضترتيبات الميزانية في  ،البروتوكول، في اجتماعه األول

جميع األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي التزامات على  ،بروتوكول ناغويا علىعلى الرغم من التصديق المتوقع و  -3
األخرى والمواد  01و )ي(2و 0في المواد على النحو الوارد ال يتجزأ من أهداف االتفاقية  جزءكالهدف الثالث لالتفاقية  ببموج

 فيعمل الحصول وتقاسم المنافع عناصر خطة عرض هذه الوثيقة ت ،على هذا النحوو ذات الصلة من اتفاقية التنوع البيولوجي. 
                                                 

* UNEP/CBD/ICNP/3/1. 
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المعنية لتنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية  نفاذ وتنفيذ بروتوكول ناغويابخاصة المرتبطة االتفاقية، بما في ذلك التكاليف ال
 .الثالث ابروتوكول ناغويا في اجتماعهب

وعمال ، 00/30 من المقرر 40وتمشيا مع الفقرة  ،من أجل مساعدة اللجنة الحكومية الدولية في نظرها في هذا البندو  -2
 ،بدء نفاذ البروتوكولل تينأعد األمين التنفيذي مشروع الميزانية البرنامجية لفترة السنتين التالي ،01/21 من المقرر **43لفقرة با

الذي يسلط الضوء على تكاليف خدمات األمانة لبروتوكول  (،UNEP/CBD/ICNP/3/2) 4102-4101تكون  المفترض أن
 االتفاقية.اسم المنافع بموجب الحصول وتقناغويا كجزء ال يتجزأ من تكاليف أنشطة 

عام أو "الميزانية استئماني صندوق مانة اتفاقية التنوع البيولوجي كل سنتين من ألالتكاليف اإلدارية  ويتم توفير -1
قواعد تمشيا مع ال ،الذي يديره برنامج األمم المتحدة للبيئة (،"BYاألساسية" )المشار إليها فيما يلي باسم "الصندوق االستئماني 

 :ةطوعية ، أنشأت األطراف في االتفاقية ثالثة صناديق استئمانيBYباإلضافة إلى الصندوق االستئماني و  .المالية لالتفاقية
 ،(BEالصندوق االستئماني )الصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة 

والصندوق  (؛BZمشاركة األطراف في عملية االتفاقية )الصندوق االستئماني  لتيسيرص الصندوق االستئماني الطوعي الخاو 
 (.VBمشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عملية االتفاقية )الصندوق االستئماني  لتيسيراالستئماني الطوعي الخاص 

ة على أساس جدول األنصبة المقررة األطراف في االتفاقيمساهمات تقدمها من  BYيتم تمويل الصندوق االستئماني و  -2
يتم تمويل الصندوق  ،المقررة على األطراف المساهماتباإلضافة إلى و  .مؤتمر األطراف في االتفاقية كل سنتين يضعهي ذال

ها األطراف وغير األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير قدمتاإلضافية التي  المساهماتمن  BYاالستئماني 
 .األخرى المصادرو  وميةالحك

تغطي تكاليف مثل و  كل سنتين (BYالصندوق االستئماني )الميزانية األساسية لالتفاقية مؤتمر األطراف ويعتمد  -7
يجار ؛المكافآتو  رواتب الموظفين وتكاليف  ؛مستلزماتالمعدات و الو  خدمة المؤتمراتو  ؛سفر الموظفينو  ؛تهاوصيانالمباني  وا 
بالنسبة تقترح األمانة و الضيافة. و  ؛والعمل اإلضافي ؛والمساعدة المؤقتة ؛االستشاريينو ؛ اإلبالغتكاليف و االتصاالت؛ 

 .BYاألنشطة األساسية المعتمدة من الصندوق االستئماني ل تمو أن  ،لبروتوكولل

 طةألنش VBو BZو BEالصناديق االستئمانية المقدمة إلى  وعادة ما تخصص الجهات المانحة المساهمات -2
ميزانيات إرشادية كل سنتين مؤتمر األطراف ويعتمد  .الميزانية األساسية مستقل عنبشكل  وتسجل، اجتماعات محددةو 
متطلبات التمويل بشأن توقعات الاستنادا إلى برنامج العمل المعتمد ألمانة االتفاقية، و  VBو BZو BEلصناديق االستئمانية ل

