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

 المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
 التنوع البيولوجيب

 تاسعالاالجتماع 
 2008أيار / مايو30-19 ،بون

 ∗المؤقت جدول األعمالمن  5البند 
 

 تفاقية التنوع البيولوجي الميزانية المقترحة لبرنامج عمل ا
 2010-2009وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفترة السنتين 

 مذكرة من األمين التنفيذي
 ضميمة

  الالزمةبرامج والبرامج الفرعية والمواردأنشطة ال
 مقدمة   -أوال 

 تفاصيل هيو.  2010-2009تين ت األمانة من الموارد لتنفيذ برنامج العمل لفترة السناحتياجاصف هذه الوثيقة ت .1
ة فيها أفضل تقديرات األمانة دواروتمثل المعلومات ال.  UNEP/CBD/COP/9/27 عن الميزانية المقترحة في الوثيقة أخرى

، وستستمر في التطور في ضوء المقررات "قيد النظر"وتظل هذه الوثيقة بخصوص أولويات العمل في فترة السنتين القادمة؛ 
 . مستقبال االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف باإلضافة إلى التطورات في عملية االتفاقيةمنادها المتوقع اعتم

وباإلضافة إلى ذلك، تظهر التكاليف المشتركة .  وتنظم الوثيقة في أقسام حسب البرامج المختلفة في إطار األمانة .2
معلومات عن الوتقدم .  لتسهيل التعرف عليهاأيضا تم إبرازها قد بين األمانة والبروتوكول تحت األقسام المناسبة لالتفاقية، و

  ويرد في المرفق تفسير . للشكل المستعملشرحويقدم الجدول أدناه .  نموذجي قياسي شكل باستخدامأنشطة البرنامج 
 .للمختصرات المستعملة في هذه الوثيقة

ديم معلومات إضافية بخصوص مكونات الجدول، ويمكن تق.  لطلبات واألولوياتلتستجيب األنشطة المنفذة سوف  .3
ماعات  االجتخالل وكذلك ،ألطراف أو الحكومات المهتمة باألمرلطلب عند ال  وستتاح أوصاف تفصيلية .عند الطلب

 . االتفاقيةتنفيذمرحلة  المساندة البرنامجية المتعددة السنوات من أجل التشجيع علىهدف المزمع عقدها مع المانحين ب
وي قسم اإلدارة الشاملة لكل برنامج على الموارد، بخالف الموظفين، المخصصة من الميزانية األساسية يحت .4

ويعكس ذلك حقيقة أن .   مثل المستشارين، والسفر، واجتماعات الخبراء والمعداتاويشمل ذلك بنود.  للبرنامج ككل
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على هذا وقد نظمت األمانة .  ألمانةإلدارة العليا باامدير البرنامج ولجنة عاتق رات تقع على اقرعن هذه المسؤولية ال

ويحتوي قسم .  ضرورية من المرونة لالستجابة إلى احتياجات العملية بشكل فعالالدرجة ال من أجل الحفاظ على المنوال
فيذ األنشطة  من أجل تنها كبيرا البرنامج بسيكون اتصالاإلدارة الشاملة أيضا على وصف للصالت الخارجية الرئيسية التي 

قسم ال تتم إضافة من االتفاقية، ولصالح اإليجاز، لم 24 المادة هي جميع أنشطة اإلدارة هذه صالحيةوبما أن .  الموصوفة
 .في قسم اإلدارة الشاملة لكل برنامج" ةصالحيال"بعنوان 

  المستعمل في الميزانية البرنامجية المقترحةالنموذجي شرح الشكل  -ثانيا 
عرض عام 

 مسؤولياتلل
 .البرنامج الفرعي/لمسؤوليات الرئيسية الموكلة إلى البرنامجوصف موجز ل

ي أو كلبشكل ج، تائوتسهم الن.  تحقق خالل فترة السنتينو.  ألنشطةلفعلي لتنفيذ اال  الحالة المتوقعة بعد     :تيجةالن النتائج المتوقعة
ة تحقيقهـا   صالحيأولوياتها من خالل    النتائج و د  تحدو.  ، نحو تحقيق غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية      جزئي

 .يترتب عليها نواتجمن خالل وسائل 
مقررات مؤتمر األطراف وتوصيات الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة             مواد االتفاقية،   :  ةصالحيال

 .جةكل نتيالحاجة إلى مجرد  أو تنص على كل نتيجةج خراوالتكنولوجية التي تقدم تعليمات إل
 .لتحقيق النتيجةاألنشطة التي يجب تنفيذها :  الوسائل
 تدقيقها، وهي ذات توقيت محدد، التي يجب أن تـؤدي إليهـا             منتجات أو مخرجات ملموسة، ويمكن        :النواتج

 .نتيجةاألنشطة التي تسهم في تحقيق ال
 .الوظائف التي اعتمدها بالفعل مؤتمر األطراف الوظائف المعتمدة

جديدة الوظائف ال
 المطلوبة

 . النتائج المتوقعةتوصيلوظائف جديدة مطلوبة في الميزانية األساسية لضمان 

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 . بفاعليةالنتيجة المرجوةإضافية لتحقيق تي ستكون مطلوبة من مصادر تمويل الموارد ال

 
     جداول موجزة حسب برامج العمل-ا لثثا

 (OES)ألمين التنفيذي  مكتب ا   –ألف 
عرض عام 
 للمسؤوليات

امج عمل األمانة؛ واالستجابة لطلبات األطراف في االتفاقية         برن  األمانة بتأمين تنفيذ   شاملة عن إدارة  المسؤولية  ال
غير ذلـك مـن   الهيئات الفرعية؛ وتنسيق تمثيل األمانة في المحافل الدولية وطلبات البروتوكول باإلضافة إلى  و
 .أنشطة االتصالجميع أصحاب المصلحة والنهوض ب لنشط الراكالعمل على اإلش.  والعمليات الدوليةلمنظمات ا

 .رسميةبالخدمات والمساندة الضرورية لعقد اجتماعات  االتفاقية والبروتوكول هيئاتتزويد   .1 النتائج المتوقعة
ات مع إبرام االتفاقجيل؛ وتوزيع الوثائق؛ و، ونظم االعتماد والتس  ات المؤتمر  عقد إعداد مرافق  مراقبة  :وسائلال

 .الحكومة المستضيفة؛ وحشد الموارد البشرية والمالية
 ، وحسب الحالة،؛ مندوبون معتمدون ومسجلون  اجتماعات جيدة التنظيم والخدمة لالتفاقية والبروتوكول    :النواتج

 .ممولون؛ تقديم الوثائق في التوقيت المناسب
 .مانة وتمثيل األمانة في هيئات ومنظمات األمم المتحدة األخرى ذات الصلةتنفيذ برنامج األ  .2 

مع التركيز على المسائل التي تحتاج إلى تنسيق بين         (إعداد برنامج عمل األمانة على األجل الطويل          :وسائلال
ل مـذكرات   البرامج وترتيبات تعاونية داخل األمانة ومع الهيئات والمنظمات ذات الصلة، وذلك مثال من خـال              

 .)التفاهم أو مذكرات التعاون
ج برنامجي عمل االتفاقية والبروتوكول في برنامج عمل الهيئـات          ادمإسياسة للتخطيط االستراتيجي؛      :النواتج

 .والوكاالت الدولية ذات الصلة؛ والتعاون الفعال مع هذه الوكاالت والهيئات
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 الدولية ذات الصلة والمؤتمرات وغير ذلك من األحداث، اإلبالغ الفعلي لمقررات األطراف إلى المنظمات .3 
 .وإدخال نتائج األخيرة في عمليات االتفاقية والبروتوكول، حسب الحالة

؛ واالشتراك )بما في ذلك االتفاقيات األخرى(المراسالت، والمشاورات مع رؤساء البرامج والمنظمات   :وسائلال
 .مكتوبةفي االجتماعات المناسبة؛ وإصدار بيانات 

 ا على دراية بالتطورات؛ تعزيز التعاون     لقة به أن تكون هيئات االتفاقية والبروتوكول والعمليات المتع         :النواتج
 .مع االتفاقيات األخرى ومع المنظمات والمبادرات الدولية

ـ  االتفاقيـة وال    هيئات إدارة األمانة على نحو من الكفاءة والفاعلية بشكل يستجيب الحتياجات          .4  ول بروتوك
 .اوالعمليات المتعلقة به

تعيين وتوزيع العاملين للوفاء باالحتياجات واألولويات المتطورة؛ المراقبة المالية؛ تنظيم ورئاسة لجنة   :وسائلال
اإلدارة العليا في األمانة؛ تنسيق البرنامج؛ مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات األمانة بخصوص الشـؤون الماليـة     

 وتحديد المهام وتوزيع المسؤوليات داخل األمانة بشأن ؛)في إطار قواعد ولوائح األمم المتحدة (وشؤون الموظفين
 .عن اجتماعات الهيئات الفرعية خالل الفترة الفاصلة بين االجتماعاتالناشئة المسائل 
 .ةلون على العمل ويتمتعون بقدرات عالي موظفون مقب؛فعال لموارد األمانةاالستخدام ال  :النواتج

 .إدارة تدفقات المعلومات إلى األمانة بشكل مالئم .5 
تسجيل وتتبع ومتابعة جميع المراسالت؛ ومسك نظام لحفـظ المراسـالت، وإنشـاء نظـام إلدارة                  :وسائلال

 .منتديات إلكترونية حول المسائل الجوهريةتنظيم  وخطار وإنشاء نظام لإل،السجالت
 .على المراسالت وتوزيع المعلومات على الجهات المعنيةردود في التوقيت المناسب   :النواتج

 .تأمين التمويل الوافي لعمل األمانة .6 
إعداد موازنة تفي باالحتياجات المتوقعة لهيئات االتفاقية والبروتوكول؛ والسـعي للحصـول علـى                :وسائلال

ـ         ) BH و   BE(طة إضـافية معتمـدة      مساهمات للصناديق اإلستئمانية التابعة لالتفاقية والبروتوكول لتمويل أنش
؛ ومراقبـة تحضـير     )VB  و BI  و BZ(ومشاركة األطراف من البلدان النامية والمجتمعات األصلية والمحلية         

 .المشروعات لألنشطة اإلضافية
 .تمويل طوعي مؤكد لألنشطة المعتمدة في إطار االتفاقية والبروتوكول  :النواتج

 ؛ والوزراء ورؤساء الوفـود ؛وكبار مسؤولي األمم المتحدة) يونيب( لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    المدير التنفيذي  ت الخارجيةاالعالق
 وأمانات االتفاقيات األخرى؛ والمؤسسات األكاديمية الرئيسية والمؤسسات غيـر الحكوميـة            ؛وممثلو الحكومات 

 .الرئيسية
، مساعد إعالمي G-7، سكرتيرة (P-2) شخصي لألمين التنفيذي ، مساعد)(ASG) أمين عام مساعد(أمين تنفيذي  الوظائف المعتمدة

G-7 ،2أبحاث ا مساعد G-7. 
 :تكاليف الموظفين.   1

  دوالر 584 200 :2010 دوالر 567 600 :2009
 :   اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف.2

 دوالر 120 000 :2010 دوالر 60 000 :2009
 مستشارون.   3

 دوالر 20 000 :2010 دوالر 20 000 :2009
 :سفر في مهام رسمية.  4

 دوالر 120 000 :2010 دوالر 120 000 :2009
 :مؤقتة ووقت عمل إضافيمساعدة .   5

 الموارد الالزمة

 دوالر 15 000 : 2010 دوالر 15 000 :2009
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موارد من خارج 
الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 ات االجتماع خدم–لمؤتمر األطراف العاشر ) 4(ة اجتماعات إقليمي

2010     :000 40 $ 
 BZالصندوق اإلستئماني 

 البلدان النامية مشاركة –لمؤتمر األطراف العاشر ) 4(اجتماعات إقليمية 
 دوالر 300 000:    2010

 (STTM)    المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية -باء 
 اإلدارة الشاملة )أ(

عام عرض 
 للمسؤوليات

تأمين ).  انظر أدناه( بالمسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية     ةامج العمل الخاص  اإلشراف على األنشطة في إطار بر     
االتصال الفعـال مـع اإلدارات    .  إصدار نواتج من هذه اإلدارة تتسم بالنجاح والتوقيت المناسب وفاعلية التكاليف          

 .األخرى
 القاعدة العلمية والتقنية لالتفاقية، ويشمل ذلك اإلسهام في بناء القدرات واالتصال والتثقيف والتوعية تعزيز:  يجةالنت 1النتائج المتوقعة

 .العامة بشأن القضايا الرئيسية على المستويين الدولي واإلقليمي
 SBSTTA استعراض المؤلفات والمعلومات واالتصال مع المنظمات والشركاء المعنيين، ومع مكتـب            :الوسائل

 .ومكتب مؤتمر األطراف لألفرقة العاملة
 .G-6؛ سكرتيرة (D-1)مسؤول رئيسي  الوظائف المعتمدة

 في إطـار  التكاليف المذكورة أعاله وجميع تكاليف الموظفين من الميزانية األساسية          تشمل   (تكاليف الموظفين .  1
 :)برامج العمل

 دوالر 1 836 400 :2010 دوالر 1 783 500 :2009
 :(SBSTTA)) 2(الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اجتماعات  . 2

 دوالر 420 000 :2010 دوالر 420 000 :2009
 :اجتماعات مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.  3

 دوالر 30 000 :2010 دوالر 30 000 :2009
 :مستشارون.  4

 دوالر 20 000 :2010 دوالر 20 000 :2009
 :سفر في مهام رسمية.  5

 دوالر 60 000 :2010 دوالر 60 000 :2009
 :مؤقتة ووقت عمل إضافيمساعدة .  6

 الموارد الالزمة

 دوالر 20 000  :2008 دوالر 20 000 :2007
موارد من خارج 

الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 SBSTTAماعات مكتب اجت

 دوالر 40 000 :2010 دوالر 40 000  :2009
  التقنيةةسلالسل - SBSTTAملصقات 

 دوالر 10 000 :2010 دوالر 10 000  :2009
                                                

؛  وتقديم المشورة لألمين التنفيذي؛اإلدارات ممارسة مهام اإلدارة العليا في قطاعاتهمتتضمن مسؤوليات رؤساء :  مالحظة  1
 واإلشراف على أنشطة ؛ وإدارة الموارد البشرية والمالية؛ وتوجيه األنشطة في إطار برامج العمل؛والقيام بمهام اإلنابة عند االقتضاء

 واإلشراف على االتصال الفعلي مع أصحاب المصلحة ؛جودة على النواتجالموظفين وفقا ألهداف ومواعيد محددة، وضمان مراقبة ال
وترد إشارة في الجداول التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى الوسائل اإلضافية التي .   والمشاركة في لجنة اإلدارة العليا باألمانة؛الرئيسيين

 .تخص كل إدارة على حدة
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 BZالصندوق اإلستئماني 
 )مشاركة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي( – SBSTTAالخامس عشر لـ االجتماعين الرابع عشر و

 دوالر 650 000 :2010 دوالر 650 000  :2009
 (STTM) عرض عام لبرامج عمل المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

ـ   -  ولمؤتمر SBSTTA  تقديم المساندة والمشورة العلمية والتقنية إلى عمليات االتفاقية، وتنسيق المساندة المقدمة ل
 . الصلة، وتسهيل تدفق المعلومات التقنية والعلمية إلى عمليات االتفاقيةاألطراف بشأن األمور ذات

 .، والشركاء والمنظمات والجمهورSBSTTAمؤتمر األطراف و ات بلط  االستجابة ل-
 . مؤتمر األطرافبموجب التكليف الصادر منتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ برامج العمل،   -
أمانات اتفاقيات ريو األخرى واالتفاقيات المتعلقة بـالتنوع  :  مذكرة التعاون مع   إعداد أنشطة مشتركة في إطار      -

 وكونسورتيوم المنظمات غير الحكومية، والشـركاء       الفاوالبيولوجي، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وخصوصا       
ظمـة الحفـظ    دائق النباتات؛ ومن  وح؛  CGRFA/IT-PGRFA و IPPC، وأمانة    الفاو العلميين والجامعات، وأمانة  

إضافيين  جديدة أو منقحة مع أصحاب مصلحة   إعداد ترتيبات عمل. IUCN و؛IAIA و   الدولية؛ وأمانة رامسار؛  
 .من أجل توسيع نطاق تأثير االتفاقية

، وبناء القدرات، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المسـائل العلميـة            CEPAاإلسهام في منتجات      -
 .ةوالتقنية والتكنولوجي

ات العالق
 الخارجية

؛ أمانة اتفاقيـة رامسـار      STAP؛ مكتب مؤتمر األطراف لألفرقة العاملة، واألطراف؛ يونيب؛         SBSTTAمكتب  
  والهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة         UNFCCCوفريق االستعراض العلمي والتقني التابع لها؛ أمانة        

(SBSTA)  وأمانة   ، التابعة لها UNCCD راض تنفيذ االتفاقية التابعة لهـا   ولجنة استع(CRIC)أمانـة  ، وCITES 
 وغيرها الفاو ، وUNFF ، وUNDP (DDC) التابـع لـولجنة النباتات التابعة لها، ومركز تنمية األراضي الجافة

، IUCNمن هيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية األخرى، واللجنة الدولية للمناطق المحمية التابعة لـ
، ومحميات الغالف الجوي الحيوي، واتفاقية األنـواع المهـاجرة،          UNESCO-MABواتفاقية التراث العالمي، و     

والشبكات اإليكولوجية اإلقليمية، والمجتمعات المحلية واألصلية، والمنظمات الدولية غير الحكومية لحفظ الطبيعة،            
ــل  ، Flora and Fauna International، و Conservation International، و Nature Conservancyمث

العلم والتكنولوجيا، بما فيها على القديرة في مجالي ، وغيرها من المنظمات WWF، و BirdLife International و
 .IPPCوجه الخصوص 

النتائج 
 2المتوقعة

للمسائل العلمية (
والتقنية 

والتكنولوجية 
 )ككل

 داخل األطراف والمنظمات الدولية وغيرها      –قنية لتنفيذ برامج العمل     زيادة القدرة بشأن المسائل العلمية والت      •
 .من أصحاب المصلحة ذوي الصلة

تحسين عمليات الرصد واإلبالغ، باستخدام مؤشرات مالئمة، لتقييم التقدم نحو هدف التنوع البيولوجي لسـنة       •
2010. 

