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مؤتسخ األطخاؼ في االتفاقية
الستعمقة بالتشؽع البيؽلؽجي
االجتساع الثالث عذخ
البشج  8مغ ججول األعسال
*
السؤقت

مؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع
لألطخاؼ في بختؽكؽؿ قخطاجشة
لمدالمة األحيائية

االجتساع الثامغ
البشج  10مغ ججول األعسال السؤقت

**

مؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع لألطخاؼ في
بخكتؽكؽؿ ناغؽيا بذأف الحرؽؿ عمى السؽارد
الجيشية كالتقاسػ العادؿ كالسشرف لمسشافع

الشاشئة عؼ استخجامها
االجتساع الثاني
***
البشج  9مغ ججول األعسال السؤقت

السيدانية السقتخحة لبخنامج عسل اتفاقية التشؽع البيؽلؽجي كبختؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية كبخكتؽكؽؿ
ناغؽيا بذأف الحرؽؿ كتقاسػ السشافع لمفتخة 7171-7107
محكخة مغ األميغ التشفيحؼ
إضافة

أنذطة البخامج كالبخامج الفخعية كالسؽارد السطمؽبة
أكال-

مقجمة

ترف ىحه الػثيقة احتياجات األمانة مغ السػارد لبلضصبلع ببخنامج عسل الفتخة  .2020-2017وتقجم مديجا مغ
-1
التفاصيل عغ السيدانية السقتخحة لؤلمانة في الػثيقة  UNEP/CBD/COP/13/23عمى أساس تقجيخ معجل الشسػ السصمػب
لؤلمانة لفتخة الدشتيغ  .2018-2017وتسثل السعمػمات التي تحتػييا الػثيقة أفزل تقجيخات األمانة فيسا يتعمق بأولػيات العسل
في الدشػات األربع القادمة في الفتخة 2020-2017؛ وىي ال تدال تسثل "عسبل جاريا" ،وسػف تدتسخ في التصػر في ضػء
السقخرات الستػقع أن يعتسجىا مؤتسخ األشخاف في اجتساعو الثالث عذخ ،ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في
بخوتػكػل قخشاجشة في اجتساعو الثامغ ،ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في بخوتػكػل ناغػيا في اجتساعو الثاني،
فزبل عغ التصػرات السدتقبمية في عسمية االتفاقية.
الذعب والػحجات التابعة لؤلمانة .وتُعخض السعمػمات الخاصة بأنذصة
-2
وتشقدع الػثيقة إلى أجداء تتػافق مع مختمف ُ
البخامج باستخجام نسػذج قياسي.

*

.UNEP/CBD/COP/13/1

**

.UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/1

***

.UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/1/Rev.1
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وستدتجيب األنذصة السزصمع بيا لمسصالب واألولػيات السحجدة في إشار الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي
-3
 2020-2011وأىجاف أيذي العذخيغ والخصة االستخاتيجية لمدبلمة األحيائية  .2020-2011ويسكغ االشبلع عمى مديج مغ
السعمػمات بذأن مكػنات الججول في الػثيقة  ،UNEP/CBD/COP/13/23/Add.2التي تعخض التكاليف التفريمية لسذاريع
السقخرات السشبثقة عغ اجتساعات ما بيغ الجورات التي عقجت في  ،2016-2015فزبل عغ التكمفة التقجيخية لمسقخرات الدابقة
لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األش اخف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػل السقخر تشفيحىا مغ خبلل صشاديق شػعية في الفتخة
.2020-2017
ويتزسغ قدع اإلدارة الذاممة مغ كل بخنامج السػارد ،بخبلف السػضفيغ ،السخررة مغ السيدانية األساسية لمبخنامج
-4
ككل .ويتزسغ ذلظ بشػدا مثل االستذارييغ والدفخ واجتساعات الخبخاء والسعجات .وىحا يعكذ حقيقة أن السدؤولية عغ ىحه
السقخرات تقع عمى عاتق مجيخ البخنامج ولجشة اإلدارة التابعة لؤلمانة .وقج ُنطست األمانة وفقا ليحه الخصػط مغ أجل الحفاظ
عمى القجر البلزم مغ السخونة الحؼ ُيسكشيا مغ تمبية احتياجات ىحه العسمية بفعالية .كسا يتزسغ قدع اإلدارة الذاممة أيزا وصفا
لمخوابط الخارجية الخئيدية التي سيكػن البخنامج عمى اترال مباشخ بيا مغ أجل االضصبلع باألنذصة السحكػرة .وتخد
االختراصات الستعمقة بكل أنذصة اإلدارة ىحه في السادة  24مغ االتفاقية ،فزبل عغ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي
 2020-2011وأىجاف أيذي والخصة االستخاتيجية لمدبلمة األحيائية  .2020-2011ويتع تزسيغ ىحه األىجاف في إشار
الذعب عشج االقتزاء.
ُ

ثانيا -ججاكؿ مؽجدة حدب بخامج العسل
ألف-

(أ)

مكتب األميؼ التشفيحي

اإلدارة الذاممة

نط ر ر ر ر رخة عامر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ررى يقررػم األمرريغ التشفيررحؼ ،بسدرراعجة مررغ نائررب األمرريغ التشفيررحؼ ولجشررة اإلدارة بتررػفيخ التخصرريط االسررتخاتيجي لؤلمانررة

السدؤوليات

وإدارتيا لزسان فعاليتيا في دعع األشخاف .ويكفل مكتب األميغ التشفيحؼ التشديق الفعرال ألنذرصة األمانرة ويخصرج

التقجم السحخز في تشفيح بخنامج عسل األمانة ،تسذيا مع اإلشار التذغيمي متػسط األجل ومقخرات مؤتسخ األش اخف
واجتساع ررات األشر رخاف .كس ررا يت ررػلى مكت ررب األم رريغ التشفي ررحؼ أيز ررا السد ررؤولية ع ررغ الخ ررجمات القانػني ررة السؤسد ررية
ويزررسغ اتدررا االجتساعررات الستدامشررة ،وتشطرريع العسررل واتدررا اإلجرخاءات بيررجف تحدرريغ كفرراءة وفعاليررة العسميررات
واليياكررل بسػجررب االتفاقيررة والبخوتػكررػليغ .كسررا يزررع وح رجة لمسدرراعجة فرري دمررج عسميررات اإلبرربل عبررخ االتفاقيررة

والبخوتػكػليغ والتخكيد عمى تحديغ رصج واستعخاض تشفيح االتفاقيرة .وتقرع وحرجة دعرع األمانرة أيزرا تحرت إشرخاف

مكتب األميغ التشفيحؼ.

الذررعب وأؼ مررغ األعزرراء الررحيغ
لجشػػة اادارة :تقررجم المجشررة ،الترري يت أخسرريا األمرريغ التشفيررحؼ ،وتتكررػن مررغ رؤسرراء ُ

يختررارون السذرراركة فييررا السذررػرة إلررى األمرريغ التشفيررحؼ مررغ خرربلل عسميررة جساعيررة لرررشع الق رخار بذررأن التخصرريط
االستخاتيجي ،والقزايا التذغيمية وتحجد األولػيات لئلدارة الفعالة لمعسل في األمانة وتشفيحه.

كسا تقع وضائف شعبة خرجمات الذرؤون اإلداريرة والساليرة والسرؤتسخات ،والػحرجة القانػنيرة والحكػميرة الجوليرة ،ووحرجة
الخصج واالستعخاض واإلببل  ،ووحجة دعع األمانة ،تحت مكتب األميغ التشفيحؼ مباشخة.

الػالية

السادة  24مغ االتفاقية؛ والسادة  31مغ بخوتػكػل قخشاجشة؛ والسادة  28مغ بخوتػكػل ناغػيا ومقخرات مؤتسخ
األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ ،والتػصيات الرادرة عغ الييئة الفخعية

لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية والييئة الفخعية لمتشفيح حدب االقتزاء.
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األىجاف الػضيفية

 1-1تيديخ عقج اجتساعات االتفاقية والبخوتػكػليغ الستعخاض التشفيح وصشع القخار.
 2-1تحديغ كفاءة وفعالية العسميات واليياكل بسػجب االتفاقية والبخوتػكػليغ.
 1-5تيدرريخ اسررتعخاض وتقيرريع اإلجرخاءات الػششيررة واإلقميسيررة وغيخىررا ،وخاصررة األىررجاف والسؤشرخات السحررجدة وفقررا

لمخصط االستخاتيجية ،في تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي واالمتثال لبخوتػكػلييا.
 2-5رصج وتقييع التشػع البيػلػجي.
 1-6اإلدارة والتخصيط االستخاتيجي لتحقيق أقرى قجر مغ الفعالية في األمانة.

الشتائج الستػقعة

 -1تدويج االتفاقية ،وبخوتػكػلييا وىيئاتيا الفخعية بالخجمات والجعع البلزم لعقج االجتساعات الخسسية.
الؽسػػػػائل :اإلشر رخاف عم ررى تحزر رريخ السد ررائل السػض ررػعية والمػجدر ررتية لمسؤتسخات/االجتساع ررات ،ونط ررع االعتسر رراد
والتدجيل؛ وتػزيع الػثائق؛ والتفاوض بذأن اتفاقات الحكػمة السزيفة؛ وحذج السػارد البذخية والسالية.

اانجػػػازات الستؽقعػػػة :حد ررغ تشط رريع وخ ررجمات اجتساع ررات االتفاقي ررة والبخوتػك ررػليغ؛ واعتس رراد وتد ررجيل السش ررجوبيغ،

وتسػيميع حدب االقتزاء؛ وتقجيع الػثائق في األوقات السحجدة.

 -2تشفيح بخنامج األمانة وتسثيل األمانة في ىيئات األمع الستحجة والسشطسات األخخػ ذات الرمة.
الؽسػػائل :تصررػيخ بخنررامج عسررل األمانررة شػيررل األجررل (مررع التخكيررد عمررى القزررايا الترري تتصمررب التشدرريق وتختيبررات

تعاون بيغ البخامج في األمانة ومع الييئات والسشطسات ذات الررمة ،بسرا فري ذلرظ عرغ شخيرق إبرخام مرحكخات تفراىع
أو محك اخت تعاون).

اانجػػازات الستؽقعػػة :سياسررة لمتخصرريط االسررتخاتيجي؛ وإدمرراج برخامج عسررل االتفاقيررة والبخوتػكررػليغ فرري بررخامج عسررل
الييئات والػكاالت الجولية ذات الرمة؛ والتعاون الفعال مع ىحه الػكاالت والييئات.

 -3إرسررال مقررخرات األش رخاف بذرركل فعررال إلررى السشطسررات والسررؤتسخات الجوليررة ذات الرررمة وغيخىررا مررغ الفعاليررات
وإدراج نتائج تمظ السشطسات والسؤتسخات الجولية في عسميات االتفاقية والبخوتػكػليغ ،حدب االقتزاء.

الؽسائل :السخاسبلت؛ والسذاورات مع رؤساء البخامج والسشطسات (بسا في ذلظ االتفاقيات األخخػ)؛ والسذاركة فري
االجتساعات ذات الرمة؛ والبيانات السكتػبة.

اانجػػازات الستؽقعػػة :اتدرراع نصررا االشرربلع فرري ىيئررات االتفاقيررة والبخوتػكررػليغ والعسميررات ذات الرررمة؛ وتعديررد

التعاون مع االتفاقيات والسشطسات والسبادرات الجولية األخخػ.

 -4إدارة األمانة بكفاءة وفعالية ،لتمبية احتياجات االتفاقية وبخوتػكػلييا وىيئاتيا الفخعية والعسميات ذات الرمة.
الؽسػػائل :تػضيررف وتػزيررع السررػضفيغ لتمبيررة االحتياجررات واألولػيررات الستصررػرة؛ واإلش رخاف السررالي؛ وتشطرريع ورئاسررة
لجش ررة اإلدارة التابع ررة لؤلمان ررة؛ وتشد رريق البر رخامج؛ واإلشر رخاف عم ررى تشفي ررح الدياس ررات واإلجر رخاءات السالي ررة والستعمق ررة

بالسػضفيغ في األمانة (في إشار قػاعج ولػائح األمع الستحجة) ،وتحجيج السيام وتػزيع السدؤوليات في األمانة بذأن
القزايا التي تشذأ خبلل فتخة ما بيغ الجورات مغ الييئات الفخعية.

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

 -5إدارة تجفق السعمػمات إلى األمانة بذكل سميع.
الؽسائل :تدجيل وتتبع ومتابعة جسيع السخاسبلت؛ وصيانة نطرام حفرع الس اخسربلت ،ونطرام إدارة الدرجبلت ،ونطرام

اإلخصار والسشتجيات اإللكتخونية السعشية بالسدائل السػضػعية.

اانجازات الستؽقعة :الخد عمى السخاسبلت في الػقت السشاسب ونذخ السعمػمات عمى الجسيػر السعشي.
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 -6تسػيل عسل األمانة عمى نحػ كاف.
الؽسػػائل :إعررجاد ميدانيررة تتػقررع احتياجررات ىيئررات االتفاقيررة والبخوتػكررػليغ؛ والدررعي إلررى الحرررػل عمررى مدرراىسات

لمر ررشاديق االس ررتئسانية لبلتفاقي ررة والبخوتػك ررػليغ لؤلنذ ررصة اإلض ررافية السػاف ررق عميي ررا (الر ررشاديق االس ررتئسانية BE
و BHو ،)BXومذرراركة األش رخاف مررغ البمررجان الشاميررة والسجتسعررات األصررمية والسحميررة (الرررشجوقان االسررتئسانيان

 BZو)VB؛ واإلشخاف عمى إعجاد مذاريع لؤلنذصة التكسيمية.

(ب)

اانجازات الستؽقعة :تأميغ التسػيل الصػعي لؤلنذصة السػافق عمييا في االتفاقية وبخوتػكػلييا.

تشديق العسميات -دعع األمانة

نط ر ر ر ر رخة عامر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ررى يشررػب عررغ األمرريغ التشفيررحؼ ويشد ررق العسميررات اليػميررة والذررؤون اإلداري رة لؤلمان ررة بسررا فرري ذلررظ تشدرريق العسمي ررات

السدؤوليات

واألنذصة الحكػمية الجولية فري إشرار االتفاقيرة ،ويعسرل بررفتو أميشرا لسرؤتسخ األشرخاف ،ويقرػم بالتػاصرل مرع وفرػد

ومدررؤولي السشطسررات الحكػميررة الجوليررة بذررأن العسميررات الحكػميررة الجوليررة وتقررجيع السذررػرة ليررع؛ ويعسررل عمررى حذررج

دعع السػضفيغ إلعجاد وثائق األمانة وتقجيع اإلرشاد والتػجيو لمسػضفيغ بذأن محتػػ الػثائق .ويتػلى ميسة تشديق
اإلحاشررات ،وجررجاول السػاعيررج ومررا إلررى ذلررظ .ويسثررل األمرريغ التشفيررحؼ فرري االجتساعررات وحمقررات العسررل والسررؤتسخات
ذات الرررمة ببخن ررامج عس ررل األمانررة بس ررا ف رري ذلررظ تق ررجيع السذ ررػرة بذررأن الدياس ررات إل ررى األمرريغ التشفي ررحؼ وتشد رريق
األنذرصة االسررتخاتيجية وأنذرصة التخصرريط برريغ مختمرف وحررجات األمانرة حررػل العبلقررة بريغ خصررط العسرل فيسررا يتعمررق

بالقزايا الشاشئة.

الشتائج الستػقعة

تشديق فعال لمعسل في األمانة والتشطيع الكفء/الشاجح لجسيع اجتساعات االتفاقية وبخوتػكػلييا بسا في ذلظ غيخىرا
مغ االجتساعات وحمقات العسل الحكػمية الجولية التي تعقج ما بيغ الجورات.

الخوابط/الذر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رخاكات السررجيخ التشفيررحؼ لبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة وكبررار مررػضفي األمررع الستحررجة؛ والرػزراء وغيررخىع مررغ رؤسرراء الػفررػد؛

الخارجية

ومسثمػ الحكػمات؛ ومسثمػ أمانات االتفاقيات األخخػ؛ والجيات الفاعمة الخئيدية األكاديسية وغيخ الحكػمية.

الػضائف السػافق عمييا

األمرريغ التشفيررحؼ (مدرراعج أمرريغ عررام)؛ نائررب األمرريغ التشفيررحؼ (مررج)1-؛ مدرراعج خرراص لؤلمرريغ التشفيررحؼ (ف)3-؛

السػارد السصمػبة

 -1تكاليف السػضفيغ:

مداعج لذؤون السػضفيغ (خ ع)6-؛ مداعج لذؤون اإلعبلم (خ ع)6-؛ مداعج لذؤون البحػث (خ ع.)6-
 1 859 200 :2017دوالر

 1 905 100 :2018دوالر

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

 180 000 :2018دوالر

 -3االستذاريػن:
 20 000 :2017دوالر

 20 000 :2018دوالر

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

 120 000 :2018دوالر

 -5السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي:
 10 000 :2017دوالر

 10 000 :2018دوالر
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(ج)

السذػرة والجعع القانػنيان

الذرعب ،مدرؤولية تشدريق جرجاول
نطر ر ر ر ر ر رخة عامر ر ر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ر ر ررى تتػلى الػحجة السعشية بالذؤون القانػنية والحكػمية الجولية ،باالتفا مع رؤساء ُ

السدؤوليات

أعسال مؤتسخ األشخاف ،ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ والييئات الفخعية .وتعسرل

الػحررجة عمررى ضررسان اتدررا االجتساعررات الستدامشررة ،وتشطرريع العسررل واتدررا اإلج رخاءات بيررجف تحدرريغ كف رراءة
وفعالية العسميات واليياكل بسػجب االتفاقية والبخوتػكػليغ في تحقيق التكامل التام .وتكفل الػحجة أيزا االتدا

القانػني عبخ األمانة وتقجم السذػرة القانػنية إلى جسيع السػضفيغ في عسميع.

الشتائج الستػقعة

( )2تقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ لؤلمانة ،واالتفاقية وبخوتػكػلييا.
الؽسائل :اإلشرخاف عمرى تقرجيع السذرػرة والرجعع القرانػنييغ بذرأن القزرايا الستعمقرة بأنذرصة األمانرة وتذرغيل/تشفيح
االتفاقيررة وبخوتػكػلييررا .واإلش رخاف عمررى اس ررتعخاض القزررايا القانػنيررة ذات الرررمة ،وإعررجاد اإلخص ررارات واآلراء

القانػنية ،وتقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ بصخائق أخخػ حدب الحاجة.

الؽالية :السػاد ( 42-1والسخفقات) مغ االتفاقية ،والسادة  31مغ بخوتػكػل قخشاجشة؛ والسادة  28مغ بخوتػكػل

ناغػير ر ر ررا؛ ومقر ر ر ررخرات مر ر ر ررؤتسخ األش ر ر ر رخاف  ،1/10و ،2/10و ،5/10و ،9/10و ،11/10و ،14/10و،29/10

و45/10
الؽسائل:


تقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ إلى ىيئات االتفاقية وبخوتػكػلييا



تشطيع ودعع االجتساعات التي تعقج في إشار االتفاقية وبخوتػكػلييا



تقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ إلى األمانة



إجخاء بحػث وتحميبلت قانػنية



استعخاض مقخرات وعشاصخ مقخرات مؤتسخ األشخاف واقتخاح سحبيا



تحفيررد مبررادرات بشرراء القررجرات مررع الذررخكاء بذررأن االسررتعجاد القررانػني لتحقيررق أىررجاف أيذ ري لمتشررػع

البيػلػجي
اانجازات الستؽقعة:


تقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ إلى ىيئات االتفاقية وبخوتػكػلييا



تشطيع االجتساعات ودعسيا في إشار االتفاقية وبخوتػكػلييا



تقجيع السذػرة والجعع القانػنييغ إلى األمانة



إجخاء بحػث وتحميبلت قانػنية



استعخاض وسحب مقخرات وعشاصخ مقخرات مؤتسخ األشخاف



تحفيررد مبررادرات بشرراء القررجرات مررع الذررخكاء مسررا يدررفخ عررغ أدوات ومبررادغ تػجيييررة لررجعع االسررتعجاد

القانػني لتحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي

األنذصة:

طخيقة تذغيل الهيئة الفخعية لمتشفيح كآليات دعػ استعخاض التشفيح

الػحر ررجة السعشير ررة بالذر ررؤون تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  9/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 5

القانػني ر ر ر ر ر ر ررة والحكػمي ر ر ر ر ر ر ررة مػاص ررمة تص ررػيخ أداة تتب ررع السق ررخرات م ررع م اخع رراة أؼ آراء أو تعميق ررات تق ررجميا األشر رخاف والحكػم ررات األخ ررخػ،
الجولية
ومػاصمة استعخاض مقرخرات مرؤتسخ األشرخاف التري اتُخرحت مشرح االجتسراع األول حترى االجتسراع الدرابع ،فزربل
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ع ررغ مق ررخرات االجتس رراعيغ العاش ررخ والح ررادؼ عذ ررخ ،وتق ررجيع تح ررجيث ع ررغ ذل ررظ إل ررى الييئ ررة الفخعي ررة لمتشفي ررح ف رري
اجتساعيا الثاني مغ خبلل:
( )1تشقرريح وفحررز جررػدة اسررتعخاض مقررخرات االجتسرراعيغ الثررامغ والتاسررع لسررؤتسخ األش رخاف وإج رخاء التعررجيبلت
البلزمرة عمررى عسميررة إدخرال البيانررات فرري أداة تتبرع السقررخرات؛ ( )2اسررتعخاض مقرخرات مررؤتسخ األشرخاف مررغ أول
اجتسرراع لررو وحتررى الدررابع ،وكررحلظ السقررخرات الترري اتخررحت فرري االجتسرراعيغ العاشررخ والحررادؼ عذررخ باسررتخجام
السعاييخ الستفق عمييا ،والجروس السدتفادة مغ استعخاض مقخرات االجتساعيغ الثامغ والتاسع لسؤتسخ األشخاف؛
( )3التحق ررق م ررغ دق ررة االس ررتعخاض م ررغ خ رربلل مذ رراورات م ررع مد ررؤولي البر رخامج ذات الر ررمة؛ ( )4دم ررج نت ررائج
االستعخاض في أداة تتبع السقخرات بالتذاور مع مػضفي تكشػلػجيا السعمػمات في األمانة وبإرشاد مشيع.
تعديد التكامل بيؼ االتفاقية كبخكتؽكؽليها كتشعيػ االجتساعات

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

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

مررغ السررادة  19مررغ االتفاقيررة والسدررائل األخررخػ ذات الرررمة باالتفاقيررة وبخوتػكررػل قخشاجشررة ،لتشطررخ فييررا الييئررة
الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني ومؤتسخ األشخاف في اجتساعو الخابع عذخ؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  00/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 7

مػاصررمة اسررتخجام ،حدررب االقتزرراء ،نُيررج متكاممررة لررجػ اقت رخاح بشررػد جررجاول األعسررال وعسميررات تشطرريع العسررل،
وإعرجاد الػثررائق ،وفرري تخصريط وتشفيررح األنذررصة بريغ الررجورات ،وخاصررة فري تشرراول السجرراالت العامرة الذرراممة لعررجة
قصاع ررات ،مث ررل بش رراء الق ررجرات ،واإلب رربل ال ررػششي ،وإدارة آلي ررات غ ررخف تب ررادل السعمػم ررات ،واالتر ررال والتثقي ررف
والتػعية العامة ،وحذج السػارد واآلليات السالية ،بيجف تحقيق أوجو ترززر لرجػ الشطرخ فري السدرائل والكفراءة فري
العسميات الستعمقة بيحه السجاالت في إشار االتفاقية والبخوتػكػليغ؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  00/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 4

إعررجاد اسررتعخاض أولرري لمخب رخة السكتدرربة مررغ عقررج اجتساعررات متدامشررة ،باسررتخجام السعرراييخ السذررار إلييررا أعرربله،
لتشطخ فيو الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  00/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 5

تعديررد التعرراون برريغ أمانررة اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي والجيررات األخررخػ فرري تشطرريع اجتساعررات إقميسيررة لمتحزرريخ
الجتساعررات مررؤتسخ األش رخاف ودعررػة السررانحيغ إلررى تقررجيع مدرراىسة ماليررة إضررافية إلتاحررة إمكانيررة تشطرريع ىررحه
االجتساعات التحزيخية اإلقميسية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  00/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 07

وضررع ،بالتذرراور مررع السكتررب ،تػصرريات لسررؤتسخ األش رخاف فرري اجتساعررو ال اخبررع عذررخ فيسررا يتعمررق بررالعخوض
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السقجم ررة الستز ررافة االجتس رراع الد ررادس عذ ررخ لس ررؤتسخ األشر رخاف ،وف رري اجتساع ررو الخ ررامذ عذ ررخ فيس ررا يتعم ررق
بالعخوض السقجمة الستزافة االجتساع الدابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
الػضائف السػافق عمييا

ف ،5-مدتذار قانػني أول؛ ف -3-مػضف قانػني (وضيفة شاغخة)
خ ع -6-مداعج لذؤون السػضفيغ (مشرب مذتخك مع مكتب األميغ التشفيحؼ)

م رػارد مررغ خررارج السيدانيررة الرشجكؽ االستئساني BE

األساسية

االجتساعات التحزيخية لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ
:7171-7107

 011 111دكالر أمخيكي

الرشجكؽ االستئساني BZ
االجتساعات التحزيخية لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ -

(مذاركة البمجان الشامية واالقترادات التي تسخ بسخحمة انتقالية)

(د)

:7171-7107

وحجة الخصج واالستعخاض واإلببل

 457 111دكالر أمخيكي

نطر ر ر ر ر ر رخة عامر ر ر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ر ر ررى تتػلى وحجة الخصج واالستعخاض واإلببل السدؤولية عغ جسيع األعسال التي يتع صياغتيا في إشار اليجفيغ

السدؤوليات

الػضيفيغ  1-5و ،2-5ضسغ جسمة أمػر أخخػ ،ومشيا تشطيع وإدارة وتحميل ونقل السعمػمات مغ

االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي والتقاريخ الػششية واستعخاض السعمػمات والسؤشخات
العمسية الستعخاض التقجم السحخز في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  .2020-2011وتذسل
مدؤوليات الػحجة ما يمي ( )1تيديخ عسل األشخاف فيسا يخز التخصيط والخصج واإلببل ؛ ( )2تيديخ

االستعخاض العمسي لمتقجم السحخز في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011؛ ( )3تشطيع

وإدارة السعمػمات التي تقجميا األشخاف مغ خبلل التقاريخ الخسسية؛ ( )4تحميل السعمػمات التي تقجميا

األشخاف؛ ( )5نقل السعمػمات وتحميبلت السعمػمات التي تقجميا األشخاف؛ ( )6االشتخاك مع العسميات األخخػ

والذخكاء في الخصج والتقييع.