 تمويل األنشطة اإلضافية المعتمدة ،لبروتوكولبالنسبة لتقترح األمانة و الميزانية األساسية.  اإلضافية التي ال يمكن الوفاء بها من
المحلية في و  األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والمجتمعات األصليةو البلدان النامية من  األطرافمشاركة و 

 على التوالي. VBو BZو BEستئمانية الصناديق االمن  بموجب بروتوكول ناغوياالمعقودة االجتماعات 

على االنتهاء  أوشكتالدول التي فضال عن عدد  ،إليهاالنضمام و  لى بروتوكول ناغوياع التصديقحاالت نظرا لعدد و  -9
البروتوكول في الوقت المناسب لالجتماع األول  بدء نفاذمن المتوقع  ،للتصديق عليهالالزمة الوطنية  هامتطلباتالوفاء بمن 

                                                 
أنه خالل التحضير لبدء نفاذ وتنفيذ بروتوكول الحصول وتقاسم المنافع، فإن عنصر مالك  يالحظلي: "كما ي 01/21من المقرر  43نص الفقرة  **

 .بغرض تعزيز هذا العنصر" 4102-4103الموظفين الذين يخدمون البروتوكول في الوقت الحالي سيحتاج إلى مراجعة في ميزانية فترة السنتين 
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بدء نفاذ  وسُيمّكنبالتزامن مع االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية.  المقرر عقدهطراف في البروتوكول، لأل
 .4101عام  وموعده النهائي في 02الهدف وهو  –أيشي للتنوع البيولوجي أهداف من  لهدفإنجاز أول بروتوكول ناغويا 

-4101بروتوكول ناغويا المقترحة لفترة السنتين ليزانية البرنامجية عامة عن الم نظرةأدناه  اويعرض القسم ثاني -01
4102. 

بروتوكول لتقدير الميزانية البرنامجية  عندفي االعتبار  التي وضعتالعوامل واالفتراضات الرئيسية  اويعرض القسم ثالث -00
 .لبرنامجية األساسية المقترحةلميزانية اا ملخصعلى  0يحتوي الجدول و  .4102-4101ناغويا المقترحة لفترة السنتين 

 3يلخص الجدول و  .االحتياجات من الموظفين لبرنامج عمل بروتوكول ناغويا من الميزانية األساسية 4ويلخص الجدول 
الحصول وتقاسم المنافع في  برنامج عمل إضافة إلىتغطي بروتوكول ناغويا التي الميزانية البرنامجية األساسية المقترحة 

بروتوكول للحصول وتقاسم المنافع إضافة إلى االحتياجات من الموظفين  2ويلخص الجدول  .4102-4101 لفترةاالتفاقية ل
الحتياجات من الموارد لبرنامج لملخصات على الثاني والثالث و  تحتوي المرفقات األولو  .ناغويا من الميزانية األساسية لالتفاقية

 .VBو BZو BEالصناديق االستئمانية عمل بروتوكول ناغويا من 

استنادا  ،عناصر مشروع توصية للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول ناغويا بشأن هذه المسألة ارابعيقدم القسم و  -04
 لبرنامج المقترح المبين في هذه الوثيقة.إلى ا

فترة السنتين تقديرات األمانة لعملها خالل ليجب التأكيد على أن الميزانية البرنامجية المقترحة تمثل أفضل مشروع و  -03
، والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية للمقرراتستجابة ا هاتعديل وسيتعين .في الوقت الحاضر 4101-4102

وكذلك أي توجيهات منبثقة عن  ،مؤتمر األطرافو في البروتوكول،  كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف في االتفاقية العامل و 
 .اتفاقيةأمانة  حالياضطلع به توظيفي متعمق استعراض 

برنامج العمل المقترح والميزانية المقترحة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم  -ثانيا
 المنافع

 برنامج العمل المقترح -ألف
كاجتماع مؤتمر األطراف العامل  أن يعالجهاالتي تنص على المسائل التي يجب  ،في ضوء أحكام البروتوكول نفسه -02