 .االستعراض الفعلي لتنفيذ وتنقيح برامج العمل •
 .امج العمل بين أصحاب المصلحة المعنيينتحسين اإلدراك ببر •
 .تحسين دمج برامج العمل في المجاالت المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات •
 .تحديد وتحليل قضايا التنوع البيولوجي الناشئة والمتعلقة بالمسائل العلمية والتكنولوجية •
قيف والتوعية العامة وذلك في الميادين العلميـة        اإلسهامات في أنشطة األمانة الفعالة بمجاالت االتصال والتث        •

 .والتقنية ذات الصلة
تعزيز المعرفة بالتفاعالت بين األبعاد اإليكولوجية والمادية واالجتماعية للتنوع البيولوجي والعالقـات بـين               •

 .التنوع البيولوجي والتنمية البشرية
 
 

                                                
ويشير .  أدناه) د(و ) ج( اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل محددة في القسمين ترد إشارات إلى النتائج والنواتج:  مالحظة  2

 .القسم األخير أيضا إلى المسائل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 6 

 
 :لوسائلا
، وتجميع دراسات الحالة، وتبسـيط وتحسـين   )الوطنية مثالمن خالل استعراض التقارير  (جمع المعلومات    )أ(

،  ذات الصلةنظمات الدولية واإلقليميةفاعلية اإلبالغ الوطني، وتجميع وتلخيص المعلومات من األطراف والم
 ها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛ونشر

 برامج العمل وتطوير    ذت التقنية لتنفي  االتصال باالتفاقيات والعمليات والمنظمات األخرى بخصوص المتطلبا       )ب(
 أوجه التآزر؛

 ؛ من البرامجاالتصال عبر برامج العمل وتنسيق دمج االعتبارات ذات الصلة في مجاالت أخرى )ج(
 ؛)ويشمل ذلك العمل من خالل آليات أخرى ومنظمات دولية وإقليمية( التقنية لألطراف تقديم المساعدة )د(
االتصال والتثقيـف والتوعيـة العامـة       ألمانة والشركاء ذوي الصلة في مجاالت        ا المساهمة في مخرجات   )ه(

(CEPA)وذلك بشأن المجاالت التقنية ذات الصلة؛  
 تنظيم وخدمة االجتماعات ونشر نتائجها؛ )و(
 في إعداد وتحليل ونشر المعلومات بخصوص ، مع البرامج والمبادرات األخرىمن خالل شراكاتالمساهمة  )ز(

 ؛2010لهدف سنة  التقدم نحو بلوغ األهداف الفرعية مؤشرات
  بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة؛،إعداد قواعد بيانات )ح(
بناء القدرة حول إنشاء برامج عمل وطنية ذات غايات وأهداف وخطوات محددة، مع تحديد الفاعلين واألطر  )ط(

 .الزمنية، والمدخالت والمخرجات المتوقعة القابلة للقياس
 :لنواتجا
 .توصيل المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل ذات الصلة •
من أجـل التنفيـذ   تقارير تقنية وعلمية لمساندة عملية االتفاقية، وخصوصا بمجال المساعدة التقنية لألطراف             •

 ).اآلخرينويشمل ذلك من خالل المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة (الفعلي لبرامج العمل 
 .2010تتبع التقدم نحو بلوغ هدف سنة مات مستندة إلى بيانات ومؤشرات لمعلو •
دمج برامج العمل، إذا كان ذلك مناسبا، في برامج وأنشطة االتفاقيات األخرى، والمنظمات الدولية وأصحاب           •

 .المصلحة اآلخرين
 .تقييمات لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي •
ايات وأهداف وخطوات، وفاعلين محددين، وأطر زمنية ومـدخالت ومخرجـات           برامج عمل وطنية ذات غ     •

 .متوقعة قابلة للقياس
فيديو ووسائل إعالميـة    شرائط  تقارير، مقاالت، نشرات إخبارية،     (يف والتوعية العامة    تثقمواد لالتصال وال   •

 .تتعلق بالمسائل العلمية والتقنية) أخرى
 ).تقارير وتوصيات االجتماعات( لالجتماعات العلمية والتقنية نتائج تتسم بالكفاءة وفاعلية التكاليف •
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومكتبهـا، والـدورات    عمليات تتسم بالكفاءة والفاعلية      •

 .التقنية لمؤتمر األطراف وأفرقته العاملة، واجتماعات الخبراء وغيرها من االجتماعات
 ) والنواتج اإلضافية المحددةالصالحيات(االت المواضيعية برامج المج )ج(

 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية  .1 
، الفقـرة   3/11،  4/4،  5/21،  5/2،  6/2؛ والمقـررات ذات الصـلة       )ملهأكب (7/4،  8/20المقرر  :  صالحيةال

 SBSTTA 11/9 ،10/4 ،13/2 ،6/3؛ وتوصيات 2، الفقرة 4/15؛ و 4، الفقرة 4/5، 7قرة ف، ال3/21، )ح(15
ـ     6/5 و  والمقررات الصادرة عن االجتماع التاسـع  SBSTTA؛ والتوصيات المتوقعة من االجتماع الثالث عشر ل

 .لمؤتمر األطراف
-3   ،  3-3،  1-3،  5-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    

4 ،4-1 ،4-3 ،4-4. 
 :األنشطة/الوسائل

إعداد االستراتيجيات إلشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ برنامج العمـل واإلبـالغ عـن التقـدم        •
 ؛المحرز

 ؛ اتفاقية رامسار وهيئاتها الفرعية، لتنفيذ برنامج العملصوصا، وخ الرئيسيينالتعاون مع الشركاء •
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 2009 دوالر فـي سـنة       10 000: مطبوعات(إعداد ونشر اإلرشاد حول التنوع البيولوجي للمياه الداخلية          •
 ؛)2010في دوالر  10 000 و

 ؛ الرئيسيين المالئمة التي تركز على أصحاب المصلحةCEPAأنشطة  •
 إطار متجانس لإلبالغ الوطني بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية رامسار؛ •
فريـق  تعمق، بالتعاون مـع   حلقات عمل منسقة عن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية إلعداد االستعراض الم    •

 2009 فـي    دوالر 100 000: متطلبـات الميزانيـة   (التابع التفاقية رامسـار     العلمية والتقني   االستعراض  
 ؛)2010 في دوالر 100 000 و

 االسـتعراض   تحضـير لمساعدة فـي    مستشار ل (استعراض متعمق لبرنامج العمل لمؤتمر األطراف العاشر         •
 ؛)2009 في دوالر 20 000:  معلومات أساسية–المتعمق 

استعراض متعمق لبرنامج العمل فـي االجتمـاع        .  إرشادات.  نظام إبالغ متجانس  .  CEPAمنتجات  :  النواتج
 .العاشر لمؤتمر األطراف

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي .2 
 .8/24، 8/22، 8/21، 7/5ات المقرر:  الصالحية

، 3-3،  1-3 ،5-2،  3-2 ،2-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1 ،1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
3-4 ،4-1 ،4-3 ،4-4. 

 :األنشطة/الوسائل
 ؛)7/5المقرر  (IMCAMعلى إعداد مجموعات من المؤشرات الوطنية لـالتشجيع  •
دوالر في   10 000:مستشار) (8/22 و   7/5 انمقررال (IMCAMتجميع وتحليل وتوزيع دراسات حالة عن        •

 ؛)2010 في دوالر 10 000تقنية السلسلة الوإصدار  2009
 السياسات حول مختلف القضايا     وضعإعداد مشورة تقنية، وجمع المعلومات، وبناء القدرات، والتشجيع على           •

 ؛7/5المذكورة في المقرر 
 مساندة عمل الجمعية العامة لألمم المتحدة إلنشاء مناطق بحرية محمية في المناطق الخارجة عن نطاق الوالية •

 ؛)2009 دوالر في 60 000: مستشارون( )8/24 و 8/21 انالمقرر(الوطنية 
إعداد استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لالجتماع العاشر لمـؤتمر              •

 دوالر في سـنة  20 000: اجتماع لفريق االتصال(ذوي الصلة األطراف، بالتعاون مع المنظمات والشركاء   
 ؛)2009 دوالر في 50 000 في أعقاب اجتماع للخبراء 2009

إعداد استعراض متعمق لألنواع الغريبة الغازية في المياه البحرية والسـاحلية لالجتمـاع التاسـع لمـؤتمر          •
 ؛)2010 دوالر في 10 000تقنية السلسلة ال(ذوي الصلة األطراف، بالتعاون مع المنظمات والشركاء 

معلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، حسـبما يلـزم           تبادل  ا في ذلك    ، بم  المالئمة CEPAأنشطة   •
 ؛)2009 دوالر للمطبوعات في 10 000(بموجب المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف 

 . لتنفيذ برنامج العملUN.Oceansالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، مثل البرامج اإلقليمية وهيئة  •

، واسـتعراض متعمـق   برنامج العمل، واستعراض متعمق لتقييم ICM عن دراسات الحالة بشأن  موجز:  النواتج
 .IMCAMلألنواع الغريبة الغازية في النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والقدرة على إعداد مؤشرات 

 التنوع البيولوجي الزراعي .3 
، المقرر )13المرفق الثاني، الفقرة  (6/5، المقرر )2 ، القسم5المرفق  (5/5، المقرر 3/11المقرر  :  الصـالحية 

األقسام ألـف وبـاء    (8/23، والمقرر ) الثالثالمرفق (8/15، المقرر )7الفقرة  (7/32، المقرر   )المرفق (7/31
 ).دالو

، 3-3،  1-3،  5-2،  3-2،  2-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
3-4 ،4-1، 4-3 ،4-4. 
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 :األنشطة/الوسائل

 .طرائقمؤشرات وما يتصل بها من التعاون مع الفاو والمنظمات المعنية األخرى إلعداد غايات وأهداف، و •
 دوالر 60 000(اجتماع للخبراء حول الغايات واألهداف والمؤشرات الخاصة بالتنوع البيولوجي الزراعـي     •

 ).2009في 
 .(IAASTD)من أجل التنمية  التكنولوجيا الزراعيةلدولي للعلوم والتقييم اتحليل تأثيرات نتائج  •
 .رات التنوع البيولوجييتغيعية والعوامل الدافعة األخرى لر الممارسات الزرايأثتتجميع معلومات عن  •
بيانات أكثر عن أعداد بجمع ، دام الملقحات واستخدامها المستدام ، كجزء من المبادرة الدولية لحفظ استخ      القيام •

 .)2009 دوالر في 20 000: مستشار(تها، وإعداد تقرير عن ذلك يات وإيكولوجحقلملا
 .)2010 دوالر في 20 000: وثائق( تغير المناخ والتنوع الزراعي جمع ونشر معلومات عن الصالت بين •
ثـائق  و(غذيـة   تلاو  لألغذية  الممارسات الجيدة والدروس المستفادة حول التنوع البيولوجي للتربة        نشر أمثلة  •

: لوجي للتربـة ، الوثائق بشأن التنوع البيو2009 دوالر في  20 000: دراسات الحالة بشأن األغذية والتغذية    
 .)2010 في  دوالر20 000

 .)2009 دوالر في 20 000: وثائق(مبادئها التوجيهية في الزراعة تفعيل مبادئ أديس أبابا و •

ـ قوتقرير عـن المل   وطرائق،  غايات وأهداف، وما يتصل بها من مؤشرات        :  النواتج ، IAASTDات وتحليـل   ح
 للمعلومـات عـن تـأثيرات الممارسـات     وجمعدراسات حالة بشأن التنوع البيولوجي للتربة واألغذية والتغذية،        

 .الزراعية، ومعلومات عن الصالت بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي الزراعي
 التنوع البيولوجي للغابات .4 

القرارات  السياسات وبشأنس صنع القرار  ا وتحسين أس  (CPF)الشراكة التعاونية للغابات     معون  تعزيز التعا )  1(
 .ة التي تتعلق بالغاباتاإلداري

، والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع 3- و باء1- باء8/19و ) ز(و ) أ(4- ألف8/19المقررات :  الصالحية
 .لمؤتمر األطراف

 .5-2،  6-1، 5-1، 3-1، 2-1:  االستراتيجيةالصلة بغايات وأهداف الخطة
 مع أعضاء الشراكة التعاونية للغابات، مؤتمر األطراف وSBSTTA تلبية طلبات  علىالتعاون  :  األنشطة/الوسائل

 . العلم والتكنولوجيامحفلوال سيما 
 وتنفيذ مشـروعات     وإعداد ؛مطبوعات مشتركة وأحداث مشتركة مع أعضاء الشراكة التعاونية للغابات        :  النواتج

مسـاهمة فـي    (تجريبية مشتركة لبناء القدرات عن الموضوعات المحددة في االسـتعراض المتعمـق للغابـات               
 ).2010 دوالر في 10 000 ؛2009 دوالر في 10 000: المطبوعات

لغابات، مـع    المتبادلة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي ل       للروابط في األمانة وبين األطراف       الفهم نيحست)  2(
 القائمة على الغابـات أو المتعلقـة       ،تغير المناخ والتكيف معه   حدة  على أنشطة التخفيف من     بوجه خاص    التركيز
 .بالغابات

 والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسـع       ؛8/30؛ المقرر   SBSTTA الصادرة عن    13/5  التوصية : الصالحية
 .لمؤتمر األطراف

 .4-4، 5-1 ،3-1، 2-1 :االستراتيجيةالصلة بغايات وأهداف الخطة 
إعداد وثائق ومذكرات إفادة عن تغير المناخ والتنوع البيولـوجي للغابـات؛ االتصـال مـع               :  األنشطة/الوسائل

 علـى  رصد آثار تغير المناخ وأنشطة االستجابة لـه  وتغير المناخ؛ حراجةفي مجال الالعاملة المنظمات الرئيسية   
 دمج الجوانب   على،  RED العمليات الجارية واآلليات الناشئة، مثل       عنمشورة  التقديم  ؛  التنوع البيولوجي للغابات  

 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي للغابات
وثائق مرجعية عن الغابات وتغير المناخ؛ حلقة عمل للخبراء بشأن تأثيرات إنتاج الطاقة الحيوية علـى                  :النواتج

ذات يرات إنتاج الطاقة الحيوية على التنوع البيولوجي للغابات؛ عالقات          تقرير عن تأث  التنوع البيولوجي للغابات؛    
) السلسلة التقنية  (اتعمل رسمية مع مرفق الشراكة بشأن كربون الغابات التابع للبنك الدولي؛ وثيقة إرشاد            صبغة  

للخبراء بشـأن    عمل   حلقة(لتخفيف من حدة تغير المناخ      التنوع البيولوجي للغابات في أنشطة ا     اج جوانب   دمإعن  
 وثيقة اإلرشادات فـي      دوالر إلجراء بحث بشأن    20 000: ر؛ مستشا 2009 دوالر في    60 000: الطاقة الحيوية 

 ).2010 دوالر في 10 000: السلسلة التقنيةوثيقة في ؛ إصدار 2009



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 9 
 

 البيولـوجي ع  من برنامج العمل بشأن التنـو      القدرات الالزمة لتنفيذ جوانب مختارة       األطراف أن يكون لدى  ) 3(
 . رصد تأثيراتهتوفير القدرة على، وللغابات