األنذصة:
وحجة الخصج واالسرتعخاض

واإلببل

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

البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

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

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

لجعع تشفيح االتفاقية والخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  ،2020-2011وتقجيع تقخيخ إلى الييئة الفخعية

لمتشفيح في اجتساعيا الثاني؛

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

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

الفخعية لمتشفيح لتشطخ فييا؛
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اابالغ الؽطشي

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

إتاحة السبادغ التػجييية ،بسا في ذلظ نساذج اإلببل لمتقخيخ الػششي الدادس لؤلشرخاف بالمغرات الخسرسية الدرت
لؤلمررع الستحررجة فرري مػعررج أقررراه  31مررارس/آذار  ،2017بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات
التابعة لبلتفاقية واألداة الصػعية لئلببل عمى اإلنتخنت؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  01/0إلى مؤتسخ األط اخؼ ،الفقخة (7ب)

مػاصمة تصػيخ األداة الصػعية لئلببل عمى اإلنتخنت بيجف مػاءمتيا تسامرا مرع نسراذج اإلبربل لمتقخيرخ الرػششي

الدادس ،في مػعج أقراه  31مارس/آذار 2017؛

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

وضررع الررريغة الشيائيررة لمررجليل السخجعرري لمتقخيررخ الررػششي الدررادس ،مررع م اخعرراة جسمررة أمررػر مررغ بيشيررا العشاصررخ

األخررخػ ذات الرررمة ،واإلرشررادات بذررأن مرررادر البيانررات السذررتخكة ،والسؤش رخات وغيخىررا مررغ السعمػمررات ذات
الرررمة الترري تقررجميا أمانررات االتفاقيررات األخررخػ الستعمقررة بررالتشػع البيػلررػجي وفخيررق االترررال السعشرري باالتفاقيررات
الستعمقة بالتشػع البيػلػجي ،وإتاحتيا مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات التابعة لبلتفاقية وغيخىا مغ الػسائل؛

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

تشطرريع ،بالتعرراون مررع الذررخكاء السعشيرريغ والعسميررات ذات الرررمة ،أنذررصة بشرراء القررجرات لررجعع البم رجان الشاميررة ،وال

سيسا أقل البمجان نسػا والجول الجدرية الرغيخة الشاميرة ،وكرحلظ األشرخاف التري تسرخ اقترراداتيا بسخحمرة انتقاليرة،

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

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

قخشاجش ررة وبخوتػك ررػل ناغػي ررا ،بسػاعير رج نيائي ررة مذ ررتخكة لتق ررجيع التق رراريخ بع ررج االجتس رراع الخ ررامذ عذ ررخ لس ررؤتسخ
األشخاف في االتفاقية ،واالجتساع العاشرخ لسرؤتسخ األشرخاف العامرل كاجتسراع لؤلشرخاف فري بخوتػكرػل قخشاجشرة

لمدرربلمة األحيائيررة واالجتسرراع ال اخبررع لسررؤتسخ األش رخاف العامررل كاجتسرراع لؤلش رخاف فرري بخوتػكررػل ناغػيررا بذررأن

الحرػل عمى السػارد الجيشية والتقاسع العادل والسشرف لمسشافع الشاشئة عغ استخجاميا ،في عام 2020؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  01/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة (8ب)

وضع مقتخحات لسػاءمة اإلببل الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػلييا ،واإلببل عغ التقجم السحخز إلى الييئرة

الفخعيررة لمتشفيررح فرري اجتساعيررا الثرراني ،مررع األخررح بعرريغ االعتبررار نيررج مذررتخك لذرركل التقرراريخ الػششيررة فرري إشررار

االتفاقية وبخوتػكػلييا؛

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

وضع مقتخحات لسػاءمة اإلببل الػششي بسػجب االتفاقية وبخوتػكػلييا ،واإلببل عغ التقجم السحخز إلى الييئرة

الفخعيرة لمتشفيرح فري اجتساعيرا الثراني ،مرع األخرح بعرريغ االعتبرار الرجمج الترجريجي لتدرييبلت اإلبربل الستاحرة فرري
آلية غخفة تبادل السعمػمات ،وغخفة تبادل معمػمات الدبلمة األحيائيرة وغخفرة تبرادل السعمػمرات بذرأن الحررػل

وتقاس ررع السش ررافع ،بس ررا ف رري ذل ررظ حد ررابات مػح ررجة لمسد ررتخجميغ ،وبػاب ررة واح ررجة لمػص ررػل إل ررى التق رراريخ لك ررل م ررغ
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الررركػك الثبلثررة ،وتػسرريع وترررسيع مذررتخكيغ لجسيررع التقرراريخ الػششيررة ،ونطررام مػحررج لتحميررل وعررخض تقررجيسات

التقاريخ الػششية؛

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

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

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

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

االتفاقيات ،بسا في ذلظ الشطخ في االحتساالت التالية( :أ) مجسػعرات مػحرجة مرغ السؤشرخات ،حدرب االقتزراء؛

(ب) وحجات إببل مػحجة بذأن القزايا السذتخكة؛ (ج) قابمية التذغيل البيشي إلدارة السعمػمات ونطرع اإلبربل ؛

(د) تشديق األدوات لئلببل الػششي؛

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

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

آثػػار نتػػائج ااصػػجار الخابػػع مػػؼ التؽقعػػات العالسيػػة لمتشػػؽع البيؽلػػؽجي كالتقػػاريخ ذات الرػػمة ،بسػػا فػػي ذلػػغ مػػا لتعم ػ بتعسػػيػ التشػػؽع
البيؽلؽجي عبخ مختمف القطاعات

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

دعع األشخاف في مجال تبرادل الخبرخات وأفزرل السسارسرات ود ارسرات الحالرة بذرأن تعسريع التشرػع البيػلرػجي فري

القصاع ررات ووض ررع إرش ررادات سياس رراتية ش رراممة ،وذل ررظ بالتع رراون م ررع مشطس ررة األغحي ررة والد ارع ررة لؤلم ررع الستح ررجة،
ومشطسة الدياحة العالسية والسشطسات األخخػ ذات الرمة؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،0/09الفقخة (9د)()7

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

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

االسررتسخار فرري السذرراركة مررع الذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة فرري تحزرريخ أؼ مشتجررات لمتػاصررل تتعمررق
بشذ رخة التػقعررات العالسي ررة لمتشررػع البيػلررػجي الت رري تيررجف إل ررى إضيررار مدرراىسة الذ ررعػب األصررمية والسجتسع ررات

السحمية في تحقيق أىجاف أيذي لمتشرػع البيػلرػجي بغيرة ضرسان أن رؤػ ومسارسرات ومعرارف الذرعػب األصرمية

والسجتسعات السحمية تؤخح بالكامل في االعتبار؛

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

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

مػاصررمة التعرراون مررع السشبررخ الحكررػمي الررجولي لمعمررػم والدياسررات فرري مجررال التشررػع البيػلررػجي وخررجمات الررشطع
اإليكػلررػجي وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة وغيررخ ذلررظ مررغ الذررخكاء لتعديررد التصررػيخ السشدررق لمبػابررات الحاليررة
لتيدرريخ الحرررػل عمررى أدوات ومشيجيررات دعررع الدياسررات ،فزرربل عررغ د ارسررات الحالررة ذات الرررمة وتقييسررات

استخجام ىحه األدوات وفعاليتيا ،مع مخاعاة القجرات السختمفة واإلمكانيات الخاصة بالبمجان؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/09الفقخة (4د)()7

التع رراون م ررع السشطس ررات ذات الر ررمة ف رري تجسي ررع معمػم ررات ع ررغ أدوات دع ررع تشفي ررح الخص ررة االس ررتخاتيجية لمتش ررػع

البيػلػجي  ،2020-2011بسا في ذلظ تمظ السجاالت التي جرخػ فييرا تحجيرج الثغرخات ،وعمرى وجرو الخررػص
شخئررق تقيرريع الررجوافع وراء تغيررخ الدررمػك والح رػاجد الشاشررئة عشيررا ،واسررتخاتيجيات التدررػيق االجتسرراعي ،وتقشيررات
ا
اإلشخاك والعسميات التذاركية واآلليات الخامية إلى تعديد وضع الحػافد االجتساعية واألخبلقية واالقترادية ،مع

م اخعرراة الفررخو الثقافيررة واالجتساعيررة االقترررادية فيسررا برريغ البمررجان واألقرراليع ،لمشرراس مررغ أجررل اإلدارة السدررتجامة
لمتشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية؛

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

دعػة األشخاف ،وخاصة البمجان الشامية ،إلى تقجيع معمػمات عغ أولػياتيا واحتياجاتيا ذات الررمة بتشفيرح السرادة
 12مغ االتفاقية ،وتجسيع ىحه السعمػمات إلرشاد العسل في السدتقبل في إشار االتفاقية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/09الفقخة (4د)()4

وضع ،مغ خبلل فخيق االترال السعشي باالتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي وبالتعاون مع السشطسرات السعشيرة
ٍ
إلعجاد إشار تعاوني معدز إلرشاد عسل االتفاقيات وشخكائيا ولسداعجة األشرخاف فري تحقيرق
األخخػ ،إجخاءات
اليررجف  12مررغ أىررجاف أيذرري لمتشررػع البيػلررػجي ،وتقررجيع اإلج رخاءات إلررى الييئررة الفخعيررة فرري اجتسرراع يعقررج قبررل
االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/09الفقخة (4د)()5

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

أدكات لتقييػ فعالية أدكات الدياسات لتشفيح الخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 7171-7100

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

تجسي ررع وتحمير ررل السعمػم ررات التر رري قر ررجمتيا األشر رخاف وإتاحتير ررا لشط ررخ الييئر ررة الفخعير ررة لمسذ ررػرة العمسير ررة والتقشير ررة

والتكشػلػجية والييئة الفخعية لمتشفيح ،حدب الحالة؛

مؤشخات لمخطة االستخاتيجية لمتشؽع البيؽلؽجي 7171-7100

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،4/09الفقخة (01أ)
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مػاصمة التعاون مع )1( :فخيق الخب اخء السذتخك بريغ الػكراالت السعشري بسؤشرخات أىرجاف التشسيرة السدرتجامة فري
إشار المجشة اإلحرائية لؤلمع الستحجة ،لكي يعكذ الخوابط الستعرجدة بريغ الخصرة االسرتخاتيجية لمتشرػع البيػلرػجي

 2020-2011وأىررجاف أيذرري ال رػاردة فييررا ،وأىررجاف التشسيررة السدررتجامة؛ ( )2واتفاقيررة األمررع الستحررجة لسكافحررة
الترررحخ بذررأن تفعيررل السديررج مررغ مؤش رخات التقررجم الثبلثررة القائسررة عمررى األ ارضرري (االتجاىررات الدررائجة فرري بشيررة
الغصاء األرضي ،واالتجاىات الدائجة في إنتاجية األ ارضري أو أدائيرا ،واالتجاىرات فري مخدونرات الكخبرػن فرػ

األرض وتحتي ررا) السشر ررػص عميي ررا ف رري مق ررخر اتفاقي ررة األم ررع الستح ررجة لسكافح ررة التر ررحخ XX/COP.12؛

( )3والسشب ررخ الحك ررػمي ال ررجولي لمعم ررػم والدياس ررات ف رري مج ررال التش ررػع البيػل ررػجي وخ ررجمات ال ررشطع اإليكػلػجي ررة؛
( )4واالتفاقي ررات األخ ررخػ الستعمقر رة ب ررالتشػع البيػل ررػجي واتفاقي ررة األم ررع الستح ررجة اإلشاري ررة بذ ررأن تغي ررخ السشر رراخ؛
( )5والفخيق العامل السعشي بالسؤشخات الترابع لمسشترجػ الرجولي لمذرعػب األصرمية السعشري برالتشػع البيػلرػجي ،مرغ
أجل تعديد أوجو التززر فيسا يتعمق بتقييسات أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛

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

إعررجاد إرشررادات بذررأن اسررتخجام السؤشر اخت والررشُيج الػششيررة لخصررج التقررجم السحررخز نحررػ بمررػ أىررجاف أيذرري لمتشررػع
البيػلػجي ،وذلظ بالتعاون مع الذرخاكة السعشيرة بسؤشرخات التشرػع البيػلرػجي ،اسرتشادا فري ذلرظ ،حدرب االقتزراء،
إلى تقخيخ فخيق الخبخاء التقشييغ السخررز والػثرائق التري أعرجت لرحلظ ،وإتاحرة ىرحه السعمػمرات مرغ خربلل آليرة

غخفة تبادل السعمػمات؛

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

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

تيدرريخ اسررتعخاض واختبررار األش رخاف لررؤلداة الصػعيررة اإللكتخونيررة الترري يقررػم بتصػيخىررا األمرريغ التشفيررحؼ لعسميررة
التقخيررخ الررػششي الدررادس ،بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل تيدرريخ التذررغيل البيشرري مررع اآلليررات الػششيررة لغخفررة تبررادل

السعمػمات ،وإببل الييئة الفخعية لمتشفيح بسا يتحقق مغ تقجم؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،5/09الفقخة (5ج)()0

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

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

التشؽع البيؽلؽجي كصحة اانداف

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

التعرراون مررع مشطسررة الرررحة العالسيررة والسشطسررات األخررخػ ذات الرررمة بيررجف تعديررد وتيدرريخ تشفيررح ىررحا السقررخر،
بػسائل مغ بيشيا نذخ استعخاض حالة السعارف عمى نصا واسع بالمغات الخسرسية لؤلمرع الستحرجة ،ووضرع حردم
أدوات وأدلرة بذرأن أفزرل السسارسررات (بسرا فري ذلرظ عررغ "الررحة الػاحرجة") ودعرع بشرراء القرجرات ،وكرحلظ السيررام

السحجدة في الفقخة  9مغ السقخر 21/12؛
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تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،6/09الفقخة (9ب)

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

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

تقجيع تقخيخ إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبرل االجتسراع ال اخبرع عذرخ

لسؤتسخ األشخاف؛

مقخرات مؤتسخ األطخاؼ 70/07؛ ك( 7/00الغاية )04؛ ك ،71/01الفقخة 07؛ ك ،37/01الفقخة 79

مػاصررمة الجيررػد السبحولررة فرري إشررار بخنررامج العسررل السذررتخك برريغ األمانررة ومشطسررة الرررحة العالسيررة ،مررغ خرربلل

تػسيع سمدرمة حمقرات العسرل اإلقميسيرة لبشراء القرجرات بذرأن الترخابط بريغ التشرػع البيػلرػجي وصرحة اإلندران ،التري

تعقررج فرري األمرخيكتيغ وأفخيقيررا :بسررا فرري ذلررظ عمررى وجررو الخرررػص :حمقررات العسررل اإلقميسيررة و/أو دون اإلقميسيررة
لبشاء القجرات وفقا لمتقديسات اإلقميسية لسشطسة الرحة العالسية التالية:

 )1جشػب شخ آسيا
 )2غخب السحيط اليادغ
 )3شخ البحخ الستػسط
 )4أوروبا (بسا في ذلظ البمجان التي تسخ اقتراداتيا بسخحمة انتقالية).
تسػيررل عيشرري مررغ مشطسررة الرررحة العالسيررة ،وجامعررة األمررع الستحررجة والذررخكاء اآلخرخيغ فرري بخنررامج العسررل السذررتخك برريغ اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي ومشطسررة
الرحة العالسية ( .)125 000تعييغ مقاول أو استذارؼ لمسداعجة في تصػيخ أدوات ومشيجيات لجعع الدياسات واالحتياجات مغ حيث بشاء القجرات.

التقييػ العمسي لمتقجـ نحؽ أهجاؼ مختارة مؼ أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية 7/71

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

فرري اجتسرراع يعقررج قبررل االجتسرراع ال اخبررع عذررخ لسررؤتسخ األشرخاف ،مررع التخكيررد بذرركل خرراص عمررى األىررجاف الترري
أحررخز فييررا أقررل تقررجم واالسررتفادة مررغ البيانررات والسؤش رخات الستاحررة ال رػاردة فرري تػصررية الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة

العمسيررة والتقشيررة والتكشػلػجيررة  ،13/20حدررب االقتزرراء ،وكررحلظ مرررادر السعمػمررات األخررخػ السدررتخجمة فرري

اإلصررجار ال اخبررع مررغ نذرخة التػقعررات العالسيررة لمتشررػع البيػلررػجي ،ويصمررب كررحلظ أن يعررج األمرريغ التشفيررحؼ خيررارات
لتدخيع التقجم نحػ تحقيق األىجاف التي تع تحجيج أنيا حققت أقل تقجم؛

آثار التقيػيػ الػحي أجػخال السشبػخ الحكػؽمي الػجكلي لمعمػؽـ كالدياسػات فػي مجػاؿ التشػؽع البيؽلػؽجي كخػجمات الػشعػ اايكؽلؽجيػة بذػأف

السمقحات كالتمقيح كإنتاج األغحية لعسل االتفاقية

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

تجسيرع معمػمررات عررغ السبرادرات واألنذررصة الػششيررة ذات الررمة لتذررجيع حفررع السمقحرات واسررتخجاميا السدررتجام،
بس ررا ف رري ذل ررظ السعمػم ررات الر رػاردة ف رري التق رراريخ الػششي ررة ،لتشط ررخ فيي ررا الييئ ررة الفخعي ررة لمسذ ررػرة العمسي ررة والتقشي ررة
والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
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تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،9/71الفقخة 9

اسررتعخاض ،مررع مشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستحررجة ،وبالتعرراون مررع شررخكاء آخ رخيغ ،تشفيررح السبررادرة الجوليررة
لحفرع السمقحرات واسررتخجاميا السدرتجام وإعررجاد مذرخوع خصررة عسرل محجثرة ومبدررصة ،تذرسل بشرراء القرجرات ،تدررتشج
إل ررى التقي رريع وتتز ررسغ أح ررجث السعمػم ررات الستر رػافخة ،لك رري تشط ررخ فيي ررا الييئ ررة الفخعي ررة لمسذ ررػرة العمسي ررة والتقشي ررة

والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،9/71الفقخة 01

تجسيررع وتمخرريز ،بالذ رخاكة مررع السشطسررات السعشيررة والذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة ،السعمػمررات عررغ

السمقحررات والتمقرريح ذات الرررمة بحفررع التشررػع البيػلررػجي واسررتخجامو السدررتجام فرري جسيررع الررشُطع اإليكػلػجيررة ،بسررا
يتجاوز دورىا في الدراعة وإنتاج األغحية لكي تشطخ فييا الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في

اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

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

اسرتخعاء انتبراه مشطسرة األغحيررة والد ارعرة لؤلمرع الستحرجة وىيئررة السرػارد الػراثيرة لؤلغحيرة والد ارعررة التابعرة ليرا إلررى

ىحا السقخر؛

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

تعديد ،عمى سبيل األولػية ،بالتعاون مع السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسات فري مجرال التشرػع البيػلرػجي
وخجمات الشطع اإليكػلػجية ،ومشطسة األغحية والدراعة لؤلمع الستحجة ،والسشطسات األخرخػ ذات الررمة ،الجيرػد
السبحولررة لدررج الثغ رخات فرري البيانررات والقررجرات فرري مجررال رصررج حال رة واتجاىررات السمقحررات والتمقرريح فرري البمررجان

الشامية ،وال سيسا في أفخيقيا؛

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

تحجيج ووضع مقتخحات لتعديد القجرات ذات الرمة بالسمقحات والتمقيح ،والتقييسات اإلقميسية التكسيميرة ،وال سريسا

فرري أفخيقيررا ،مررغ أجررل دمجيررا فرري خصررة العسررل السحجثررة والسبدررصة لمسبررادرة الجوليررة لحفررع السمحقررات واسررتخجاميا

السدتجام السذار إلييا في الفقخة ( )9أعبله؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،9/71الفقخة 05

تجسيررع السعمػم ررات ع ررغ أفزررل السسارس ررات واألدوات وال ررجروس السدررتفادة ذات الر ررمة بخص ررج وإدارة السمقح ررات

والتمقيح وجعميا متاحة مغ خبلل آلية تبادل السعمػمات وغيخىا مغ الػسائل؛

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

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

االسررتسخار فرري السذرراركة فرري العسميررة فرري إشررار المجشررة اإلحرررائية فرري األمررع الستحررجة إلعررجاد مؤشرخات ألىررجاف

التشسية السدتجامة والدعي إلى مػاءمة السؤشخات السقتخحة مع العسل في إشار االتفاقية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،03/71الفقخة 7

دعررع مديررج مررغ التعرراون السعرردز برريغ األوسرراط العمسيررة السترررمة برالسشبخ الحكررػمي الررجولي لمعمررػم والدياسررات فرري
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مجرال التشرػع البيػلرػجي وخرجمات الررشطع اإليكػلػجيرة والييئرة الحكػميرة الجوليرة بذررأن تغيرخ السشراخ العاممرة بذررأن

الد رريشاريػىات والشس رراذج ،فز رربل ع ررغ التع رراون م ررع األوس رراط العامم ررة بذ ررأن رص ررج التش ررػع البيػل ررػجي وبيانات ررو،
واألوساط الدياساتية؛

الػضائف السػافق عمييا

ف 5-التقييسات العمسية والتقشية؛ ف 4-مػضف بخامج – التقاريخ الػششية؛  2خ ع 7-مداعجا بخامج

م رػارد مررغ خررارج السيدانيررة الرشجكؽ االستئساني BE
ااجسالي:7171-7107 :

األساسية

االستذاريػن

:7171-7107

 0 791 711دكالر

 423 000دوالر

سفخ السػضفيغ
 260 000دوالر

:7171-7107
اجتساعات الخبخاء

 80 000دوالر

:7171-7107

حمقات عسل بشاء القجرات
 450 000دوالر

:7171-7107

حمقات عسل أخخػ

 480 200دوالر

:7171-7107
إعجاد/شباعة التقاريخ

 67 000دوالر

:7171-7107
السشذػرات

 30 000دوالر

:7171-7107

باء-

(أ)

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

اإلدارة الذاممة

نطر ر ر ر ر ر ر رخة عام ر ر ر ر ر ر ررة عم ر ر ر ر ر ر ررى اإلشخاف عمى أنذصة شعبة دعع العمػم والدياسات السزصمع بيا مغ خبلل بخامج عسميا ،بسا في ذلظ ضسان

السدؤوليات

تحقيق إنجازات وفي الػقت السشاسب وفعالة مغ حيث التكمفة مغ خبلل شعبة الجعع والتػاصل الفعال مع

الػالية

الؽالية:

الذعب األخخػ.
ُ

تقجيع الجعع لبلتفاقية وبخوتػكػلييرا مرغ خربلل (أ) ترػفيخ التحمريبلت العمسيرة والتقشيرة لتيدريخ عسميرة صرشع القرخار
والتشفي ررح؛ (ب) تق ررجيع ال ررجعع لتشفي ررح البخوتػك ررػليغ؛ (ج) دم ررج الحر ررػل وتقاس ررع السش ررافع ،والد رربلمة األحيائي ررة
والسعرارف التقميجيررة واالسررتخجام السررألػف السدررتجام فرري عسررل االتفاقيررة؛ (د) تررػفيخ مررجخبلت لمعسميررات الستكاممررة

عمى الشصا األمانة بأكسميا.

األىجاف الػضيفية

 3-1تقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقشي وعمسي لتيديخ عسمية صشع القخار.
 4-3تػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ.
األنذطة اارشادية
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 3-2-1تحجيج بشػد ججول األعسال التي يسكغ أن تدتفيج مغ مشاقذات القزايا بالقخب فري اجتساعرات مرؤتسخ
األشخاف ومؤتسخ األش اخف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ والييئات الفخعية

 2-1-2تعديد دمج التشػع البيػلػجي في ىيئة العسميات الخئيدية محجدة القصاع

الخوابط/الذخاكات الخارجية

مكترب الييئرة الفخعيررة لمسذرػرة العمسيرة والتقشيررة التكشػلػجيرة؛ ومكتررب مرؤتسخ األشرخاف السعشرري باألفخقرة العاممررة،
واألش رخاف؛ وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة؛ والفخيررق االستذررارؼ العمسرري والتقشرري؛ واألمانررة وفخيررق االسررتعخاض

العمسرري والتقشرري التفاقيررة رامدررار؛ وأمانررة اتفاقيررة األمررع الستحررجة اإلشاريررة بذررأن تغيررخ السشرراخ ،والييئررة الفخعي رة
لمسذررػرة العمسيررة والتقشيررة والتكشػلػجيررة التابعررة ليررا؛ وأمانررة اتفاقيررة األمررع الستحررجة لسكافحررة الترررحخ ،والمجشررة

السعشيررة بتشفيررح اسررتعخاض االتفاقيررة والمجشررة السعشيررة بررالعمػم والتكشػلػجيررا التررابعتيغ ليررا؛ وأمانررة اتفاقيررة التجررارة
الجولية بأنػاع الحيػانات والشباتات البخية السيجدة براالنقخاض ولجشتيرا السعشيرة بالشباترات؛ ومخكرد تشسيرة األ ارضري

الجافررة الت ررابع لبخن ررامج األمررع الستح ررجة اإلنس ررائي؛ ومشتررجػ األم ررع الستح ررجة السعشرري بالغاب ررات؛ ومشطس ررة األغحي ررة
والدراعة؛ والييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشراخ؛ والسشطسرة العالسيرة لررحة الحيرػان؛ ومشطسرة الررحة

العالسية؛ والسشتجػ الحكػمي الرجولي لمعمرػم والدياسرات السعشري برالتشػع البيػلرػجي وخرجمات الرشطع اإليكػلػجيرة؛
وىيئررات األمررع الستحررجة األخررخػ؛ والسشطس رات الحكػميررة الجوليررة األخررخػ؛ والمجشررة العالسيررة لمسشرراشق السحسيررة

التابعرة لبلتحراد الرجولي لحفرع الصبيعرة ،وفخيرق الستخررريغ السعشري براألنػاع الغازيرة الترابع لمجشرة بقراء األنرػاع
فر رري االتحر رراد؛ والسخفر ررق العر ررالسي لسعمػمر ررات التشر ررػع البيػلر ررػجي؛ والسشطسر ررة الجولير ررة السعشير ررة بالد ارعر ررة والعمر ررػم

البيػلػجيرة؛ ومشطسرة التجرارة العالسيرة؛ ومخفرق تشسيرة التجرارة القياسرية؛ وىيئرة حفرع الجردر؛ ومجسػعرات الترراري

الصبيعرري والحررجائق الشباتيررة؛ واتفاقيررة الترخاث العررالسي ،وبخنررامج اإلندرران والسحرريط الحيررػؼ لميػندرركػ؛ ومحسيررات

السحرريط الحيررػؼ؛ واتفاقيررة األنرػاع السيرراجخة؛ والذرربكات اإليكػلػجيررة اإلقميسيررة؛ والسجتسعررات السحميررة واألصررمية،

والسشطس ررات غي ررخ الحكػمي ررة الجولي ررة السعشي ررة ب ررالحفع مث ررل مشطسر رة حف ررع الصبيع ررة؛ والسشطس ررة الجولي ررة لمحف ررع؛

والسشطسررة الجوليررة لحفررع الشباتررات والحيػانررات ،والسشطسررة الجوليررة لحسايررة الصيررػر ،والرررشجو العررالسي لحسايررة

الصبيعة؛ ومعيج السػارد العالسية؛ والسشطسرة الجوليرة لؤل ارضري الخشبرة وغيخىرا مرغ السشطسرات السختررة برالعمػم
والتكشػلػجيا ،بسا في ذلظ ،عمى وجو الخرػص ،الييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشاخ.