التي ناغويا بروتوكول المعنية بللجنة الحكومية الدولية اعمل خطة دا إلى ااستنو  بروتوكول في اجتماعه األول،في ال لألطراف
بروتوكول عمل برنامج يركز أن ، من المتوخى 00/0والمقرر  01/0مقرره المرفق الثاني من مؤتمر األطراف في اعتمدها 
غرفة تبادل معلومات طرائق تشغيل  (0)لية بهدف تيسير تنفيذ البروتوكول: التا على المسائل، له سنتينأول ، خالل ناغويا

تعزيز الموارد البشرية و  تدابير للمساعدة في بناء القدرات وتنمية القدرات (4؛ )(02المادة من  2الفقرة ) الحصول وتقاسم المنافع
 لتوعيةزيادة اتدابير ل (3؛ )(44مرحلة انتقالية )المادة بها اقتصاداتالبلدان التي تمر و والقدرات المؤسسية في البلدان النامية 

؛ (40ذات الصلة )المادة تقاسم المنافع و صول حالومسائل بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 
 إعداد (1؛ )(31 االمتثال للبروتوكول ومعالجة حاالت عدم االمتثال )المادة لتعزيزآليات مؤسسية و  إجراءات تعاونية (2)

الحاجة إلى آلية عالمية متعددة  (7توجيهات لتعبئة الموارد لتنفيذ البروتوكول؛ ) إعداد (2؛ )(41توجيهات لآللية المالية )المادة 
 ومدونات النموذجية ( البنود التعاقدية2؛ )(49المادة ) واإلبالغوالرصد  (01)المادة وطرائق تشغيلها األطراف لتقاسم المنافع 
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مؤتمر األطراف  يقررأخرى  مسائلأي  (9؛ )(41و 09/أو المعايير )المادتان و السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 .فعالعلى نحو  لبروتوكولالتنفيذ  أنها ضروريةفي البروتوكول  كاجتماع لألطرافالعامل 

الدعم إلى مؤتمر األطراف في تقديم مانة األ الذي ستستند إليهبرنامج عمل بروتوكول ناغويا هو األساس وسيكون  -01
 البرنامج أيضا بمثابة نقطة االتصال الرئيسية بين األمانة وسيعملالمكتب. و  في البروتوكول كاجتماع لألطرافالعامل 

 .ذات الصلة في البروتوكول بشأن المسائلالدولية األخرى المنظمات أو العمليات و 

 بشرية والماليةاالحتياجات من الموارد ال -باء
فضال عن أنشطة ما بين الدورات  ،الثاني للجنة الحكومية الدوليةو  استعرض األمين التنفيذي نتائج االجتماعين األول -02

من  المنتظرةالحتياجات ل ا، وتوقع00/0على النحو المطلوب من قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في المقرر 
 .اقترح الميزانية التالية ،4102-4101لفترة السنتين  الذي سيبدأ نفاذهالبروتوكول 

بموجب االتفاقية، بما في ذلك تلك الناتجة عن بدء نفاذ البروتوكول،  الحصول وتقاسم المنافعزيادة أنشطة وستتطلب  -07
 من أجل الحفاظ على التنفيذ الفعال ل برنامج العمل. ينإضافيمنتظمين موظفين 

يعملون على أنشطة  ين التاليينموظفال (2.1)نصف و  ثمانيةيعمل ال ،(4102-4103لية )في فترة السنتين الحاو  -02
من الميزانية الطوعية  (2)( وأربعة BY)من الميزانية األساسية  ينممول (2.1)نصف و  أربعةمنهم ، الحصول وتقاسم المنافع

(BE:لألمانة ) 

 ؛(BY)بروتوكول ناغويا  - 1-من الرتبة ف موظف برامج أقدم (أ )

 ؛(BY) (44المادة )بناء القدرات  - 2-من الرتبة ف برامج موظفمن  المائةخمسين في  (ب )

 ؛(BY)القانونية الشؤون  – 3-من الرتبة ف موظف برامج (ج )

 ؛(BY)برامج لل معاونان (د )

 ؛اليابان( - BE) (44والمادة  40)المادة  التوعيةتنمية القدرات وزيادة  – 3-من الرتبة ف موظف برامج (ه )

سويسرا  BE) (02)المادة  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع – 3-ن الرتبة فم موظف برامج (و )
 (؛واليابان