 .؛ والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف)ج(4- ألف8/19المقرر :  الصالحية
 .5-2 ، 3-2، 2-2 ،1-2، 6-1، 5-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

 جوانب التنوع إلدماجلكترونية اإلدوات األ حقائب من المزيدة  وصيانإعدادحلقات عمل إقليمية؛ : األنشطة/الوسائل
 علـى المسـتويات   2010  سنة الناجحة لتحقيق هدفمثلةأل قائمة باتجميعأخرى؛ يولوجي للغابات في قطاعات  الب

 .تسهيل تبادل المعلومات بين األطراف والمنظمات الدولية؛ المحلية والوطنية واإلقليمية
يـة ومتطـورة   وظيف أدوات إلكترونية حقيبة إعدادتقييم االحتياجات ولبناء القدرات؛  إقليمية ل حلقات عمل   : النواتج

أمثلـة عـن أفضـل    وثيقة عـن  قطاعات؛ إصدار األنشطة المشتركة بين ال ج التنوع البيولوجي للغابات في      ادمإل
 دوالر وثـالث    160 000؛  2009يميتان فـي     عمل إقل  حلقتا (حراجةالمجال   في   2010الممارسات لبلوغ هدف    

 .)2009دوالر في  20 000:  األدواتعداد حقيبة دوالر؛ مستشار إل240 000: 2010حلقات عمل في 
 التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة .5 

 والتهديـدات   التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة      تجاهات  ز التعاون بشأن تقييم حالة وا     تعزي)  1(
 . يتعرض لهاالتي

 .)ج(11 8/2المقرر ، SBSTTA الصادرة عن 12/6التوصية :  الصالحية
 .4-4، 3-3، 5-2، 2-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

، )الفاو(منظمة األغذية والزراعة    مؤتمر األطراف مع     و SBSTTA تلبية طلبات    علىالتعاون  :  األنشطة/الوسائل
 االسـتعراض   من خـالل  التقييمات  في  المكتشفة  د الفجوات   لس الجهات األخرى ، و LADA، و   UNCCDنة  وأما

 .المتعمق لتنفيذ برنامج العمل
تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي لألراضي الجافـة وشـبه الرطبـة،            لزيادة مصادر المعلومات    :  النواتج

 . بالفعل في االستعراض المتعمق للتنفيذتي وردتس الاألساتعرض لها؛ تحديث معلومات خط والتهديدات التي ي
تنسيق   البحث بغية  توضيح المجاالت قيد  ، ل UNCCD أمانة ة المعنية، وخصوصا  ن المتعاو  الجهات العمل مع )  2(

حدود  وترسيم    بشأن تعاريف  UNEP/WCMCاألراضي الجافة وشبه الرطبة، باستعمال عمل       حدود   عملية ترسيم 
 .ة وشبه الرطبةاألراضي الجاف

 .8/2مقرر ال؛ وSBSTTA الصادرة عن 13/6التوصية :  الصالحية
 .5-2، 1-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

؛ التعاون مع اتفاقية    "مجهولة" لتوضيح المناطق التي تعتبر      UNEP/WCMC  استعراض عمل     :األنشطة/الوسائل
UNCCD األراضي الجافة وشبه الرطبـة إلـى الشـركاء         حدود  إبالغ ترسيم   فات بين التعريفين؛    تحديد االختال ل

 في األراضي الجافة وشـبه      2010  لسنة بيانات تتعلق بتقييم هدف التنوع البيولوجي     نشر  والوكاالت التي تجمع وت   
 .الرطبة
لجافة وشبه الرطبة في نظام ألراضي اوإعداد ملف عن اتعريف ملموس لألراضي الجافة وشبه الرطبة؛   :النواتج

 . وفقا للتعريف المذكور أعاله(GIS) المعلومات الجغرافية
سـتعمال  واال عي،رفي مجال التعزيز التعاون   وسائلاستكشاف ب، مع أفرقة منظمة األغذية والزراعة    ،القيام)  3(
 .شبه الرطبةألراضي الجافة ولزراعي لا

 . المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛ والمقررات)ج(11  8/2المقرر :  الصالحية
 .3-4، 3-3، 5-2، 2-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

؛ لزراعي لألراضي الجافة وشبه الرطبةستعمال اأنشطة الرعي واالتجميع دراسات الحالة عن     :األنشطة/الوسائل
 فـي  2010لسـنة   هدف التنوع البيولوجي بتحقيقلعيش الرعوية والزراعية تحديد الموضوعات التي تربط سبل ا 

 االسـتثمارات الزراعيـة     فياعتبارات التنوع البيولوجي    أنماط إدماج   األراضي الجافة وشبه الرطبة؛ استعراض      
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 .) دوالر10 000: 2009 مستشار لسنة أتعاب(قراض المانحين الرئيسيين ووكاالت اإلمختلف والرعوية بين 

 تنفيذها، مـع مراعـاة االحتياجـات الخاصـة          جب التي ي  تدابيرات المنفذة بالفعل وال   الخطوتقرير عن     :النواتج
في اجتماع  SBSTTAفيه نظر ت لوذلكلسكان الذين يعيشون في هذه األراضي،     ، وا لألراضي الجافة وشبه الرطبة   

 .قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافيعقد 
 بما في ذلك المعارف التقليدية بخصـوص        ،ة بدراسات الحالة عن المعارف العلمية والتقنية      ع ونشر قائم  جم)  4( 

 .ألراضي الجافة وشبه الرطبةل تنوع البيولوجيواالستخدام المستدام للدارة اإل
 .؛ والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف)3)(أ(11  8/2المقرر :  الصالحية

 .5-2، 2-2، 1-2: هداف الخطة االستراتيجيةالصلة بغايات وأ
دراسات حالة إضافية لسد الفجوات في وطلب   استعراض قاعدة بيانات دراسات الحالة الحالية، :األنشطة/الوسائل

 .قاعدة البيانات الحالية
 . آلية غرفة تبادل المعلوماتفيقاعدة بيانات محدثة عن دراسات الحالة   :النواتج

الرعـي المسـتدام،    : ة أدوات لمساندة جهود المجتمعات المحلية واألصلية بخصوص مـا يلـي           يبحقإعداد  )  5( 
إدارة المياه واستخدام األراضـي  و الموارد الطبيعية،  قييمتومكافحة تآكل التربة،    وة،  يكيفالممارسات الزراعية الت  و

 .واحتجاز الكربون
 .مر األطرافالمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤت:  الصالحية

 .4-4، 3-4، 3-3، 5-2، 2-2 ،1-2 ،6-1، 5-1، 3-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية
دوات، ة األدوات، والبحث في المعلومات المتاحة، واإلرشـادات واأل      حقيبدراسة جدوى إنتاج      :األنشطة/الوسائل

 دوالر ألتعاب التشاور مع أصحاب 10 000 (. بلغات أخرىة األدواتحقيبن، وإصدار وتعريف الشركاء المتعاوني
 دوالر ألتعاب التشاور مع أصحاب المصـلحة وأتعـاب          10 000؛  2009 النشر في / اإلصدار المصلحة وأتعاب 

 .)2010 النشر في/اإلصدار
ارد  المو ييمة أدوات عن الرعي المستدام، والممارسات الزراعية التكيفية، ومكافحة تآكل التربة، وتق           حقيب:  النواتج

 .الطبيعية، وإدارة المياه واستخدام األراضي واحتجاز الكربون
الخبرات في مجال التكيف مع تغير المناخ، وإدارة التربة والمراعي في األراضي الجافة       معلومات عن   ع  جم)  6( 

 .وشبه الرطبة
 .؛ والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف10  8/2المقرر :  الصالحية

 .5-2، 2-2 ،1-2 ،6-1، 5-1، 3-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية
إجراء بحوث عن المعلومات الحالية المتوافرة؛ إرشادات وأدوات؛ تعريف الشركاء المتعاونين؛   :األنشطة/الوسائل

 ؛)2009في  دوالر أتعاب مستشار 10 000(إصدار قاعدة بيانات عن دراسات الحالة؛ تقرير عن الخبرات 
 .قاعدة بيانات محدثة عن دراسات الحالة داخل آلية غرفة تبادل المعلومات  :النواتج

 الللنظم اإليكولوجية للجبالتنوع البيولوجي  .6 
ن بشـأ ، المرفق   7/27قرر  ، المرفق الثاني؛ الم   4/16المقرر  ؛  6/30المقرر   من االتفاقية؛    24المادة  :  الصالحية

 . األخرىبال وبرنامج العمل وجميع برامج العمل المواضيعيةالتنوع البيولوجي للج
 ،4-3،  3-3،  1-3،  5-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    

4-3 ،4-4. 
 :األنشطة/الوسائل

 )2009  دوالر في20 000: مستشار(تعزيز التعاون مع الشركاء إلعداد استعراض متعمق لبرنامج العمل  •
 )2009 دوالر في 60 000: التكلفة(تنظيم اجتماع لفريق من الخبراء التقنيين لتسهيل استعراض التنفيذ  •
 .استعراض برنامج العمل لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف •

 .استعراض متعمق لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبال:  النواتج
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الوظائف 
 المعتمدة

 للميـاه الداخليـة   P-4 بدرجـة وظيفة مسؤول إيكولوجي عن األراضي الجافة وشبه الرطبة؛      ل P-4 بدرجةوظيفة  
 P-4 بدرجةالتنوع البيولوجي للغابات؛ وظيفة / للنظم اإليكولوجية األرضيةP-4 بدرجة؛ وظيفة )واألنواع المهاجرة(

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي ونهج النظام اإليكولوجي؛/لمهمة جاكرتا
 .G-7 بدرجة لمساعدي البرنامج )2(ن يفتاوظ

الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

 .G-7 بدرجة تغير المناخ –مساعد برنامج 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 دوالر  440 000 :2010 دوالر  78 000  :2009  :المجموع

 
 مستشارون

 دوالر 160 000  :2009
دوالر  20 000للزراعي،  دوالر   20 000للبحري والساحلي،   دوالر   70 000لمياه الداخلية،   لدوالر   20 000(

 )للجبالدوالر  20 000لألراضي الجافة وشبه الرطبة، دوالر  10 000للغابات، دوالر  20 000+ 
 دوالر 30 000:  2010

 )الرطبةالجافة وشبه  لألراضي 10 000(
 :االجتماعات

 دوالر 190 000:   2009
 )للجبالدوالر  60 000للزراعي، دوالر  60 000للبحري، دوالر  50 000 + 20 000(

 :حلقات العمل
 دوالر 320 000:  2009

 )للغاباتدوالر  220 000للمياه الداخلية، دوالر  100 000(
 دوالر 340 000:  2010

 )للغاباتدوالر  240 000للمياه الداخلية، دوالر  100 000(
 مجبرنامساعد مسؤول 

 للمساعدة في إعداد االستعراض المتعمق لبرنامج عمـل         أحدهما،  (P-2) البرنامجمسؤول  من مساعدي   ) 2(ن  اثنا
 . للعمل في التنوع البيولوجي للغابات وتغير المناخاآلخرالمياه الداخلية، و

 :موارد أخرى
 إعـارة  BGCIمل أن تواصـل    ، ونأ (BGCI)من خالل مذكرة التعاون مع المنظمة الدولية لحفظ حدائق النباتات           

 . إلى نيروبية التخصصيةجمن الدرموظف 
 دوالر 90 000  :2009

 10 000 للزراعي، دوالر 20 000+  دوالر 20 000للبحري، دوالر  10 000 للمياه الداخلية، دوالر 10 000(
 ) لألراضي الجافة وشبه الرطبةدوالر 10 000 للغابات، دوالر
 دوالر 90 000 :2010

 10 000 للزراعي، دوالر 20 000+  دوالر 20 000 للبحري، دوالر 10 000للمياه الداخلية، ر دوال 10 000(
 ) لألراضي الجافة وشبه الرطبةدوالر 10 000 للغابات، دوالر 10 000 + دوالر
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 )الصالحيات والنواتج اإلضافية المحددة(القضايا المشتركة بين القطاعات  )د(
 ةاألنواع الغريبة الغازي .1 

 منع وتخفيف حدة تأثيرات األنواع الغريبة على التنوع البيولوجي
ن االجتماع التاسع لمؤتمر والمقررات المتوقعة م، 8/27، 5/8، 6/23، 7/13 اتالمقرر؛ )ح(8المادة :  الصالحية
يا األخرى  ؛ المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن برامج العمل المواضيعية والقضا            األطراف

 .المشتركة بين القطاعات
، 4-3 ،3-3، 1-3، 5-2 ، 2-2 ،1-2، 6-1، 5-1،  3-1،  2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    

4-1 ،4-3 ،4-4. 
 :األنشطة/الوسائل

، والهيئات والمنظمات المعنية األخـرى لـدمج     WHO، و   IMO، و   OIE، و   FAO، و   IPPCاالتصال مع    •
 )5، الفقرة   6/23المقرر  (الغازية في أعمالها؛ العمل مع األطراف لتنفيذ الخطوط اإلرشادية          األنواع الغريبة   

 ؛)2010 دوالر في 30 000: اجتماع فريق االتصال(على المستوى الوطني 
 (IUCN)واالتحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة         ،  (GISP)االتصال مع البرنامج العالمي لألنـواع الغازيـة          •

 والهيئات والمنظمات المعنية األخرى إلعداد مزيد من تقيـيم  BioNETكة الدولية   ، والشب DIVERSITAS و
المقرر (مخاطر األنواع الغريبة الغازية وتبادل المعلومات العلمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية 

 ؛)2009 دوالر في 30 000: اجتماع فريق التنسيق) (56  و46 و 41 و 18، الفقرات 8/27
مساعدة األطراف في تحسين التنسيق الوطني بين الوكاالت المسؤولة عن المسائل المتعلقة باألنواع الغريبـة         •

 الغازية؛
 مساعدة الحكومات على تطوير القدرات والخبرة لمعالجة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية؛ •
نقص المعايير الدولية التي تغطـي األنـواع        لجة  ماهية وكيفية معا  معايير الدولية بخصوص    للتقييم خيارات    •

، ورفع الغريبة الغازية، والسيما الحيوانات، التي ليست آفات للنباتات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات            
ـ    وإلى االجتمـاع التاسـع لمـؤتمر    SBSTTAتقرير عن نتائج هذه المشاورات إلى االجتماع الثالث عشر ل

 األطراف؛
 عمل للخبراء لتقييم حالة واتجاهات بعض األنواع الغريبة الغازية ومدى فاعلية وسـائل المراقبـة           عقد حلقة  •

 ؛)2009 دوالر في 20 000: مستشار إلعداد وثائق المعلومات األساسية(
 دوالر فـي  80 000(حلقة عمل دولية عن تبادل المعلومات بشأن األنواع الغريبة العازية وتقييم المخـاطر         •

 ؛)2009
 ).2010 دوالر في 1 000(لقة عمل إقليمية لبناء القدرات بشأن األنواع الغريبة الغازية ح •

 :النواتج
؛ مطبوعات في السلسلة 2009 دوالر في 10 000: مستشار(مطبوعات عن تقييم مخاطر األنواع الغريبة الغازية        

 ).2010 دوالر في 10 000: التقنية
 نهج النظام اإليكولوجي  .2 

يجب دمجه في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لنظام اإليكولوجي هو اإلطار األولي لتنفيذ االتفاقية وإن نهج ا
 .للتنوع البيولوجي، وفي الخطط واالستراتيجيات المشابهة في القطاعات األخرى

مرفـق،  ، ال3/19؛  )ب(6، الفقـرة    3/12؛  2/9؛  1، الفقرة   2/8 باء؛   4/1،  6/12،  7/11 اتالمقرر:  الصالحية
ـ    والمقررات   ؛SBSTTA الصادرة عن    12/1؛ والتوصية   4 ألف، الفقرة    4/1 باء؛   4/1؛  3الفقرة   ن المتوقعـة م

 .االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
، 4-3،  3-3،  1-3،  5-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    

4-1 ،4-3 ،4-4. 
 :األنشطة/الوسائل

 ؛يز الشراكات من أجل إعداد دليل مرجعي عن نهج النظام اإليكولوجيتعز •
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 ؛نهج النظام اإليكولوجيعن حالة التوسيع قاعدة بيانات دراسات  •
 ؛أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك حلقات العمل •
 .إعداد ونشر إرشادات إضافية •

.   معززة؛ مساندة معززة لبناء القدراتدليل مرجعي محسن عن نهج النظام اإليكولوجي؛ شراكات تطبيق  :  النواتج
 80 000(ية بشأن تطبيق نهج النظام اإليكولـوجي        قليم بناء القدرات اإل   –حلقة عمل عن نهج النظام اإليكولوجي       

 ).2010 دوالر في 80 000(؛ )2009دوالر في 
 ).2009 دوالر في 20 000(مواد تدريبية عن نهج النظام اإليكولوجي  إصدار/إعداد

 تقييم األثر . 3 
إن تقييم األثر بفاعلية على مستوى المشروع وعلى المستوى االستراتيجي يساهم في تخفـيض ضـياع التنـوع                  

 .البيولوجي
 .8/28 ألف؛ و 6/7؛ 5/6؛ 5/13 جيم؛ 4/10؛ المقررات 1-14المادة   :الصالحية

 ،4-3،  3-3،  1-3،  5-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
4-3 ،4-4. 