الػضائف السػافق عمييا

مج 1-مػضف رئيدي؛ خ ع 5-مداعج لذؤون السػضفيغ

السػارد السصمػبة

 -1تكاليف السػضفيغ:

(شاممة ما سبق وجسيع تكاليف السػضفيغ في السيدانية األساسية في إشار بخامج العسل):

 4 266 900 :2017دوالر

 4 362 600 :2018دوالر

 -2اجتساعات الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية (:)2
 310 000 :2017دوالر

 500 000 :2018دوالر

 -3اجتساعات الفخيق العامل السعشي بالسادة (8ؼ)
 250 000 :2017دوالر
 -4اجتساعات مكتب الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية:
 35 000 :2017دوالر

 35 000 :2018دوالر

 -5اجتساعات لجشة االمتثال (بخوتػكػل الدبلمة األحيائية ( )2وبخوتػكػل ناغػيا ())1
 45 000 :2017دوالر
 -6االستذرراريػن

 75 000 :2018دوالر

(شرراممة الستررخجسيغ لغخفررة تبررادل معمػمررات الدرربلمة األحيائيررة وغخفررة تبررادل السعمػمررات بذررأن الحرررػل وتقاسررع
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السشافع)

 70 000 :2017دوالر

 70 000 :2018دوالر

 -7الدفخ في ميام رسسية:
 165 000 :2017دوالر

 165 000 :2018دوالر

 -8السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي
 50 000 :2017دوالر

 50 000 :2018دوالر

مر رػارد م ررغ خ ررارج السيداني ررة الرشجكؽ االستئساني BZ

األساسية

اجتساعات الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية (مذاركة البمجان الشامية واالقتررادات التري تسرخ

بسخحمة انتقالية)

(ب)

 5 474 111 :7171-07107دكالر أمخيكي

نطخة عامة عمى بخامج عسل شعبة دعع العمػم والدياسات

نط ر ر رخة عامر ر ررة عمر ر ررى (أ) تيديخ وضع الدياسات مغ قبل األشخاف ،مع األخح بعيغ االعتبار أىجاف االتفاقية وبخوتػكػلييا التشفيحييغ؛

السدؤوليات

(ب) تػفيخ مجخبلت عمسية وتقشية مػضػعية في االجتساعات الستدامشة لسؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل

كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ؛ والعسميات عمى نصا األمانة،

(ج) تيديخ استعخاض وتقييع اإلجخاءات الػششية واإلقميسية وغيخىا ،وخاصة األىجاف والسؤشخات السحجدة في الخصط
االستخاتيجية ،في تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛ بسا في ذلظ الدبلمة األحيائية؛

(د) تػفيخ مجخبلت مػضػعية حػل القزايا الستعمقة بالييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية ،وبشاء

القجرات ،وتبادل السعمػمات ،والقزايا العمسية والتقشية ،والتػعية والسذاركة العامة ولجان االمتثال؛

(ه) تشطيع وخجمة الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية ،والفخيق العامل السعشي بالسادة (8ؼ) واألحكام
السترمة بيا ،واجتساعات مؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ؛

(ج) وحجة الحفع واالستخجام السدتجام:
الؽالية:

تصػيخ وتشديق السجخبلت والتحميبلت العمسية والتقشية لجعع األشخاف وأصحاب السرمحة ،والعسميات الحكػمية الجولية
ذات الرمة والسشطسات الذخيكة في صشع القخار وتشفيح اتفاقية التشػع البيػلػجي مغ خربلل خصتيرا االسرتخاتيجية لمتشرػع

البيػلػجي

مدؤكليات الؽحجة:
(أ) تشد رريق العس ررل العمس رري والتقش رري الستعم ررق بالخص ررة االس ررتخاتيجية لمتش ررػع البيػل ررػجي ،وأى ررجافيا باإلش ررارة عم ررى وج ررو
الخرػص إلى البرخامج السػاضريعية والقزرايا الذراممة التاليرة :التشرػع البيػلرػجي البحرخؼ والدراحمي ،والتشرػع البيػلرػجي

لمغابات ،والتشػع البيػلػجي لؤلراضي الجافة وشبو الخشبة ،والتشػع البيػلرػجي لمجبرال ،والتشرػع البيػلرػجي الد ارعري (بسرا

في ذلظ الػقػد الحيػؼ) ،والتشرػع البيػلرػجي لمسيراه الجاخميرة ،والتشرػع البيػلرػجي الجردرؼ ،واسرتعادة الرشطع اإليكػلػجيرة؛

وتغيررخ السشرراخ والتشررػع البيػلررػجي ،ونيررج الشطررام اإليكػلررػجي ،والسشرراشق السحسيررة ،وتقيرريع األثررخ ،واالسررتخجام السدررتجام،
والتعرراون التقشرري والعمسرري ،والقزررايا الججيررجة والشاشررئة ،واالسررتخاتيجية العالسيررة لحف رع الشبات رات؛ مررغ برريغ أمررػر أخررخػ،

تسذيا مع السػاد  7و 8و 9و 10و 12و 14و 18و 25مغ االتفاقية والػاليات الرادرة عغ األشخاف؛
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(ب) تشديق وتيديخ ميام الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة العمسيرة والتقشيرة والتكشػلػجيرة بسرا فري ذلرظ مرا يخرز التػثيرق وتقرجيع

الخجمات والتػاصل مع األشخاف والسشطسات ذات الرمة؛

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

بخصاب الدياسات بذأن التشػع البيػلػجي؛

(ه) التػاصررل م رع السشطسررات ذات الرررمة ،وأصررحاب السرررمحة ،وأفخقررة الخب رخاء مررغ أجررل تعديررد الذ رخاكات العمسيررة
والتقشية والتشديق بيغ الػكاالت ضسغ السجاالت السحكػرة في الفقخة (أ)؛

(و) تػفيخ مجخبلت عمسية وتقشية لجعع االستخاتيجيات واألنذصة عمى نصا األمانة لزسان التززر والتشدريق والتعراون

بذكل فعال؛

(ز) تقجيع الجعع العمسي والتقشي لؤلشخاف مغ خربلل أنذرصة بشراء القرجرات ،وتيدريخ الذرخاكات العمسيرة والتقشيرة ،وآليرات

تبادل السعمػمات.
األىجاف الػضيفية:

 3-1تقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقشي وعمسي لتيديخ عسمية صشع القخار.
 4-3تػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ.

األنذصة اإلرشادية
 3-2-1تحجيررج بشررػد جررجول األعسررال الترري يسكررغ أن تدررتفيج مررغ مشاقذ رات القزررايا بررالقخب فرري اجتساعررات مررؤتسخ
األشخاف ومؤتسخ األش اخف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ والييئات الفخعية.

 2-1-2تعديد دمج التشػع البيػلػجي في ىيئة العسميات الخئيدية محجدة القصاع.

األنذصة:
وحر ر ر ر ر ر ر ررجة الحف ر ر ر ر ر ر ر ررع

واالستخجام السدتجام

ااجخاءات االستخاتيجية الخامية لتعديد تشفيح االتفاقية كالخطة االستخاتيجية لمتشػؽع البيؽلػؽجي  7171-7100شػاممة تعسػيػ التشػؽع البيؽلػؽجي
داخل كعبخ القطاعات السختمفة

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (88أ)

تعديد التعاون مع مشطسرة األغحيرة والد ارعرة لؤلمرع الستحرجة والذرخكاء اآلخرخيغ السعشيريغ فري جسيرع السجراالت الستررمة

بتشفيح ىحا السقخر؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (88ب)

إحالة ىحا السقخر إلى عشاية مؤتسخ ولجان الدراعة ومرايج األسساك والحخاجة وىيئة السػارد الػراثية لؤلغحية والد ارعرة
التابع ررة لسشطس ررة األغحي ررة والد ارع ررة لؤلم ررع الستح ررجة ،ولجش ررة األم ررغ الغ ررحائي الع ررالسي ،ومشت ررجػ األم ررع الستح ررجة السعش رري

بالغابات ،والييئات األخخػ السعشية؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (88ج)

إعجاد مديرج مرغ اإلرشرادات عرغ مفيرػم "االسرتجامة" فري األغحيرة والد ارعرة فيسرا يتعمرق برالتشػع البيػلرػجي ،ونذرخىا عمرى

األش رخاف ،بالتعرراون مررع مشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستحررجة والذررخكاء اآلخ رخيغ السعشيرريغ ،وتعديررد وتقػيررة الررجعع

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

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (88د)
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إتاحة اإلرشادات واألدوات القائسة ذات الرمة بسعالجة اعتبارات التشػع البيػلػجي في القصاعات ذات الرمة ،بسا فري

ذلظ الدراعة ،والحخاجة ،ومرايج األسساك وتخبية األحياء السائية ،مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات في االتفاقية؛
آثار نتائج ااصجار الخابع مؼ ال تؽقعات العالسية لمتشؽع البيؽلؽجي كالتقاريخ ذات الرمة ،بسا في ذلغ ما لتعم بتعسيػ التشؽع البيؽلؽجي عبخ
مختمف القطاعات

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

تقرجيع خيرارات إلرى الييئرة الفخعيرة فري اجتسراع يعقرج قبرل االجتسراع ال اخبرع عذرخ لسرؤتسخ األشرخاف عرغ كيفيرة االسررتفادة
عمررى نحررػ أفزررل مررغ ب رخامج العسررل الحاليررة لسديررج مررغ تعديررد تشفيررح االتفاقيررة فرري ضررػء تعسرريع االحتياجررات والخصررة

االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011؛

التشؽع البيؽلؽجي لمغابات :دكر السشعسات الجكلية في دعػ تحقي أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي

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

تعدي رد التعرراون مررع أعزرراء الذ رخاكة التعاونيررة فرري مجررال الغابررات ،بسررا فرري ذلررظ أمانررة مشتررجػ األمررع الستحررجة السعشرري
بالغابررات ،وكررحلظ السشطسررات والسبررادرات األخ رخػ ذات الرررمة ،مررغ أجررل االسررتجابة الكاممررة لصمبررات مررؤتسخ األش رخاف
الػاردة في الفقخة  21مغ السقخر  ،6/12لجعع تشفيح ىرحا السقرخر ،وتقرجيع تقخيرخ عرغ التقرجم السحرخز إلرى الييئرة الفخعيرة

لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية أو الييئة الفخعية لمتشفيح ،حدب االقتزاء ،في اجتساع يُعقج قبل االجتسراع ال اخبرع
عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
التقجـ السحخز نحؽ تحقي الهجفيؼ  00ك 07مؼ أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي

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

إعجاد إرشادات شػعية بذأن العشاصخ السحكػرة أدناه:
()1

السشاشق السحسية وتجابيخ الحفع الفعالة األخخػ القائسة عمى أساس السشراشق ،مرع م اخعراة العسرل السشفرح فري

()2

التررجابيخ اإلضررافية لتعديررد إدمرراج السشرراشق السحسيررة وتررجابيخ الحفررع الفعالررة األخررخػ القائسررة عمررى أسرراس

()3

تعسيع السشاشق السحسية وتجابيخ الحفع الفعالة األخخػ القائسة عمى أساس السشاشق عبخ القصاعات؛

()4

نسرراذج الحػكسررة الفعالررة إلدارة السشرراشق السحسيررة ،بسررا فرري ذلررظ اإلنررراف ،مررع م اخعرراة العسررل الررحؼ يج رخؼ

االتحاد الجولي لحفع الصبيعة وىيئات الخبخاء األخخػ السشاسبة؛

السشاشق ،في السشاضخ الصبيعية األرضية والسشاضخ الصبيعية البحخية األوسع نصاقا؛

االضصبلع بو في إشار السادة (8ؼ)؛

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

تشطيع حمقة عسل تقشية لمخبخاء لتقجيع مذػرة عمسيرة وتقشيرة بذرأن التعخيرن ،ونيرج اإلدارة وتحجيرج ترجابيخ الحفرع الفعالرة

األخخػ القائسة عمى أساس السشاشق ودورىا في تحقيق اليجف  11مغ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛
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تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،0/71الفقخة (7ج)

تقجيع تقخيخ عغ التقجم السحخز بذأن ما ورد أعبله إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع

يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

التشؽع البيؽلؽجي البحخي كالداحمي :السشاط البحخية السهسة إيكؽلؽجيا أك بيؽلؽجيا

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

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

صظ دولي ممدم قانػنا في إشار اتفاقية األمع الستحجة لقانػن البحار بذرأن حفرع التشرػع البيػلرػجي البحرخؼ واسرتخجامو

السدرتجام فرري السشراشق الػاقعررة خرارج الػاليررة القزرائية الػششيررة ،فزربل عررغ األشرخاف والحكػمررات األخرخػ والسشطسررات

الجولية ذات الرمة بسا يتساشى مع الغخض واإلجخاءات السشرػص عمييا في السقخرات  29/10و 17/11و،22/12

وتقرجيع التقراريخ إلرى الفخيرق العامرل الجررامع السعشري بالعسميرة السشتطسرة لئلبربل عررغ حالرة البيئرة البحخيرة وتقييسيرا عمررى
الرعيج العالسي ،بسا في ذلظ الجػانب االجتساعية واالقترادية؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،3/71الفقخة 6

مػاصمة تيديخ وصف السشاشق التي تدتػفي معاييخ السشاشق البحخية السيسة إيكػلػجيرا أو بيػلػجيرا مرغ خربلل تشطريع
حمقات عسل إقميسية أو دون إقميسية إضافية في السشاشق التي تخغب فييا األشخاف أن تعقج حمقات عسل؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،3/71الفقخة 8

[تيدرريخ تشفيررح الخيررارات العسميررة السذررار إلييررا فرري الفق رخة أعرربله ،وإنذرراء ،وفقررا لئلرشررادات الرررادرة عررغ أفخقررة الخب رخاء
الػاردة في شخيقة التذغيل السػحجة لمييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية (السقخر  ،10/8السخفرق الثالرث

(ح)) فخيق استذارؼ غيخ رسسي يعشرى بالسشراشق البحخيرة السيسرة إيكػلػجيرا أو بيػلػجيرا ،وفقرا لبلختراصرات الرػاردة
في السخفق الثاني مغ مذخوع ىحا السقخر ،رىشا بتػافخ السرػارد الساليرة ،وتقرجيع تقراريخ عرغ التقرجم السحرخز وتقرجيع نرػاتج
أعسال ررو بع ررج استع اخض رريا م ررغ قب ررل الشطر رخاء لك رري يشط ررخ فيي ررا خ رربلل اجتس رراع لمييئ ررة الفخعي ررة لمسذ ررػرة العمسي ررة والتقشي ررة

والتكشػلػجية يدبق االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،3/71الفقخة 9

استخجام ،بالتعاون مرع األشرخاف ،والحكػمرات األخرخػ والجيرات السانحرة والسشطسرات ذات الررمة ،والذرعػب األصرمية
والسجتسعررات السحميررة الررجليل التررجريبي بذررأن اسررتخجام السعررارف التقميجيررة فرري تصبيررق معرراييخ السشرراشق البحخيررة السيسررة
إيكػلػجيا أو بيػلػجيا مغ خبلل تشطيع أنذصة تجريبية حدب االقتزاء ،ورىشا بتػافخ السػارد السالية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،3/71الفقخة 01

إتاح ررة معمػم ررات ع ررغ الخبر رخات ف رري مج ررال إجر رخاء التحمر ريبلت العمسي ررة والتقشي ررة بذ ررأن حال ررة التش ررػع البيػل ررػجي البح ررخؼ

والداحمي في السشاشق الػاقعة تحت الػاليات أو االختراصات الػششية ،التي وصفت بأنيا تدرتػفي معراييخ السشراشق

البحخية السيسة إيكػلػجيا أو بيػلػجيا والػاردة في مدتػدع السشاشق البحخية السيسة إيكػلػجيا أو بيػلػجيا ،عرغ شخيرق

تقجيع تقاريخ وششية و/أو تقاريخ شػعية ،مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات؛
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تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،3/71الفقخة 00

إتاحة معمػمات عغ تجابيخ ضسان حفع التشػع البيػلػجي واستخجامو السدتجام عغ شخيق تشفيرح األدوات السبلئسرة ،بسرا

في ذلظ أدوات اإلدارة القائسة عمى السشاشق ،مثل السشاشق البحخية السحسية وتقييسات اآلثار البيئيرة والتقييسرات البيئيرة

االستخاتيجية ،وتبادل خبخاتيا عشج اتخاذ ىرحه الترجابيخ مرغ خربلل تقراريخ وششيرة وتقراريخ شػعيرة ،مرغ خربلل آليرة غخفرة

تبادل السعمػمات؛

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

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

تيدرريخ ،بالتعرراون مررع األش رخاف ،والحكػمررات األخررخػ والسشطسررات ذات الرررمة ،تشفيررح خصررة العسررل ال رػاردة ف ري السخفررق
الثاني بيحا السقخر وتذجيع ىحا التشفيح ودعسرو بػسرائل مشيرا تيدريخ أنذرصة بشراء القرجرات ،رىشرا بترػافخ السرػارد الساليرة،

وتذررارك السعمػمررات عررغ الخب رخات والررجروس السدررتفادة مررغ تشفيررح خصررة العسررل ،بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل التعرراون مررع

مشطسرة األغحيرة والد ارعررة لؤلمرع الستحرجة ،والسشطسررة البحخيرة الجوليرة ،والدررمصة الجوليرة لقراع البحررار ،ومشطسرات البحررار

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

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

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

مػاصمة العسل عمى تجسيع وتػليف ونذخ الخبخات ،بسا في ذلرظ البحرػث العمسيرة الستعمقرة باآلثرار الزرارة لمزػضراء

تحررت السرراء عمررى التشررػع البيػلررػجي البحررخؼ والدرراحمي ،وإعررجاد وتبررادل ،اسررتشادا إلررى االحتياجررات العمسيررة السحررجدة،

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

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

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

تيدرريخ التعرراون برريغ األش رخاف ،والحكػمررات األخررخػ والسشطسررات ذات الرررمة ،بسررا فرري ذلررظ السشطسررة البحخيررة الجوليررة،

ومشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستحررجة ،وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة ،وشررعبة األمررع الستحررجة لذررؤون السحيصررات

وقانػن البحار ،ومشطسات البحار اإلقميسية والييئات السخترة األخخػ ،بسا في ذلظ في إشرار خصرط العسرل اإلقميسيرة

بذأن القسامة البحخية ،بذأن تصبيق تجابيخ في إشار الػالية القزائية لؤلشخاف والحكػمات األخخػ والػاليرات السدرشجة
لمسشطسرات الحكػميررة الجوليررة ،لسشررع وتخفيرف اآلثررار الزررارة لمحصررام البحررخؼ عمرى التشررػع البيػلررػجي البحررخؼ والدرراحمي
والسػائل ،بسا في ذلظ التجابيخ الستزسشة في اإلرشادات العسمية الصػعية الػاردة في السخفق بسذخوع السقخر ىرحا ،عرغ
شخيق تيديخ تبادل الخبخات والسعمػمات ومجسػعات األدوات وأفزل السسارسات؛

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

تيديخ تػفيخ فرخص بشراء القرجرات لمبمرجان الشاميرة ،وال سريسا أقرل البمرجان نسرػا والرجول الجدريرة الررغيخة الشاميرة ،وكرحلظ
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بمجان التحػل االقترادؼ ،لتشفيح تجابيخ لسشع وتخفيف اآلثرار الزرارة السحتسمرة لمحصرام البحرخؼ عمرى التشرػع البيػلرػجي
البح ررخؼ والد رراحمي والسػائ ررل ،ف رري السش رراشق الػاقع ررة تح ررت واليتي ررا القز ررائية ،بس ررا ف رري ذل ررظ الت ررجابيخ الستز ررسشة ف رري
اإلرشادات العسمية الصػعية الػاردة في السخفق بسذخوع السقخر ىحا؛

التخطيط السكاني البحخي كمبادرات التجريب

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

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

غيررخ الخسررسي فيسررا برريغ الخب رخاء و/أو اسررتعخاض الخب رخاء األق رخان؛ (ب) إقامررة روابررط مررع األعسررال األخررخػ فرري إشررار
االتفاقيررة أو غيخى ررا م ررغ االتفاقررات والبر رخامج الجولية/اإلقميسي ررة ذات الر ررمة؛ (ج) استكذرراف الف ررخص الستاح ررة الختب ررار
اإلرشررادات وأفزررل السسارسررات ولتيدرريخ فررخص تشسيررة القررجرات ،بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل حمقررات عسررل لتشسيررة القررجرات،

فزبل عغ التشفيح عمى أرض الػاقع؛ (د) تجسيررع الخبرخات الػششيررة أو دون اإلقميسيررة أو اإلقميسيررة فرري تشفيررح التخصرريط

السكرراني البحررخؼ ،بالتعرراون مررع األش رخاف والحكػمررات األخررخػ ،ونذررخىا مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات فرري

االتفاقية واآلليات ذات الرمة عمى اإلنتخنت لتبادل السعمػمات؛

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

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

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

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

لقرراع البحررار ،وبخنررامج األمررع الستحررجة لمبيئررة ،واتفاقيررات البحررار اإلقميسيررة وخصررط عسميررا ،والييئررات اإلقميسيررة لسرررايج
األس ررساك ،والذ ررعػب األص ررمية والسجتسع ررات السحمي ررة ،إل ررى تق ررجيع معمػم ررات ،حد ررب مقتز ررى الح ررال ،ع ررغ الخبر رخات

وال ررجروس السد ررتفادة عم ررى السد ررتػيات ال ررػششي واإلقميس رري ودون اإلقميس رري ف رري تصبي ررق التخص رريط السك رراني البح ررخؼ أو

التجابيخ األخخػ لتعديد الحفع واإلدارة ،دعسا لتحقيق أىجاف أيذي لمتشرػع البيػلرػجي ،ال سريسا األىرجاف  6و 10و11

و ،12في السشاشق البحخية والداحمية؛

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

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

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

تقررجيع التجسيع/التػليررف السذررار إليررو فرري الفق رخة الفخعيررة (6ب) أعرربله ،لشطررخ الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة العمسيررة والتقشيررة
والتكشػلػجية في اجتساع الحق يُعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

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

تجسيع الخبخات والجروس السدتفادة عمى السدتػػ الػششي بذأن وضع نطع تسثيمية مرغ الػجيرة اإليكػلػجيرة ومتخابصرة
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بذكل جيج لمسشاشق البحخية السحسية وغيخىا مرغ ترجابيخ الحفرع الفعالرة القائسرة عمرى أسراس السشراشق وإدارة ىرحه الرشطع
والتجابيخ برػرة فعالة ومشرفة ،وإدماجيا فري السشراضخ الصبيعيرة األرضرية والسشراضخ الصبيعيرة البحخيرة األوسرع نصاقرا،

كإسيام في حمقة مغ حمقات عسل الخبخاء؛

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

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

عغ إدماجيا في السشاضخ الصبيعية األرضرية والسشراضخ الصبيعيرة البحخيرة األوسرع نصاقرا ،وإثبرات فعاليرة ىرحه الرشُيج فري
عسمية التقييع ،والشطخ أيزا في تشفيح الغاية  5مغ اليجف  14مغ أىجاف التشسية السدتجامة؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،6/71الفقخة (7ج)

تقجيع تجسيع السعمػمات السذار إليو فري الفقرخة الفخعيرة (6أ) أعربله ،وتقخيرخ حمقرة عسرل الخبرخاء السذرار إليرو فري الفقرخة

الفخعية (6ب) أعبله لشطخ الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري اجتسراع الحرق يُعقرج قبرل االجتسراع
الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،6/71الفقخة 8

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

معاييخ أخخػ مذابية ،وإتاحتيا مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات؛
التشؽع البيؽلؽجي كتغيخ السشاخ

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

إع ررجاد بالتع رراون م ررع السشطس ررات ذات الر ررمة ،مب ررادغ تػجييي ررة شػعي ررة بذ ررأن تر ررسيع ال ررشيج السعتس ررجة عم ررى ال ررشطع

اإليكػلػجية إزاء التكيف مع تغيخ السشراخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث ،وتشفيرحىا الفعرال ،لشطرخ الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة
العمسية والتقشية والتكشػلػجية قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،01/71الفقخة 00

ضسان أن السبادغ التػجييية الصػعية تخاعي اإلرشادات القائسة ،بسا في ذلظ تمظ التي أعجت فري إشرار اتفاقيرة التشرػع

البيػلػجي ،واتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ واتفاقية األمرع الستحرجة اإلشاريرة بذرأن تغيرخ السشراخ ،وأن تتزرسغ

السعمػمات التالية( :أ) أدوات لتقييع فعالية الشيج السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجيرة إزاء التكيرف مرع تغيرخ السشراخ والحرج
مررغ مخرراشخ الك رػارث عمررى مختمررف السدررتػيات؛ (ب) ترررسيع وتشفيررح الررشيج السعتسررجة عمررى الررشطع اإليكػلػجيررة إزاء

التكي ررف والح ررج م ررغ مخ رراشخ الكر رػارث عم ررى مختم ررف السد ررتػيات ،بس ررا ف رري ذل ررظ السد ررتػيات دون الػششي ررة والسحمي ررة؛

(ج) السقايزررات فرري تررػفيخ مختمررف خررجمات الررشطع اإليكػلػجيررة وحررجود الررشيج السعتسررجة عمررى الررشطع اإليكػلػجيررة إزاء
التكيف مع تغيرخ السشراخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛ (د) أدوات ومؤشرخات لخصرج فاعميرة الرشيج السعتسرجة عمرى الرشطع
اإليكػلػجية إزاء التكيرف مرع تغيرخ السشراخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛ (ى) خيرارات لرجمج نيرج الدياسرات البجيمرة فري

الشيج السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجية إزاء التكيف والتخفيف مغ تغيخ السشاخ والحرج مرغ مخراشخ الكرػارث؛ (و) دمرج
السع ررارف والتكشػلػجي ررات والسسارس ررات والجي ررػد السبحول ررة م ررغ الذ ررعػب األص ررمية والسجتسع ررات السحمي ررة ذات الر ررمة
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بسعالجة تغيخ السشاخ واآلثرار عمرى التشرػع البيػلرػجي واالسرتجابة ليرا؛ (ز) معمػمرات عرغ الػسرائل التري تدرتخجم الرشيج

السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجية إزاء التكيف مع تغيخ السشاخ والحج مغ مخاشخ الكػارث مع البشية التحتية القػية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،01/71الفقخة 07

مػاصمة تعديرد أوجرو الترززر مرع أمانرة اتفاقيرة األمرع الستحرجة اإلشاريرة بذرأن تغيرخ السشراخ ،مرع ضرسان أن ذلرظ يذرسل

زيادة السعارف وتذارك السعمػمات ،واإلرشادات واألدوات التي أعجت في إشار اتفاقية التشػع البيػلػجي السترمة بزثار
تغيررخ السشرراخ عمررى التشررػع البيػلررػجي ودور الررشطع اإليكػلػجيررة لمتكيررف والتخفيررف مررغ تغيررخ السشرراخ والحررج مررغ مخرراشخ

الكػارث ،بيجف تحجيج الحمػل السسكشة؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،01/71الفقخة 03

زيادة تعديد أوجو التززر بيغ عسل االتفاقية بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية ،والشيج السعتسجة عمى الشطع اإليكػلػجية

إزاء التكيف والتخفيف مغ تغيخ السشاخ والعسل بذأن تحييج اإلسيام في ترجىػر األ ارضري واإلدارة السدرتجامة لؤل ارضري