 BE) (02)المادة  غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع – 4-مساعد من الرتبة ف موظف برامج (ز )
 (؛المفوضية األوروبية -

 .إسبانيا( - BE) (49دة )الما واإلبالغالرصد  - 4-مساعد من الرتبة ف موظف برامج (ح )

من المتوقع أن الموظفين  ،أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  02تحقيق الهدف إلى مع بدء نفاذ البروتوكول، وسعيا و  -09
 فترة السنتين( في BY)الميزانية األساسية سيدرجون ضمن ( BE)حاليا من الصندوق االستئماني الطوعي  ينلاألربعة الممو 

4101-4102. 
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 إلىواحد من فئة الخدمات العامة موظف األمانة إضافة طلب ت، أعاله ينة إلى الموظفين التسعة المحددباإلضافو  -41
تقترح األمانة أيضا رفع و  وبروتوكول ناغويا. الحصول وتقاسم المنافعلدعم أنشطة  4102-4101 الفترة لميزانية األساسية فيا

 البروتوكول. بعد بدء نفاذالرصد واإلبالغ  نظرا لزيادة مسؤوليات 3-إلى ف 4-رتبة موظف البرامج المساعد من الرتبة ف

فئة الخدمات العامة كجزء من الميزانية طوعية ووظيفة واحدة من ( BE)وظائف فنية  أربعطلب يُ باختصار، و  -40
طة في إطار بعين االعتبار زيادة األنش مقترح الموظفين هذايأخذ و  (.BYالصندوق االستئماني )بروتوكول ناغويا لاألساسية 

 نفاذ بروتوكول ناغويا.بدء الناجمة عن  بمسائل الحصول وتقاسم المنافعتفاقية فيما يتعلق اال

 من الموظفينالحتياجات لاألساس المنطقي  -جيم
والتقاسم الموارد الجينية على  الحصوللتحقيق  أساسيةهذه الغرفة  :غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع -44

تبادل  وتتمثل مهمتها األساسية في .االمتثالو أحكام رصد لبما في ذلك  هامنصف للمنافع الناشئة عن استخدامالعادل وال
للمساعدة في تتبع حركة و  مقدمي الخدمات،و  المستخدمينكل من من وجهة نظر  ،الحصول وتقاسم المنافعبالمعلومات المتعلقة 

لمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات وبالنسبة ل .االمتثال المعترف بها دوليا الموارد الجينية من خالل نقاط التفتيش وشهادات
 بفضل المساهمات المالية السخية من ألمانيا وسويسرا تعيين موظف مؤقت مناألمانة  تمكنت ،الحصول وتقاسم المنافع

تبادل عمل غرفة ضمان ومن أجل  ة،بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائي تجربةفي ضوء  غير أنه .الجماعة األوروبيةو 
إلى تنظيم وظيفتين من الرتبة الفنية لغرفة ستحتاج األمانة  ،على المدى الطويلالحصول وتقاسم المنافع بشكل سليم معلومات 

وموظف برامج مساعد من  3-موظف برامج من الرتبة ف)تبادل المعلومات المهنية  الحصول وتقاسم المنافع تبادل معلومات
 .األمانةفي  إضافي برامج ومعاون 2-بة فالرت

 مسؤول عن تصميم الهيكل العام :غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع – 3-من الرتبة ف موظف برامج -43
وتطوير وتنفيذ أدوات تدريب  ؛هافيالبحث و  التخزينووظائف المركزية فضال عن قاعدة البيانات  تهابوابو  تبادل المعلومات غرفةل

 .المراقبةوالمفردات  النماذج الموحدةمع الشركاء والبلدان لتحديد  تفاعالتوتطوير  ؛تفاعلية لمساعدة المستخدمين ةإلكتروني

مسؤول عن توفير الدعم  :غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع – 2-مساعد من الرتبة ف موظف برامج -42
 ومساعدة ،هااعواسترج المعلوماتعن والبحث  ،القائمةو  ،شريط التنقلو  الصفحة الرئيسية،)في مجال تكنولوجيا المعلومات 

وتنظيم منتديات  ،النشر اإللكتروني يةودعم برمج ،على إنشاء غرف وطنية لتبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالبلدان 
 (.على اإلنترنت ومؤتمرات عبر اإلنترنت

 مسؤول عن نشر السجالت الوطنية :ل وتقاسم المنافعغرفة تبادل معلومات الحصو – موظف برامجمعاون  -41
نقاط االتصال الوطنية والسلطات الوطنية بواالتصال  ،األنشطةو  على المعلوماتالحصول الستجابة لطلبات واالمرجعية، و 

 المختصة ونقاط التفتيش وغيرها.