 :األنشطة/الوسائل
 التنوع البيولـوجي  الذي يشملتطوير القدرات الالزمة لتطبيق الخطوط التوجيهية المتعلقة بتقييم األثر البيئي        •

مساندة حلقتي تدريب إقليميـة     (؛  ))أ(12و  ) أ(8، الفقرتان   8/28المقرر  (على المستويين الوطني واإلقليمي     
 ؛)2009 دوالر في 80 000 × 2: نوع البيولوجي وتقييم األثر االستراتيجيبشأن الت

ر البيئـي  ثمعلومات عن خبرات األطراف وغيرها في تطبيق الخطوط التوجيهية بشأن تقييم األ    وتبادل  توفير   •
مسـاندة  (؛  ))ج(12و  ) ب(8، الفقرتـان    8/28المقرر  ( التنوع البيولوجي وفقا لظروف التطبيق       الذي يشمل 

 ؛)2010 دوالر في 15 000 × 2: دار الخطوط التوجيهية اإلقليميةإص
 دوالر في 10 000(؛ ))ب(12، الفقرة 8/28المقرر (إعداد ونشر إرشادات لقطاعات محددة بشأن تقييم األثر  •

2009.( 
 . التنوع البيولوجيالذي يشملإرشادات وقدرات إلجراء تقييم األثر :  النواتج

  وخطوط األساسالمؤشرات واألهداف .4 
ال المعلومـات  والعالمية وتساند صنع القرار وإيصتطبق األهداف والمؤشرات على المستويات الوطنية واإلقليمية   

 .علقة بالتنوع البيولوجيتالم
 8/19 و 7/1، 7/8 بـاء؛  6/7،  )راعـة الز (8/23 و 5/5 اتالمقرر من االتفاقية،    14 و   7المادتان    :الصالحية

 7/5، )الميـاه الداخليـة   (8/20 و  7/4،  )األراضي الجافة  (SBSTTA 12/6 ؛ وتوصيات 8/2،  7/2،  )الغابات(
 8/5، )المناطق المحمية (7/28، )التنوع البيولوجي الجزري (8/1، )الجبال (7/27، )البحري والساحلي (8/22 و
التوقعات  (WGRI 2/4 وتوصية SBSTTA 12/4، وتوصية 8/14 و 8/7، )واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة (

إطـار   (2/1 و) الخطة االسـتراتيجية   (WGRI 2/1 توصيات و 8/15،  8/8،  7/30؛  )العالمية للتنوع البيولوجي  
ـ       ؛  )التقارير الوطنية  (1/7و  ) لرصد التنفيذ   ومـن   SBSTTAوالتوصيات المتوقعة من االجتماع الثالث عشر لـ

ـ  والمقررات   االجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالمناطق المحمية؛       ن االجتمـاع التاسـع لمـؤتمر    المتوقعة م
 .األطراف

، 4-3،  3-3،  1-3،  5-2،  1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1،  1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
4-1 ،4-3 ،4-4. 

 :األنشطة/الوسائل
اللغات حسـب   مختلف  ية ب التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومنتجاتها الفرع     نشرة  إعداد الطبعة الثالثة من      •

 دوالر في   484 000؛  2009 دوالر في    400 000(المقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛        
 ؛)2010

 ؛2010مؤشرات التنوع البيولوجي لسنة المعنية ب الشراكةمساندة تنفيذ مشروع  •
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 تانحلقتـان تـدريبي  (؛ 2010ييم  األهداف والمؤشرات المرتبطة بإطار تق    مساندة وإرشاد األطراف في إعداد     •

 ؛)2009 دوالر في 80 000 × 2: تانإقليمي
 .المساهمة في إعداد نظام عالمي لرصد التنوع البيولوجي •

اللغات؛ إرشـاد   مختلف  الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي ومنتجاتها الفرعية ب          :  النواتج
 .2010دون اإلقليمية المرتبطة بإطار التقييم لسنة /ة األهداف والمؤشرات الوطنيإلعداد

 المبادرة العالمية للتصنيف .5 
 .ائق التصنيفذ االتفاقية يتم من خالل إزالة عتحسين تنفي
والمقررات المتوقعة من االجتمـاع التاسـع لمـؤتمر         ،  8/3،  5/9،  6/8،  7/9 اتالمقرر؛  7المادة  :  الصالحية

 بشأن برامج العمل المواضيعية والقضايا األخرى الصادرة عن مؤتمر األطرافلة ذات الصوالمقررات األطراف، 
 .تقرير االجتماع السابع آللية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيفوالمشتركة بين القطاعات؛ 

، 4-3،  3-3،  1-3،  5-2 ،2-2 ،1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
4-1 ،4-3، 4-4. 

 :األنشطة/الوسائل
الستعماله لبناء  القدرات في     ) والشراكة العالمية للتصنيف  (إنشاء صندوق خاص للمبادرة العالمية للتصنيف        •

 مجال التصنيف؛
الشـبكة الدوليـة    مواصلة تعزيز التعاون مع كتالوج الحياة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي و            •

BioNETاألخرى؛ والمنظمات المعنية  
 إتمام أو تحديث تقييم االحتياجات الوطنية للتصنيف؛ •
 للتصنيف؛والعالمية اإلسهام في تقييم االحتياجات الوطنية  •
 تسهيل أرقمة المعلومات عن عينات مجموعة التاريخ الطبيعي؛ •
 همية التصنيف؛ للترويج ألCEPAمواصلة التعاون مع برنامج المبادرة العالمية  •
ندوة عن إعداد مشاريع للتشـجيع علـى صـياغة          بتنظيم  من المنظمات والمانحين المعنيين،     بمساندة  ،  القيام •

عـداد مشـاريع    إلالمشاريع القطرية استنادا إلى االحتياجات المحددة للتصنيف واستكشاف المنافع المحتملة           
ة التي تم تحديـدها     المشتركالتصنيف  حتياجات  زيز المشاريع القائمة لمعالجة ا    إقليمية أو عالمية جديدة أو تع     

 بالفعل؛
، )2010 دوالر في 30 000 و 2009 دوالر في 30 000(لية تنسيق المبادرة العالمية للتصنيف آل اجتماعان •

 . والهيئات المعنية األخرىBioNETالشبكة الدولية  عن إعداد المشاريع مع ةتحضير ندو

ل تمويل استراتيجية لمساندة مشـاريع التصـنيف        احتياجات التصنيف ومساندتها من خال    تقييمات  إتمام  :  النواتج
 .القطرية

 ستراتيجية العالمية لحفظ النباتاال .6 
 على مج المختلفة في مجال حفظ النباتتقدم االستراتيجية العالمية إطارا مفيدا لتحقيق التجانس بين المبادرات والبرا

 .المستويين الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
، والمقررات ذات الصلة بشـأن بـرامج العمـل المواضـيعية          7/10،  5/9،  6/9،  5/10المقررات  :  الصالحية

 .SBSTTAالصادرة عن  12/2والتوصية والقضايا المشتركة بين القطاعات؛ 
 أول استراتيجية من   هي   (GSPC) ستراتيجية العالمية لحفظ النبات   اال: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    

 فـي   للنتائج تدريبا تجريبيا لوضع واستعمال أهداف       تقدم، و  التنوع البيولوجي  قيةتفا في إطار ا   هذا النوع توضع  
 . التفاقية التنوع البيولوجيالخطة االستراتيجيةإطار 

 :األنشطة/الوسائل
ر فـي   دوال80 000 × 2: مساندة لحلقتي عمـل إقليميتـين    (ة لالستراتيجية،   خدمة وصيانة آلية تنسيق مرن     •

 ؛)2009
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أو إقليمية، ومساعدة األطـراف فـي دمـج األهـداف فـي             /مساندة تطوير استراتيجيات وأهداف وطنية و      •
 ؛ وخططها وبرامجها، وتجميع دراسات الحالة والمعلوماتهااستراتيجيات

 ؛تقييم تنفيذ وفاعلية البرنامج •
 ؛تنظيم وخدمة اجتماعات الخبراء، حسب الحالة •
 التعاون مع المنظمات المعنية والتشجيع عليه، وخصوصا مع الشراكة العالمية لحفـظ             اإلبقاء على مزيد من    •

 ؛النبات
 قواعد البيانات وخدمات اإلنترنت؛ وتسهيل تبادل المعلومـات والتعـاون مـع األطـراف،               وصيانةتحسين   •

 في الفقرتين ةالجهات المذكوروالحكومات األخرى والمنظمات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم   
؛ وتنفيذ مذكرة التعاون مع المنظمة الدوليـة        )، المرفق 6/9المقرر  (االستراتيجية العالمية    من   19و  ) ب(14

 ؛(BGCI)لحدائق النباتات 
ة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع  إلدراجها في الطبع، بما في ذلكالة والمعلوماتتجميع دراسات الح •

 ؛)2009 دوالر في 20 000 :تجميع دراسات الحالة ذات الصلة(البيولوجي 
 ؛2009 دوالر فـي     20 000: مستشار ( بثالث لغات  ية العالمية لحفظ النبات   تيجارتسلالة أدوات   حقيبإعداد   •

 .)2009 في 20 000 مطبوعاتو

 مدى؛ وسائل محسنة لتحديد   ستراتيجية العالمية لحفظ النبات واالشتراك فيها     توعية محسنة عن أنشطة اال    :  النواتج
 .لمحرز بشأن أهداف االستراتيجيةالتقدم ا

 المناطق المحمية .7 
 والتمثيلية مـن الوجهـة  ة لخاضعة لإلدارة الفعالمن المناطق المحمية الشاملة وا  وطنية إقليمية   نظم  وصيانة  إنشاء  

للمنـاطق   (2010، وذلك بحلول سـنة      )بما في ذلك المناطق التي تحافظ عليها المجتمعات المحلية        ( ةاإليكولوجي
 .)للمناطق البحرية (2012وسنة ) رضيةاأل

، 3/12؛ 13، المرفـق، الفقـرة   2/9؛ 4/16؛ 6، الفقرة   4/15؛  /6 من االتفاقية؛ المقررات     8المادة  :  الصالحية
 والقسم جـيم، عنصـر      1، المرفق، الفقرة    4/5؛  )ج(8، المرفق األول، الفقرة     4/4؛  )و(و  ) أ(المرفق، الفقرتان   

 .، المرفق7/28؛ 52 و 17، و )ح(3ق، الفقرات ، المرف4/7؛ 3البرنامج 
 .4-3، 3-3، 1-3، 5-2، 1-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1، 1-1 :الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

 :األنشطة/الوسائل
 ؛)2009 دوالر في 80 000 × 3( تنظيم حلقات عمل دون إقليمية لبناء القدرات واستعراض التنفيذ  •
 ؛إقليمية للمساندة التقنيةإنشاء وتنسيق شبكات  •
 دوالر فـي  80 000مستشـارون  (تنسيق إعداد أدوات جديدة وتنظيم وتسهيل الوصول إلى األدوات القائمة       •

 20 000 و 2009 دوالر فـي    20 000نشر حقائب األدوات بثالث لغات من لغات األمم المتحدة          ) (2009
 ؛)2010دوالر في 

 ؛مية والمنظمات األخرى لتسهيل التنفيذ المعززتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكو •

 والـنظم الوطنيـة     ،إطار لرصد وتقييم واإلبالغ عن مدى فاعلية إدارة المناطق المحمية في المواقـع            :  النواتج
 .واإلقليمية للمناطق المحمية والمناطق المحمية عبر الحدود

 التقييم العلمي .8 
المقررات بشأن بـرامج العمـل      جميع  ؛   من االتفاقية  األول، والمرفق   2ة  ، الفقر 25 والمادة   7 ادةالم:  الصالحية

والمناطق المحمية وكذلك تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، والتقارير الوطنية، والخطـة االسـتراتيجية    المواضيعية  
ـ ؛ 7/6 جيم؛ المقرر 6/7ونشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ المقرر    ن االجتمـاع  والتوصيات المتوقعة م

ـ   والمقررات المتوقعة من  ومن االجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالمناطق المحمية؛       SBSTTAالثالث عشر ل
 .االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

، 4-3،  3-3،  1-3،  5-2 ،1-2،  6-1،  5-1،  3-1،  2-1 ،1-1 :الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية    
4-1 ،4-3 ،4-4. 
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 :األنشطة/لالوسائ
 ؛وضع استراتيجية متماسكة لمتابعة تقيم األلفية للنظم اإليكولوجية •
رات دون اإلقليمية مساندة التقييمات دون العالمية المشابهة لتقييم األلفية للنظم اإليكولوجية، بما في ذلك التصو •

؛ مسـاندة  2009  دوالر فـي 80 000 × 2:  عمل إقليميتين بشأن التصورات دون العالميـة       مساندة حلقتي (
 ؛)2010 دوالر في 20 000: إصدار التصورات دون العالمية ذات الصلة

 ؛))ب(12، الفقرة 8/28المقرر (وضع ونشر إرشادات لقطاعات محددة بشأن تقييم األثر  •

 .صنع القرارمن زاوية ربطها ب التقييمات واإلرشادات دون العالمية تدقيق:  النواتج
 بيولوجيتغير المناخ والتنوع ال .9
 بشأن التأثيرات المحتملة لتغيـر      ، عند إجراء االستعراضات المتعمقة لبرامج عمل االتفاقية       ، مشورة ضافةإ)   1(

 .المناخ وأنشطة االستجابة على التنوع البيولوجي
 .، والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف8/30المقرر :  الصالحية

 .3-3، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1: خطة االستراتيجيةالصلة بغايات وأهداف ال
 .SBSTTA  الصادرة عن12/5 توصيةال في حسبما جاءت  :األنشطة/الوسائل
 10 000(توصيات بشأن النظر في أثر تغير المناخ وأنشطة االستجابة ضمن برامج عمـل االتفاقيـة                :  النواتج
 .)2010ر في  مستشاأتعابدوالر  10 000 و 2009 مستشار في أتعابدوالر 

عقد حلقات عمل للدول الجزرية الصغيرة النامية لمساندة دمج تأثيرات تغير المناخ وأنشطة االستجابة فـي           )   2(
عقد حلقات عمل في البلدان في ع التوسبرامج العمل واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بغية     

 .النامية األخرى
 .توقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافالمقررات الم:  الصالحية

 .4-4، 3-4، 3-3، 2-2، 1-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية
ابط مع برنامج   أمثلة عن الممارسات الجيدة، وتوضيح الرو      ذات الصلة و   تحديد دراسات الحالة  : األنشطة/الوسائل

التعاون مـع   فرص   والتكيف معه، واستكشاف     هالتعرض لمخاطر مدى  ، و لمناخ تغير ا  تأثيراتعمل نيروبي بشأن    
 .)2009 دوالر في 80 000 × 3(الشركاء المعنيين، وإعداد مواد أساسية، وعقد حلقات العمل 

 جميع وثائق المعلومات األساسـية  بما في ذلكثالث حلقات عمل إقليمية للدول الجزرية الصغير النامية       :  النواتج
 .ريروالتقا

استعراض الفرص لمزيد من العمل لمساندة الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ألراضي الخث في      )  3(
الغابات المدارية وكذلك األراضي الرطبة األخرى، بالتعاون مع أمانات االتفاقيات البيئية المتعددة األطـراف ذات    

 . والشركاء اآلخرين ذوي الصلةالصلة
 .لمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافا:  الصالحية

 .3-3 ،5-2، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية
مواد األساسية، وتحديد األنشطة ذات     الاستكشاف فرص التعاون مع الشركاء المعنيين، وإعداد        : األنشطة/الوسائل
 .)2009 مستشار في أتعاب دوالر 10 000(الصلة 

 .الحقاحدد ت:  النواتج
، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، واالتفاقيات البيئية المتعـددة         UNFCCC  مع تعزيز تطوير أوجه التآزر   )   4(

، والشركاء اآلخرين، وتنفيذ األنشطة التي تساند بعضها البعض والمتفـق عليهـا ألمانـات          ذات الصلة  األطراف
 .اتفاقيات ريو الثالث

 .المقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف و،9 8/30المقرر :  الصالحية
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 .4-4 ،3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية
فريق استكشاف فرص التعاون مع الشركاء المعنيين، وتنفيذ األنشطة المتفق عليها ضمن إطار             : األنشطة/الوسائل

ـ االتصال المشترك، والفريق العامل      ، وفريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا، وآلية غرفة تبادل        CEPAالمعني ب
 بخصوص تخفيض UNFCCCالمعلومات واآلليات والهيئات المعنية األخرى، وتقديم تعليقات استجابة للطلبات من 