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

في األمع الستحجة؛

السقخر  ،71/07الفقخة (7أ)

الت ررخويج لم ررشُيج السعتس ررجة عم ررى ال ررشطع اإليكػلػجي ررة إزاء التكي ررف م ررع تغي ررخ السش رراخ والح ررج م ررغ مخ رراشخ الكر رػارث ،م ررع

االسررتفادة مررغ الفررخص الترري تتيحيررا العسميررات والسحافررل ذات الرررمة ،بالتعرراون مررع السشطسررات السعشيررة ،بسررا فرري ذلررظ
اتفاقية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ؛

السقخر  ،33/01الفقخة (9ق)

ترسيع وتشفيح نُيج التخفيف مغ تغيخ السشراخ والتكيرف معرو القائسرة عمرى الشطرام اإليكػلرػجي مرغ حيرث صرمتيا برالتشػع
البيػلػجي؛
االستخجاـ السدتجاـ لمتشؽع البيؽلؽجي :لحؽـ الطخائج كاادارة السدتجامة لألحياء البخية :معمؽمات استجابة لمسقخر  08/07الفقخة 03

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

مػاصمة تػضيح اإلرشادات التقشية ألفزل حػكسرة صرػب قصراع أكثرخ اسرتجامة لمحرػم الص اخئرج ،بيرجف دعرع األشرخاف

ف رري تشفي ررح الخص ررة االس ررتخاتيجية لمتش ررػع البيػل ررػجي  ،2020-2011م ررع االس ررتعانة بخارش ررة الصخي ررق بذ ررأن دور لح ررػم

الصخائج في األمغ الغحائي والتغحية ونتائج نجوة "ما بعج اإلنفاذ :السجتسعات السحمية ،والحػكسرة ،والحرػافد ،واالسرتخجام

السدتجام في مكافحة التجارة غيخ السذخوعة باألحياء البخية" ،التي عقجت في جشػب أفخيقيرا فري فبخايخ/شرباط ،2015
فزرربل عررغ حمقررة العسررل بذررأن "االسررتخجام السدررتجام والتجررارة بمحررػم الص اخئررج فرري كػلػمبيررا :تفعيررل اإلشرار القررانػني فرري

كػلػمبيا" ،التي عقرجت فري ليتيدريا ،كػلػمبيرا ،فري أكتػبخ/تذرخيغ األول  ،2015مرع م اخعراة مشطرػر الذرعػب األصرمية

والسجتسعات السحمية ومعارفيا عغ االستخجام السألػف السدتجام لمتشػع البيػلػجي؛

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

إج رخاء تشطرريع مذررتخك وتحجيررج نصررا  ،مررع األعزرراء اآلخ رخيغ فرري الذ رخاكة التعاونيررة بذررأن اإلدارة السدررتجامة لؤلحيرراء

البخية ،لحجث مشتجػ األحياء البخيرة لتيدريخ إشرخاك األشرخاف ،والحكػمرات األخرخػ وأصرحاب السررمحة السعشيريغ ،بسرا
في ذلظ الذرعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة ،لج ارسرة وتحجيرج أولػيرات العسرل فيسرا يتعمرق باسرتخجام األحيراء البخيرة
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وإدارتيا بصخيقة مدتجامة ،مع األخح في االعتبار األعسال الدابقة بذأن ىحه السدألة ،بسا فري ذلرظ مبرادغ أديرذ أبابرا

ومبادئيا التػجييية بذأن االستخجام السدتجام لمتشػع البيػلػجي؛

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

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

تحجيج نصا التقييع بذأن االستخجام السدتجام لمتشػع البيػلػجي؛

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

االسررتسخار فرري دعررع الجيررػد الترري تبررحليا األش رخاف لسكافحررة االتجررار غيررخ السذررخوع باألحيرراء البخيررة ،تسذرريا مررع ق رخار

الجسعية العامة لؤلمع الستحجة  ،314/69السعتسج في يػليػ/تسرػز  ،2015وتعديرد القرجرات السؤسدرية فري مجرال حفرع

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

الحيػانات والشباتات البخية؛

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

اإلبربل عرغ التقررجم السحرخز إلررى الييئرة الفخعيررة لمسذرػرة العمسيررة والتقشيرة والتكشػلػجيررة ،والفخيرق العامررل السعشري بالسررادة

(8ؼ) واألحكام السترمة بيا في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األش اخف؛
استعادة الشعػ اايكؽلؽجية

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

تجسيرع تقرجيسات األشرخاف التري تتزرسغ معمػمرات عرغ أنذررصتيا ونتائجيرا مرغ تشفيرح خصرة العسرل قرريخة األجرل بذررأن
استعادة الشطع اإليكػلػجية وإتاحتيا مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات؛

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

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

واستربلحيا؛

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

دعع الجيػد التي تبحليا األشخاف في استخجام خصة العسل قريخة األجل بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية عغ شخيرق

تسكرريغ بشرراء القررجرات ودعررع اسررتخجام األدوات بالتعرراون مررع الذررخكاء والسبررادرات ذات الرررمة ،بسررا فرري ذلررظ عررغ شخيررق
تشفيررح مبررادرة اسررتعادة الررشطع اإليكػلػجيررة لمغابررات بالتعرراون مررع آليررة مشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستحررجة إلعررادة
السشاضخ الصبيعية لمغابات إلى ىيئتيا األصمية وغيخىا مغ السبادرات التي تغصي الشطع اإليكػلػجية غيخ الحخجية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،07/71الفقخة (01ب)

دعع الجيػد التي تبحليا األشخاف في استخجام خصة العسل قريخة األجل بذأن استعادة الشطع اإليكػلػجية عغ شخيرق

تحجيث السعمػمات عغ اإلرشادات ،واألدوات والسبادرات الستعمقة باستعادة الشطع اإليكػلػجيرة وإتاحتيرا مرغ خربلل آليرة

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

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

تجسيع ،بالتعاون مع مشطسة األغحية والد ارعرة لؤلمرع الستحرجة ،الخبرخات فري مجرال تعسريع التشرػع البيػلرػجي فري مررايج
األسررساك ،بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل نيررج الشطررام اإليكػلررػجي لسرررايج األسررساك ،وجعررل ىررحا التجسيررع متاحررا لسررؤتسخ

األشخاف قبل اجتساعو الخابع عذخ؛

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

تعديد التعاون مع مشطسرة األغحيرة والد ارعرة لؤلمرع الستحرجة والذرخكاء اآلخرخيغ السعشيريغ فري جسيرع السجراالت الستررمة

بتشفيح ىحا السقخر؛

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

إحالة ىحا السقرخر لعشايرة مرؤتسخ ولجران الد ارعرة ،ومررايج األسرساك والح اخجرة وىيئرة السرػارد الػراثيرة لؤلغحيرة والد ارعرة
التابع ررة لسشطس ررة األغحي ررة والد ارع ررة لؤلم ررع الستح ررجة ،ولجش ررة األم ررغ الغ ررحائي الع ررالسي ،ومشت ررجػ األم ررع الستح ررجة السعش رري

بالغابات ،والييئات األخخػ ذات الرمة؛

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

إعررجاد مديررج مررغ اإلرشررادات عررغ مفيررػم "االسررتجامة" فرري األغحيررة والد ارعررة فيسررا يتعمررق بررالتشػع البيػلررػجي ،ونذررخىا إلررى

األش رخاف ،بالتعرراون مررع مشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستح رجة والذررخكاء اآلخ رخيغ السعشيرريغ ،وتعديررد وتقػيررة الررجعع
لتذارك السعمػمات ذات الرمة ونقل التكشػلػجيا فيسا بيغ األشخاف ،ال سيسا لمبمجان الشامية ،مع البشاء عمى السبادرات

القائسررة ،حيثسررا أمكررغ ،مثررل مبررادرة سرراتػياما ،بسررا يتفررق مررع السقررخريغ  ،32/10و ،25/11وبسررا يتفررق مررع االلت ادمررات

الجولية؛

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

إتاحة اإلرشادات واألدوات القائسة ذات الرمة بسعالجة اعتبارات التشػع البيػلػجي في القصاعات ذات الرمة ،بسا فري

ذلظ الدراعة ،والحخاجة ،ومرايج األسساك وتخبية األحياء السائية ،مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات في االتفاقية؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،05/71الفقخة (59ق)

وضع ،حدب االقتزاء نُيج رسائل بذأن تعسيع التشػع البيػلػجي لسجسػعات مدتيجفة محجدة تتعمق بيحه القصاعرات،

كجدء مغ تػصيل استخاتيجية االترال العالسية ونُيج الخسائل عمى الشحػ السحجد في السقخر 2/12؛
التشؽع البيؽلؽجي لأل راني الجافة كشبه الخطبة

السقخر  ،35/01الفقخة (8أ)

استكذرراف ،وحدررب االقتزرراء ،إعررجاد وتشفيررح أنذررصة مذررتخكة لديررادة التعرراون برريغ مجتسعررات العمررػم الصبيعيررة والعمررػم
االجتساعية ،وي فزل مغ خربلل وسرائل وإجرخاءات قائسرة بالفعرل فري كرل اتفاقيرة (مرثبل ،برخامج العسرل فري إشرار اتفاقيرة
التشر ررػع البيػلر ررػجي) ،مر ررغ أجر ررل زير ررادة إدمر رراج اعتبر ررارات التشر ررػع البيػلر ررػجي واإلدارة السدر ررتجامة لؤل ارضر رري واإلصر رربلح

اإليكػلػجي في مجال الحج مغ الكػارث وإدارة السخاشخ؛
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السقخر  ،35/01الفقخة (8ج)

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

السقخر  ،35/01الفقخة (8ز)

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

السقخر  ،35/01الفقخة (01أ)

تحجي ررج ،بالتع رراون م ررع مشطس ررة األم ررع الستح ررجة لؤلغحي ررة والد ارع ررة واتفاقي ررة األم ررع الستح ررجة لسكافح ررة التر ررحخ ،أفز ررل
السسارسات لسعالجة التزارب بريغ حفرع التشرػع البيػلرػجي واسرتخجامو السدرتجام والخعري والد ارعرة فري األ ارضري الجافرة
وشرربو الخشب ررة ،بس ررا ف رري ذل ررظ الرر رخاعات الستعمق ررة ب رراإلدارة الستكاممررة لمسي رراه ونق ررز السي رراه خاص ررة عش ررجما ت ررؤثخ تم ررظ

الرخاعات عمى احتياجات التشػع البيػلػجي مغ السياه لدج الثغخات السحجدة في السعمػمات بالسذاركة الكاممة والفعالرة

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

تحجيررج أمثمررة عررغ السسارسررات الجيررجة فيسررا يتعمررق بإش رخاك الفئررات السيسذررة السحررجدة وفقررا لمطررخوف الػششيررة فرري تشفيررح
بخنررامج العسررل بذررأن التشررػع البيػلررػجي لؤل ارضرري الجافررة وشرربو الخشبررة ،وخرػصررا الخعرراة البررجو والدرركان األصررمييغ

الخُّحل.

الػضر ر ررائف السػاف ر ر ررق ف 4-مػضف بخنامج معشي بالسشاشق السحسية؛ ف 4-خبيخ إيكػلػجي معشي باألراضي الجافة وشربو الخشبرة؛ ف4-

عمييا

خبير ررخ معشر رري بر ررالشطع اإليكػلػجير ررة األرضر ررية/التشػع البيػلر ررػجي لمغابر ررات؛ ف 4-خبير ررخ معشر رري بػالير ررة جاكارتر ررا/التشر ررػع

البيػلرػجي البحررخؼ والدراحمي ونيررج الشطرام اإليكػلررػجي؛ ف 3-خبيرخ معشرري بالسيراه الجاخميررة والد ارعرة؛ ف 2-مػضررف

بخامج مداعج  -التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي (ججيج)؛  4خ ع 6-مدراعجيغ برخامج؛  1خ ع 5-مدراعج لذرؤون
السػضفيغ

م ر ر رػارد مر ر ررغ خر ر ررارج الرشجكؽ االستئساني BE
ااجسالي 7 318 111 :7171-7107 :دكالر
السيدانية األساسية
االستذاريػن
 305 000 :7171-7107دوالر
سفخ السػضفيغ
 145 000 :7171-7107دوالر
اجتساعات الخب اخء

 575 000 :7171-7107دوالر
حمقات عسل بشاء القجرات
 900 000 :7171-7107دوالر
حمقات عسل أخخػ
 300 000 :7171-7107دوالر
السشذػرات
 83 000 :7171-7107دوالر
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( د)

وحجة الحرػل وتقاسع السشافع والسعارف التقميجية:
الوالية:

تذررجع ودعررع ترررجيق جسيررع األش رخاف فرري اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي عمررى بخوتػكررػل ناغػيررا وتقررجيع الررجعع لؤلش رخاف،
والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية ،وأصحاب السرمحة السعشييغ فري تشفيرح الحررػل وتقاسرع السشرافع وبخوتػكرػل

ناغػيا ،وكحلظ السادة (8ؼ) واألحكام السترمة مغ االتفاقية.
مسؤوليبت الوحدة:

(أ) تذجع ودعع ترجيق جسيع األشخاف في اتفاقية التشػع البيػلػجي عمى بخوتػكػل ناغػيا؛
(ب) تيدرريخ إدارة وتشفيررح غخفررة تبررادل السعمػمررات بذررأن الحرررػل وتقاسررع السشررافع وفقررا لػضائفيررا عمررى الشحررػ السصمررػب

بسػجب مؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػل فيسا في شخيقة التذغيل؛

(ج) تقجيع الجعع لبشاء القجرات مغ أجل بخوتػكػل ناغػيا ،والسادة (8ي) واألحكام السترمة بيا مغ االتفاقية؛
(د) تقجيع الجعع وإنذاء آليات لخفع الػعي مغ أجل بخوتػكػل ناغػيا؛
(ه) تيديخ عسمية الخصج واإلببل في إشار بخوتػكػل ناغػيا؛
(و) تقررجيع الررجعع لعسميررات وأنذررصة مررا برريغ الررجورات عمررى الشحررػ السصمررػب بسػجررب مررؤتسخ األشر اخف العامررل كاجتسرراع

لؤلشخاف فري البخوتػكرػل بذرأن قزرايا مثرل الحاجرة إلرى آليرة عالسيرة متعرجد األشرخاف لتقاسرع السشرافع وأسراليب عسميرا

(السادة )10؛ وبشػد تعاقجية نسػذجية ،ومجونات سمػك ،ومبادغ تػجييية ،وأفزل السسارسات والسعراييخ (السادتران 19
و)20؛ واإلرشرراد السػجررو إلررى اآلليررات الساليررة وحذررج الس رػارد (السررادة )25؛ وإج رخاءات وآليررات تعديررد االمتثررال ألحكررام

البخوتػكػل (السادة )30؛ وتقييع واستعخاض فعالية البخوتػكػل (السادة )31؛

(ز) تقجيع الجعع لتشفيح بخنامج العسل بذأن السادة (8ؼ) واألحكام السترمة بيا مغ االتفاقيرة ،وكرحلظ أحكرام بخوتػكرػل

ناغػيا ذات الررمة بالذرعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة ،بسرا فري ذلرظ مرغ خربلل بشراء قرجرات األشرخاف والذرعػب
األصمية والسجتسعات السحمية؛

(ح) دعع السذاركة والتسثيل الفعاليغ لمذعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة فري اجتساعرات وعسميرات وأنذرصة اتفاقيرة
التشػع البيػلػجي؛

(ط) التعاون مع الذخكاء بذأن السبادرات ومتابعة التصػرات في السشطسات الجولية األخخػ الستعمقرة بالحررػل وتبرادل
السشافع والسعارف التقميجية واالستخجام السألػف السدتجام لمتشػع البيػلػجي؛

(ؼ) تقجيع الجعع وتيديخ اجتساعات مجالذ اإلدارات والييئات الفخعية؛
(ك) تعديررد الررخوابط و ُسرربل التػاصررل السشتطسررة والكافيررة والسشاسرربة مررع األنذررصة والعسميررات األخررخػ السجرجررة فرري إشررار
االتفاقية وبخوتػكػلييا.

األىجاف الػضيفية:

 3-1تقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقشي وعمسي لتيديخ عسمية صشع القخار.
 4-3تػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ.

األنذصة اإلرشادية
 4-2-1تيديخ مذاركة وانخخط الذعػب األصمية والسجتسعات السحمية وأصحاب السرمحة بذركل مبلئرع وفعرال وفري
الػقت السشاسب في مختمف االجتساعات والعسميات
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 3-1-5تيديخ ودعع آليات االمتثال بسػجب البخوتػكػليغ
 4-1-5تيديخ تقييع فعالية البخوتػكػليغ

األنذصة:

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

وح ر ر ر ر ررجة الحر ر ر ر ر ررػل تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،0/0الفقخة 70

وتقاسر ر ر ر ر ررع السشر ر ر ر ر ررافع مػاصررمة اإلبرربل عسررا يمرري( :أ) التقررجم السحررخز فرري تعسرريع السررادة (8ؼ) واألحكررام السترررمة بيررا عبررخ مجرراالت عسررل
والسعارف التقميجية
االتفاقيررة؛ (ب) مذرراركة الذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة فرري عسررل األمانررة؛ (ج) تعديررد العسررل السزررصمع بررو
بذأن السادة (8ؼ) واألحكام السترمة بيا مغ خبلل الجيػد الجارية فري مجرال بشراء القرجرات ،فري شرخاكة مرع الذرعػب
األصمية والسجتسعات السحمية؛

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

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،7/0الفقخة 3

مػاصررمة تقررجيع مدرراعجة تقشيررة إلررى األش رخاف فرري اتفاقيررة التشررػع البيػلررػجي ،رىشررا بت رػافخ الس رػارد الساليررة ،بيررجف دعررع
التر ررجيق عم ررى بخوتػك ررػل ناغػي ررا وتشفي ررحه ،وفق ررا لمسق ررخر  ،1/10وإتاح ررة السعمػم ررات ذات الر ررمة إل ررى غخف ررة تب ررادل

السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة 05

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

عسل غػاتيسراال ،عشاصرخ اإلرشرادات السشيجيرة لتحجيرج ورصرج وتقيريع مدراىسة الذرعػب األصرمية والسجتسعرات السحميرة
ف رري تحقي ررق الخص ررة االس ررتخاتيجية وأى ررجاف أيذ رري لمتش ررػع البيػل ررػجي ،ليشط ررخ فيي ررا الفخي ررق العام ررل السفت ررػح العز ررػية

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

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،9/0الفقخة 7

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

تؽصيات اعتسجها الفخي السفتؽح العزؽية العامل بيؼ الجكرات السخرص لمسادة (8ي) كاألحكاـ السترمة بها في اتفاقية التشؽع البيؽلؽجي

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

يعتسج السبادغ التػجييية الصػعية عمى الشحػ الػارد في السخفق بيحا السقخر؛
مدخد السرطمحات كالسفاهيػ األساسية ذات الرمة الستخجامها في سياؽ السادة (8ي) كاألحكاـ السترمة بها

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

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

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

مػاصمة دعرع بشراء القرجرات مرغ أجرل غخفرة تبرادل السعمػمرات بذرأن الحررػل وتقاسرع السشرافع مرغ خربلل تشطريع دورات

تجريبية وأحجاث ،والسذراركة فري االجتساعرات التري يشطسيرا الذرخكاء ،وتخجسرة وتحرجيث السرػاد لغخفرة تبرادل السعمػمرات

بذأن الحرػل وتقاسع السشافع؛

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

تذجيع نذخ السعمػمات واستخجام غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع مغ خبلل تقجيع الرجعع التقشري
إل ررى األشر رخاف وغي ررخ األشر رخاف ،فز رربل ع ررغ السجتسع ررات األص ررمية والسحمي ررة وأص ررحاب السر ررمحة السعشي رريغ ،حد ررب

االقتزاء؛

تجابيخ لمسداعجة في بشاء القجرات كتشسية القجرات (السادة )77

الؽثيقػػة UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/8؛ كتؽصػػية الهيئػػة الفخعيػػة لمتشفيػػح  ،7/0الفقػػخة 3/5؛ كالؽثيقػػة
UNEP/CBD/COP/13/13

تسجيج نصا حمقات العسل التجريبية التي تشطع باالشتخاك مع السشطسة الجولية لقرانػن التشسيرة بذرأن وضرع أشرخ قانػنيرة
لتشفيح بخوتػكػل ناغػيا إلى عجد أكبخ مغ األشخاف ( 6حمقات عسل)

مػاصمة دعع الذبكة العالسية بذأن قانػن التشػع البيػلػجي القائسة عمى اإلنتخنرت حيرث يسكرغ لمسذراركيغ فري الرجورات
التجريبية الستعمقة بػضع أشخ قانػنيرة لتشفيرح بخوتػكرػل ناغػيرا الػصرػل إلرى مرػارد محجثرة ،وأحرجث األخبرار ومػاصرمة

التعمع بيغ الشطخاء.

مػاصررمة السدرراىسة فرري أنذررصة بشرراء القررجرات لتشفيررح بخوتػكررػل ناغػيررا بصخيقررة متعاضررجة مررع السعاىررجة الجوليررة بذررأن
الس رػارد الػراثيررة الشباتيررة لؤلغحيررة والد ارعررة ،مررثبل مررغ خرربلل دعررع مذرراركة نقرراط االترررال الػششيررة السعشيررة بالحرررػل

وتقاسع السشافع في حمقات العسل.

تجابيخ لخفع الؽعي بأهسية السؽارد الجيشية كالسعارؼ التقميجية السختبطة بها

الؽثيقة UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/9

تررجريب القررائسيغ باالترررال ونذررخ حدمررة أدوات التػعيررة بذررأن الحرررػل وتقاسررع السشررافع الترري أعررجت خرربلل -2015
 ،2016بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل السذرراركة فرري أنذررصة التػعيررة بذررأن الحرررػل وتقاسررع السشررافع عمررى السدررتػييغ دون
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اإلقميسي واإلقميسي؛
الحاجة إلى آلية عالسية متعجدة األطخاؼ لتقاسػ السشافع كأساليب هحل اآللية (السادة )01

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

التكميررف بررإجخاء د ارسررة عررغ السسارسررات والخب رخات الستعمقررة بالحرررػل وتقاسررع السشررافع فرري مختمررف السجسػعررات خررارج

السػقع الصبيعري (عمرى سربيل السثرال :السجسػعرات الػششيرة والجوليرة والعامرة والخاصرة) ،التري تقرع فري مشراشق مختمفرة
وأنػاع مختمفة مغ السػارد الجيشية ( عمرى سربيل السثرال :الشبرات ،والحيرػان والكائشرات الجقيقرة) .كسرا يسكرغ ليرحه الج ارسرة

أيزا بحث الصمب عمى السػارد الجيشية التي تحػزىا السجسػعات خارج السػقع الصبيعي والتي قج ال يكػن مغ السسكغ

مشح أو الحرػل عمى السػافقة السدبقة عغ عمع؛
تقييػ كاستعخاض فعالية البخكتؽكؽؿ (السادة )30

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

إعجاد تحميل وتػليف لمسعمػمات ذات الرمة كأساس ألول تقييع واستعخاض لمبخوتػكػل
الػضر ر ررائف السػاف ر ر ررق ف 5-مػضررف أول لمب رخامج (الحرررػل وتقاسررع السشررافع)؛ ف 5-مػضررف ب رخامج  -السعررارف التقميجيررة؛ ف 3-مػضررف

عمييا

بخامج  -بشاء القجرات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع؛ ف 3-مػضف ب اخمج  -رصج الحررػل وتقاسرع السشرافع؛ ف2-
بخمج مداعج  -السعارف التقميجية
مػضف ا

 2خ ع 6-مداعجا بخامج معشيان بالحرػل وتقاسع السشافع؛  1خ ع 7-مداعج بخامج معشي السعارف التقميجيرة؛  1خ

ع 6-مداعج بخامج (غخفة تبادل معمػمات الحرػل وتقاسع السشافع) (ججيج)
م ر ر رػارد مر ر ررغ خر ر ررارج

السيدانية األساسية

الرشجكؽ االستئساني ( BXبخكتؽكؽؿ ناغؽيا)

الرشجكؽ االستئساني BE

ااجسالي 0 311 111 :7171-7107 :دكالر

ااجسالي 01 111 :7171-7107 :دكالر

االستذاريػن

السشذػرات

 180 000 :7171-7107دوالر

 10 000 :7171-7107دوالر

سفخ السػضفيغ
 60 000 :7171-7107دوالر
حمقات عسل بشاء القجرات
 1 038 000 :7171-7107دوالر
السشذػرات
 22 000 :7171-7107دوالر
الرشجكؽ االستئساني BZ
اجتساعات السادة (8ؼ) ( -مذاركة البمجان الشامية واالقترادات التي تسخ بسخحمة انتقالية)
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 678 000 :7171-7107دوالر أمخيكي
الرشجكؽ االستئساني VB
الرشجو الصػعي لسذاركة الذعػب األصمية والسجتسعات السحمية في االجتساعات التي تعقج في إشار االتفاقية
 1 130 000 :7171-7107دوالر

(ه)

وحجة الدبلمة األحيائية واألمغ األحيائي
انىالٌت:
تعديررد وتقررجيع الررجعع لتشفيررح بخوتػكررػل قخشاجشررة لمدرربلمة األحيائيررة ،وبخوتػكررػل ناغػيررا-كػااللسبررػر التكسيمرري بذررأن
السدؤولية والجبخ التعػيزي ،والسادتيغ (8ز) و(ح) مغ االتفاقية.

مسؤونٍبث انىحذة:
(أ) تقجيع الجعع لتشفيح بخوتػكػل قخشاجشة لمدبلمة األحيائية والسادة (8ز) مغ االتفاقية ،بسا فري ذلرظ مجراالت البرخامج
األساسررية بذررأن التصررػرات القانػنيرة والدياسراتية ،والقزررايا العمسيررة والتقشيرة لسدرراعجة األشرخاف فرري ضررسان األمرران فرري

نقل ومشاولة واسرتخجام الكائشرات الحيرة السحرػرة الشاتجرة عرغ التكشػلػجيرا الحيػيرة البيػلػجيرة الحجيثرة التري قرج يكرػن ليرا
آثررار ضررارة عمررى حفررع التشررػع البيػلررػجي واسررتخجامو السد رتجام ،مررع األخررح فرري االعتبررار أيزررا السخرراشخ عمررى صررحة

اإلندان ،وكحلظ في استحجاث وسائل تشطيع وإدارة أو مخاقبة مخاشخىا وتحجيث ىحه الػسائل؛

(ب) تقجيع الجعع لتشفيح السادة (8ح) مغ االتفاقية وتشفيح األعسال ذات الرمة بذأن األنػاع الغخيبة الغازية؛
(ج) تقجيع الجعع لتعديد وتشفيح بخوتػكػل ناغػيا -كػااللسبػر التكسيمي بذأن السدؤولية والجبخ التعػيزي؛
(د) تيديخ ودعع أعسال واجتساعات السجالذ الخئاسية لبلتفاقية وبخوتػكػل قخشاجشة وىيئاتيا ذات الرمة؛
(ه) تعديرد السعررارف وتبرادل السعمػمررات بذرأن القزررايا الستعمقررة بالدربلمة األحيائيررة مرغ خرربلل غخفرة تبررادل معمػمررات
الدبلمة األحيائية؛

(و) تصػيخ وتيديخ أنذصة بشاء القجرات في مجال الدبلمة األحيائية وبخامج عسل األنػاع الغخيبة الغازية؛
(ز) التشديق مع وحجة االستعخاض والخصج واإلببل لبلتفا عمى نيج مشدق لئلببل الػششي؛
(ح) تشديق العسل الستعمق بالسبادرة العالسية لمترشيف مع الػحجات السعشية في األمانرة ،بسرا فري ذلرظ ترػفيخ مرجخبلت

مػضػعية؛

(ط) تقررجيع الررجعع بذررأن السدررائل السػضررػعية الستعمقررة بالدرربلمة األحيائيررة واألن رػاع الغخيبررة الغازيررة لػحررجات األمانررة

السعشية بتشسية القجرات ،والدياسات االقترادية وحذج السػارد ،والذخاكات والتعاون ،واالتراالت والتخويج؛

(ؼ) التعرراون مررع السشطسررات الجوليررة والذررخكاء الررجولييغ ذوؼ الرررمة بيررجف تيدرريخ تشفيررح األعسررال الستعمقررة بالدرربلمة
األحيائية واألنػاع الغخيبة الغازية والترشيف.