ستكون  :(33واالمتثال )المادة  (31االستعراض )المادة و  والتقييم واإلبالغالرصد  - 3-من الرتبة ف برامج موظف -42
 بمجرد اعتماد نهبما في ذلك تقييم فعالية البروتوكول. ومن المتوقع أ ،عملية الرصد واإلبالغ أداة هامة لتعزيز تنفيذ البروتوكول

تحقيق  االضطالع بمهام إضافية بهدفبحاجة إلى (، ستكون األمانة 31بروتوكول )المادة للآليات تعزيز االمتثال و  إجراءات
، غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع لربط الرصد واإلبالغ مع ،أيضاو المهام المسندة إليها في هذه اإلجراءات. 

التقنية المتعلقة  المسائلبشأن وخاصة  ،الحصول وتقاسم المنافع بادل معلوماتغرفة تدعم عمل ببرامج المقترح الموظف  سيقوم
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بفضل المساهمات المالية و  .رصد استخدام الموارد الجينيةبم المعلومات، بما في ذلك تلك المتصلة لتقدي إعداد نماذج موحدةب
 ،أجل تحقيق المهام المذكورة أعاله، غير أنه من 4-من الرتبة فموظف مؤقت  تعييناألمانة استطاعت  ،السخية من إسبانيا

 .3-رتبتها إلى فورفع يوصى بتنظيم الوظيفة 

 ،التوعيةزيادة و  بناء القدراتأنشطة فيما يتعلق ب .وزيادة التوعية تنمية القدرات - 3-لرتبة فمن ا برامج موظف -47
بتمويل و  بفضل األموال المقدمة من مرفق البيئة العالمية هبدء نفاذو على البروتوكول  األمانة تشجيع التصديق المبكر استطاعت

بمجرد االنتهاء من هذا المشروع في و . 4100 الحجم بدأ في عاممتوسط مشروع بموجب مشترك من صندوق اليابان 
لذلك، لضمان أن و  .هذه األنشطة محدودةالالزمة لمواصلة و في األمانة المتاحة الموارد البشرية ستكون ، 4102 /آذارمارس

تنظيم  من المطلوببناء القدرات، و  التوعيةأنشطة زيادة من خالل  ،ألطرافإلى اتقديم الدعم  مواصلةاألمانة يكون بإمكان 
 .3-ة من الرتبة فوظيف

من المتوقع أن  ،ها في مرحلة التنفيذيبروتوكولو  برامج العمل المختلفة لالتفاقيةأفضل بين  تكاملنظرا للحاجة إلى و  -42
تحديده من الناحية ال يمكن ه برنامج عمل البروتوكول، على الرغم من أن فيمن وقت آلخر ن و اآلخر  يسهم موظفو األمانة

 في هذا الوقت. الكمية

أموال لعقد االجتماع الثاني لمؤتمر على  4102-4101الفترة ميزانية تشتمل  ،اإلضافة إلى تكاليف الموظفينبو  -49
للجنة االستشارية غير الرسمية اجتماعين و  ،جنة االمتثالللاجتماع واحد و في البروتوكول،  كاجتماع لألطرافاألطراف العامل 

خدمات فضال عما يرتبط بها من اجتماعات مكتب بروتوكول ناغويا و  ،منافعالحصول وتقاسم الالمعنية بغرفة تبادل معلومات 
 .يةألنشطة اليوملمشتركة 

اللجنة  ابه توصيهيئة فرعية قد  أليتمويل إضافي  ه قد تكون هناك حاجة إلىوينبغي أن يوضع في االعتبار أن -31
 األطراف في البروتوكول. وتنشئهاالحكومية الدولية 

 BZالصندوق االستئماني و  المعتمدة،ضافية اإلنشطة األلدعم  BEلصندوق االستئماني مقترحة لوترد الميزانيات ال -30
مشاركة المجتمعات  لتيسير VBالصندوق االستئماني و  ،البلدان النامية في عملية االتفاقيةمن األطراف مشاركة  تيسيرل