ومـدى  تغير المنـاخ    المتعلق بآثار   اإلنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات في البلدان النامية وبرنامج عمل نيروبي            
 . والتكيف معهالتعرض لمخاطره

ر طبوعات مشتركة، وتعزيز أوجه التـآز      ولكنها تشمل مواد مشتركة لالتصال، وم      تحدد الحقا (متنوعة  :  النواتج
 .)ضمن جملة أموربين الهيئات الفرعية، وتعزيز الوعي لدى نقاط االتصال بالعمليات ذات الصلة، 

ت المقدمة إلى األمانة بخصوص تغير المناخ والتنوع البيولوجي ضمن بـرامج العمـل              مساندة تنفيذ الطلبا  )   5(
 .والمبادرات المشتركة بين القطاعات األخرى

 .، والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف8/30المقرر :  الصالحية
 .3-4، 3-4، 3-3 ،2-2، 1-2 ،6-1، 5-1، 3-1، 2-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

استكشاف فرص التعاون مع الشركاء المعنيين، وحشد الموارد للمساندة التي كلـف مـؤتمر              :  األنشطة/الوسائل
، وتصميم وإصدار أدوات التدريب، ومواد بناء القدرات ومشـاريع االتصـال وزيـادة           األمانة بتقديمها األطراف  

وضمان االتساق مع المبادرات األخـرى      ) حسب الحالة (قات عمل   التوعية، وعقد اجتماعات للخبراء، وتنظيم حل     
 دوالر للسـفر،    30 000  و 2009 دوالر للسفر والمطبوعات والنشر في       20 000(داخل منظومة األمم المتحدة     

 .)2009 في 2×  دوالر 60 000: فريق مخصص من الخبراء التقنيين) (2010والمطبوعات والنشر في 
المناطق دارة في تخطيط إدماج تغير المناخ إلالشعاب المرجانية مديري ل بناء القدرات لدى تشم(متنوعة :  النواتج

الساحلية، استكشاف الصالت بين حفظ التنوع البيولوجي للغابات واستخدامه المستدام والتخفيف من حـدة تغيـر                
 .) المجتمعات األصلية والمحلية، وخالفهفي مدى التعرض للمخاطرالمناخ، تحديد 

الوظائف 
 المعتمدة

 الحفـظ فـي    P-4حفظ األنواع الغريبة الغازية؛ مسؤول بدرجـة        / للمبادرة العالمية للتصنيف   P-4مسؤول بدرجة   
 ؛التنوع البيولوجي للجبال/المناطق المحمية/خارج الموضع الطبيعي/الموضع الطبيعي

ومسائل .  راضي الجافة وشبه الرطبةوتغير المناخ هي ضمن مهام مسؤول البرنامج لأل    " األنواع المهاجرة "مسائل  
 للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ مسؤول بدرجة P-4نهج النظام اإليكولوجي هي ضمن مهام المسؤول بدرجة 

P-4 كتشارم( للتقييمات العلمية والتقنية( 
 )تشاركم( عن تقييم المخاطر P-3مسؤول بدرجة و

 G-7مساعد برنامج بدرجة 
الوظائف 
الجديدة 

 لمطلوبةا

   للمسائل العلمية- G-7مساعد برنامج بدرجة 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
  دوالر794 000 :2010  دوالر2 110 000  :2009  :المجموع

 
 المستشارون

  دوالر160 000  :2009
 دوالر 20 000لتقيـيم األثـر،      ردوال 10 000لألنواع الغريبة الغازيـة،      دوالر   10 000+ دوالر   20 000(

 لتغيـر  دوالر 10 000 + دوالر 10 000للمناطق المحمية،  دوالر 80 000،  ستراتيجية العالمية لحفظ النبات   لال
 )المناخ
  دوالر10 000:  2010

 )لتغير المناخدوالر  10 000(
 :االجتماعات



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 18 

 
  دوالر150 000:   2009

 ) لتغير المناخ120 000 لألنواع الغريبة الغازية، 30 000(
  دوالر30 000:  2010

 ) لألنواع الغريبة الغازية30 000(
 :حلقات العمل

  دوالر1 280 000:  2009
 لتقييم األثر، دوالر 160 000لنهج النظام اإليكولوجي،  دوالر 80 000 لألنواع الغريبة الغازية، دوالر 80 000(

للمنـاطق   دوالر 240 000،  تيجية العالمية لحفظ النبات   سترالالدوالر   160 000للمؤشرات،   دوالر 160 000
 )لتغير المناخ دوالر 240 000للتقييم العلمي،  دوالر 160 000المحمية، 

2010  :000 160 $ 
 )لنهج النظام اإليكولوجي دوالر 80 000لألنواع الغريبة الغازية،  دوالر 80 000(

 :موارد أخرى
 دوالر 520 000  :2009

ستراتيجية العالميـة   لال دوالر 40 000 للمؤشرات،   دوالر 400 000 لنهج النظام اإليكولوجي،     دوالر 20 000(
 )لتغير المناخ دوالر 20 000، للمناطق المحمية دوالر 20 000+  دوالر 20 000، لحفظ النبات

 دوالر 594 000 :2010
 20 000للمؤشـرات،    دوالر 484 000 لتقييم األثر،    دوالر 30 000 لألنواع الغريبة الغازية،     دوالر 10 000(

 )للمناطق المحمية دوالر 20 000لتغير المناخ،  دوالر 30 000للتقييم العلمي،  دوالر
 (SEL)    المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية -جيم 

 اإلدارة الشاملة )أ(
عرض عام 
 للمسؤوليات

ية والقانونية؛ تنسيق المساندة للهيئات ذات الصـلة فـي          إدارة وحدة وبرامج عمل المسائل االجتماعية واالقتصاد      
االتفاقية؛ العمل كأمين الجتماعات مؤتمر األطراف وكذلك اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بالحصول وتقاسم             

؛ التمثيل الخارجي؛ التعاون مع منظمات األمم المتحدة ذات الصـلة والمنظمـات الدوليـة            )ي(8المنافع وبالمادة   
 .بين االتفاقية وحكومة كنداتفاق الحكومة المستضيفة اشئة في إطار البرنامج؛ تنفيذ األخرى؛ تحديد القضايا النا

، والفريق العامل المخصـص     )ي(8 اجتماعات مؤتمر األطراف، والفريق العامل المخصص المعني بالمادة           )1( النتائج المتوقعة
 واجتماعات الخبراء بشأن الحوافز، ونقل التكنولوجيا، والسـياحة،         للحصول وتقاسم المنافع، وكذلك حلقات العمل     

، باإلضافة إلى المسؤولية والجبر التعويضي، تقدم       )ي(8واالستخدام المستدام، والحصول وتقاسم المنافع، والمادة       
 .المساندة والوثائق الالزمة لتشغيلها الفعال والسلس

القيادة له؛ العمل كأمين لالجتماعات؛ اإلشراف على إعداد الوثائق؛         اإلشراف على عمل اإلدارة وتقديم        :الوسائل
 المساعدة في خدمة االجتماعات؛     ؛المشاركة في التخطيط أثناء االجتماعات؛ تنسيق المدخالت من البرامج األخرى         

 إلـى  نةوخدمات األماة  الجوهريمساندة  التقديم المشورة حول موضوعات محددة إلى الرؤساء وحشد أفرقة لتقديم           
 .الرئيس واألعضاء المنتخبين اآلخرين وخصوصا أثناء الجلسات والمشاورات

 .  المسائل القانونية المتعلقة بالترتيبات مع البلد المستضيف والمسائل األخرى، حسب االقتضاء)2(
مع حكومة كيبيـك؛   تنفيذ اتفاق الحكومة المستضيفة بين االتفاقية وحكومة كندا؛ إدارة العالقات اليومية            :  الوسائل

إجراء استعراضات للقضايا القانونية ذات الصلة، إعداد إفادات وآراء قانونية، وتقديم المشورة والمساندة القانونية              
 .، حسب االقتضاء وهيئات االتفاقية واألقسام األخرى في األمانةإلى األمين التنفيذي

الوظائف 
 المعتمدة

 (G-6)؛ سكرتيرة (D-1)كبير المسؤولين 

  :تكاليف الموظفين.   1
  دوالر1 397 900 :2010  دوالر1 357 900 :2009

 الموارد الالزمة

 المستشارون.   2
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2009: 
 

  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000

 )ي(8المادة الفريق العامل المعني ب اجتماع.  3
  دوالر300 000 :2010 0 :2009

 
 ل وتقاسم المنافعلحصول مخصصالفريق العامل ال.  4

  دوالر250 000 :2010  دوالر300 000 :2009
 :سفر في مهام رسمية.  5

  دوالر60 000 :2010  دوالر60 000 :2009
 :مؤقتة ووقت عمل إضافيمساعدة .   6

 

  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000 :2009
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
  دوالر60 000 :2010  دوالر140 000  :2009

 ).2010 في 60 000 و 2009 في 60 000) (2( للخبراء بشأن المدن والتنوع البيولوجي اجتماعان
 )2009 في 80 000(حلقة عمل التعاون فيما بين بلدان الجنوب بخصوص التنوع البيولوجي 

 BZالصندوق اإلستئماني 
  دوالر950 000 :2010  دوالر650 000  :2009

مشاركة البلدان النامية والبلـدان     ) (ي(8 المخصص للمادة     العامل اجتماع في الفترة الفاصلة بين الدورات للفريق      
 )ذات االقتصاد االنتقالي

  دوالر650 000 :2010 0  :2009
 والبلدان ذات مشاركة البلدان النامية  (اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع          

 )االقتصاد االنتقالي
  دوالر300 000 :2010  دوالر650 000  :2009

 )الوسائل والنواتج العامة (عرض عام لبرامج العمل االجتماعية واالقتصادية والقانونية )ب(
 النتائج المتوقعة

للمسائل (
االقتصادية 

واالقتصادية 
والقانونية 

 3 )ككل

 :الوسائل
 ؛، ضمن وسائل أخرىن خالل آلية غرفة تبادل المعلومات مجمع ونشر المعلومات •
 استعراض المعلومات ذات الصلة في التقارير الوطنية؛ •
 ؛ المعنيةتجميع وتلخيص المعلومات من األطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية واإلقليمية •
ومات األساسية ذات الصلة    جمع معلومات عن القضايا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع؛ إعداد وثائق المعل           •

 لالجتماعات؛
، والحكومات وغيرها بخصوص     المعنية االتصال مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية        •

 التطورات ذات الصلة وتقديم المدخالت ذات الصلة في المحافل األخرى؛
 تحديث جدول الخبراء؛ •
 مات األخرى ذات الصلة؛تجميع دراسات الحالة، وأفضل الممارسات والمعلو •
 إدارة المستشارين من أجل إعداد الدراسات، حسب االقتضاء؛ •
 ظفين المعنيين؛ مدخالت في الوثائق ذات الصلة؛تقديم المشورة إلى المو •

 :النواتج
 ؛تقارير ملخصة وتحليالت •
 .ئل األخرىتقارير وورقات تحليلية؛ جمع ونشر المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسا •

                                                
إلى ) ج(ترد إشارات، حسب الحالة، إلى النتائج والنواتج اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل محددة في األقسام من :  مالحظة  3
 .ويشير القسم األخير أيضا إلى الصالحيات.  ناهأد) ي(
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 المشورة والمساندة القانونية )ج(

عرض عام 
 للمسؤوليات

المساعدة في إعداد األنظمة القانونية في إطار االتفاقية والبروتوكول؛ رصد وإجراء تحليل قانوني للقضايا الناشئة               
لتابعـة لالتفاقيـة    ذات الصلة باالتفاقية والبروتوكول؛ وتقديم مشورة قانونية إلى األمانـة والهيئـات األخـرى ا              

 .وللبروتوكول
 .تقديم المشورة والمساندة القانونية النتائج المتوقعة

 من البروتوكول؛ مقررات مؤتمر 34 و  27 من االتفاقية والمادتان     24 و   23 و   15 و   14 و   8واد  الم :الصالحية
 BS-I/8  وBS-I/7 ، والمقرران8/10و  3/33، 7/19، 7/17، 7/16، 7/5 باء، 6/27، 6/11، 5/16األطراف 

 .(COP-MOP) الصادران عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول
مشورة ومساندة قانونية إلى أعمال االتفاقية والبروتوكول حول إعداد األنظمة القانونية فـي مجـاالت                 :الوسائل

واألحكام المتصلة بها من    ) ي(8ازية، والمادة   الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع، واألنواع الغريبة الغ        
؛ التنوع البيولوجي البحري والساحلي، والمناطق المحمية؛ المسؤولية والجبر التعويضـي عـن الضـرر        االتفاقية

بالتنوع البيولوجي؛ المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن التحركات عبر الحدود للكائنات الحيـة               
ت وآليات االمتثال في إطار البروتوكول؛ ومشورة قانونية إلى مكتب األمين التنفيذي، وهيئـات    المحورة؛ وإجراءا 

االتفاقية والبروتوكول، واألقسام األخرى في األمانة؛ بحوث وتحليالت قانونية عن المسائل والموضوعات الرئيسية  
ك الخطوط اإلرشادية، في المجاالت     ؛ األنظمة القانونية، بما في ذل     COP-MOP في مؤتمر األطراف و   قيد النظر   

 .أعاله؛ وتنظيم ومساندة االجتماعات في إطار االتفاقية والبروتوكول) أ(المحددة في 
الوظائف 
 المعتمدة

 P-5 بدرجة )ركمتشا(كبير المسؤولين القانونيين 
 G-7 بدرجة)  في المائة50(مساعد برنامج الشؤون القانونية 

 يضيالمسؤولية والجبر التعو )د(
عرض عام 
 للمسؤوليات

المساعدة في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف ومقررات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول 
 .المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي

 .COP-MOP  المقررات المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي الصادرة عن مؤتمر األطراف وتنفذ النتائج المتوقعة
 باإلضافة إلى المادة 8/29 و 7/17 ،6/11؛ 5/18 جيم؛ 4/10من االتفاقية؛ المقررات ) 2(14المادة :  الصالحية

 .COP-MOP الصادر عن BS-I/8 من البروتوكول والمقرر 27
من المادة  2مساندة عمل الخبراء القانونيين والتقنيين بشأن المسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة :  الوسائل

 من االتفاقية وكذلك عمل الفريق العامل المفتوح العضوية من الخبراء القانونيين والتقنيين المخصص للمسؤولية 14
 . من البروتوكول27والجبر التعويضي في إطار المادة 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 وجدال ي

 وسحب مقررات مؤتمر األطرافاستعراض  )ه(
عرض عام 

 سؤولياتللم
 .وسحب مقرراتهتنفيذ مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة باستعراض 

 .يعتمد هيكل محدث للمقررات كل سنة حسب المجال المعني النتائج المتوقعة
 .8/10 و 7/33 باء، 6/27، 5/20مقررات مؤتمر األطراف :  الصالحية
مؤتمر األطراف بخصوص سحب المقررات     استعراض تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف؛ اقتراحات إلى          :الوسائل

 .في مجاالت معنية محددة) عناصر المقررات(
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 ال يوجد
 

 



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 21 
 

 الحصول وتقاسم المنافع )و(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .تنفيذ برنامج العمل بشأن الحصول وتقاسم المنافع

 .إتمام إبرام النظام الدولي النتائج المتوقعة
، 5/26، 4/8، 3/17، 3/16، 3/15، 2/11، 2/4 من االتفاقية؛ المقررات   19 و   16،  15،  1المواد    :صالحيةال
 .، والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف8/4 و 7/19، 6/24

ك إبـرام     مساندة عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول وتقاسم المنافع، بما في ذل              :الوسائل
نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، واالجتماعات األخرى التفاقية التنوع البيولوجي التي ستنظم لمسـاندة               

 البحوث والعمل التحليلـي بشـأن    .)2010 دوالر في 110 000 و 2009 دوالر في    50 000 (عملية التفاوض 
اون مع المنظمات الحكومية وغير الحكوميـة المعنيـة     االتصال والتع .  القضايا المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع    

تجميع ونشر المعلومات ذات الصلة من خالل آلية غرفة . جتماعات وحلقات العمل الرسميةوالوفود الرسمية في اال
 القدرات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع واإلسهام       شاركة في أنشطة زيادة الوعي وتنمية     والم.  تبادل المعلومات 

 .هذه األنشطةفي 
الوظائف 
 المعتمدة

 .P-4 بدرجة) الحصول وتقاسم المنافع(مسؤول برنامج 
 .من فئة الخدمات العامة)  في المائة50(مساعد برنامج الحصول وتقاسم المنافع 