األىجاف الػضيفية:

 3-1تقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقشي وعمسي لتيديخ عسمية صشع القخار
 1-3تيدرريخ بشرراء القررجرات ،وتعديررد التعرراون التقشرري والعمسرري برريغ األش رخاف ،لتحقيررق بذرركل جسرراعي أىررجاف الخصررط
االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي والدبلمة األحيائية؛ وأىجاف أيذي

 2-3إدارة وتيديخ الحرػل عمى السعارف والسعمػمرات ذات الررمة برالتشػع البيػلرػجي والدربلمة األحيائيرة والحررػل
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وتقاسع السشافع وتبادليا
 4-3تػفيخ معمػمات وأدوات ومبادغ تػجييية تقشية لجعع التشفيح الػششي لبلتفاقيات والبخوتػكػليغ
 3-4تذجيع العزػية العالسية لبلتفاقية وبخوتػكػلييا
 1-5تيدرريخ اسررتعخاض وتقي رريع اإلج رخاءات الػششيررة واإلقميسي ررة وغيخىررا ،وخاصررة األى ررجاف والسؤش رخات السحررجدة وفق ررا

لمخصط االستخاتيجية ،في تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي واالمتثال لبخوتػكػلييا

األنذصة:

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

وح ر ر ر ر ر ررجة الد ر ر ر ر ر رربلمة

األحيائير ر ر ررة واألمر ر ر ررغ تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،3/0الفقخة (05أ)

األحيائي

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

والخصط اإلنسائية الػششية واالستخاتيجيات الػششية لتحقيق أىجاف التشسية السدتجامة؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،3/0الفقخة (05ب)

القيام بالسديج مغ أنذصة بشاء القجرات ،رىشا بترػافخ السرػارد ،فيسرا يخرز تقيريع السخراشخ وإدارة السخراشخ والكذرف عرغ

الكائشررات الحيررة السحررػرة وتحجيررج ىػيتيررا والسدررؤولية والجبررخ التعػيزرري ،وحدررب االقتزرراء ،االعتب رارات االجتساعيررة
واالقترررادية والثقافيررة والرررحية ذات الرررمة ،بسررا فرري ذلررظ األثررخ السحتسررل لمكائشررات الحيررة السحررػرة عمررى السجتسعررات

األصمية والسحمية؛

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

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

اعتساد نساذج اإلببل الدابقة؛

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

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

مخاعاة البشجيغ (أ) و(ب) أعبله في تشفيح خصة العسل قريخة األجل ( )2020-2017لتعديد ودعع بشاء القجرات لتشفيرح

الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي ( )2020-2011وأىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي الػاردة فييا؛
األنؽاع الغخيبة الغازية

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

إعررجاد مذررخوع إرشررادات تكسيميررة إلدمرراج اإلدخررال غيررخ السقرررػد عمررى الشحررػ السررحكػر فرري الفقرخة الخابعررة مررغ الجيباجررة

أعبله ،إلى اإلرشادات القائسة بذأن وضع وتشفيح تجابيخ لمترجؼ لمسخاشخ السختبصة بإدخال األنػاع الغخيبرة كحيػانرات
أليفة ،وكرأنػاع ألحرػاض الكائشرات السائيرة وألحرػاض الكائشرات األرضرية ،وكصعرع حري وأغحيرة حيرة ،لتشطرخ فييرا الييئرة
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الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/71الفقخة (8أ)

استكذرراف مررع مشطسررة الجسررارك العالسيررة ،وكررحلظ السشطسررات األعزرراء فرري فخيررق االترررال السذررتخك برريغ الػكرراالت

السعشرري برراألنػاع الغخيبررة الغازيررة ،الحاجررة إلررى أدوات أو إرشررادات لؤلش رخاف الترري يسكررغ أن تدرراعج سررمصات الجسررارك
الػششية في تيديخ الخقابة الزرخورية عمرى األنرػاع الغخيبرة الحيرة عبرخ التجرارة اإللكتخونيرة ،بشراء عمرى التجخبرة الػششيرة

لمتذخيعات الستعمقة باتفاقية االتجار الجولي بأنػاع الحيػانات والشباتات البخيرة السيرجدة براالنقخاض وإنفاذىرا ،وإعرجاد ىرحه

األدوات أو اإلرشادات ،حدب االقتزاء؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/71الفقخة (8ب)

تقجيع تقخيخ عغ التقجم السحخز في تصػيخ ىحه اإلرشادات إلى الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري

اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

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

مػاصرمة التعرراون مرع االتفاقيررة الجوليرة لػقايررة الشباترات ،والسشطسررة العالسيرة لرررحة الحيرػان ،ومشطسررة األغحيرة والد ارعررة
لؤلم ررع الستح ررجة ،واألعز رراء اآلخر رخيغ ف رري فخي ررق االتر ررال السذ ررتخك ب رريغ الػك رراالت السعش رري ب رراألنػاع الغخيب ررة الغازي ررة

والسشطس ررات األخ ررخػ ذات الر ررمة ،مث ررل السشطس ررة الجولي ررة السعشي ررة بالسخاقب ررة البيػلػجي ررة ،م ررغ أج ررل تحجي ررج الخي ررارات
الستكسال تقييع السخاشخ وإدارة السخراشخ السرتخجام عػامرل السكافحرة البيػلػجيرة ضرج األنرػاع الغخيبرة الغازيرة ،بسرا فري
ذلظ في البيئات السائية ،وتقجيع تقخيخ عغ التقجم إلى الييئرة الفخعيرة لمسذرػرة العمسيرة والتقشيرة والتكشػلػجيرة فري اجتسراع

يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛

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

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

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

إعجاد إرشادات تقشية إلجخاء تحميل التكراليف والسشرافع وتحميرل جرجوػ التكمفرة إلدارة األنرػاع الغخيبرة الغازيرة لتشطرخ فييرا

الييئة الفخعية لمسذػرة العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،7/71الفقخة (05ج)

وضع إرشادات بذأن إدارة األنػاع الغخيبة الغازية تأخح في االعتبار آثار تغيخ السشاخ ،والكػارث الصبيعية والتغيرخ فري

استخجام األراضي عمى إدارة الغدوات البيػلػجية؛

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

إتاحة السعمػمات السصمػبة عغ:
(أ) الخبخات وأفزل السسارسات والجروس السدتفادة في عسميا ،بسا في ذلظ معمػمات عغ التقجم في التشفيح؛
(ب) الثغ رخات فرري تحقيررق اليررجف  9مررغ أىررجاف أيذرري لمتشررػع البيػلررػجي ،وخرػصررا بذررأن تصبيررق أسرراليب لتحميررل

UNEP/CBD/COP/13/23/Add.1
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/16/Add.1
UNEP/CBD/NP/COP-MOP/2/12/Add.1
Page 34

السدارات وتحجيج أولػيات األنػاع الغخيبة الغازية؛
مررغ خرربلل آليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات وغيخىررا مررغ الػسررائل ،وتقررجيع تقخيررخ عررغ التقررجم السحررخز إلررى الييئررة الفخعيررة

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

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،8/71الفقخة (ـ)()0

االسررتسخار فرري تيدرريخ إج رخاء الح رػارات السشطسررة فرري إشررار السشتررجػ السفتررػح العزررػية عمررى اإلنتخنررت بذررأن البيػلػجيررا

التخكيبي ررة م ررغ خ رربلل غخف ررة تب ررادل معمػم ررات الد رربلمة األحيائي ررة ،ومػاص ررمة دع ررػة األشر رخاف ،والحكػم ررات األخ ررخػ،
والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية والسشطسات ذات الرمة إلى تخشيح خبخاء لمسذاركة في السشتجػ؛

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

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

تجسيررع وتػليررف نتررائج العسررل السذررار إليررو فرري الفق رخات أعرربله وجعميررا متاحررة لسديررج مررغ السشاقذررة مررغ خرربلل السشتررجػ

السفتػح العزػية عمى اإلنتخنت وفخيق الخبخاء التقشييغ السخرز؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،8/71الفقخة (ـ)()4

عقج مشاقذات مشطسة عبخ اإلنتخنت في إشار السشتجػ السفتػح العزػية عمى اإلنتخنت ،ورىشا بتػافخ األمػال ،اجتساع

لفخيررق الخب رخاء التقػجيررا لػجررو يرريغ السخرررز السعشرري بالبيػلػجيررا التخكيبيررة مررع االختراصررات السخفقررة بيررحا السقررخر،
وتقررجيع تقخيررخ فخيررق الخبرخاء التقشيرريغ السخرررز السررتعخاض الشطرخاء مررغ هقبررل األش رخاف لشطررخ الييئررة الفخعيررة لمسذررػرة
العمسية والتقشية والتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمسذؽرة العمسية كالتقشية كالتكشؽلؽجية  ،8/71الفقخة (ـ)()5

التعرراون وإقامررة أوجررو ت ررززر مررع مشطسررات األمررع الستح ررجة األخررخػ والسشطسررات الجوليررة األخ ررخػ الترري تترررل والياتي ررا

بالبيػلػجيا التخكيبية؛

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

تعديرد السذرراركة الكاممرة والفعالررة لمذرعػب األصررمية والسجتسعرات السحميررة فري األنذررصة السدرتقبمية الستعمقررة بالبيػلػجيررا

التخكيبية في إشار االتفاقية؛

بخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية
البشج  -00تقييػ السخاطخ كإدارة السخاطخ

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

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

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

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

عجم اليقيغ؛

التكميف بإجخاء دراسة لتحميل الثغخات السحتسمة في السعاييخ واألساليب واإلرشادات القائسة بسرا فري ذلرظ تقيريع احتسرال
الحاجررة إلررى وضررع معرراييخ بذررأن آليررات لتررجابيخ الصرػارغ فرري حالررة الشقررل غيررخ مقرررػد عبررخ الحررجود ،وإتاحررة الج ارسررة

ليشطخ فييا االجتساع التاسع لسؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع األشخاف في بخوتػكػل قخشاجشة لمدبلمة األحيائية؛
البشج  :05االعتبارات االجتساعية كاالقترادية

مصالبة األميغ التشفيحؼ ،رىشا بتػافخ األمػال ،عقج اجتسراع وجيرا لػجرو لفخيرق الخبرخاء التقشيريغ السخررز لبلعتبرارات

االجتساعية واالقترادية.

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

تصػيخ مػاد بشاء القجرات وتشفيح السديج مغ أنذصة التػعية مغ أجل اإلسخاع في بجء نفاذ وتشفيح البخوتػكػل التكسيمي؛
البشج  :07التؽعية العامة كالتثقيف كالسذاركة

إج اخء مشاقذات عمى اإلنتخنت ،وإعجاد مػاد تجريبية وعقج حمقات عسل تجريبية إقميسية لتيديخ تشفيح بخنامج العسل؛
الخطة االستخاتيجية لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية :السجاؿ البؤري 0

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

مػاصررمة إعررجاد م رػاد بشرراء القررجرات بذررأن تعسرريع الدرربلمة األحيائيررة فرري االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل الػششيررة لمتشررػع

البيػلػجي وخصط التشسية الػششية؛

السقخر  ،79/07الفقخات 00-9؛ كالسقخر  ،BS-VII/5الفقخة 07؛ كالسقخر  ،BS-VI/3الفقخة 9

دعررع السذرراريع الرررغيخة لتسكرريغ بمررجان مختررارة مررغ وضررع تررجابيخ عسميررة ونُيررج لمتشفيررح الستكامررل لبخوتػكررػل قخشاجشررة

واالتفاقية عمى السدتػػ الػششي؛

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

تشطرريع دورات تجريبيررة دون إقميسيررة بذررأن تعسرريع الدرربلمة األحيائيررة فرري االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل الػششيررة لمتشررػع

البيػلػجي وخصط التشسية ،واالستفادة مغ وحجة التعمع اإللكتخوني السحكػرة أعبله وحدمة األدوات بالتعاون مع الذخكاء
السقخر BS-VIII/10

تشطريع أنذرصة (دون) إقميسيرة لبشرراء القرجرات لتسكريغ األشرخاف مررغ تشفيرح متصمبرات تحجيرج ىػيررة الكائشرات الحيرة السحررػرة
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الػاردة في الفقخة ( 2أ) مغ السادة  18والسقخرات ذات الرمة؛
الخطة االستخاتيجية لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية :السجاؿ البؤري 7

السقخر  ،BS-VII/12الفقخات 04-00

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

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

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

تصرػيخ ،بالتعراون مرع السشطسرات ذات الررمة ،مرػاد تجريبيرة بذرأن أخرح عيشرات الكائشرات الحيرة السحرػرة والكذرف عشيرا
وتحجيج ىػيتيا

السقخر  ،BS-V/13الفقخة 7

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

تصػيخ مػاد تعميسية بذأن التػعية العامة فيسا يخز الكائشات الحية السحػرة؛
الػضر ر ررائف السػاف ر ر ررق ف 5-مػضررف بر رخامج  -السعمػم ررات العمسيررة والتقشي ررة؛ ف 4-مػض ررف لمذررؤون القانػني ررة والدياسر راتية؛ ف 4-مػض ررف

عمييا

بر رخامج  -األنر رػاع الغخيب ررة الغازي ررة؛ ف 3-مػض ررف لمذ ررؤون القانػني ررة؛ ف 3-مػض ررف معش رري بتقي رريع السخ رراشخ ،ف2-

مػضف مداعج لذؤون السعمػمات؛ ف 2-مػضف مداعج لمبخامج  -تقييع السخاشخ (تع إعادة ترشيفو مغ خ ع)6-؛
 2خ ع 6-مداعجا بخامج

م ر ر رػارد مر ر ررغ خر ر ررارج الرشجكؽ االستئساني ( BHبخكتؽكؽؿ قخطاجشة)

السيدانية األساسية

الرشجكؽ االستئساني BE

ااجسالي 7 995 111 :7171-7107 :دكالر

ااجسالي 041 111 :7171-7107 :دكالر

االستذاريػن

االستذاريػن

 285 000 :7171-7107دوالر

 40 000 :7171-7107دوالر

اجتساعات الخبخاء

اجتساعات الخبخاء

 150 000 :7171-7107دوالر

 100 000 :7171-7107دوالر

سفخ السػضفيغ
 30 000 :7171-7107دوالر
حمقات عسل بشاء القجرات
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 2 530 000 :7171-7107دوالر

جيػ -شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

(أ)

اإلدارة الذاممة

نطخة عامة عمى السدؤوليات

إدارة شعبة دعع التعسريع والتعراون والترخويج وبرخامج العسرل الستعمقرة برالتعسيع والذرخاكات والترخويج لرجعع تحقيرق
أىجاف أيذي لمتشػع البيػلرػجي  ،1و ،2و ،3و ،4و ،16و ،17و ،18و .19وتشدريق الرجعع لييئرات االتفاقيرة

ذات الر ررمة؛ والعس ررل بر ررفة أميش ررا عام ررا الجتساع ررات األفخق ررة العامم ررة وأفخق ررة الخبر رخاء؛ والتسثي ررل الخ ررارجي؛

والتعاون مع مشطسات األمع الستحجة والسشطسات الجولية األخخػ ذات الررمة؛ وتحجيرج القزرايا الشاشرئة ضرسغ
اختراص البخنامج؛ وإنذراء وتعديرد الذرخاكات الفعالرة نيابرة عرغ االتفاقيرة وبخوتػكػلييرا ونحرػ تحقيرق أىرجاف

أيذي لمتشػع البيػلػجي.

الػالية

الؽالية:

تقجيع الجعع لبلتفاقية وبخوتػكػلييا عغ شخيق (أ) تشديق عسل األمانة بذأن تعسيع التشػع البيػلػجي،

(ب) تػفيخ الخبخة التقشية في مجالي الدياسات والذؤون التقشية بذأن قزايا التعسيع الذاممة( ،ج) تشديق

تعاون األمانة مع الذخكاء دعسا لبلتفاقية وبخوتػكػلييا( ،د) تشفيح وتشديق أنذصة االتراالت والتخويج
لؤلمانة .ويذسل ذلظ عسل األمانة الستعمق باالقتراديات وحذج السػارد وكحلظ اآللية السالية لبلتفاقية.

األىجاف الػضيفية:

 3-1تقجيع تقاريخ محايجة ومتػازنة وقائسة عمى األدلة وتحميل تقشي وعمسي لتيديخ عسمية صشع القخار؛
 1-2تيديخ دمج ججول أعسال التشػع البيػلػجي في جسيع العسميات الحكػمية الجولية ذات الرمة ،في إشرار
األمع الستحجة وغيخىا؛

 2-2دعررع الجيررػد الخاميررة إلررى إدراج التشررػع البيػلررػجي فرري السبررادرات العالسيررة األخررخػ ذات الرررمة لمجيررات

غيخ الحكػمية؛

 3-3تيديخ حذج السػارد لتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛
 1-4زيادة الػعي وفيع أىسية القزايا ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي ،والدبلمة األحيائية ،والحررػل وتقاسرع
السشافع بيغ صشاع القخار ،والسجتسع السجني ،ودوائخ األعسال ،والجيات الفاعمة القصاعية وعامة الجسيػر؛

 2-4تيديخ وتعديد الجعع الدياسي مغ أجل تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛

األنذصة اإلرشادية
 5-1-3تعديد دمج االعتبارات الجشدانية في عسميات التخصيط والدياسات والتشفيح؛
 7-1-5تقجيع تقخيخ الخصج العالسي عغ حذج السػارد؛

الخوابط/الذخاكات الخارجية

مكتب مؤتسخ األشخاف؛ واألشخاف؛ والرشاديق ،والبخامج والػكاالت الستخرررة لؤلمرع الستحرجة؛ والسشطسرات

الجولية والسشطسات الحكػميرة الجوليرة األخرخػ؛ وأمانرات االتفاقيرات الستعمقرة برالتشػع البيػلرػجي واتفاقيرات ريرػ؛
وأمانررات الررركػك واالتفاقيررات الحكػميررة الجوليررة األخررخػ؛ وأمانررات الييئررات والررركػك اإلقميسيررة؛ والسشطسررات
والذ رربكات غي ررخ الحكػمي ررة؛ والييئ ررات والذ رربكات القصاعير ر ة بس ررا ف رري ذل ررظ تم ررظ الستعمق ررة باألعس ررال والتشسي ررة

االقترادية؛ والسجسػعات والذبكات السسثمة لمسجتسعات األصمية والسحمية؛ واألوساط األكاديسية.
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الػضائف السػافق عمييا

مػضف رئيدي (مج)1-؛ مداعج لذؤون السػضفيغ خ ع5-

السػارد السصمػبة

 -1تكاليف السػضفيغ:
:2017

 2 204 200دوالر

 2 256 300 :2018دوالر

 -2االستذاريػن:
 20 000 :2017دوالر

 20 000 :2018دوالر

 -3مػاد التػعية العامة
 90 000 :2017دوالر

 90 000 :2018دوالر

 -4الدفخ في ميام رسسية:
 55 000 :2017دوالر

 55 000 :2018دوالر

 -5السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي
 20 000 :2017دوالر

(ب)

 20 000 :2018دوالر

نطخة عامة عمى بخامج عسل شعبة دعع التعسيع والتعاون والتخويج (الػسائل واإلنجازات الستػقعة العامة)

نطر ر ر ر رخة عام ر ر ر ررة عم ر ر ر ررى مدؤوليات الذعبة:

السدؤوليات

(أ) تقجيع الجعع لؤلشخاف في تشفيحىع لمغاية ألف مغ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  ،2020-2011وأىجاف
أيذي األخخػ بسا في ذلظ ىجف أيذي 20؛

(ب) وضع وتشديق التشفيح الستخاتيجية عمى نصا األمانة بذأن تعسيع التشػع البيػلػجي؛
(ج) تيدرريخ وضررع سياسررات شرراممة مررغ قبررل األشرخاف ،بسررا فرري ذلررظ سياسررات وعسميررات التشسيررة ،وقزررايا االقتررراد
والسالية ،وكحلظ التعامل مع قصاع األعسال؛

(د) تيدريخ جيررػد حذرج السرػارد مرغ قبررل األشرخاف بسرا فرري ذلرظ الػصررػل إلررى اآلليرة الساليررة (مخفرق البيئررة العالسيرة)
لبلتفاقية؛

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

(و) تشدريق مذرراركة األمانررة مررع الجيررات الفاعمررة الخئيدررية ومجسػعررة واسررعة مررغ أصررحاب السرررمحة ،بسررا فرري ذلررظ

السذاركة مع الحكػمات دون الػششية والسحمية؛ والسذاركة في ضسان تعسيع السشطػر الجشداني؛
(ز) تشفيح وتشديق عسل األمانة الستعمق باالتراالت والتخويج؛

(ح) السداىسة في تػفيخ تقراريخ وتحمريبلت محايرجة ومتػازنرة وقائسرة عمرى األدلرة لتيدريخ صرشع القرخار ،بسرا فري ذلرظ
مررغ خرربلل عسميررات مررا برريغ الررجورات ،وإعررجاد الػثررائق وتقررجيع الررجعع لؤلش رخاف فرري اجتساعررات مررؤتسخ األشررخاف فرري

(ج)

االتفاقية ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ ،واجتساعات الييئات الفخعية.

وحجة التعاون والذخاكات

نطر ر ر ر ر رخة عام ر ر ر ر ررة عم ر ر ر ر ررى الؽالية:

السدؤوليات

تيديخ التشديق والتعاون مع جسيع العسميات والييئات الحكػمية الجولية والجولية ذات الرمة ،والجيات الفاعمة
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والذخكاء الخئيدييغ ،ومشطسات الجيات السعشية لجعع تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا.
مدؤكليات الؽحجة:
(أ)

تيديخ السذاركة والتعاون والتشديق مع العسميات واالتفاقيات والسشطسات والسبادرات الجولية ذات الرمة

باالتفاقية سعيا لتعسيع وإدماج التشػع البيػلػجي في عسمياتيا ولجعع تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛

(ب) تيديخ السذاركة والذخاكات االستخاتيجية مع الكيانات الخئيدية لجعع تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛
(ج) وضع وتشديق وتشفيح استخاتيجية عمى نصا األمانة لمذخاكات االستخاتيجية؛
(د) السداىسة في تيديخ تصػيخ السجخبلت السخاعية لمذؤون العمسية والتقشية وكحلظ الثقافية واالجتساعية
والجشدانية ذات الرمة في سياسات التشسية؛

(ه) تيديخ وتعديد الجعع الدياسي لتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛
(و) تيديخ تشطيع األجداء رفيعة السدتػػ مغ اجتساعات اتفاقية التشػع البيػلػجي ،واألحجاث رفيعة السدتػػ في

السشتجيات األخخػ؛ والسذاركة في القسع ذات الرمة لمييئات اإلقميسية واالجتساعات الػ ازرية ،والسذاركة مع

الحكػمات السحمية ودون الػششية؛

(ز) تيديخ السذاركة الفعالة ألصحاب السرمحة في عسل االتفاقية وبخوتػكػلييا ،وضسان إدراج االعتبارات
الجشدانية في عسل األمانة؛

(ح) ضسان إدراج االعتبارات الجشدانية في عسل األمانة بسا في ذلظ في تصػيخ واستعخاض الدياسات ودعسيا

لؤلشخاف في تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا وتيديخ تشفيح خصة عسل السداواة بيغ الجشديغ 2020-2015

في االتفاقية.

األىجاف الػضيفية:

 1-2تيديخ دمج ججول أعسال التشػع البيػلػجي في جسيع العسميات الحكػمية الجولية ذات الرمة ،في إشار األمع

الستحجة وغيخىا؛

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

 2-4تيديخ وتعديد الجعع الدياسي مغ أجل تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛

األنذصة اإلرشادية
 6-1-6ضسان إدراج االعتبارات الجشدانية في عسل األمانة؛

األنذصة:
وحر ر ر ر ر ر ر ر ر ررجة التعر ر ر ر ر ر ر ر ر رراون

والذخاكات

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

البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 83

مػاصمة العسل فيسا يتعمق بتعسيع مخاعاة السشطػر الجشداني لجعع تشفيح خصة عسل االعتبارات الجشدانية -2015

 ،2020مع األخح في االعتبار رؤية ومشطػر نداء الذعػب األصمية ،بسا في ذلظ عغ شخيق دعع األشخاف في
دمج االعتبارات الجشدانية في استخاتيجياتيا وخصط عسميا الػششية السشقحة لمتشػع البيػلػجي ،فزبل عغ إدراج
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التشػع البيػلػجي في الدياسات وخصط العسل الػششية الستعمقة باالعتبارات الجشدانية؛
 -جسع ونذخ السعمػمات حػل الذؤون الجشدانية والتشػع البيػلػجي؛ لشذخ الػعي حػل قزايا التشػع البيػلػجي

بيغ السشطسات العاممة في مجال قزايا السداواة بيغ الجشديغ ،بسا في ذلظ السشطسات الشدائية؛ لتعديد

السشيجيات واألدوات الجاعسة لمتشفيح لتعسيع السشطػر الجشداني في األنذصة ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي؛

وتيديخ بشاء القجرات لمشداء ،وال سيسا الشداء مغ الدكان األصمييغ ،لمسذاركة في العسميات وصشع القخارات

بسػجب االتفاقية .وتجسيع الجراسات السعشية بالحالة وأفزل السسارسات لتدميط الزػء عمى قزايا محجدة

بسختمف مشاشق العالع .وتػليف البحػث القائسة الستخبلص الخوابط بيغ السداواة بيغ الجشديغ والتشػع

البيػلػجي ،لبلرتقاء بالتخويج/اإلببل لمدياسات والسسارسات .والعشاية بالشذخ مغ خبلل تقجيع حمقات نقاش

عمى اإلنتخنت وأدوات لمتجريب ،بالتعاون مع الذخكاء الجولييغ واإلقميسييغ والػششييغ .واالىتسام بحمقات العسل
اإلقميسية لجسع أصحاب السرمحة اإلقميسية والػششية الخئيدييغ لمقيام بتجريب شخري؛ لتبادل وتػفيخ
السجخبلت في ىيئة مػاد إرشادية مشاسبة ،ومشيجيات وأدوات ومؤشخات ذات صمة التفاقية التشػع البيػلػجي؛

وكحلظ لتبادل الخبخات لزسان نذخ التػعية بدياسات ومسارسات تُعشى باالعتبارات الجشدانية بيغ األشخاف
في االتفاقية.