 األول والثاني والثالث على التوالي. المرفقاتاألصلية والمحلية في 

اجتماعات إقليمية لبناء القدرات خالل فترة السنتين بعد بدء نفاذ  1تنظيم  ُيقترح، بهدف دعم تنفيذ بروتوكول ناغوياو  -34
كون هناك حاجة إلى تمويل قد ت هوينبغي أيضا أن يوضع في االعتبار أن .BEالصندوق االستئماني  بموجبالبروتوكول 

 تقرره األطراف في البروتوكول.قد النحو الذي  على ،تنظيم اجتماعات الخبراء التقنيينإضافي ل
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 (BYالصندوق االستئماني )من الموارد من الميزانية األساسية بروتوكول ناغويا  احتياجات -0الجدول 
 (بالدوالرات األمريكية)

 2016 2015 النفقات

 725,100   711,400   تكاليف الموظفين

 35,000    35,000    (اجتماع واحد في السنةاجتماعات مكتب بروتوكول ناغويا )

 20,000    20,000    ون بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعيناالستشاريون المع

 20,000    20,000    تكاليف الترجمة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 *50,000       ولالعامل كاجتماع لألطراف في البروتوكفي االتفاقية االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف 

  30,000       اجتماع لجنة االمتثال

اجتماع واحد )معلومات الاللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بغرفة تبادل اجتماعات 
 30,000     30,000    (في السنة

 910,100    816,400   المجموع الفرعي 

 118,313    106,132   %(03رسوم دعم البرنامج )

  97,547    %(1) العامل احتياطي رأس المال

 1,028,413 1,020,079  (ةمريكياأل اتدوالر بال)الميزانية مجموع 

االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع  –* للجلسات المسائية المحتملة بشأن بروتوكول ناغويا 
 ر األطراف بدون تكاليف إضافيةلألطراف المتزامن مع االجتماع الثالث عشر لمؤتم

  

 احتياجات بروتوكول ناغويا من الموظفين من الميزانية األساسية -4الجدول 
  2015 2016 

   الفئة الفنية -ألف

    

 3 3 3-ف 

 1 1 2-ف 

    

 4 4 مجموع موظفي الفئة الفنية 

 1 1 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة -باء

  

 ء(المجموع )ألف + با

 
5 

 
5 
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الصندوق )من الميزانية األساسية وموارد الحصول وتقاسم المنافع بروتوكول ناغويا المجمعة ل حتياجاتالا -3الجدول 
 (BYاالستئماني 

  (بالدوالرات األمريكية)
 2016 2015 النفقات

 1,375,100  1,349,950 تكاليف الموظفين

 35,000    35,000    (اجتماع واحد في السنةاجتماعات مكتب بروتوكول ناغويا )

 50,000    50,000    في مهام رسمية السفر

 20,000    20,000    االستشاريون/العقود من الباطن

 20,000    20,000    الحصول وتقاسم المنافعمعلومات غرفة تبادل ب وننيالمعاالستشاريون 

 20,000    20,000    حصول وتقاسم المنافعالمعلومات تبادل  لغرفةتكاليف الترجمة 

 50,000       ألطراف في البروتوكوللاجتماع كالعامل في االتفاقية االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف 

  30,000        اجتماع لجنة االمتثال

اجتماع واحد )معلومات الاللجنة االستشارية غير الرسمية المعنية بغرفة تبادل اجتماعات 
 30,000    30,000    (في السنة

 1,630,100 1,524,950 المجموع الفرعي 

 211,913   198,244   %(03رسوم دعم البرنامج )

  178,260   %(1) العامل احتياطي رأس المال

 1,842,013 1,901,454  (ةمريكياأل اتدوالر بال)الميزانية مجموع 

   

 من الميزانية األساسية من الموظفين الحصول وتقاسم المنافعو بروتوكول ناغويا المجمعة ل حتياجاتالا -2لجدول ا
  2014 2015 2016 

    الفئة الفنية -ألف

     

 1 1 1 5-ف 

 4-ف 

3-ف
*

 

0.5 
1 

0.5 
4 

0.5 
4 

2-ف 
*

 0 1 1 

     