الوظائف 
 الجديدة الالزمة

 .P-2ة بدرج) الحصول وتقاسم المنافع(مساعد مسؤول البرنامج 

موارد من 
ة خارج الميزاني

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
  دوالر110 000 :2010  دوالر70 000  :2009

 دوالر فـي  50 000 و 2009 دوالر في  50 000: السفر(مساندة للرئيسين المتشاركين للحصول وتقاسم المنافع       
2010.( 

 ).2010في دوالر  60 000(فريق من الخبراء بشأن المسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 
 ).2009في دوالر  20 000(مستشار بشأن الدراسات التحليلية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع 

 االقتصاديات والتجارة والتدابير الحافزة )ز(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 المساعدة في تنفيذ المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن التدابير الحافزة والتجارة والجوانب              
 .االقتصادية األخرى المتعلقة بتنفيذ أهداف االتفاقية

تعزيز تنفيذ التدابير الحافزة وخصوصا على المستوى الوطني، بما في ذلك من خالل تنمية السوق للمنتجات          )  1( النتائج المتوقعة
 .المشتقة من التنوع البيولوجي واستخدام أدوات التقييم االقتصادي

، والمقررات المتوقعـة مـن   8/26؛ 8/25؛ 7/18؛ 6/15؛ 5/15 االتفاقية؛ المقررات  من11  المادة   :الصالحية
 .االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف، بما في ذلك برنامج العمل المنقح

  مساندة العمل في مجال التدابير الحافزة في إطار االتفاقية، بما يشمل وليس حصريا، إنشـاء السـوق                   :الوسائل
 التنوع البيولوجي وتقدير موارد التنوع البيولوجي وموارد التنـوع البيولـوجي ووظائفـه              للمنتجات المشتقة من  

.  وخدمات النظام اإليكولوجي ذات الصلة، وخصوصا في إطار برنامج العمل المنقح المتوقع بشأن التدابير الحافزة   
 بما في ذلـك البحـوث وبنـاء    وحفز األنشطة ذات الصلة التي تنفذها المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة،   

 .القدرات والتدريب، حسبما ترد في مقررات مؤتمر األطراف
حقيبة أدوات بشأن التدابير    قاعدة بيانات و  ئل المتعلقة بالتدابير الحافزة؛     تقارير وتحليالت تقنية عن المسا      :النواتج

 .مبادرات البحوث والتدريبالحافزة؛ 
 .في البرامج المواضيعية وبرامج القضايا المشتركة بين القطاعات الحافزة  التدابير العمل بشأنإدماج)  2( 

 ألـف؛  6/24 المرفق األول؛ 6/22 المرفق األول؛ 6/5 من االتفاقية؛ المقررات 14 و 10،  7المواد  :  الصالحية
 ؛8/24 ألف؛   8/23  ؛8/22  ؛8/20  ؛8/19  ؛8/17؛  8/2؛  8/1؛  7/28؛  7/14؛  7/12  ؛7/5  ؛7/4  ؛7/2

 .والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
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مشورة اقتصادية إلى األطراف واألمين التنفيذي والموظفين حول تصـميم وتنفيـذ التـدابير الحـافزة      :  الوسائل

مع التركيز ضمن جملة أمور، على الروابط بين حفظ التنوع البيولوجي       (المختلفة؛ مدخالت إلى العمل ذي الصلة       
ة الفقر، وتقدير التنوع البيولوجي واستعمال التدابير الحافزة كآلية إلدمـاج           وطأتخدامه المستدام والتخفيف من     واس

 ).شواغل التنوع البيولوجي فيما بين القطاعات
 الصالت بـين حفـظ التنـوع البيولـوجي         استكشاف يتم، من خالل االتصال الفعال مع المنظمات المعنية،       )  3( 

االتفاقات الدوليـة علـى   /تدام، والتجارة الدولية والمالية؛ تحقيق تركيز أوجه التآزر مع االتفاقيات      واستخدامه المس 
ف أوجه التآزر المحتملة المتعلقة بالجوانب االقتصادية استكش؛ ا)وخصوصا سياسات التجارة(صادية السياسات االقت

 .لتنفيذ االتفاقات البيئية األخرى المتعددة األطراف
، الفقرات من 4/15؛ 10، الفقرة 4/6؛ 4، الفقرة 3/17؛ المقررات 24 و 22، 15، 11، )ي(8 المواد : الصالحية

؛ والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع 8/16؛ 6، الفقرة 7/3؛ 6/20؛ 17، الفقرة 6/5؛ 17، والفقرة 9 إلى   7
 .لمؤتمر األطراف

التنوع البيولوجي والسالمة األحيائية وكذلك العالقـة بـين    و تحليل العالقة بين تحرير التجارة    :  األنشطة/الوسائل
اآلليات في إطار االتفاقيـة؛ االتصـال والتعـاون مـع           االتفاقية و  األطراف وأهداف    تجار المتعدد ام نظام اال  كأح

واالتفاقيات البيئية المتعددة   ) WTO، و   UNEP-ETB، و   UNCTAD، و   OECDبما في ذلك    (المنظمات المعنية   
، بغية استكشاف أوجه التـآزر المحتملـة والمسـاندة       )UNFCCC، ورامسار، و    CITESبما في ذلك     (األطراف

المتبادلة بين أهداف االتفاقية وسياسات التجارة، والتشجيع على أوجه التآزر هذه في المحافل ذات الصلة؛ ونشـر           
 .المعلومات وتقديم الخبرة إلى برامج العمل األخرى

الوظائف 
 المعتمدة

 P-4ة بدرج)  في المائة70) (اقتصادي(ول البرنامج مسؤ
 G-7ة بدرج)  في المائة50(مساعد البرنامج 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 .يحدد في ضوء برنامج العمل المنقح بشأن التدابير الحافزة

  المستدام والسياحةالستخدامالتنوع البيولوجي الجزري وا )ح(
عرض عام 
 للمسؤوليات

لمقرات بشأن االستخدام المستدام والسـياحة،  اتنفيذ مواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجزري و       
 .الموضوعات والقضايا والتطورات األخرى ذات الصلةببرامج مع ربط هذه ال

مل الوطنية للتنوع جزري وإدراجه في االستراتيجيات وخطط العتنفيذ برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي ال)  1(
 .ألطراف المعنيةالبيولوجي ل

 .الخطة االستراتيجية في 4-4، 5-2، 2-2، 1-2غايات ال، 8/1المقرر :  الصالحية
 نتـاج  والتعـاون، وإ   تبـادال م لل نصـة م ك (GLISPA) الشراكة العالمية بشأن الجزر      تطوير  :األنشطة/الوسائل
 بالتنوع البيولوجي البحري والسـاحلي،      فيما يتعلق امج، وخصوصا   نعات، ومساندة األطراف في تنفيذ البر     المطبو

 دوالر فـي    10 000 و   2009 دوالر فـي     20 000. (والسياحة، واألنواع الغريبة الغازية والمناطق المحميـة      
 . تجريبية لبناء القدراتمشاريعوضع وتنفيذ ).  2010

 إدارة المسائل العلميـة والتقنيـة     ضمن المتعلقة ببرنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري        تدار األنشطة :  مالحظة
 .والتكنولوجية

 النتائج المتوقعة

 كمرجـع  هالاستعمدام المستدام للتنوع البيولوجي واتنفيذ مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية بشأن االستخ       )  2(
 .ةمجاالت اقتصادية محددفي 

 . الخطة االستراتيجيةفي 4-4، 1-2، والغايتان 7/12 االتفاقية، والمقرر  من10 و 1المادتان :  الصالحية
الستخدام المستدام في االستراتيجيات وخطـط العمـل   ااج مإدمواصلة إعداد السبل والوسائل ل     :األنشطة/الوسائل

ت؛ نشر المبادئ الوطنية للتنوع البيولوجي والخطط القطاعية والخطط المشتركة بين القطاعات، والبرامج والسياسا
والخطوط التوجيهية؛ تجميع دراسات الحالة بشأن تنفيذ المبادئ والخطوط التوجيهية وجمع المعلومات ذات الصلة              

 .هاتحسينات والدروس المستفادة بغرض عن الخبر
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يولـوجي   التفاقية التنـوع الب     بشأن التنوع البيولوجي والسياحة    خطوط اإلرشادية للتعزيز االستعمال الموسع    )  3( 
مثل ( بين القضايا والمواضيع األخرى تعزيز الروابطواألدوات ذات الصلة التي أعدتها اتفاقية التنوع البيولوجي، و

 .)المحلية/المناطق المحمية، والتنوع البيولوجي الجزري، واالتصال بالقطاع العام والمجتمعات األصلية
،  الخطـة االسـتراتيجية  في 5-1الغاية ، 8/17 و 7/14 انرالمقر من االتفاقية، و 11 و   10المادتان  :  الصالحية

 .والمقررات المتوقعة من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
ة سـياح التشجيع على الخطوط اإلرشادية، وأدلة المستخدمين، وشبكة التنـوع البيولـوجي وال       :  األنشطة/الوسائل

 ) TOI، و WTTC، و   UNWTOمثل  ( بالسياحة   االتصال مع المؤسسات المتعلقة   ).  2009 في    دوالر 10 000(
بناء قدرات األطراف والمجموعات الرئيسية، في شراكة مع المنظمات         .  للتشجيع على استعمال صندوق األدوات    

 دوالر  80 000  و 2009 دوالر في    80 000: (المعنية، من خالل الندوات والجوائز وحلقات العمل والمناسبات       
إصدار أطلس عالمي عن التنوع البيولوجي .  ريبية في شراكة مع الوكاالت المنفذةإعداد مشاريع تج).  2010في  

 ).2009 دوالر في 30 000(الجزري 
الوظائف 
 المعتمدة

 ؛P-4ة بدرج) بالتشارك مع المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية(مسؤول البرنامج 
 مساندة من مساعد البرنامج في قسم المسائل –) المائة في 50(مساعد البرنامج بشأن االستخدام المستدام والسياحة   

 .العلمية والتقنية والتكنولوجية لبرنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
  دوالر90 000 :2010  دوالر140 000  :2009

ة أدوات حقيب، إصدار )2009 دوالر في 10 000(جي الجزري إصدار مطبوعات عن دراسات حالة التنوع البيولو
، واألطلس العالمي بشأن التنـوع البيولـوجي الجـزري          )2009 دوالر في    20 000(السياحة  /المناطق المحمية 

السنوية مناسبات السياحة واألحداث الجانبية     /، ومساندة الشراكة العالمية بشأن الجزر     )2009 دوالر في    30 000(
، عقد حلقتين عمل إقليميتين بشـأن السـياحة     )2010 دوالر في    10 000(اع العاشر لمؤتمر األطراف     في االجتم 

 .)2010 دوالر في 80 000 و 2009 دوالر في 80 000(والمناطق المحمية 

 نقل التكنولوجيا )ط(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .نقل التكنولوجيا والتعاون فيهاالمساعدة في تنفيذ المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف عن 

 برنامج عمل مؤتمر األطراف بشأن تقل التكنولوجيا والتعاون فيها، واستراتيجية تنفيذ برنـامج              تنفيذمواصلة    .1 النتائج المتوقعة
 .العمل

 ، والمقررات المتوقعة مـن االجتمـاع  8/12 و 7/29 من االتفاقية؛ المقرران     19 إلى   16المواد من   :  ةالصالحي
 .التاسع لمؤتمر األطراف

 :الوسائل
االتصال وتنسيق العمل مع المنظمات والخبراء ذوي الصلة، بما في ذلك فريـق الخبـراء المعنـي بنقـل                    •

التكنولوجية، وتجميع دراسات الحالة القطرية، وأفضل الممارسات والمعلومات األخرى ذات الصلة؛ جمـع             
 ؛)ل آلية تبادل المعلوماتبما في ذلك من خال(ونشر المعلومات ذات الصلة 

التعاون مع الموظفين المسؤولين في األمانة، ونقاط االتصال الوطنية التابعين آللية غرفة تبادل المعلومـات،         •
ية على المستويين الوطني والدولي، بغية معنواللجنة االستشارية غير الرسمية وكذلك المنظمات والمبادرات ال 

لتنفيذ الخيارات واآلليات إلنشاء آلية غرفة تبادل المعلومات كبوابـة دوليـة   استكشاف أوجه التآزر المحتملة     
 للمعلومات عن التكنولوجيا ذات الصلة؛

بما في ذلك معلومات عـن  (تجميع معلومات عن التكنولوجيا ذات الصلة، في مجال الملكية الخاصة والعامة      •
؛ )جيا ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي      التكنولوجيا التقليدية ومعلومات عن قواعد بيانات التكنولو      

 .بما في ذلك من خالل اآلليات التفاعلية
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 :النتائج

تحسين أكبر وصيانة فعالة آللية غرفة تبادل المعلومات كبوابة مركزية للمعلومات عن نقـل التكنولوجيـا                 •
 .والتعاون فيها، بما في ذلك معلومات عن التكنولوجيا ذات الصلة

العمل المواضيعية والبرامج المشتركة بين القطاعات ذات فيذ أحكام نقل التكنولوجيا والتعاون فيها في برامج تن.  2 
 .الصلة

، المرفق؛  6/23، المرفق؛   19 و   16، الفقرتان   6/22 من االتفاقية؛ المقررات     19 إلى   16المواد من   :  الصالحية
 .8/1، 7/29؛ 7/28؛ 7/19لمرفق؛ ، ا7/12؛ 7/5؛ 7/2، المرفق الثاني؛ 6/25 ألف؛ 6/24

  تقديم المشورة إلى موظفي األمانة المسؤولين عن البرامج المواضيعية والبرامج المشتركة بين القطاعات :الوسائل
ومدخالت إلى الوثائق ذات الصلة؛ االتصال مع المنظمات والخبراء ذوي الصلة؛ جمع المعلومات عن التكنولوجيا، 

مثل المعلومات عن تدابير السياسات لتمكين بيئـات        (لوجيا والمعلومات األخرى ذات الصلة      وقواعد بيانات التكنو  
؛ نشر )أو المجاالت المشتركة بين القطاعات/لنقل التكنولوجيا حسبما هو مالئم في المجاالت المواضيعية المحددة و

 ).بما في ذلك من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات(المعلومات 

 التركيز على نقل التكنولوجيا والتعاون في برامج العمل المواضيعية وبرامج العمل األخرى بشأن              ززي  تع  :النتائج
 .القضايا المشتركة بين القطاعات

 .(BTI)المساعدة في إنشاء مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي وفي اإليصال الفعال لحافظة أنشطتها .  3 
 .جتماع التاسع لمؤتمر األطرافالمقررات المتوقعة من اال:  الصالحية
 اتصال نشط مع األمانة والجهاز الرئاسي لمبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي، وتقديم المشـورة فـي                 :الوسائل

تقييم احتياجـات التكنولوجيـا؛     ) 2(بناء القدرات؛   ) 1: (تصميم برنامج عملها وإيصال أنشطتها المتعلقة بما يلي       
 .تشارك المعلومات) 4(تسهيل التنفيذ؛ و  )3(

 .  تساند مبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي بالكامل استراتيجية تنفيذ برنامج العمل:النتائج
الوظائف 
 المعتمدة

 .يقع مجال البرنامج حاليا تحت مسؤولية االقتصادي.  ال يوجد

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 تكنولوجيا نقل ال–مستشارون 

 دوالر 20 000  :2009
 دوالر 2 000  :2010

 )واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة (المعارف التقليدية  )ك(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 ).واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة (تنفيذ برنامج العمل بشأن المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات 

 .مجتمعات األصلية والمحلية من االتصال والمشاركة في المناقشات المتعلقة باالتفاقيةتمكين ال .1 النتائج المتوقعة
 مـن االتفاقيـة؛     4-18 و   2-17  و ،)ج(10  المواد  وخصوصا ات الصلة، 1واألحكام  ) ي(8المادة  :  الصالحية
 8/5، و  هاء7/16 باء، 6/10المقرر و، 5/16، المرحلة الثانية من برنامج العمل من المقرر   4/9؛  3/14المقرر  

 .جيم
واألحكام المتصلة بها؛ التنسيق    ) ي(8خدمة اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمادة           :الوسائل

والمنظمات ذات األخرى  والمنظمات غير الحكومية ،واالتصال مع المجتمعات األصلية والمحلية المعنية ومنظماتها
الفريق المشترك بين الوكاالت لدعم يونسكو واألعضاء اآلخرين في   ، وال UNPFII، و   WIPOالصلة، بما في ذلك     

 أالصندوق الطوعي المنش  ؛ باإلضافة إلى األطراف ومؤسسات التمويل ذات الصلة؛ إدارة          قضايا الشعوب األصلية  
حـوث   البمواصلةلتسهيل مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية للتشجيع على المشاركة الفعالة؛   

في مجال النظم الفريدة لحماية المعارف التقليدية، ومدخالت للنظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ومزيد               
لصفحة اتطوير مواصلة ، وعند االقتضاء، وحلقات عمل لبناء القدرات،   عند االقتضاء من العمل بشأن المؤشرات،     