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 84

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

الثانية عذخة لسؤتسخ األشخاف في اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ ،واعتساد خصة التشسية السدتجامة

لعام  2030وأىجافيا ،وإشار سيشجاؼ لمحج مغ مخاشخ الكػارث  ،2030-2015وأشخ الدياسات ذات الرمة،

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

وغيخىا مغ العسميات الجولية األخخػ ذات الرمة ،وخرػصا في أثشاء الذخوع في مخحمة التشفيح لسا سمف ذكخه،

ودعع األشخاف في جيػدىا الخامية عسبل بالفقخات  3و 8إلى  11مغ تػصية الييئة الفخعية لمتشفيح 4/1؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (85أ)

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

2030؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (91أ)

تحميررل السعمػمررات السقجمررة مررغ األشرخاف فرري تقاريخىررا الػششيررة الدادسررة الستعمقررة باألنذررصة الدررياحية ،الترري تُكسميررا
السعمػمات السقجمة مغ السشطسات والسبادرات الجولية ذات الرمة؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (91ب)

تدويررج األش رخاف ،قبررل انعقرراد االجتسرراع ال اخبررع عذررخ لس ررؤتسخ األش رخاف ،بالسعمػمررات الترري تررع جسعيررا مررغ خ رربلل

األنذصة التالية لؤلشخاف والحكػمات األخخػ السشفحة وفقا لمتذخيع الػششي:
(أ)

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

تػليج وإدماج واستخجام معمػمات عغ فػائج وقيع الدياحة السدتجامة في صشع القخار بذأن تخصيط وعسل وتػسع قصراع الدرياحة،

بسرا فري ذلرظ فيسررا يتعمرق باالسرتثسارات فرري مجرال الدرياحة ،وتصرػيخ البشيررة التحتيرة ،وخمرق الػضررائف ،وفري الشطرخ فري آليررات مرغ أجرل إعررادة

استثسار أجداء مغ إيخادات الدياحة في حفع التشػع البيػلػجي واستعادة الشطع اإليكػلػجية عمى الرعيجيغ السحمي أو السجتسعي؛
(ج)

تعديررد بشرراء القررجرات ،خاصررة لػكرراالت الستشدىررات الػششيررة ودون الػششيررة ،بسررا فرري ذلررظ تمررظ الترري تعسررل مررع الررشطع اإليكػلػجيررة

الداحمية والبحخية ،وإشخاك ،حدب االقتزاء ووفقرا لمتذرخيعات الػششيرة ،القصراع الخراص فري إنذراء وتشفيرح أدوات ماليرة ،مثرل رسرػم الرجخػل
والخجمات ،واالمتيازات والتخاخيز حدب االقتزراء ،السرتكسال ودعرع االسرتثسار العام/الخراص فري تأسريذ نطرع السشراشق السحسيرة والحفراظ

عمييا ودعع الدياحة السدتجامة؛
(د)

اتخاذ تجابيخ لسػاصرمة تصرػيخ واسرتخجام األدوات السختمفرة لبلترراالت والتثقيرف والتػعيرة العامرة لمجسيرػر وخاصرة الدرياح بذرأن

(ه)

التخويج لمدياحة السجتسعية الخيفية كشذاط يسكرغ أن يرؤثخ عمرى االسرتخجام السدرتجام لمتشرػع البيػلرػجي وتشػيرع سربل كدرب العرير

(و)

إضررافة معمػمررات عررغ األنذررصة ذات الرررمة السزررصمع بيررا والتررجابيخ الستخررحة فرري نطررام اإلبرربل الصررػعي عبررخ اإلنتخنررت بذررأن

بخامج ومسارسات الدياحة السدتجامة ،بسا في ذلظ الدفخ السدتجام والسعاييخ الصػعية ونطع إصجار الذيادات؛

لمذعػب األصمية والسجتسعات السحمية ،وتذجيع إنذاء القجرات ونقل التكشػلػجيا؛

أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي والتقاريخ الػششية الدادسة؛

لجعع األشخاف في صشع القخار مغ أجل تحقيق التشسية الدياحية السدتجامة؛
خيارات لتعديد أكجه التآزر بيؼ االتفاقيات الستعمقة بالتشؽع البيؽلؽجي

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،8/0الفقخة 01

[تشفيح اإلجخاءات ذات الرمة الػاردة في خارشة الصخيق الشاشرئة عرغ العسميرة التذراورية السذرار إلييرا فري الفقرخة 6

مغ ىحا السقخر]؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،8/0الفقخة 00

تررػفيخ معمػمررات عررغ التقررجم السحررخز لمييئررة الفخعيررة لمتشفيررح فرري اجتساعيررا الثرراني ،ومررؤتسخ األش رخاف فرري اجتساعررو

ال اخبررع عذررخ بسررا فرري ذلررظ أؼ مقتخحررات لسػاصررمة التقررجم فرري ىررحا العس رل لتعديررد االتدررا والتعرراون برريغ االتفاقيررات
الستعمقة بالتشػع البيػلػجي بسا في ذلظ في تشفيح الخصة االسرتخاتيجية لمتشرػع البيػلرػجي  ،2020–2011وأؼ عسميرة

متابعة ليحه الخصة االستخاتيجية؛
الػضائف السػافق عمييا:

ف 5-مػضررف أول لمبررخامج؛ ف 4-مػضررف بررخامج (التعرراون التقشرري والعمسرري ،والتشررػع البيػلررػجي الجرردرؼ ،والتشررػع

البيػلػجي وتشسية الدياحة)؛ ف 3-مػضرف برخامج  -السدراواة بريغ الجشدريغ (ججيرج)؛ ف 2-مػضرف برخامج مدراعج
– التخويج (أعيج ترشيفيا مغ خ ع)6-؛ خ ع 6-مداعج بخامج.

مػارد مغ خارج السيدانية

األساسية

الرشجكؽ االستئساني BE
:7171-7107

 690 111دكالر

االستذاريؽف 128 000 :دوالر
سفخ السؽظفيؼ 73 000 :دوالر
اجتساعات الخبخاء 460 000 :دوالر
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السشذؽرات 30 000 :دوالر

(د)

وحجة االتراالت والتػعية:

نطخة عامة عمى
السدؤوليات

الؽالية:

تشديق عسل األمانة فيسا يتعمق بجسيع أنذصة االتراالت والتػعية ،بسا في ذلظ دعع األشخاف في جيػدىا
الخامية إلى تشفيح ىجف أيذي لمتشػع البيػلػجي  1واالتفاقية وبخوتػكػلييا
مدؤكليات الؽحجة:
(أ) وضع وتشديق تشفيح استخاتيجية اتراالت لتػجيو االتراالت السؤسدية لؤلمانة ،فزبل عغ استخاتيجية
اتراالت عالسية ،وتيديخ وضع استخاتيجية لعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجي؛

(ب) تعديد اإلدراك الستدايج ألىسية التشػع البيػلػجي والدبلمة األحيائية والحرػل وتقاسع السشافع ،والتخكيد عمى
فئات الجسيػر الخئيدية السدتيجفة؛

(ج) إعجاد وتخويج ونذخ مشتجات اتراالت لخفع مدتػػ الػعي بيغ الجسيػر السدتيجف؛
(د) إقامة شبكات مع الذخكاء وحذجىع والسداىسة في جيػدىع الخامية إلى رفع مدتػػ الػعي بأىسية التشػع
البيػلػجي ،والدبلمة األحيائية والحرػل وتقاسع السشافع؛

(ه) تعديد الػعي بقزايا التشػع البيػلػجي وتغصيتيا في وسائل اإلعبلم مع التخكيد عمى العسل في إشار
االتفاقية وبخوتػكػلييا؛

األىجاف الػضيفية:

 1-4زيادة الػعي وفيع أىسية القزايا ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي ،والدبلمة األحيائية ،والحرػل وتقاسع
السشافع بيغ صشاع القخار ،والسجتسع السجني ،ودوائخ األعسال ،والجيات الفاعمة القصاعية وعامة الجسيػر.

 2-4تيديخ وتعديد الجعع الدياسي مغ أجل تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا

األنذصة:
وحر ر ر ر ر ر ررجة االتر ر ر ر ر ر ر رراالت

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

البيؽلؽجي في القطاعات كعبخها

والتػعية

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة (88ق)

وضرع ،حدرب االقتزرراء ،نُيرج لتػجيررو رسرائل بذررأن تعسريع التشررػع البيػلرػجي لفئررات مدرتيجفة محررجدة تتعمرق بيررحه
القصاعررات ،كجرردء مررغ تشفيررح اسررتخاتيجية االترررال العالسيررة ونُيررج تػجيررو الخسررائل عمررى الشحررػ ال رػارد فرري السقررخر
2/12؛
االتراؿ كالتثقيف كالتؽعية العامة كعقج األمػ الستحجة لمتشؽع البيؽلؽجي

السقخر  7/07جيػ (7أ)

تيديخ إعجاد استخاتيجية اترال عالسية تُشفح خبلل الشررف الثراني مرغ عقرج األمرع الستحرجة ،وتتزرسغ نُيرج ت اخسرل
الستخجاميا كإشار مخن لؤلشخاف والسشطسات السعشية؛
السقخر  7/07جيػ (7ب)

إعجاد وتحديغ وتحجيث حدم أدوات لبلترال والتثقيف والتػعية العامة ،استشادا إلى احتياجات السدرتخجميغ التري
يتع تحجيجىا ،وإتاحتيا مغ خبلل غخفة تبادل السعمػمات ،لزسان أن تكػن األدوات والشُيج السجرجرة فييرا مبلئسرة
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لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلرػجي  ،2020-2011وم اخعراة البحرػث الججيرجة بذرأن آفرا االتررال والتدرػيق،
والتدػيق االجتساعي؛
الػضائف السػافق عمييا:

ف 4-مػضف إعبلم؛ ف 3-مػضف اتراالت (ججيج)؛ ف 2-مػضف مداعج لمبخامج؛  2خ ع 6-مداعجا
لمبخامج

مػارد مغ خارج السيدانية

الرشجكؽ االستئساني BE

األساسية

ااجسالي 711 111 :7171-7107 :دكالر
االستذاريؽف 20 000 :دوالر
سفخ السؽظفيؼ 50 000 :دوالر
اجتساعات الخبخاء 70 000 :دوالر
إعجاد/طباعة التقاريخ 20 000 :دوالر

(ه)

السشذؽرات 40 000 :دوالر

وحجة الدياسة االقترادية وحذج السػارد:

نطخة عامة عمى
السدؤوليات

الؽالية:

تقجيع الجعع لتشفيح الجػانب السالية واالقترادية والستعمقة بالسذاركة مع دوائخ األعسال والتجرارة فري إشرار االتفاقيرة
وبخوتػكػلييا

مدؤكليات الؽحجة:
(أ) تذجيع ،بالتعاون مع الذخكاء ،عمى وضع وتشفيح وتقييع أدوات وتجابيخ وآليات لجمج قيسة التشػع البيػلرػجي فري
سياسر ررات وب ر رخامج القصر رراعيغ العر ررام والخر رراص ،بسر ررا فر رري ذلر ررظ خصر ررط التشسير ررة الػششير ررة ،والدياسر ررات االقترر ررادية،

واالسررتخاتيجيات الػششيررة لحذررج الس رػارد؛ واالسررتخاتيجيات السؤسدررية ،وصررشع الق رخار ،والدياسررات واإلبرربل ؛ ونطررع
اإلببل الػششية ،بسا في ذلظ السحاسبة الػششية؛ والزسانات البيئية؛

(ب) دع ررع األشر رخاف وتشد رريق عس ررل األمان ررة بذ ررأن تشفي ررح خص ررة التشسي ررة السد ررتجامة لع ررام  2030وأى ررجاف التشسي ررة
السد ررتجامة الر رػاردة فيي ررا ،وعس ررل األمان ررة بذ ررأن التش ررػع البيػل ررػجي م ررغ أج ررل القز رراء عم ررى الفق ررخ وتحقي ررق التشسي ررة

السدتجامة؛

(ج) إج ر رخاء و/أو نذر ررخ البحر ررػث والعسر ررل التحميمر رري بذر ررأن القزر ررايا ذات الرر ررمة لر ررجعع تشفير ررح االتفاقير ررة وخصتير ررا

االستخاتيجية  ،2020-2011بسا في ذلظ بذأن التجابيخ الحافدة وآليات تسػيل التشػع البيػلػجي؛

(د) دعررع تعسرريع التشررػع البيػلررػجي مررغ قبررل قصرراع األعسررال ،بسررا فرري ذلررظ مررغ خرربلل الذ رخاكة العالسيررة م رغ أجررل

األعسال والتشػع البيػلػجي؛

(ه) رصج التقجم السحخز في التشفيح مقابل االستخاتيجية واألىجاف الستفق عمييا عالسيا لحذج السػارد ،بسا فري ذلرظ

مغ خبلل تقجيع الجعع لؤلشخاف مقابل إشار اإلببل السالي ،وعغ شخيق إعجاد مجخبلت لمتقاريخ ذات الرمة؛
(و) رصج وتقييع عسميات اآللية السالية لبلتفاقية ،وخجمة االستعخاض لفعاليتيا وإعجاد اإلرشادات؛

األىجاف الػضيفية:

 1-2تيدرريخ دمررج جررجول أعسررال التشررػع البيػلررػجي فرري جسيررع العسميررات الحكػميررة الجوليررة ذات الرررمة ،فرري إشررار
األمع الستحجة وغيخىا

 3-3تيديخ حذج السػارد لتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا
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 1-5تيدرريخ اسررتعخاض وتقيرريع اإلجرخاءات الػششيررة واإلقميسيررة وغيخىررا ،وخاصررة األىررجاف والسؤشرخات السحررجدة وفقررا

لمخصط االستخاتيجية ،في تحقيق أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي واالمتثال لبخوتػكػلييا

األنذصة:
وحجة الدياسة

االقترادية وحذج
السػارد

ااجػخاءات االسػػتخاتيجية الخاميػػة لتعديػػد تشفيػػح االتفاقيػػة كالخطػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػؽع البيؽلػػؽجي  7171-7100شػػاممة تعسػػيػ التشػػؽع

البيؽلؽجي داخل كعبخ القطاعات السختمفة

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 67

تجسيررع ،بالتعرراون مررع مشطسررة األغحيررة والد ارعررة لؤلمررع الستحررجة ،الخبرخات فرري مجررال تعسرريع التشررػع البيػلررػجي فرري
مرايج األسساك ،بسا في ذلظ مغ خبلل نيج الشطام اإليكػلػجي لسرايج األسساك ،وإتاحة ىحا التجسيع لسؤتسخ

األشخاف في اجتساعو الخابع عذخ؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 78

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

األشخ مغ جانب قصاع األعسال ،وإتاحة ىحه التقاريخ عغ شخيق آلية غخفة تبادل السعمػمات؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 86

التساس آراء مغ خبلل الذرخاكة العالسيرة السعشيرة باألعسرال التجاريرة والتشرػع البيػلرػجي وكرحلظ الذرخكاء السعشيريغ

عمرى كيفيررة مػاءمررة أسررمػب تقرجيع البيانررات والسعمػمررات الستعمقررة بالقزرايا ذات الرررمة بررالتشػع البيػلررػجي بيررجف
زيادة اتدا البيانات والسعمػمات في مختمف القصاعات وعبخىا؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،4/0الفقخة 87

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

حذج السؽارد

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة 5

إتاحررة إشررار اإلبرربل السررالي الخرراص بالجػلررة الثانيررة مررغ اإلبرربل عمررى اإلنتخنررت بحمرػل  1يػليررو/تسػز ،2017

ودعػة األشخاف إلى تقجيع تقخيخ ،باستخجام إشار اإلببل السالي عمى اإلنتخنت ،بذأن مداىساتيا اإلضافية فري
الجيػد الجساعية لتحقيق األىرجاف العالسيرة الخاصرة بحذرج السرػارد ،مقابرل خرط األسراس السحرجد ،براالقتخان مرع

تقاريخىا الػششية الدادسة ،بحمػل  31ديدسبخ/كانػن األول 2018؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة (07أ)

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

بيجف تخفيف عبء اإلببل الذامل لؤلشخاف؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة (07ب)

تحجيث ،حدب االقتزاء ،اإلرشادات الػاردة في تقخيرخ حمقرة عسرل السكدريظ برأؼ معمػمرات مشيجيرة ججيرجة يرتع
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اسررتبلميا عسرربل بررالفقخة  11أعرربله والسرررادر األخررخػ ذات الرررمة ،بيررجف تدويررج األش رخاف بإرشررادات شػعيررة

محجثة مغ أجل تيديخ اإلببل السالي ،عمى الشحػ الستػخى في الفقخة (32ج) مغ السقخر 3/12؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة 09

تجسيررع وتحميررل السعمػمررات ذات الرررمة ،بسررا فرري ذلررظ السعمػمررات السقجمررة عسرربل بررالفقخة  17مررغ تػصررية الييئ رة

الفخعية لمتشفيح  6/1وكحلظ الج ارسرات ذات الررمة السقجمرة مرغ قبرل السشطسرات والسبرادرات الجوليرة ،بسرا فري ذلرظ

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

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة 71

تجسيرع وتحميرل السعمػمرات ،بسرا فرري ذلرظ السسارسرات الجيرجة أو الرجروس السدررتفادة ،حرػل كيرف تقرػم األشرخاف،

والحكػمات األخخػ ،والسشطسرات الجوليرة ،والسشطسرات التجاريرة الجوليرة وغيخىرا مرغ أصرحاب السررمحة برالشطخ،

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

ليا؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،6/0الفقخة 70

إتاح ررة السعمػم ررات السصمػب ررة ف رري الفقر رخة  20أع رربله لمفخي ررق العام ررل السفت ررػح العز ررػية السخر ررز لمس ررادة (8ؼ)
واألحكام السترمة بيا خبلل اجتساعو العاشخ ،بيجف وضع تػصيات لمشطخ فييا مغ قبل الييئرة الفخعيرة لمتشفيرح
في اجتساعيا الثاني ،بذأن كيف يسكرغ أن يزرسغ تصبيرق الزرسانات السعالجرة الفعالرة لآلثرار السحتسمرة آلليرات

تسػيررل التشررػع البيػلررػجي عمررى الحقررػ االجتساعيررة واالقترررادية وسرربل عررير الذررعػب األصررمية والسجتسعررات
السحمية؛

اآللية السالية

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

اختراصات االستعخاض الخامذ لفعالية اآللية السالية
السقخر  ،31/07الفقخة 9

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

العالسية؛
الػضائف السػافق عمييا

ف 5-اقترادؼ؛ ف 4-مػضف ب اخمج  -اآللية السالية؛
مداعج بخامج (خ ع.)6-

مر ر ر ر ر رػارد م ر ر ر ر ررغ خ ر ر ر ر ررارج الرشجكؽ االستئساني BE

السيدانية األساسية

ااجسالي 0 311 511 :7171-7107 :دكالر
تكاليف السؽظفيؼ 342 500 :دوالر (ف 3-مذاركة قصاع األعسال)
االستذاريؽف 320 000 :دوالر
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سفخ السؽظفيؼ 35 000 :دوالر
حمقات العسل 600 000 :دوالر
إعجاد التقاريخ 3 000 :دوالر

داؿ-

(أ)

شعبة دعػ التشفيح

اإلدارة الذاممة

نطر ر ر ر رخة عام ر ر ر ررة عم ر ر ر ررى الؽالية:

السدؤوليات

تقررجيع الررجعع لؤلش رخاف فرري تشفيررح واسررتعخاض االتفاقيررة وبخوتػكػلييررا عررغ شخيررق ( )1تيدرريخ ترررسيع وتشفيررح ورصررج
وتقيريع ومتابعرة أنذرصة بشراء القرجرات فري األمانرة ( )2تحفيرد ودعرع التعراون التقشري والعمسري بريغ األشرخاف ( )3دعررع

آليررات غخفررة تبررادل السعمػمررات لمشيررػض ب رإدارة السعررارف مررغ أجررل تشفيررح االتفاقيررة وبخوتػكػلييررا ( )4تيدرريخ وخجمررة
اجتساعررات الييئررة الفخعيررة لمتشفيررح والعسميررات الحكػميررة الجوليررة األخررخػ ذات الرررمة ( )5إدارة خررجمات تكشػلػجي ررا

السعمػمات واالتراالت في األمانة ( )6تػفيخ مجخبلت لمعسميات الستكاممة عمى نصا األمانة لجعع تشفيرح االتفاقيرة
وبخوتػكػلييا.

مدؤكليات الذعبة:
(أ) تقررجيع الررجعع لعسميررات التخصرريط والتشفيررح الػششيررة لتحقيررق أىررجاف االتفاقيررة وبخوتػكػلييررا والخصررط االسررتخاتيجية

الخاصة بكل مشيا؛

(ب) تيديخ استعخاض وتقييع اإلجرخاءات الػششيرة واإلقميسيرة والجوليرة ،بسرا فري ذلرظ أىرجافيا ومؤشرخاتيا ذات الررمة،
السػضػعة وفقا لمخصط االستخاتيجية وأىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛
(ج) تشديق وتشطيع اجتساعات الييئة الفخعية لمتشفيح؛
(د) تػفيخ مجخبلت مػضػعية في العسميات عمى نصا األمانة.

األىجاف الػضيفية

 1-1تيديخ عقج اجتساعات االتفاقية والبخوتػكػليغ الستعخاض التشفيح وصشع القخار

الخوابط

األشخاف في االتفاقية .وأمانات االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي (اتفاقية التجارة الجولية بأنػاع الحيػانات

الخارجية/الذخاكات

والشباتات البخية السيجدة باالنقخاض ،واتفاقية حفع أنػاع الحيػانات البخية السياجخة ،والسعاىجة الجولية بذأن السػارد
الػراثية الشباتية لؤلغحية والدراعة ،واتفاقية األراضي الخشبة ذات األىسية الجولية وخاصة بػصفيا مػئبل لمصيػر

السائية (اتفاقية رامدار) ،واتفاقية حساية التخاث العالسي الثقافي والصبيعي (اتفاقية التخاث العالسي) ،واتفاقيتا ريػ

(اتفاقية األمع الستحجة اإلشارية بذأن تغيخ السشاخ واتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ)؛ والسشطسات الجولية

األخخػ ذات الرمة بسا في ذلظ بخنامج األمع الستحجة لمبيئة والسخكد العالسي لخصج حفع الصبيعة لبخنامج األمع
الستحجة لمبيئة ،والرشاديق والبخامج والػكاالت الستخررة األخخػ لؤلمع الستحجة ،بسا في ذلظ مغ خبلل

السذاركة في فخيق إدارة البيئة ،وفخيق العسل السعشي بأىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي.
الػضر ر ر ر ر ررائف السػافر ر ر ر ر ررق مذ – 1-مىظف رئٍسً؛ خ ع 5-مسبعذ نشؤون انمىظفٍه

عمييا:

انمىارد انمطهىبت

الدعم التقني والتنفيذ
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-1

تكبنٍف انمىظفٍه:

 2 520 300 :2017دوالر
-2

االستشبرٌىن:

 20 000 :2017دوالر
-3

 55 000 :2018دوالر

انهٍئت انفزعٍت نتىفٍذ االتفبقٍت:

 0 :2017دوالر
-5

 20 000 :2018دوالر

انسفز فً مهبو رسمٍت:

 55 000 :2017دوالر
-4

 2 577 200 :2018دوالر

 610 000 :2018دوالر

اجتمبعبث انهجىت االستشبرٌت غٍز انزسمٍت

( آنٍت غزفت تببدل انمعهىمبث/غزفت تببدل معهىمبث انسالمت

األحٍبئٍت/بزوتىكىل وبغىٌب)

 125 000 :2017دوالر
-6

اجتمبعبث خبزاء انسالمت األحٍبئٍت:

 80 000 :2017دوالر
-7

 5 000 :2018دوالر

انمسبعذة انمؤقتت وانعمم اإلضبفً:

 20 000 :2017دوالر

مىارد مه خبرج
انمٍشاوٍت األسبسٍت

 30 000 :2018دوالر

معذاث غزفت تببدل انسالمت األحٍبئٍت:

 5 000 :2017دوالر
-9

 0 :2018دوالر

اجتمبعبث فزٌق االتصبل انمعىً ببىبء انقذراث:

 30 000 :2017دوالر
-8

 30 000 :2018دوالر

 20 000 :2018دوالر

الصندوق االستئمبني BZ
اجتمبعبث انهٍئت انفزعٍت نتىفٍذ االتفبقٍت
مشبركت انبهذان انىبمٍت
 678 000 :7171-7107دوالر

(ب)

وحجة تشسية القجرات

نطر ر ر ر رخة عام ر ر ر ررة عم ر ر ر ررى الؽالية:
السدؤوليات
تشديق وتيديخ ودعع تخصيط ،وتشفيح ،ورصج وتقييع ومتابعة دعع أنذصة بشاء القجرات التري ترجعسيا األمانرة وتحفيرد
التعرراون التقشرري والعمسرري برريغ األشرخاف مررغ أجررل التشفيررح الفعررال لبلتفاقيررة وبخوتػكػلييررا ،وفقررا لمسقررخرات ذات الرررمة
الرادرة عغ مؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ.
مدؤكليات الؽحجة:
(أ) تشدرريق وضررع وتشفيررح خصررة العسررل قررريخة األجررل ( )2020-2017لتعديررد ودعررع بشرراء القررجرات لتشفيررح الخصررة
االسررتخاتيجية لمتشررػع البيػلررػجي  2020-2011وأىررجاف أيذرري لمتشررػع البيػلررػجي الرػاردة فييررا وخصررط العسررل السستررجة

لفتر رخة س ررشتيغ لؤلمان ررة بذ ررأن بش رراء الق ررجرات بع ررج اجتساع ررات م ررؤتسخ األش ررخاف وم ررؤتسخ األشر ر اخف العام ررل كاجتس رراع

لؤلشخاف في البخوتػكػليغ؛

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

ذلررظ تحجيررج الفررخص لمذرخاكات واالسررتعانة بسرررادر خارجيررة لتشفيررح تمررظ األنذررصة ،وحذررج التسػيررل والسرػارد األخررخػ
لتشسية القجرات وتعديد العبلقات مع الجيات السانحة؛

الذرعب ذات الررمة ،خجمرة المجران االستذرارية غيرخ الخسرسية وأفخقرة االتررال
(د) تشديق ،بالتعراون مرع الػحرجات و ُ
السعشية ببشاء القجرات (أو الييئات السساثمة) لتعديد التززر بيشيا ،وتعديد ُنيج متدقة لتشسية القجرات عبخ األمانة؛
(ه) تشديق إنذاء وتحجيث بػابة شبكية لبشاء القجرات لتكرػن بسثابرة مخكرد جرامع لمسعمػمرات الستعمقرة ببشراء القرجرات

ومبادرات التعاون التقشي والعمسي ،والسػارد (بسا في ذلظ وحجات التعمع/الجورات اإللكتخونية) ،واالحتياجرات القصخيرة
والسداعجة التقشية الستاحة؛ فزبل عغ روابط بسخافق التػفيق ،ومشتجيات السشاقذة التفاعمية ،وغيخىا مغ األدوات؛

(و) رصررج وتقيرريع فعاليررة أنذررصة بشرراء القررجرات والتعرراون التقشرري والعمسرري الترري تررجعسيا وتيدررخىا األمانرة ،وكررحلظ تمررظ

الترري تقررجميا بالشيابررة عشيررا السشطسررات الذررخيكة وفقررا لسقررخرات مررؤتسخ األش ر اخف ومررؤتسخ األش ر اخف العامررل كاجتسرراع
لؤلشخاف في البخوتػكػليغ؛

(ز) تشديق إعجاد التقاريخ السخحمية نرف الدشػية وكحلظ وثائق ما قبل دورات اجتساعات مرؤتسخ األشرخاف والييئرة

الفخعية لمتشفيح بذأن بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي ،وخجمة بشػد ججول األعسال الستعمقرة بتمرظ السػضرػعات
في االجتساعات ذات الرمة.