 6.5 6.5 2.5 مجموع موظفي الفئة الفنية 

 3 3 2 مجموع موظفي فئة الخدمات العامة -باء

  

 ء(المجموع )ألف + با

 
4.5 

 
9.5 

 
9.5 

ومساعد موظف برامج من الرتبة  3-موظف برامج من الرتبة ف لتمويل من الصناديق الطوعية 4102في عام  مالي دعم مد  قُ ، * باإلضافة إلى ذلك
للرصد واإلبالغ  4-ف من الرتبةامج وموظف بر  ،لبناء القدرات 3-من الرتبة فمج برا، وموظف لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 4-ف

 .(49)المادة 
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 احتياطي رأس المال العاملو دعم ال برامجرسوم  -دال
برنامج األمم المتحدة لفي المائة  03 نسبتها عامةنفقات سيتم دفع ، القواعد المالية لألمم المتحدةو  نظام الماليللوفقا  -33

في المائة من هذه المدفوعات  27 للبيئة بإعادة برنامج األمم المتحدة ويقوم .لتغطية تكاليف إدارة الصندوق االستئمانيللبيئة 
 ألمانة.ادعم لمساعدة في تغطية تكاليف خدمات إلى أمانة االتفاقية ل

في اجتماعه السادس لضمان استمرارية عمليات أمانة االتفاقية في احتياطي رأس المال العامل مؤتمر األطراف أنشأ و  -32
في حالة حل  الخصوم االحتماليةأو لتغطية /و ةمتأخر  الواردةالمساهمات  عندما تكونحالة حدوث عجز مؤقت في النقدية 

 ددوحُ  .احتياطي رأس المال العامل من المساهمات في أسرع وقت ممكنمن  مبالغ مسحوبةأي  إعادةالمنظمة. وال بد من 
 امج.سنتين بما في ذلك تكاليف دعم البر نفقات الفي المائة من مجموع  1 بنسبة العاملرأس المال احتياطي  مستوى

 ميزانيةالاالفتراضات المستخدمة في حساب  -ثالثا
وضع األمين التنفيذي ، بروتوكول ناغويانفاذ  بدأ فيهيالفعلي الذي سموعد الين بشأن يقإدراكا لحقيقة أن هناك عدم  -31

 ووضع( 4102-4103لفترة السنتين الحالية )الحصول وتقاسم المنافع  أنشطةتنفيذ  منالدروس المستفادة  مقترحا يستند إلى
 :0في الجدول  الواردةإعداد الميزانية  عنداالفتراضات التالية 

 4102-4101ألرقام المستخدمة في حساب تكاليف الموظفين في الميزانية المقترحة لفترة السنتين تستند ا (أ )
 ؛لمراعاة التضخم في المائة 4 بنسبة ةمعدل 4103 لعام للموظفين الفعلية التكاليفلى متوسط إ

مؤتمر األطراف العامل االجتماعات العادية لستعقد من البروتوكول،  42المادة من  2الفقرة وفقا ألحكام  (ب )
مؤتمر األطراف العامل يقرر مؤتمر األطراف ما لم بالتزامن مع االجتماعات العادية لفي البروتوكول  اع لألطرافكاجتم

 ؛خالف ذلكبروتوكول الفي  كاجتماع لألطراف

كاجتماع مكتب مؤتمر األطراف في االتفاقية العامل لمدة يومين في السنة سيكون هناك اجتماع واحد ل (ج )
يجتمع المكتب كل يوم خالل اجتماعات مؤتمر األطراف س ،باإلضافة إلى ذلك، و األمانةفي البروتوكول في مقر  ألطرافل

 في البروتوكول؛ كاجتماع لألطرافالعامل 

المعنية بغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع للجنة االستشارية غير الرسمية جتماعان سيعقد ا (د )
 ؛ثالثة ممثلين لكل منطقة بحضوراألمانة  مقرلمدة ثالثة أيام في ( اجتماع واحد في السنة)

 ؛األمانة مقرمدة ثالثة أيام في ل المعنية بالحصول وتقاسم المنافع جنة االمتثالللسيعقد اجتماع واحد  (ه )