 .تقليديةوبوابة معلومات المعارف ال) ي(8اإللكترونية للمادة 
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 التنوع اتفاقية في إطار  األخرىعمل المواضيعيةإدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل في برامج ال . 2 
 .البيولوجي
، وبرنامج العمـل فـي   4/9، 3/14 من االتفاقية؛ المقررات    4-18 و   2-17،  )ج(10 ،)ي(8المواد  :  الصالحية
 .8/5 و 7/16، 6/5 ألف، 6/10، والمقررات 5/16المقرر 
  التشاور مع الموظفين ذوي الصلة، وتحليل التقارير الوطنية ووثائق التقدم المحرز من األطراف في كل :الوسائل

 تقديم المشورة بشأن المجتمعات األصلية والمحليـة فـي اجتماعـات األفرقـة              ؛مجال من المجاالت المواضيعية   
 .لخبراء التقنيينمن ا مخصصةال

الوظائف 
 المعتمدة

 P-4ة بدرج) المعارف التقليدية(برنامج سؤول م
 G-7ة بدرجبرنامج مساعد 

عرض عام 
 للمسؤوليات

 BEالصندوق اإلستئماني 
2009:  000 300 $ 2010: 000 80 $ 

 حلقات العمل/االجتماعات
2009 

 )دوالر 80 000(والمعارف التقليدية ) ي(8حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات بشأن المادة 
حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لمساعدة األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية على تطوير خطط عمل وطنية    

 ) دوالر80 000(لإلبقاء على المعارف التقليدية 
 ) دوالر100 000(اجتماع دولي للخبراء بشأن النظام الدولي والمعارف التقليدية 

 
 مستشارون

 20 000(بخصوص المنافع والتهديدات المحتملة لتوثيـق المعـارف التقليديـة      ) ي(8ادة  برنامج العمل بشأن الم   
 )دوالر

 ) دوالر20 000(يصال المعلومات العامة بشأن المعارف التقليدية إلإعداد وسائل بديلة 
2010 

 80 000(ليدية حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بشأن أدوات االتصال الصديقة للمجتمعات في مجال المعارف التق
 )دوالر

 VBالصندوق اإلستئماني 
 مساندة المجتمعات األصلية والمحلية

2009:  000 100 $ 2010: 000 100 $ 
     التنفيذ والمساندة التقنية-دال 

 اإلدارة الشاملة )أ(
عرض عام 
 4للمسؤوليات

، بما في ذلك من 2010تيجية وهدف عام تسهيل تقديم المساندة إلى األطراف لتعزيز تنفيذ االتفاقية وخطتها االسترا
خالل تبادل الخبرة، وأدوات للتنفيذ والدروس المستفادة، ومساندة إعـداد التقـارير الوطنيـة وتحـديث وتنفيـذ                  
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، وتعميم التنوع البيولوجي، ومساندة من الوكاالت الشريكة، وحشد المـوارد            

 .المالية
الوظائف 

 تمدةالمع
 G-6ة بدرج؛ سكرتيرة D-1ة بدرج مسؤول رئيسي 

                                                
 .التي تقدم عرضا عاما لمسؤوليات رؤساء اإلدارات 2انظر الحاشية رقم   4
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 :تكاليف الموظفين.   1 الموارد الالزمة
2009:  200 156 1 $ 2010: 400 190 1 $ 

 :مستشارون.  2
2009:  000 20 $ 2010: 000 20 $ 

 :سفر في مهمة رسمية.  3
2009:  000 60 $ 2010: 000 60 $ 

 :مساعدة مؤقتة ووقت عمل إضافي.  4
2009:  000 20 $ 2010: 000 20 $ 

 
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 إذا تقرر ذلك - (WGRI-3)االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 

 ).فريق العاملال الصادرة عن 2/1توصية الانظر (في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف 
في شكل فريق  (SBSTTA دوالر إذا عقد االجتماع مباشرة بعد اجتماع      250 000 دوالر أو    300 000:  2010

 )عامل واحد
 BZالصندوق اإلستئماني 

 (WGRI-3)االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 
 مشاركة البلدان النامية

2010: 000 650 $ 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،تعميمال، 2010الخطة االستراتيجية، هدف  )ب(

 والتعاون فيما بين الوكاالت
عرض عام 
 للمسؤوليات

، ، بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي، والتعاون فيما بين الوكاالت2010تشجيع ومساندة تنفيذ هدف االتفاقية لعام 
ومساندة إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة للتنـوع البيولـوجي، وتحـديث الخطـة                  

 .االستراتيجية
، وإدماج التنوع البيولوجي في      وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي        إعداد)  1( النتائج المتوقعة

 .ركة بين القطاعات، وتعزيز البرامج والسياساتالخطط القطاعية والخطط المشت
؛ والمقرر الصادر عن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف على أساس التوصية           8/8؛ المقرر   6المادة  :  الصالحية

 . الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ2/1
؛ تحـديث   خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي    االستراتيجيات و  إعداد وتنفيذ    أمام  استعراض العوائق     :الوسائل

تحـديث الخطـوط   : الخطوط اإلرشادية لهذه االستراتيجيات وخطط العمل إلعداد برنامج مساندة لها، بما في ذلك   
 فـي القطاعـات     2010شمل المشورة التقنية بشأن إدماج هـدف        تاإلرشادية لالستراتيجيات وخطط العمل هذه ل     

 الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيـذ؛ إرشـادات       2/1ن التوصية   ع والعناصر األخرى الناشئة  
، CAS ، و (PRSPs) ومساندة تقنية إلى األطراف إلدماج التنوع البيولوجي في ورقات استراتيجية الحد من الفقر            

داد وتنفيذ، مع الشـركاء،     واالستراتيجيات الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، واالستراتيجيات األخرى؛ إع        
 وأهدافه الفرعية، وتقييم التقدم المحرز      2010برامج تدريب إقليمية ودون إقليمية من شأنها أن تسهل تحقيق هدف            

مثال، من خالل (واإلبالغ عنه؛ مساعدة األطراف على تنفيذ الخطوط اإلرشادية واألدوات المعدة في إطار االتفاقية 
ـ          إعداد حقائب األدوات، وحل    ؛ النهـوض بحلقـات     )ةقات العمل اإلقليمية، والتعاون مع بـرامج التـدريب القائم

اتفاقية ب اإلقليمية أو اآلليات األخرى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة؛ تعميم األهداف ذات الصلة         الحوار/العمل
؛ )مع المنظمات اإلقليميـة   (ة  التنوع البيولوجي واألنشطة ذات األولوية في االستراتيجيات وخطط األعمال اإلقليمي         

زيادة االتصال والتنسيق، على المستويين اإلقليمي والوطني، بين نقاط االتصال التابعة لالتفاقات البيئية المتعـددة               
 .األطراف
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 تزايد تقديم المساندة التقنية لألطراف من المنظمات الشريكة وتعزيز التنسيق فيما بين الوكاالت والتعاون فيما   )2( 
 .بين بلدان الجنوب

 2/1؛ والمقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بشأن التوصية           8/16 و   8/8ن  المقررا:  الصالحية
 .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

، UNEP، و UNDPتسهيل تقديم المساندة التقنية لألطراف من الوكاالت الشـريكة، بمـا فـي ذلـك             :  الوسائل
ربط األطـراف   .  ، والوكاالت الحكومية الدولية األخرى، والوكاالت الثنائية، والمنظمات غير الحكومية         FAO و

التشجيع علـى  .  يم المساعدة التقنيةد تمويل وتق  هاالتي تحتاج إلى المساعدة التقنية بالمانحين والمنظمات التي يمكن        
من خالل أفرقة االتصال التابعة (والتشجيع على تماسك السياسات نفيذ التنسيق بين الوكاالت لتحقيق مساندة فعالة للت

التشجيع على التعاون فيما بين بلـدان       ).  التفاقيات ريو واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واآلليات األخرى       
 .الجنوب

ع البيولوجي، تسـتفيد مـن بنـاء        تنفيذ اتفاقية التنو  صال الوطنية والمسؤولين اآلخرين عن      تستفيد نقاط االت    )3( 
 .القدرات

 2/1؛ والمقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بشأن التوصية           8/16 و   8/8المقرران  :  الصالحية
 .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

يل تنظيم حلقات التدريب وحلقـات      تسه.  وحدات بناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية      مواصلة تطوير   :  الوسائل
العمل لبناء القدرات استنادا إلى تبادل الخبرات فيما بين األطراف، والوكاالت الشريكة وأصحاب المصلحة، بما في 

ويجب متابعة هذه األنشـطة     .  ذلك من خالل حلقات العمل التي تعقد على هوامش االجتماعات الرئيسية لالتفاقية           
 . والشركاء اآلخرينUNEPو ، UNDPبتعاون وثيق مع 

تقدم الطبعة الثالثة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي تقييما علميا واسعا للتقدم نحو بلوغ هـدف                 )  4( 
 . لتنفيذ االتفاقية الفعلي العملمواصلة وتشجع على 2010

 2/4مر األطراف بشأن التوصـية  ، والمقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤت6/25، 3/14المقرر  :  الصـالحية 
 .SBSTTA الصادرة عن 12/4، والتوصية الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

تخطيط وتنسيق إعداد مواد لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك من خـالل تحليـل      :  الوسائل
 وبالتعاون من مؤسسات المتخصصين وبمساعدة من المستشارين التقارير الوطنية والمعلومات األخرى ذات الصلة  

 .الخبراء
 .تحديث الخطة االستراتيجية)  5( 

 .، والمقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بشأن هذا الموضوع8/8 و 8/15المقرران :  الصالحية
 8/15التاسع لمؤتمر األطراف وفقا للمقـررين      مساندة عملية تحديث الخطة االستراتيجية في االجتماع        :  الوسائل

 .تحليل تنفيذ التقدم نحو الخطة االستراتيجية القائمة وإطار الغايات واألهداف التابع لها.  8/8 و
ت قاالالع

 الخارجية
األطراف والحكومات، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية األخرى، ومؤسسات التمويل الثنائيـة             

لمتعددة األطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة، والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة، والمؤسسـات         وا
 .األكاديمية ومؤسسات البحوث، وأمانات االتفاقيات األخرى، ومؤسسات التعليم وتطوير المناهج التعليمية

الوظائف 
 المعتمدة

 P-5ة ، بدرج2010االت وهدف  بين الوككبير مسؤولي البرنامج، التنسيق فيما
  في المائة100 ينقل إلى السالمة األحيائية بنسبة –) تشاركم( P-4ة بدرجمسؤول الشؤون البيئية 

 )G-7( برامج )2 (مساعدا
الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي- G-7ة بدرجمساعد برنامج 
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موارد من 
الميزانية خارج 
 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
 )4(حلقات عمل لبناء القدرات في مجال خدمة تكنولوجيا المعلومات 

  دوالر320 000:   2009
 حلقة العمل الدولية بشأن التنوع البيولوجي والتنمية

  دوالر100 000:    2010
 للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التعميم؛ ) 2(مساعد برنامج 

 
 اإلبالغ )ج(

عرض عام 
 للمسؤوليات

مساندة تحضير األطراف للتقارير الوطنية الرابعة، وتحليلها من أجل تسهيل استعراض مؤتمر األطـراف لتنفيـذ             
 .االتفاقية، وتحديد احتياجات األطراف في سبيل التنفيذ الفعال لالتفاقية

 .وهي آلية فعالة لتعزيز تنفيذ االتفاقيةارير الوطنية الرابعة تحضير األطراف للتق .1 النتائج المتوقعة
 .8/14؛ المقرر 26المادة :  الصالحية
  تزويد األطراف بإرشادات لتحضير التقارير الوطنية الرابعة، وتسهيل تبادل الخبرة بـين األطـراف،                :الوسائل

منتظم مع نقاط االتصـال الوطنيـة        على اتصال    الحفاظ.  وتسهيل تقديم المساندة المالية من مرفق البيئة العالمية       
 .والمسؤولين عن تحضير التقارير الوطنية الرابعة

تلخيص وتحليل التقارير الوطنية الرابعة لتقديم معلومات عن االستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة               .2 
 . واألهداف اإلنمائية لأللفية2010للتنوع البيولوجي، وتنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو بلوغ هدف 

 .8/14؛ المقرر 26المادة :  الصالحية
تحليل التقارير الوطنية مع التركيز على الغايات واألهداف االستراتيجية المنشـأة فـي إطـار الخطـة             : الوسائل

، 6/25م المقرر  باإلضافة إلى أحكا، واألهداف اإلنمائية لأللفية   2010االستراتيجية، والتدابير المتخذة لبلوغ هدف      
، لكي ينظر فيها االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف واالجتماعات التحضيرية، بما في ذلك من خـالل         )د(3الفقرة  

حرز نحو بلـوغ هـدف   متحديد دراسات الحالة بشأن التقدم الوطني ال.  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي    
 .2010التنوع البيولوجي لعام 

 .متطلبات اإلبالغ من األطراف، من خالل تعزيز أوجه التآزرتعميم   .3 
 2/1بخصـوص التوصـية    ، والمقرر المتوقع من االجتماع التاسع لمؤتمر األطـراف          8/14المقرر  :  الصالحية

 .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ
 ذات الصلة؛ تحليل  األخرى والهيئاتUNEP ، وUN/DESAالتعاون مع أمانات االتفاقيات األخرى، و :  الوسائل

إدماج التوصيات   واألهداف اإلنمائية لأللفية،     2010ن هدف    ع اإلبالغ المشترك أنشطة  نتائج المشاريع التجريبية؛    
 واألهـداف   2010الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة واالجتماعات ذات الصلة بشـأن هـدف               

 .صوص تحقيق التجانس في اإلبالغاإلنمائية لأللفية بخ
 .إتاحة التقارير الوطنية الرابعة والتقارير األخرى بشأن التنفيذ .4 

 .8/14المقرر :  الصالحية
قاعدة بيانات فعالة للتقارير الوطنية الرابعة والتقارير األخرى بشأن تنفيذ االتفاقيـة، واالسـتراتيجيات              :  الوسائل

الوطنيـة  لبيولوجي، والدراسات القطرية بشأن التنوع البيولـوجي، والمعلومـات          وخطط العمل الوطنية للتنوع ا    
عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وحالة تنفيذ االتفاقية، والتقدم المحرز نحو بلوغ       األخرى  اإلقليمية والعالمية   و

ن خالل آلية تبادل المعلومات      واألهداف اإلنمائية لأللفية، يتم تحديث هذه القاعدة وإتاحتها للتشاور م          2010هدف  
 .بخصوص التقارير الوطنية

ة تسـهيل التنفيـذ   سائل لمواصـل تطوير منهجيات إضافية لتقييم حالة تنفيذ االتفاقية، وتحديد السبل والو          .5 
 .الوطني

 . 6/26 ؛5/20 ؛5/19 ؛)4(6/14 ؛26، الفقرة 8/14المقررات :  الصالحية
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 لتحضير التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية؛ إنشـاء أدوات إلكترونيـة   تطوير اإلرشادات مواصلة  : الوسائل
لمساعدة األطراف في اإلبالغ؛ إعداد نموذج للتقارير الوطنية؛ مساعدة األطراف، عند الطلب، وشـريطة تـوافر         

 .الموارد
الوظائف 
 المعتمدة

 P-3ة بدرجمسؤول الشؤون البيئية 
 G-7ة بدرج) تشاركم(مساعد برنامج 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 ال يوجد

 المسائل المالية )د(
 الموارد المالية)  1(

عرض عام 
 من االتفاقية بخصوص الموارد المالية، عن       20الخدمات الالزمة للعمليات الحكومية الدولية المتعلقة بالمادة        تقديم   للمسؤوليات

 .خيارات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةطريق رصد حالة التمويل، وتحديد الفجوات ووضع ال
 

 .واسع النطاق الستراتيجية حشد الموارد تنفيذ .1 
 2/1 والتوصـية  8/3المقررات الصادرة عن االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بخصوص المقـرر           :  الصالحية

 .الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ
 تقديم المساندة لألطراف والشركاء في تطبيق استراتيجية حشد الموارد المتفق عليها في االجتماع تسهيل:  الوسائل

التاسع لمؤتمر األطراف من خالل حلقات العمل واألدوات واإلرشادات وتبادل الخبرة من خالل آلية غرفة تبـادل    
 .المعلومات

وبة؛ خدمة االجتماع الثاني للفريق العامـل المفتـوح         تحضير الوثائق الالزمة؛ تنظيم االجتماعات المطل     :  النواتج
 .العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