األىجاف الػضيفية

 1-3تيدرريخ بشرراء القررجرات ،وتعديررد التعرراون التقشرري والعمسرري برريغ األشرخاف ،لتحقيررق بذرركل جسرراعي أىررجاف الخصررط
االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي والدبلمة األحيائية؛ وأىجاف أيذي

األنذصة اإلرشادية
 5-1-5تصررػيخ مشيجيررة لعسميررة شػعيررة السررتعخاض الشط رخاء بذررأن االسررتخاتيجيات وخصررط العسررل الػششيررة لمتشررػع
البيػلػجي فيسا بيغ األشخاف

األنذصة:
وحجة تشسية القجرات

بشاء القجرات ،كالتعاكف التقشي كالعمسي ،كنقل التكشؽلؽجيا كآلية غخفة تبادؿ السعمؽمات
1

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،5/0الفقخة (00أ)

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

الرمة؛

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

مػاصمة الجيػد الخامية إلى اعتساد نيج أكثخ استخاتيجية لتحجيج وإقامة شخاكات مع السشطسات والكيانات

األخخػ التي لجييا مدايا مقارنة فيسا يخز الخبخات والسػارد والذبكات والقجرة عمى إضافة قيسة كبيخة لجيػد

بشاء القجرات؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح إلى مؤتسخ األطخاؼ  ،5/0الفقخة (00د)
1

بعس األنذصة الفخدية السجرجة تحت وحجة تشسية القجرات ستُيدخىا وتجعسيا الػحجات التي تتشاول القزايا السػضػعية.
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حفد وتيديخ تشفيح خصة العسل قريخة األجل السذار إلييا في الفقخة  1أعبله واإلببل عغ التقجم السحخز

في االجتساع الثاني لمييئة الفخعية لمتشفيح ،بالتعاون مع األشخاف والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية

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

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

األنذصة لتشطخ فييا خبلل اجتساعيا الثاني؛

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

مػاصمة الجيػد الخامية إلى تيديخ أنذصة تشسية القجرات لمذعػب األصمية والسجتسعات السحمية
طخيقة تذغيل الهيئة الفخعية لمتشفيح كآليات دعػ استعخاض التشفيح

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،9/0الفقخة 7

تيديخ مػاصمة اختبار وتصػيخ السشيجية ،بسا في ذلظ تصبيقيا مغ خبلل مخحمة تجخيبية ،وتقجيع تقخيخ عغ
التقجم السحخز إلى الييئة الفخعية لمتشفيح في اجتساعيا الثاني؛

تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  ،9/0الفقخة 4

إعجاد ،بالتذاور مع األشخاف وأصحاب السرمحة السعشييغ ،معمػمات عغ العقبات السحجدة في الفقخة  3أعبله،

وتحجيج كحلظ السسارسات الفعالة الستعمقة بتشفيح األىجاف الػششية والعالسية ،استشادا إلى التقاريخ الػششية ،بسا
في ذلظ الشطخ في العشاصخ السسكشة آلليات استعخاض التشفيح ،مثل اآللية الصػعية الستعخاض الشطخاء

لبلستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي؛
االجتساع الثاني عذخ لسؤتسخ األطخاؼ – أنذطة بشاء القجرات

السقخراف  7/07ك7/00

إعجاد أدوات عمى اإلنتخنت لتسكيغ األشخاف والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية مغ تقييع وتدجيل

احتياجاتيا مغ حيث بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي في آلية غخفة تبادل السعمػمات (وىحا يذسل مػضفي

مبادرة الجدخ الحيػؼ ومجيخ بخنامج لمسبادرة (بجرجة ف ،)4-ومداعج بخامج لمسبادرة (بجرجة خ ع )6-واستذارؼ لمسبادرة
 -بتسػيل مغ حكػمة جسيػرية كػريا)؛

إنذاء وتحجيث بػابة إلكتخونية لتشسية القجرات وقػاعج بيانات قابمة لمبحث عمى اإلنتخنت لسبادرات بشاء القجرات

والتعاون التقشي والعمسي (بسا في ذلظ بشاء القجرات ومقجمي الجعع التقشي) في آلية تبادل السعمػمات؛

مػاصمة إنذاء وتحجيث مشرة التعمع اإللكتخوني ألمانة اتفاقية التشػع البيػلػجي لتيديخ استزافة وإدارة وتشفيح
دورات ووحجات التعمع اإللكتخوني بسجخبلت مغ األشخاف والذعػب األصمية والسجتسعات السحمية( .قجم صشجو

اليابان لمتشػع البيػلػجي  62 290دوال ار إلنذاء وتحجيث نطام إدارة التعمع في أمانة اتفاقية التشػع البيػلػجي الستزافة
دورات وحجات التعمع اإللكتخوني حتى عام  .2020وكان ىحا جدءا مغ مذخوع أكبخ ،يجعع أيزا تصػيخ وحجتيغ لمتعمع
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اإللكتخوني بذأن الدبلمة األحيائية وثبلث وحجات تعمع إلكتخوني بذأن الحرػل وتقاسع السشافع)؛

إنذاء مكتب مداعجة لجعع األشخاف في تحجيج احتياجاتيا مغ حيث بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي

وتحزيخ شمباتيع لمحرػل عمى مداعجة وتشديق مصابقة شمبات السداعجة مع الجعع الستاح بذأن التعاون

التقشي والعمسي (السػارد والخبخات وأدوات الجعع)( .تعيجت حكػمة جسيػرية كػريا ،مغ خبلل مبادرة الجدخ الحيػؼ،

بجعع عسميات مكتب مداعجة لسداعجة األشخاف عمى تحجيج احتياجاتيا وشمبات السداعجة ومصابقتيا مع الجعع التقشي
الستاح ،حدب االقتزاء)؛

إنذاء وتحجيث آلية دعع الستابعة لمسدتفيجيغ (الخخيجيغ) مغ أنذصة بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي التي

تجعسيا أو تيدخىا األمانة بالتعاون مع الذخكاء لتعديد التعمع بيغ الشطخاء وتبادل الخبخات بيغ السسارسيغ مغ
األشخاف

السادة 08؛ كالسقخراف  7/00ك 7/07باء

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

إنذاء آليات لمخصج والتقييع ألنذصة بشاء القجرات والتعاون التقشي والعمسي ومػاد وأدوات تجعسيا وتيدخىا

األمانة بالتعاون مع السشطسات الذخيكة؛
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 0

السقػػػخرات  7/07جػػػيػ؛ ك01/07؛ ك6/8؛ ك ،37/9الفقػػػخة 07؛ ك74/7؛ ك ،37/9القػػػخة 01؛ ك 7/07جػػػيػ؛
كالفقخة 3؛ كNP-1/9

تشطيع حمقات عسل بذأن إعجاد رسائل ضسغ إشار االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة

لمتشػع البيػلػجي؛

السقخرات  ،5/07الفقختاف  0ك 0مؼ السخف ؛ ك ،9/07الفقختاف  3ك5؛ ك ،6/00الفقخة 76

االسرتشاد إلررى مخخجررات األنذررصة التري جررخت فرري  2016-2015لرجعع الذربكة العالسيررة لمذررباب السعشيررة بررالتشػع

البيػلػجي في تشطيع وعقج ثبلث حمقات عسل إقميسية لمستابعة بذرأن بشراء القرجرات لمذرباب (بسرا فري ذلرظ نرجوات
شربكية تحزرريخية)؛ وإعررجاد حدمرة أدوات لبشرراء القررجرات الجاعسررة عمرى أسرراس السبررادغ التػجيييرة الترري أعررجت فرري

عام  ،2016وتيديخ مذاركة الذباب في اجتساعات اتفاقيرة التشرػع البيػلرػجي ذات الررمة ،وتشطريع قسرة عالسيرة
بذأن الذباب والتشػع البيػلػجي؛
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 7

السقخرات 73/07؛ ك5/00؛ ك0/07؛ ك7/07؛ ك5/07؛ ك31/00؛ ك9/07؛ ك6/00

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

السقخرات 73/07؛ ك5/00؛ ك0/07؛ ك7/07؛ ك5/07؛ ك31/00؛ ك9/07؛ ك6/00
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تجسيع وإتاحة أمثمة (قرز الشجاح) عمى تعسيع التشػع البيػلػجي عبخ الحكػمات دون الػششية والسحمية؛
السقخر 4/07

إعجاد مػاد تعمع إلكتخوني بذأن السحاسبة الخاصة بالشطع اإليكػلػجية؛
تشطيع حمقات عسل تسييجية بذأن بشاء القجرات في مجال السحاسبة الخاصة بالشطع اإليكػلػجية عمى ىامر
اجتساعات اتفاقية التشػع البيػلػجي؛

السقخرات  ،4/07الفقخة 3؛ ك ،5/07الفقخة 05

دعع بشاء القجرات لتعسيع التشػع البيػلػجي في عسميات التشسية والقزاء عمى الفقخ وتشفيح خصة 2030؛
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 3

السقخر 31/00؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف حذج السؽارد

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

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

هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 4

السقخر  ،01/07الفقخة (3د) ك(3ك)؛ كالسقخر  ،7/00الفقخة (5أ)

إعجاد إرشادات ومػاد تعميسية لخيارات دوائخ األعسال لمسداىسة في تشفيح ىجف أيذي لمتشػع البيػلػجي؛
تشطيع حمقات عسل تقشية بذأن األعسال واإلببل عغ التشػع البيػلػجي.
إعررجاد دليررل لمسسارسررات الجيررجة بذررأن تحجيررج وتقيرريع قرريع التشررػع البيػلررػجي وخررجمات الررشطع اإليكػلػجي رة ل رجوائخ

األعسال؛

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

السقخر 00/07

تشطيع أنذصة التجريب في مجال الدياحة السدتجامة مع الذخكاء؛
تعديد التعاون التقشي والعمسي في تشسية الدياحة في الشطع البيئية الداحمية والبحخية الحداسة؛
استعخاض ونذخ وتػزيع "السبادغ التػجييية الججيجة لمسدتخجم بذأن التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة"؛
أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي  5ك 04ك( 05كبذكل غيخ مباشخ األهجاؼ  7ك 00ك 07ك)03

السقخرات  ،09/07الفقخة 5؛ ك ،06/00الفقخة 7؛ ك ،0/07الفقخات  03ك 08ك(71ج)
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تشطيع وتيديخ حمقات عسل إقميسية لبشاء القجرات بذأن ترسيع التقييسات والخصط الػششية لبلستعادة لتحقيق
األىجاف  5و 14و( .15تسػيل جدئي  200 000مؤمغ مغ مبادرة استعادة الشطام اإليكػلػجي لمغابات).

إجخاء/تجسيع ونذخ دراسات حالة تعخض كيف تشفح البمجان األنذصة عسميا لبمػ األىجاف  5و 11و 14و15

بصخيقة مشدقة؛

هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي  5كغيخل مؼ األهجاؼ الستعمقة بالغابات ( 0ك 7ك 3ك 4ك 5ك 7ك 9ك 01ك 00ك 07ك 03ك 04ك05
ك 08ك 09ك)71

السقخرات 6/07؛ ك6/00؛ ك5/9؛ ك36/01؛ ك30/07

وضع وتشفيح أنذصة بشاء القجرات السدتيجفة لجعع تشفيح أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي الستعمقة بالغابات

وتبديط عسمية اإلببل عغ الغابات والخوابط بأىجاف التشسية السدتجامة؛
أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي  6ك 01ك00

السقخرات 79/01؛ ك07/00؛ ك08/00؛ ك77/07؛ ك73/07

تشطيع حمقات عسل إقميسية لبشاء القجرات بذأن القزايا البحخية مغ خبلل مبادرة السحيصات السدتجامة؛
إجر رخاء ت ررجريب وتشط رريع حمق ررات عس ررل لتب ررادل السعخف ررة عم ررى السد ررتػػ ال ررػششي م ررغ خ رربلل مب ررادرة السحيص ررات

السدتجامة( .مؤمشة مغ جسيػرية كػريا)

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

تحديغ وتعديد آلية تبادل السعارف لسبادرة السحيصات السدتجامة.
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي ( 7كأيزا األهجاؼ  8ك 03ك 04ك)05

السقخر 35/01

دعع البمجان لجمج الذػاغل الستعمقة باألراضي الجافة وشبو الخشبة في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية

لمتشػع البيػلػجي وتخصيط التشسية الػششية.

السقخرات 06/07؛ ك71/07؛ ك73/00؛ ك34/01

تشطيع حمقات عسل مذتخكة لمتجريب وبشاء القجرات بذأن إدماج التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية
في إنتاج األغحية السدتجام واإلنتاج الدراعي السدتجام.

إعجاد مػاد تجريبية مذتخكة ومبادغ تػجييية ،بسا في ذلظ وحجات تعمع إلكتخوني ،بذأن إدماج التشػع البيػلػجي
وخجمات الشطع اإليكػلػجية في إنتاج األغحية السدتجام واإلنتاج الدراعي السدتجام؛

هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 9

السقخراف 06/07
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تشطيع حمقات عسل بذأن بشاء القجرات في مجال إدارة األنػاع الغخيبة الغازية ،بسا في ذلظ اآلفات واألمخاض.
السقخراف  ،00/07الفقخات  7ك(4أ) ك(4ج)؛ ك ،05/00الفقختاف  5ك8

تشطع ،بالتعاون مع الذخكاء اإلقميسييغ ،حمقات عسل تجريبية لبشاء قجرات الجيات الفاعمة الخئيدية في الجول
الجدرية الرغيخة الشامية لترسيع وتقجيع مقتخحات مذاريع ذات نػعية جيجة بذأن األنػاع الغخيبة الغازية؛

السقخر  06/07كجسيع مقخرات االجتساع الدابع لسؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع لألطخاؼ في بخكتؽكؽؿ
قخطاجشة لمدالمة األحيائية

تشطيع حمقات عسل في الجول الجدرية الرغيخة الشامية لجعع تشفيح ىجف أيذي  9واليجف التذغيمي  2-3مغ
الخصة االستخاتيجية لبخوتػكػل قخشاجشة لمدبلمة األحيائية 2020-2011؛

السقخر  ،07/07الفقخة (9ج)

إعجاد أدوات لجعع القخار مغ أجل تقييع وتقجيخ االنعكاسات االجتساعية واالقترادية والبيئية لؤلنػاع الغخيبة
الغازية؛ وتحميبلت التكاليف والسشافع لتجابيخ القزاء عمييا وإدارتيا ومخاقبتيا؛ وأدوات لجراسة آثار تغيخ السشاخ
والتغيخ في استخجام األراضي عمى الغدوات البيػلػجية؛

السقخر  ،78/00الفقخة 77

تٍسٍز تىفٍذ خطت عمم انشزاكت انعبنمٍت نمعهىمبث األوىاع انغزٌبت انغبسٌت.
هجفا أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي  04ك8

السقخراف  78/01ك73/00

إعجاد مػاد تجريبية ومبادغ تػجييية لتحديغ مداىسة التشػع البيػلػجي لمسياه الجاخمية وخجمات الشطع
اإليكػلػجية في الحج مغ مخاشخ الكػارث الصبيعية.
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 07

السقخر 7/01

تشفيح مذخوع تجخيبي وإعجاد مػاد/أدوات بذأن بشاء القجرات (بسا في ذلظ مبادغ تػجييية وأدوات السسارسات
الجيجة) بذأن إدراج بيانات التشػع البيػلػجي السكانية ،والبيانات االجتساعية واالقترادية ،في تشفيح عسميات

تخصيط التشػع البيػلػجي واالستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي ،استشادا إلى نتائج السذخوع

التجخيبي.

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

السقخراف 7/01؛ ك9/07؛ كتؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح 4/0

تعديد قجرات الحكػمات السحمية العتساد وتشفيح االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي.
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هجفا أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي  08ك06

السقخر  07/07ألف ،الفقخات  7ك 00ك03؛ كالسقخر NP-1/8

تشطيع بخامج تجريب السجربيغ بذأن السعارف التقميجية ،بسا في ذلظ آليات الحرػل وتقاسع السشافع الستخجام
السعارف التقميجية السختبصة بالسػارد الجيشية ،لمذعػب األصمية والسجتسعات السحمية ونقاط االترال الػششية

لمسعارف التقميجية؛

تػفيخ مشح تجريبية لمسجربيغ الحيغ تع تجريبيا لتشطيع حمقات عسل دون وششية ومػاصمة دعسيع في حمقات

العسل ىحه؛

هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 09

السقخراف 05/01؛ ك 7/07باء ،الفقخة 08

تقجيع الجعع لؤلشخاف في إنذاء وتحجيث آليات غخف تبادل السعمػمات الػششية مغ خبلل حمقات عسل لبشاء
القجرات وغيخىا مغ الػسائل.
السقخر  7/07باء ،الفقخة 9

تشطيع "معارض لسعارف التشػع البيػلػجي" لتقجيع أحجث التصػرات العمسية والتكشػلػجية ذات الرمة لرشاع
الدياسات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي والسسارسيغ في ىحا السجال.
السقخر 7/07

إعجاد أدلرة بذرأن التعراون التقشري والعمسري وتجخبرة دورات عمرى اإلنتخنرت عمرى أسراس االحتياجرات ذات األولػيرة

لمبمجان؛

تقجيع التجريب لؤلشخاف بذأن قزايا التعاون التقشي والعمسي ،باستخجام األدلة الستاحة عمى اإلنتخنت.
هجؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي 71

السقخر 3/07؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف حذج السؽارد

التعاون مع مبادرة تسػيل التشػع البيػلػجي لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي لديادة الجعع التقشي وبشاء القجرات

لمبجان غيخ األساسية في السبادرة؛

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

السقخراف 3/07؛ ك31/07؛ كالسقخر الستؽقع في االجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ بذأف اآللية السالية

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

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

السقخراف 06/07؛ ك78/00
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تشطيع دورات تجريبية لمسجربيغ عمى تصبيق التكشػلػجيا الجديئية لتحجيج ىػية األنػاع؛
األنذطة الذاممة (جسيع أهجاؼ أيذي لمتشؽع البيؽلؽجي) – تعسيػ االعتبارات الجشدانية

السقخر  ،7/07الفقختاف  7ك73

جسع ونذخ السعمػمات ذات الرمة باالعتبارات الجشدانية والتشػع البيػلػجي ،بيجف إنذاء قاعجة معمػمات

لبلستخشاد بيا في إجخاءات األشخاف؛
السقخر  ،7/07الفقخة 04

التعاون مع شخاكة مؤشخات التشػع البيػلػجي لتصػيخ واالنتياء مغ إعجاد مجسػعة مغ السؤشخات بذأن
االعتبارات الجشدانية والتشػع البيػلػجي التي حجدتيا مبجئيا الذخاكة.

السقخر  ،7/07الفقخة 37

إقامة شخاكات وشبكات لتعديد تعسيع االعتبارات الجشدانية في إشار االتفاقية؛
السقخر  ،7/07الفقخة 45

إجخاء تقييع لبلحتياجات مغ القجرات بالتعاون مع الخبخاء السعشييغ باالعتبارات الجشدانية والشداء ،وخاصة

نداء الذعػب األصمية.

السقخر  ،9/00الفقخة 8

تشطرريع السديررج مررغ أنذررصة بشرراء القررجرات العالسيررة واإلقميسيررة ودون اإلقميسيررة لتبررادل الخب رخات بذررأن القزررايا ذات
الرمة بخصة عسل االعتبارات الجشدانية؛

الػضر ر ر ر ر ررائف السػافر ر ر ر ر ررق ف 5-مػضف أول لمبخامج؛ خ ع 6-مداعج بخامج (مسػل مغ تكاليف دعع البخامج)

عمييا:

م ر ر ر ر رػارد مر ر ر ر ررغ خر ر ر ر ررارج الرشجكؽ االستئساني BE

السيدانية األساسية

ااجسالي:7171-7107 :

 8 978 511دكالر أمخيكي*

االستذاريؽف:

 2 800 000دوالر

سفخ السؽظفيؼ:

 173 000دوالر

اجتساعات الخبخاء:

 165 000دوالر

حمقات عسل بشاء القجرات:
حمقات عسل أخخى:
إعجاد كطباعة التقاريخ:
السشذؽرات:

 5 573 000دوالر
 100 000دوالر
 7 500دوالر
 110 000دوالر

فخيق صشجو اليابان لمتشػع البيػلػجي :مج 1-مشدق عالسي؛  2ف 4-مػضفا بخامج؛  2خ ع مداعجا بخامج؛ -

كميا مسػلة مغ صشجو اليابان لمتشػع البيػلػجي.
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* معطع ىحه األنذصة لجعع خصة عسل بشاء القجرات قريخة األجل

(ج)

وحجة آلية غخفة تبادل السعمػمات

نط ر ر ر ر رخة عامر ر ر ر ررة عمر ر ر ر ررى الؽالية:

السدؤوليات

تقجيع الجعع لتحقيق ميسرة وغايرات وأىرجاف آليرة غخفرة تبرادل السعمػمرات لمفترخة  ،2020-2011بالرريغة السعتسرجة

بسػجب السقخر .15/10

السررادة  11مررغ االتفاقيررة؛ وأىررجاف أيذرري  2و 3و4؛ والسقررخران  4/11و30/11؛ وتػصررية الفخيررق العامررل السعشرري

باستعخاض تشفيح االتفاقية 10/5؛ والسقخر السشتطخ لبلجتساع الثالث عذخ لسؤتسخ األشخاف.
مدؤكليات الؽحجة:
(أ) تشديق تشفيح بخنامج عسل آلية غخفة تبادل السعمػمات؛
(ب) إعجاد تقاريخ مخحمية وغيخىا مغ الػثائق ذات الرمة بزلية غخفة تبادل السعمػمات؛

(ج) خجم ررة اجتساع ررات المج رران االستذ ررارية غي ررخ الخس ررسية آللي ررة غخف ررة تب ررادل السعمػم ررات ومكػن ررات االجتساع ررات

الخئيدية التفاقية التشػع البيػلػجي الستعمقة بزلية غخفة تبادل السعمػمات؛

(د) التشدرريق مررع وحررجتي الدرربلمة األحيائيررة والحرررػل وتقاسررع السشررافع ،بذررأن الر ُرشيج السذررتخكة لتصررػيخ األدوات
السدتخجمة فري آليرة غخفرة تبرادل السعمػمرات ،وغخفرة تبرادل معمػمرات الدربلمة األحيائيرة ،وغخفرة تبرادل السعمػمرات

بذأن الحرػل وتقاسع السشافع.

(ه) تقررجيع الررجعع لؤلش رخاف بذررأن السدررائل الستعمقررة بزليررة غخفررة تبررادل السعمػمررات بسررا فرري ذلررظ مػاصررمة تصررػيخ

اآلليات الػششية لغخف تبادل السعمػمات.

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

دعع تشفيح ىرجف أيذري  3وكرحلظ العشاصرخ ذات الررمة مرغ ىرجفي أيذري  2و ،4ومقرخرات مرؤتسخ األشرخاف بذرأن
التجابيخ الحافدة والتجارة والجػانب االقترادية األخخػ ذات الرمة لتشفيح أىجاف االتفاقية.

األىجاف الػضيفية

 2-3إدارة وتيدر رريخ الحرر ررػل عمر ررى السعر ررارف والسعمػمر ررات ذات الرر ررمة بر ررالتشػع البيػلر ررػجي والدر رربلمة األحيائير ررة

األنذصة:

بشاء القجرات كالتعاكف التقشي كالعمسي كنقل التكشؽلؽجيا كآلية غخفة تبادؿ السعمؽمات

والحرػل وتقاسع السشافع وتبادليا

وحررجة آليررة غخفررة تبررادل تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  5/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 7

السعمػمات

تسجيرج واليرة المجشرة االستذرارية غيرخ الخسرسية آلليرة غخفرة تبرادل السعمػمرات ،عمرى الشحرػ الرػارد وصرفو فري مبادئيرا

التػجييية التذغيمية ،ومػاصمة استعخاض ىحه الػالية في االجتساع الخامذ عذخ لسؤتسخ األشخاف؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  5/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة (00ب)

دعػة السشطسات الجوليرة ذات الررمة ،بسرا فري ذلرظ ىيئرات األمرع الستحرجة ،إلرى تعديرد اإلجرخاءات الستدرقة الستعمقرة

ببشرراء القررجرات ومررغ خرربلل مشبررخ دعررع متكامررل مررغ غررخف تبررادل السعمػمررات التابعررة لبلتفاقيررة لتحجيررج احتياجررات
األشرخاف والذررعػب األصررمية والسجتسعررات السحميررة وربصيررا بررالخبخة والسعررارف الستاحررة باسررتخجام آليررة غخفررة تبررادل
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السعمػمات؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  5/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة (00ح)

تشفيح استخاتيجية الػيب لبلتفاقية وبخوتػكػلييا بسا يتساشى مع استخاتيجية االترال؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  5/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة (ط)

مػاصمة تصػيخ آلية غخفة تبادل السعمػمات ،بسا يتساشى مع استخاتيجية الػيب وبخنامج العسل الستعمرق بزليرة غخفرة

تبادل السعمػمات دعسا لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011؛
تؽصية الهيئة الفخعية لمتشفيح  9/0إلى مؤتسخ األطخاؼ ،الفقخة 5

تقجيع تقخيخ مخحمي عغ العشاصخ السحكػرة أعبله إلى الييئة الفخعية لمتشفيح لكي تشطرخ فيرو خربلل اجتساعيرا الثراني،

مع مخاعاة السعمػمات السقجمة مغ خبلل التقاريخ الػششية وآلية غخفة تبادل السعمػمات وبػابة السعارف التقميجية؛
الػضائف السػافق عمييا

ف 4-مػضف بخامج ،آلية غخفة تبادل السعمػمات؛ ف 3-مػضف وثائق؛ ف 3-مػضف لذؤون السػقع الذبكي؛

مىارد مه خبرج
انمٍشاوٍت األسبسٍت

الرشجكؽ االستئساني BE

خ ع 7-مداعج بخامج؛ خ ع 4-مداعج إعبلم

ااجسالي:7171-7107 :
االستذاريؽف:

 791 111دكالر أمخيكي

 250 000دوالر

اجتساعات الخبخاء 40 000 :دوالر

(د)

وحجة تكشػلػجيا السعمػمات:

نطر ر ر ر رخة عام ر ر ر ررة عم ر ر ر ررى الؽالية:

السدؤوليات

وضع وتشفيح ورصج واإلببل عغ خصة عسل االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات عمى أساس األولػيات التي تػافق

عمييا اإلدارة:

السادة  20مغ االتفاقية؛ ىجف أيذي 20؛
مدؤكليات الؽحجة:
األمانة واألشخاف وأصحاب السرمحة اآلخخيغ ،بسا في ذلظ السشطسات غيخ

الذعب عمى نصا
(أ) خجمة ُ
الحكػمية ،وزوار السػقع الذبكي ،والسذاركيغ في اجتساعات اتفاقية التشػع البيػلػجي ،ضسغ غيخىع ،استشادا إلى
خصة عسل تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت؛

(ب) مػاءمة البشية التحتية لتكشػلػجيا السعمػمات الخاصة باألمانة ،واستخاتيجية تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت
ومعسارية السشتجات مع أولػياتيا االستخاتيجية وفقا لقػاعج ولػائح األمع الستحجة؛

(ج) دعع إدارة األمانة عغ شخيق تحجيج وإدارة البائعيغ والسقاوليغ الحيغ يػردون حمػل وخجمات البشية التحتية؛
(د) وضع استخاتيجيات لديادة كفاءة السشطسة وجػدة السشتجات السقجمة لمعسبلء الجاخمييغ والخارجييغ؛
(ه) تبديط أساليب عسل األمانة باستخجام التكشػلػجيا؛
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(و) إدارة معسارية التكشػلػجيا في األمانة .ودعع تشفيح السادة  20الستعمقة بالسػارد السالية ومتابعتيا باستجامة،
وكحلظ األىجاف السالية الشاشئة بذأن حذج السػارد.