على  (مشاركا 31)حوالي ثالثة أيام عمل مدة كل واحدة لبناء القدرات إقليمية عمل  حلقاتخمس  ستعقد (و )
 .طوعيةالموال األ بوصولرهنا  ،مدى فترة السنتين

 من جانب اللجنة الحكومية الدولية ةملاإلجراء المحت -رابعا
 المقرراتسيتم تعديلها مع األخذ بعين االعتبار و  إال تقديريةبالنظر إلى أن الميزانية البرنامجية المقترحة ليست  -32
 يوظيفالمنبثقة عن االستعراض ؤتمر األطراف وكذلك أي توجيهات م، و التوجيهات الصادرة عن اللجنة الحكومية الدوليةو 

في االجتماع األول لمؤتمر األطراف الميزانية  بشأن المبالغ الواردة فيمناقشات متعمقة  المقترح إجراءمن  ،األمانةفي  الجاري
 في البروتوكول. كاجتماع لألطرافالعامل 
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 :اعتماد توصية على غرار ما يلي فيقد ترغب اللجنة الحكومية الدولية و  -37

 ة المفتوحة العضوية المخصصة لبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينيةاللجنة الحكومية الدوليإن 
 ،التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاو 

تقاسم المنافع بموجب االتفاقية المتعلق بالحصول و النشاط مستوى زيد سي ،مع بدء نفاذ بروتوكول ناغويا هبأن إذ تسلم 
ذ ،زيادة كبيرة ذ  ،أن هذا النشاط المتزايد سيتطلب موارد بشرية ومالية إضافية دركت وا  أن جميع األطراف في  اضدرك أيتوا 
 ،الهدف الثالث لالتفاقية بموجبالتزامات عليها االتفاقية 

االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في و  في البروتوكول، كاجتماع لألطرافمؤتمر األطراف العامل  توصي 
األساسية لتكاليف ا جماليإل في االتفاقيةاألطراف  تحملب ،(4102-4101بالنسبة لفترة السنتين ) ،التنوع البيولوجي اتفاقية

 .على أساس مؤقتامج بروتوكول ناغويا العمل بر ل
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 المرفق األول
( للمساهمات الطوعية اإلضافية BE) احتياجات بروتوكول ناغويا من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص

 2312-2312لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين 

 (بالدوالرات األمريكية)

 

 

 

 

 
 -أوال

 
 الوصف

 

 
2015 

 
2016 

   األنشطة -0

  التوعية/زيادة لبناء القدرات العمل اإلقليميةحلقات  
300,000 

  

 
 180,000 

التدريبية/الوحدات اإللكترونية الخاصة بغرفة األدلة  
 تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

 
 80,000 

 
  20,000 

    

 200,000 380,000 المجموع الفرعي 

 26,000  49,400  %(03رسوم دعم البرنامج )  -ثانيا

  (+ ثانيا مجموع التكاليف )أوال 
429,400 

 
226,000 
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 المرفق الثاني
 ةلتيسير مشاركة األطراف في عملي (BZاحتياجات بروتوكول ناغويا من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص )

 2312-2312ية لفترة السنتين االتفاق

 (بالدوالرات األمريكية)
 

 

 

 

 

 

 

 

 المرفق الثالث
في  تمعات األصلية والمحليةالمج( لتيسير مشاركة VB)الصندوق االستئماني الطوعي احتياجات بروتوكول ناغويا من 

 2312-2312ية لفترة السنتين االتفاق ةعملي

 (بالدوالرات األمريكية)
 

 

 

 

 

 

 

 

----- 

  
 الوصف

 

 
2015 

 
2016 

   االجتماعات -أوال

 300,000  اجتماع األطراف 

    

 300,000  للجزء أوالالمجموع الفرعي  -0 

 39,000      %(03مج )رسوم دعم البرنا -ثانيا

 339,000    (+ ثانيا مجموع التكاليف )أوال 

 

  
 الوصف

 

 
2015 

 
2016 

   االجتماعات -أوال

 100,000 50,000 للمجتمعات األصلية والمحليةدعم  

    

 100,000 50,000 للجزء أوالالمجموع الفرعي  -0 

II 13,000 6,500 %(03مج )رسوم دعم البرنا 

 113,000 56,500 (+ ثانيا مجموع التكاليف )أوال 