األىجاف الػضيفية

 2-3إدارة وتيدر رريخ الحرر ررػل عمر ررى السعر ررارف والسعمػمر ررات ذات الرر ررمة بر ررالتشػع البيػلر ررػجي والدر رربلمة األحيائير ررة
والحرػل وتقاسع السشافع وتبادليا

األنذصة اإلرشادية
 1-2-3تقجيع خجمات مبتكخة وفعالة لتبادل السعارف والسعمػمات لتيديخ تشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا؛
 2-2-3تصػيخ وتحجيث البػابة السخكدية ،وغخفيا لتبادل السعمػمات وقػاعج بياناتيا لتيديخ إمكانية الػصػل إلى

السعمػمات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي ،والدبلمة األحيائية والحرػل وتقاسع السشافع بصخيقة سيمة االستخجام،
وقابمة لمبحث ،ومفيػمة وتبادل تمظ السعمػمات؛

 3-2-3تصػيخ وتحجيث مشرات مغ خبلل آلية غخفة تبادل السعمػمات إلقامة مشتجيات عمى اإلنتخنت ومؤتسخات
في الػقت الحقيقي/افتخاضية حػل السػضػعات ذات صمة بتشفيح االتفاقية وبخوتػكػلييا.

إدارة نطع السعمػمات (بسا في ذلظ تشفيح استخاتيجية نطع السعمػمات في األمانة؛ وإدارة السعجات)؛ وصيانة البشية

التحتية لمذبكات وتػفيخ دعع الحاسػبي لمسػضفيغ؛ وصيانة نطع السعمػمات الجاخمية ،وترسيع وتشفيح قػاعج بيانات
متخررة ،وأدوات تحميمية ،وخجمات غخفة تبادل السعمػمات وغخفة تبادل معمػمات الدبلمة األحيائية؛ وتصػيخ

وتحجيث السػاقع الذبكية والبػابات وخجمات السعمػمات ذات الرمة (بسا في ذلظ السػاقع الذبكية التفاقية التشػع

البيػلػجي وغخفة تبادل معمػمات الدبلمة األحيائية)؛ وترسيع وتشفيح آليات التذغيل البيشي؛ وتقجيع خجمات
تكشػلػجيا السعمػمات البلزمة الجتساعات االتفاقية والبخوتػكػليغ.

تػفيخ شبكات فعالة وآمشة ألمانة اتفاقية التشػع البيػلػجي؛ ونطع السعمػمات الستخررة؛ وخجمات عالية الجػدة
في مجال تكشػلػجيا السعمػمات.

الػضائف

عمييا

السػافق ف 4-مػضف معشي بذؤون اإلنتخنت/الذؤون اإللكتخونية واالتراالت؛ ف 3-مػضف لشطع الحاسػب؛ ف3-
مػضف بخامج  -مػضف نطع معمػمات الحاسػب؛ ف 3-مػضف بخامج معشي بغخفة تبادل السعمػمات بذأن
الحرػل وتقاسع السشافع؛ ف 2-مػضف بخامج مداعج معشي بغخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع

السشافع؛ ف 2-مػضف مداعج معشي بالحاسػب؛ ف 2-مػضف مداعج لشطع السعمػمات.

 2خ ع 7-مداعجا لعسميات الحاسػب؛ خ ع 6-مػضف مداعج لشطع الحاسػب (ججيج)؛

-5

(أ)

شعبة الذؤكف اادارية كالسالية كخجمات السؤتسخات

اإلدارة الذاممة

نطخة عامة عمى
انمسؤونٍبث

الؽالية:

تقجيع الجعع إلدارة الرشاديق والخجمات السالية ودعع بكفاءة لمذؤون اإلدارية والبذخية ألمانة االتفاقية
وبخوتػكػلييا ،وفقا لقػاعج ولػائح األمع الستحجة وبسػجب إرشادات مغ األشخاف،

مدؤكليات الذعبة:
(أ) وضع ضػابط داخمية واالمتثال ليا تسذيا مع قػاعج ولػائح األمع الستحجة وتعميساتيا اإلدارية في تقجيع
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الجعع إلدارة الرشاديق والذؤون اإلدارية ،والسالية ،وشؤون السػضفيغ والذؤون المػجدتية لسػضفي األمانة

واألشخاف مغ أجل التشفيح الشاجح لبخنامج عسل االتفاقية وبخوتػكػلييا ضسغ السيدانيات التي وافقت عمييا

األشخاف؛

(ب) تقجيع تقاريخ دقيقة لمجيات السانحة ،ومػضفي األمانة عغ استخجام السداىسات الػاردة؛
(ج) تقجيع إرشادات إلى األميغ التشفيحؼ واإلدارة العميا والسػضفيغ بذأن جسيع السدائل اإلدارية والسالية؛
(د) التػاصل مع وكالة األمع الستحجة الخائجة والحكػمة السزيفة لزسان أمغ مػضفي ومشذزت أمانة اتفاقية
التشػع البيػلػجي؛

(ه) تشطيع وتختيب خجمات السؤتسخات لبلجتساعات التي تُعقج بسػجب االتفاقية ،حدب االقتزاء.

األىجاف الػضيفية

 1-6اإلدارة والتخصيط االستخاتيجي لتحقيق أقرى قجر مغ الفعالية في األمانة
 2-6تقجيع الجعع إلدارة الرشاديق والذؤون المػجدتية بسػجب إرشادات مغ األشخاف وضسغ قػاعج ولػائح
األمع الستحجة

 3-6تقجيع الجعع الفعال بذأن السػارد اإلدارية والبذخية لسػضفي االتفاقية وبخوتػكػلييا

الخوابط

انخبرجٍت/الذخاكات
انمىارد السصمػبة

بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ،ومكتب األمع الستحجة بشيخوبي ،ووكاالت األمع الستحجة األخخػ في مخكرد العسرل؛
والحكػمة السزيفة؛ والبعثات والػفػد الجبمػماسية؛ وأمانات االتفاقيات األخخػ

-1

تكاليف السػضفيغ:

 587 300 :2017دوالر
-2

اجتساعات مؤتسخ األشخاف ومؤتسخ األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػليغ:

 592 300 :2017دوالر
-3

 721 600 :2018دوالر

السداعجة السؤقتة والعسل اإلضافي:

 10 000 :2017دوالر

مػارد مغ خبرج

 1 257 600 :2018دوالر

مرخوفات التذغيل العامة:

 974 600 :2017دوالر
-7

 245 000 :2018دوالر

تكاليف اإليجار والتكاليف ذات الرمة:

 1 239 700 :2017دوالر
-6

 55 000 :2018دوالر

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

 150 000 :2017دوالر
-5

 1 121 200 :2018دوالر

الدفخ في ميام رسسية:

 55 000 :2017دوالر
-4

 601 100 :2018دوالر

الرشجكؽ االستئساني BZ

 10 000 :2018دوالر
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السيدانية األساسية

 4 520 000 :2020-2017دوالر
مذرراركة البمررجان الشاميررة والبمررجان الترري تسررخ اقتررراداتيا بسخحمررة انتقاليررة فرري اجتساعررات مررؤتسخ األشرخاف ومررؤتسخ

األشخاف العامل كاجتساع لؤلشخاف في البخوتػكػل
مرادر أخخى

ف 5-رئيذ ،دائخة إدارة السػارد السالية؛ بتسػيل مغ تكاليف دعع البخامج.

(ب)

وحجة الذؤون السالية

نطخة عامة عمى
السدؤوليات

مدؤكليات الؽحجة:
(أ) ضسان االمتثال لمػائح وقػاعج األمع الستحجة وتػجيياتيا السالية الرادرة عغ مكترب األمرع الستحرجة بشيخوبري
والسخاقب السالي لؤلمع الستحجة في اإلنفا وتدجيل نفقات الرشاديق التي تجيخىا األمانة.

(ب) إعرجاد السيدانيرات الساليرة لفترخة الدرشتيغ لسختمرف الرررشاديق االسرتئسانية التري تررجيخىا األمانرة وتقرجيسيا إلررى
مؤتسخ األشخاف

(ج) رصج مػارد األمانة واستخجاميا الفعال وفقا لمبخنامج السػافق عميو.
(د) ضسان أن تكػن حدابات األمانة مستثمة لمسعاييخ السحاسبية الجولية لمقصراع العرام وترشعكذ بذركل صرحيح
في أومػجا.

(ه) تدويج مجيخؼ البخامج بسعمػمات في الػقت السشاسب فيسا يتعمق بحالة تسػيل ميدانيات مذخوعاتيع.
(و) تقجيع خجمات مساثمرة لمخرجمات التري يقرجميا مكترب تجييرد شرؤون الدرفخ فري أومػجرا بسرا فري ذلرظ إصرجار

التحاكخ وإجخاء تختيبات الدفخ لمسػضفيغ واالستذارييغ والسذاركيغ.

مػارد مغ خارج

السيدانية األساسية

(ج)

ف 4-مػضررف لذ ررؤون السيدانيررة والسالي ررة؛ ف 3-مػض ررف لذررؤون السيداني ررة والساليررة؛ ف 2-مػض ررف مد رراعج

لمذؤون السالية (شاغخة)؛ خ ع 7-مػضف مداعج أول لمذرؤون الساليرة؛  2خ ع 6-مدراعجا لذرؤون الدرفخ؛ خ

ع 5-مدرراعج لمذررؤون الساليررة؛ خ ع 5-مدرراعج إلدارة الر رشاديق؛ خ ع 4-مدرراعج لمذررؤون الساليررة (خ ع )4

(شاغخة) .ويسػل بخنامج األمع الستحجة لمبيئة تكاليف جسيع السػضفيغ مغ تكاليف دعع البخامج.

وحجة الذؤون اإلدارية والسػارد البذخية:

وظزة عبمت عهى
انمسؤونٍبث

مدؤكليات الؽحجة:
(أ) تقجيع الجعع اإلدارؼ والستعمق بذؤون السػضفيغ إلرى مرػضفي األمانرة مرغ خربلل تفدريخ وتشفيرح قػاعرج ولرػائح

السػضفيغ ،واإلجخاءات البلزمرة فري أومػجرا وإندربي اخ ،وكرحلظ تقرجيع إرشرادات إلرى السرػضفيغ فيسرا يتعمرق بجسيرع

قزايا السػارد البذخية بسا في ذلظ التجريب واختبارات إتقان المغات.

(ب) إعر ررجاد الػثر ررائق البلزمر ررة لتعير رريغ السر ررػضفيغ والستر ررخجسيغ واالستذر ررارييغ والسقر رراوليغ ،والسر ررػضفيغ الر ررحيغ ال

يتقاضررػن أجر اخ (السررػضفيغ الفشيرريغ السبتررجئيغ والستررجربيغ) ،والقيررام برإج اخءات الستابعررة البلزمررة مررع بخنررامج األمررع
الستحجة لمبيئة ومكتب األمع الستحجة بشيخوبي.

(ج) التػاصررل مررع الحكػمررة السزرريفة فيسررا يتعمررق ب رالسخكد الخسررسي لمسررػضفيغ (إصررجار وتججيررج وإلغرراء الػثررائق
الخسسية).

(د) تررػفيخ خررجمات إدارة السكاتررب وصرريانتيا مررغ أجررل سرريخ إج رخاءات العسررل فرري األمانررة (السذررتخيات؛ وإدارة
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السباني ،والسخدونات وما إلى ذلظ).

مىارد مه خبرج
انمٍشاوٍت األسبسٍت

(د)

ف 3-مػضررف إدارؼ؛  2خ ع 6-مدرراعجا لذررؤون السرػارد البذرخية؛  3خ ع 6-مدرراعجون إداريررػن؛ خ ع4-

كاتب إدارؼ؛ خ ع 3-مداعج لفخيق العسل؛ وتسػل تكاليف جسيع السػضفيغ مغ تكاليف دعع البخامج.

وحجة خجمات السؤتسخات:

وظزة عبمت عهى
انمسؤونٍبث

مدؤوليات الػحجة:
(أ) ضررسان نج رراح تشطرريع االجتساع ررات بسػجررب االتفاقي ررة وبخوتػكػليي ررا عررغ شخي ررق تختيررب الس اخف ررق السشاس رربة،

وتررػفيخ العررجد الكررافي مررغ السررػضفيغ (تُقررجم خررجمات االجتساعررات العامررة إلررى السررػضفيغ والستررخجسيغ الفررػرييغ،
ومررػضفي األمررغ ،وكترراب التقرراريخ ،ومررػضفي االسررتقبال وغيررخىع حدررب االقتزرراء) ،والسعررجات وإنترراج وتػزيررع

الػثائق في الػقت السشاسب قبل وأثشاء وبعج انعقاد الجورات؛

(ب) التػاصل مع البمجان السزيفة لمتفاوض بذأن صيغة مشاسبة التفاقات البمرج السزريف والستابعرة برإجخاءات

تشديق لتػفيخ القجر الكافي مغ البشػد والخجمات المػجدتية الستفق عمييا؛

(ج) إج رخاء التختيبررات المػجدررتية لدبلسررة سرريخ االجتساعررات بسررا فرري ذلررظ تختيبررات األحررجاث الجانبيررة وخررجمتيا
حدب االقتزاء ،وضسان الحج مغ األثخ الكخبػني الجتساعات أمانة اتفاقية التشػع البيػلػجي؛

الذررعب والػحررجات ،ومررع الستررخجسيغ
(د) تررػفيخ الخررجمات التحخيخيررة لؤلمانررة بسررا فرري ذلررظ التػاصررل مررع رؤسرراء ُ
و/أو السؤلفيغ ونذخ الػثائق في شكميا الشيائي.

(ه) إدارة تخجسة وثائق األمانة بسا في ذلظ تجسيع وتحجيث قائسة لمستخجسيغ بمغات األمع الستحجة الدت.

انىظبئف انمىافق
عهٍهب:
مىارد مه خبرج
انمٍشاوٍت األسبسٍت

ف 4-محررخر؛ ف 3-مػضررف لذررؤون السررؤتسخات؛ خ ع 7-مدرراعج تحخيررخ؛ خ ع 7-مدرراعج لذررؤون خررجمات

السؤتسخات؛ خ ع 6-مداعج لذؤون السؤتسخات؛

خ ع 6-مداعج لذؤون السؤتسخات مسػل مغ تكاليف دعع البخامج.
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السخفق األول

متطمبات السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني الطؽعي الخاص ( )BEلمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة السؽاف
عميها لمفتخة 7171-7107

(بزالف الجوالرات األمخيكية)

أكال-
-0

الؽصف

7171-7107

اجتساعات الخبخاء

مكتب األميؼ التشفيحي

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التشػع البيػلػجي والرحة
التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي السختارة

30.0
50.0

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات
كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ
التشػع البيػلػجي لمغابات

اجتساع الخبخاء التقشييغ السعشي بيجف أيذي 11
التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي
تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي

فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز السعشي بالبيػلػجيا التخكيبية

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

100.0
60.0
200.0
215.0
100.0

كحجة التعاكف كالذخاكات

تعديد أوجو التززر بيغ االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي

كحجة االتراالت كالتؽعية

المجشة االستذارية السؤقتة لبلترال والتثقيف والتػعية العامة

460.0
70.0

شعبة دعػ التشفيح

كحجة آلية غخفة تبادؿ السعمؽمات
المجشة االستذارية السؤقتة السعشي بزلية غخفة تبادل السعمػمات

كحجة تشسية القجرات

التجابيخ الحافدة (ىجف أيذي )3

التعاون العمسي والتقشي

-7

40.0
100.0
65.0

حمقات عسل بشاء القجرات
مكتب السجلخ التشفيحي

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
إعجاد التقاريخ الػششية الدادسة

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات
كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ

التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي

450.0

300.0
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أكال-

الؽصف

7171-7107

تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

شعبة دعػ التشفيح

600.0

كحجة تشسية القجرات
خصة عسل تشسية القجرات قريخة األجل*

-3

5,573.0

حمقات العسل األخخى

مكتب األميؼ التشفيحي
كحجة الجعػ كالسذؽرة القانؽنييؼ

االجتساعات التحزيخية اإلقميسية لسؤتسخ األشخاف

100.0

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

380.2

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ
التشػع البيػلػجي لمغابات

استعادة الشطام اإليكػلػجي

التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي

120.0
80.0
100.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد
التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

اآللية السالية

300.0
300.0

شعبة دعػ التشفيح

كحجة تشسية القجرات

-4

السؽظفؽف

الذخاكات مع مؤسدات التعميع والتجريب

100.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج
كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد
السذاركة مع دوائخ األعسال (ف)3-

-5

342.5

االستذاريؽف

مكتب األميؼ التشفيحي

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التقاريخ الػششية

130.0

تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011

30.0

السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسا ت في مجال التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية والييئة الفخعية لمتشفيح

20.0

التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

138.0

التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ تحقيق أىجاف مختارة مغ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي

15.0

اآلثار الستختبة عمى تقييع السشبخ الحكػمي الجولي لمعمػم والدياسات في مجال التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليكػلػجية

90.0

لمسمقحات ،والتمقيح ،وإنتاج األغحية

شعبة الجعػ العمسي كالدياسات

كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ
التشػع البيػلػجي لمغابات

40.0
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أكال-

الؽصف

7171-7107

اإلدارة السدتجامة لمحياة البخية

10.0

استعادة الشطام اإليكػلػجي

10.0

التقجم السحخز نحػ تحقيق ىجفي أيذي لمتشػع البيػلػجي  11و12

75.0

التشػع البيػلػجي البحخؼ والداحمي

130.0

تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

40.0

كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي
األنػاع الغخيبة الغازية

40.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج
كحجة التعاكف كالذخاكات

السداواة بيغ الجشديغ

50.0

التشفيح عمى السدتػييغ دون الػششي والسحمي

30.0

التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة

20.0

تعديد أوجو التززر بيغ االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي

28.0

كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد
التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

30.0

حذج السػارد

180.0

اآللية السالية

110.0

كحجة االتراالت كالتؽعية
االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجي

20.0

شعبة دعػ التشفيح

كحجة آلية غخفة تبادؿ السعمؽمات
آلية غخفة تبادل السعمػمات

250.0

كحجة تشسية القجرات

خصة عسل تشسية القجرات قريخة األجل*

-6

2,800.0

سفخ السؽظفيؼ

مكتب األميؼ التشفيحي
كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التقاريخ الػششية

60.0

تقخيخ التػقعات العالسية لمتشػع البيػلػجي

40.0

تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011

65.0

مؤشخات الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 2020-2011

30.0

التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

55.0

التقييع العمسي لمتقجم السحخز نحػ أىجاف أيذي لمتشػع البيػلػجي السختارة

10.0

شعبة الجعػ العمسي كالدياسات
كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ
التشػع البيػلػجي لمغابات

45.0

تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

100.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج
كحجة التعاكف كالذخاكات

السداواة بيغ الجشديغ

30.0
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أكال-

الؽصف

تعديد أوجو التززر بيغ االتفاقيات الستعمقة بالتشػع البيػلػجي

7171-7107
18.0

التشفيح عمى السدتػييغ دون الػششي والسحمي

10.0

التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة

15.0

كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد
حذج السػارد

20.0

التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

15.0

كحجة االتراالت كالتؽعية
االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجي

50.0

شعبة دعػ التشفيح

كحجة تشسية القجرات

-7

الييئة الفخعية لمتشفيح وآليات لجعع استعخاض التشفيح

155.0

دوائخ األعسال والتشػع البيػلػجي

3.0

تعسيع السداواة بيغ الجشديغ

15.0

إعجاد كطباعة التقاريخ

مكتب األميؼ التشفيحي

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

67.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج

كحجة الدياسة االقترادية كحذج السؽارد
التشػع البيػلػجي والتشسية السدتجامة

3.0

االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجي

20.0

كحجة االتراالت كالتؽعية

شعبة دعػ التشفيح

كحجة تشسية القجرات

-8

الييئة الفخعية لمتشفيح وآليات لجعع استعخاض التشفيح

2.5

دوائخ األعسال والتشػع البيػلػجي

5.0

السشذؽرات
مكتب األميؼ التشفيحي

كحجة الخصج كاالستعخاض كاابالغ
التشػع البيػلػجي وصحة اإلندان

30.0

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية
السادة (8ؼ) واألحكام السترمة بيا

10.0

كحجة الحفظ كاالستخجاـ السدتجاـ
التشػع البيػلػجي لمغابات

13.0

تغيخ السشاخ والتشػع البيػلػجي واألراضي الجافة وشبو الخشبة

70.0

شعبة دعػ التعسيػ كالتعاكف كالتخكيج
كحجة التعاكف كالذخاكات

التشفيح عمى السدتػييغ دون الػششي والسحمي

15.0
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أكال-

الؽصف

التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة

7171-7107
15.0

كحجة االتراالت كالتؽعية

االترال والتثقيف والتػعية العامة وعقج األمع الستحجة لمتشػع البيػلػجي

40.0

شعبة دعػ التشفيح
كحجة تشسية القجرات

التشػع البيػلػجي وتشسية الدياحة

50.0

آلية غخفة تبادل السعمػمات

50.0

تعسيع السداواة بيغ الجشديغ

10.0

السجسؽع الفخعي أكال

ثانيا -تكاليف دعػ البخامج ( 03في السائة)
مجسؽع التكاليف (أكال  +ثانيا)
* انطخ  UNEP/CBD/COP/13/3لبلشبلع عمى التفاصيل.

15,658.2
2,035.6
17,693.8
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السخفق الثاني

متطمبات السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني الطؽعي الخاص ( )BHلمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة السؽاف
عميها لبخكتؽكؽؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية لمفتخة 7171-7107

(بزالف الجوالرات األمخيكية)

أكال-
-0

الؽصف

7171-7107

اجتساعات الخبخاء

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي

-7

فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز السعشي بتقييع السخاشخ وإدارة السخاشخ

70.0

فخيق الخبخاء التقشييغ السخرز السعشي باالعتبارات االجتساعية واالقترادية

80.0

حمقات عسل بشاء القجرات

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات
كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي

-3

أخح عيشات الكائشات الحية السحػرة والكذف عشيا وتحجيج ىػيتيا

300.0

تعسيع الدبلمة األحيائية في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسية

360.0

تشفيح بخوتػكػل قخشاجشة واالتفاقية عمى السدتػػ الػششي

350.0

تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة

300.0

تشفيح عسميات تحجيج الكائشات الحية السحػرة

420.0

حمقات عسل بذأن التػعية العامة والتثقيف والسذاركة العامة فيسا يتعمق بالكائشات الحية السحػرة

300.0

دورات تجريبية بذأن السذاركة العامة وحرػل الجسيػر عمى السعمػمات

200.0

البخوتػكػل التكسيمي بذأن السدؤولية والجبخ التعػيزي

300.0

االستذاريؽف

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي

-4

الشقل غيخ السقرػد عبخ الحجود لمكائشات الحية السحػرة

10.0

تعسيع الدبلمة األحيائية في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسية

65.0

تقييع مخاشخ الكائشات الحية السحػرة

80.0

أخح عيشات الكائشات الحية السحػرة والكذف عشيا وتحجيج ىػيتيا

80.0

التػعية العامة فيسا يتعمق بالكائشات الحية السحػرة

50.0

سفخ السؽظفيؼ

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات
كحجة الدالمة األحيائية كاألمؼ األحيائي
تعسيع الدبلمة األحيائية في االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي وخصط التشسية

السجسؽع الفخعي أكال

ثانيا -تكاليف دعػ البخامج ( 03في السائة)
مجسؽع التكاليف (أكال  +ثانيا)

30.0
2,995.0
389.3
3,384.3
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السخفق الثالث

متطمبات السؽارد مؼ الرشجكؽ االستئساني الطؽعي الخاص ( )BXلمسداهسات الطؽعية اانافية لجعػ األنذطة السؽاف
عميها لبخكتؽكؽؿ ناغؽيا بذأف الحرؽؿ كتقاسػ السشافع لمفتخة 7171-7107

(بزالف الجوالرات األمخيكية)

أكال-
-0

الؽصف

2017-2020

حمقات عسل بشاء القجرات
شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية
غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع

20.0
840.0
150.0

تجريب القائسيغ باالتراالت عمى استخجام حدمة أدوات رفع الػعي بالحرػل وتقاسع السشافع ونذخىا

28.0

األشخ القانػنية لتشفيح بخوتػكػل ناغػيا

تشفيح بخوتػكػل ناغػيا

-7

االستذاريؽف

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية

الذبكة العالسية القائسة عمى اإلنتخنت بذأن قانػن التشػع البيػلػجي

40.0

وضع أشخ قانػنية لتشفيح بخوتػكػل ناغػيا

100.0
20.0
20.0

السسارسات والتجارب الستعمقة بالحرػل وتقاسع السعارف في مختمف السجسػعات خارج السػقع

تحميل السعمػمات لعسمية التقييع واالستعخاض األول لبخوتػكػل ناغػيا

-3

سفخ السؽظفيؼ

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات
كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية

-4

غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع

60.0

السشذؽرات

شعبة دعػ العمؽـ كالدياسات

كحجة الحرؽؿ كتقاسػ السشافع كالسعارؼ التقميجية
غخفة تبادل السعمػمات بذأن الحرػل وتقاسع السشافع

تجريب القائسيغ باالتراالت عمى استخجام حدمة أدوات رفع الػعي بالحرػل وتقاسع السشافع ونذخىا

20.0
2.0

السجسؽع الفخعي أكال

1,300.0

ثانيا -تكاليف دعػ البخامج ( 03في السائة)

169.0

مجسؽع التكاليف (أكال  +ثانيا)

1,469.0

__________