 
 .رصد الموارد المالية لمساندة االتفاقية .2 

 .7/21 و 6/16، 5/11، 4/12، 3/6، 2/6 ،1/2 من االتفاقية والمقررات 20المادة :  الصالحية
 في جمع وتحليل البيانات المالية (OECD) تنمية في الميدان االقتصاديالتعاون مع منظمة التعاون وال :  الوسـائل 

التي تستهدف التنوع البيولوجي؛ إعداد نماذج التقارير بشأن الموارد المالية للبلدان المتقدمـة؛ تحليـل التعليقـات        
ت فيما بـين البلـدان   ندوات للتشجيع على تبادل الخبرة والمعلوما/المقدمة من البلدان المتقدمة؛ تنظيم حلقات عمل  

 .البلدان الناميةقدمة وبين البلدان المتقدمة والمت
تحضير الوثائق لالجتماعات الحكومية الدولية بما في ذلك االجتماع الثاني للفريـق العامـل المفتـوح                :  النواتج

ـ     واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف    العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية     نـدوات  /ل؛ تنظيم حلقات عم
 .وإصدار مطبوعات لتبادل الخبرة وزيادة التوعية

 .تحديد الفجوات في المساندة المالية لتنفيذ االتفاقية  .3 
 .7/21 و 6/16، 5/11، 4/12، 3/6، 2/6، 1/2 من االتفاقية والمقررات 20المادة :  الصالحية
لبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛ إعـداد نمـاذج   تقييم احتياجات التمويل وخصوصا في البلدان النامية وا       :  الوسائل

مـن البلـدان   المقدمة لإلبالغ عن الموارد المالية للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛ تحليل التعليقات    
ا بين ندوات للتشجيع على تبادل الخبرة والمعلومات فيم/النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي؛ تنظيم حلقات عمل

 .ةناميالبلدان الالمتقدمة و وبين البلدان ناميةالبلدان ال
تحضير الوثائق لالجتماعات الحكومية الدولية بما في ذلك االجتماع الثاني للفريـق العامـل المفتـوح                :  النواتج

ت نـدوا /العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛ تنظيم حلقات عمـل            
 .وإصدار مطبوعات لتبادل الخبرة وزيادة التوعية
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 .استكشاف التدابير أو األدوات المالية لمساندة تنفيذ االتفاقية .4 

 .7/21 و 6/16، 5/11، 4/12 من االتفاقية؛ المقررات 1، الفقرة 20المادة :  الصالحية
 استكشاف أدوات مالية إبتكاريـة لتنفيـذ       تمويل التنوع البيولوجي؛  بشأن  تلخيص ونشر الخبرة الوطنية     :  الوسائل

؛ تسيير المبادرة العالمية بشـأن      االتفاقية؛ التشجيع على تشارك الخبرة والمعرفة عن التدابير المالية بين األطراف          
 .ات المختصة في إعداد أدوات التمويلمنظمالبنوك، ودوائر األعمال والتنوع البيولوجي؛ التعاون مع ال

وثائق لالجتماعات الحكومية الدولية بما في ذلك االجتماع الثاني للفريـق العامـل المفتـوح               تحضير ال :  النواتج
نـدوات  /العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية واالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛ تنظيم حلقات عمـل            

 .وإصدار مطبوعات لتبادل الخبرة وزيادة التوعية
 .في االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافقضايا مساندة االستعراض المتعمق لل  .5 

 .7/31 من االتفاقية والمقرر 20المادة :  الصالحية
جمع وتحليل المعلومات عن التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي، واالستراتيجية العالمية لحفظ            :  الوسائل

التدابير الحافزة، ونهـج النظـام اإليكولـوجي؛        النبات، واألنواع الغريبة الغازية، والتنوع البيولوجي للغابات، و       
 .والمشاركة واإلسهام في صياغة واستعراض العمل بشأن القضايا ذات الصلة في الفترة الفاصلة بين الدورات

مدخالت الستعراض القضايا من جانب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛ حلقـات   :  النـواتج 
 .ندوات وإصدار مطبوعات لتبادل الخبرة وزيادة التوعية/تنظيم حلقات عمل

الوظائف 
 المعتمدة

 )للموارد المالية واآللية المالية (P-4ة بدرجمسؤول برنامج 
 )الموارد المالية واآللية المالية (G-7ة بدرجمساعد برنامج 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 .ال يوجد
 

 اآللية المالية )2(
عرض عام 
ألطراف المؤهلة، بما في ذلك من خالل اآللية المالية باإلضافة إلى لحشد الموارد فيما يتعلق بمساندة تنفيذ االتفاقية  للمسؤوليات

 ومصادر التمويل اإلبتكارية األخرى لمسـاندة مرحلـة تنفيـذ    بأنواعهاإشراك اإلسهام الفعال للمؤسسات الخاصة   
 .االتفاقية

 .7/20 و 6/17، 5/13، 4/11، 3/8 من االتفاقية والمقررات 20المادة :  يةالصالح النتائج المتوقعة
مالية واستكشـاف فـرص    لآللية الفاعلية في صياغة وتنفيذ اإلرشاد وسائل زيادة ال   حول مساندة الحوار    :الوسائل

شرات تقييم التقدم  باإلضافة إلى مؤ7/30 في المقرر واردإطار الغايات واألهداف المراعاة مع  (تعميم هذا اإلرشاد
؛ التشاور مع اآللية المالية المعينة حول سياستها ووثائق مشـروعاتها؛ المشـاركة فـي               )2010نحو بلوغ هدف    

 .االجتماعات التي تنظمها اآللية المالية المعينة
ات وثائق إعداد الوثائق للحوار؛ تنظيم اجتماعات الحوار؛ إعداد تعليقات على مقترحات المشاريع ومسود:  النواتج

؛ إعداد وثيقة السياسات؛ مساهمات الجتماعات اآللية المالية المعينة، إعداد وثائق لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف
 .إرشادات إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف في االتفاقية: بعنوان

 تشجيع المؤسسات المالية على مساندة التنوع البيولوجي   .2 
 .7/21 و6/16، 5/11، 4/12، 3/6، 2/5 من االتفاقية والمقررات 4، الفقرة 21دة الما:  الصالحية
  استكشاف الوسائل الممكنة للتعاون مع مؤسسات التمويل؛ إنشاء نظام لنقاط االتصال للموارد الماليـة؛                :الوسائل

لخاصة ألنشطة التنوع تشجيع جهود مؤسسات التمويل على جعل أنشطتها أكثر دعما لالتفاقية؛ دراسة عن السمات ا
البيولوجي وآثارها بالنسبة لقرارات التمويل؛ إنشاء عالقات لتبادل التقارير بين االتفاقية ومؤسسات التمويل وغيرها 
من المنظمات الدولية ذات الصلة؛ تشجيع التنسيق في تمويل التنوع البيولوجي؛ تشارك المعلومات ومـن بينهـا                 

لممارسات؛ تحقيق مركزية المعلومات عـن األنشـطة المتعلقـة بـالتنوع        معلومات عن قصص النجاح وأفضل ا     
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البيولوجي لمؤسسات التمويل والمانحين اآلخرين؛ مساندة المبادرة العالمية بشأن دور قطاع البنوك واألعمال فـي        

 .التنوع البيولوجي
انحين بشأن االتفاقية؛ مرشد بشـأن  قاعدة بيانات عن المؤسسات المالية ذات األهمية لالتفاقية؛ مرشد للم       :  النواتج

 .المساعدة الدولية للتنوع البيولوجي
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 .ال يوجد

  آلية غرفة تبادل المعلومات–تبادل المعلومات  )ه(
عرض عام 
 للمسؤوليات

إعداد آلية عالمية لتبادل    .  بينهاالتشجيع على التعاون التقني والعلمي وتسهيله، وذلك داخل البلدان واألقاليم وفيما            
المساعدة في تطـوير  .  إعداد الشبكة البشرية والتكنولوجية الضرورية.  وإدماج المعلومات عن التنوع البيولوجي  

 .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من الوجهة التقنية
ل التنوع البيولوجي علـى المعلومـات ذات       حصول الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة في مجا        .1 النتائج المتوقعة

 . واتخاذ المبادرات باالستناد إلى التعاون التقني والعلمي،الصلة للمساعدة في صنع القرار ورسم السياسات
 من االتفاقية، الخطة االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات، توصيات اللجنة 17 و  3-18المادتان  :  الصالحية

 .8/11 و 7/23، 6/18، 5/14الرسمية، مقررات مؤتمر األطراف االستشارية غير 
نات على شبكة اإلنترنت؛ ترجمة الموقع على الشبكة ومعلومـات قواعـد    تعزيز المعلومات وقواعد البيا :الوسائل

اقية البيانات إلى لغات عدة من لغات األمم المتحدة؛ تصميم وتنفيذ اآلليات لجمع وتوزيع المعلومات عن تنفيذ االتف                
وبرامج عملها؛ تصميم وتنفيذ نظام مبني على شبكة اإلنترنت لمساعدة األطراف في تخطيط أنشطتها المتعلقة بتنفيذ 

 .االتفاقية واإلبالغ عنها
على شبكة اإلنترنت محسن وحديث، وبه معلومات عن تنفيذ االتفاقية وبرامح عملهـا؛            بعدة لغات   موقع   : النواتج

 .ة على الشبكة لمساعدة األطراف في أنشطتها المتعلقة بتنفيذ االتفاقيةتوافر نظم وآليات مبني
 .آلية غرفة تبادل المعلومات تشجع على إنشاء الشبكات والتعاون بغية النهوض بعمل تعاوني أكبر .2 

ت اللجنة  من االتفاقية، الخطة االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات، توصيا17 و  3-18المادتان  :  الصالحية
 .8/11 و 7/23، 6/18، 5/14االستشارية غير الرسمية، مقررات مؤتمر األطراف 

المناقشـات   وأالمـدونات    وأ مثل منتديات التعليقات     ،إعداد أدوات للتعاون مبنية على شبكة اإلنترنت        :الوسائل
ركين في االجتماعات وأعضـاء  اإللكترونية التي تسهل الحوار وتبادل الخبرات بين نقاط االتصال الوطنية والمشت        

أفرقة العمل؛ التعاون مع األطراف والشركاء اآلخرين لتعزيز شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات؛ المشـاركة فـي           
 .المبادرات ذات الصلة التي تشجع على تبادل المعلومات

ادل المعلومات وتشارك   أدوات تعاون مبنية على الشبكة؛ وإنشاء شراكات ومبادرات مشتركة لتسهيل تب            :النواتج
 .الخبرات؛ توسيع شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات من خالل زيادة المشاركة النشطة فيها

 خالل إعداد الخطوط اإلرشادية ومسـاندة       تسهم آلية غرفة تبادل المعلومات في تطوير شبكة اآللية من          .3 
 .ة التقنيساندةملبناء القدرات وتقديم ال

 من االتفاقية، الخطة االستراتيجية آللية غرفة تبادل المعلومات، توصيات اللجنة 17 و  3-18ن  المادتا:  الصالحية
 .8/11 و 7/23، 6/18، 5/14االستشارية غير الرسمية، مقررات مؤتمر األطراف 

  إعداد وتوزيع خطوط إرشادية ومواصفات تقنية وغيرها من المراجع ذات الصلة لتطوير شبكة آليـة   :الوسـائل 
 لألطـراف  ة التقنييم المساندة لبناء القدرات والمساندةة تبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي؛ تقد    غرف

 .لتعزيز اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات
خطوط إرشادية، وحقيبة أدوات وغير ذلك من مواد بناء القدرات؛ تعزيز مواقع اآلليات واستعمال توزيع  : النواتج

نية لغرفة تبادل المعلومات على شبكة اإلنترنت؛ تقديم المساعدة لنقاط االتصال الوطنية المسوؤلة عـن آليـة     الوط
 .غرفة تبادل المعلومات



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 32 

 
 . في تطوير غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وتساعد عملياتهاآلية غرفة تبادل المعلوماتتساعد  .4 

 . توصيات اللجنة االستشارية غير الرسمية،قرطاجنةبروتوكول  من 1-20 المادة:  الصالحية
 وصيانة البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، باإلضافة إلى مثيله في             وتنفيذ  إعداد    :الوسائل

دان الغرف الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية وذلك من خالل آليات حديثة مبنية على الشبكة لمساعدة البل               
 .على تسجيل معلومات السالمة األحيائية والحصول عليها حسبما يقتضيه بروتوكول قرطاجنة

سيع شبكة الغرف الوطنيـة لتبـادل   وتوالسالمة األحيائية معلومات  البوابة المركزية لغرفة تبادل      تعزيز  :النواتج
 . السالمة األحيائيةمعلومات

الوظائف 
 المعتمدة

 P-4ة بدرج) متشارك(ة تبادل المعلومات ، آلية غرفمسؤول برنامج
يتم نقله إلى السالمة األحيائية      P-4من الفئة   ) تشاركم( غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية       –مسؤول برامج   

  في المائة100ة نسبب
ائيـة  يتم نقله إلى السـالمة األحي      G-7  بدرجة )تشاركم(مساعد برامج، غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية        

  في المائة100ة نسبب
الوظائف 
 الزمةالجديدة ال

 G-7 بدرجة؛ مساعد برنامج آلية غرفة تبادل المعلومات G-7ة بدرجمحرر لشبكة اإلنترنت 

عرض عام 
 للمسؤوليات

 BEالصندوق اإلستئماني 
 دوالر 130 000 :2010 دوالر 130 000  :2009

 االجتماعات
 جنة االستشارية غير الرسمية لغرفة تبادل المعلوماتمشاركة بلدان نامية مختارة في الل

  دوالر30 000 : 2010  دوالر30 000 : 2009
 ) أمريكا الالتينية والكاريبي، وآسيا(حلقتا عمل إقليميان لغرفة تبادل المعلومات 

  دوالر80 000 : 2010  دوالر80 000 : 2009
 مستشارون

 شبكة اإلنترنتإعداد النظم وحقيبة األدوات المستندة إلى 
 دوالر 20 000 :2010 دوالر 20 000  :2009

  االتصال والمجموعات الرئيسيةشعبة -هاء 
عرض عام 
 للمسؤوليات

تشجيع وتنسـيق تنفيـذ     .  وسائل اإلعالم لشركات، بما في ذلك االتصال ب     إدارة أنشطة االتصال واالتصاالت مع ا     
التشـجيع علـى إشـراك      .  (CEPA)لتثقيف والتوعية العامـة     برنامج العمل بشأن المبادرة العالمية لالتصال وا      

إدارة جميـع نظـم   .  2010المجموعات الرئيسية في عمل االتفاقية وفي بلوغ هدف التنـوع البيولـوجي لعـام      
 .تقديم قائمة بالمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والقضايا المتعلقة باالتفاقية.  المعلومات

الوظائف 
 المعتمدة

 (P-5)ير مسؤولي البرنامج كب

 :تكاليف الموظفين.   1
  دوالر1 327 000 :2010  دوالر1 288 500 :2009

 مستشارون.   2
  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000 :2009

 :سفر في مهام رسمية.  3
  دوالر60 000 :2010  دوالر60 000 :2009

 أنشطة االتصال.  4

 الموارد الالزمة

  دوالر50 000 :2010  دوالر50 000 :2009
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 مواد التوعية العامة.  5
  دوالر90 000 :2010  دوالر250 000 :2009

 :مساعدة مؤقتة ووقت عمل إضافي.  6

 

  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000 :2009
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 .ال يوجد

 CEPA االتصال و )أ(
عرض عام 

 ياتللمسؤول
تشجيع وتنسـيق تنفيـذ     .  إدارة أنشطة االتصال واالتصاالت مع الشركات، بما في ذلك االتصال بوسائل اإلعالم           

 .(CEPA)برنامج العمل بشأن المبادرة العالمية لالتصال والتثقيف والتوعية العامة 
 .تعزيز إظهار االتفاقية واألمانة   .)1( :ةجالنتي النتائج المتوقعة

 )ه(4، الفقرة 6/19المقرر :  الصالحية
 تنفيذ استراتيجية    واألهداف اإلنمائية لأللفية؛   2010  التشجيع على األنشطة الرامية إلى بلوغ هدف عام           :الوسائل

األمانة لالتصال مع الشركات؛ تنسيق أنشطة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي؛ إصدار إشعارات لوسـائل اإلعـالم       
تصاالت مع وسائل اإلعالم وعالقات مع المجموعات الرئيسية األخرى؛ نشر مواد           والعمل كمتحدث رسمي؛ بناء ا    

 .الترويج؛ فرص التصوير
 .(CEPA)االتصال والتثقيف والتوعية العامة  يتم التشغيل الفعال لشبكة )  2( :تيجةالن 

 .راتيجية من الخطة االست4، الغاية 7/24 و 6/19 من االتفاقية والمقرران 13المادة :  الصالحية
والمجاالت المشتركة بين القطاعات للقضايا القائمة والجديدة  CEPA   إعداد شبكة من خالل تنفيذ أبعاد :الوسـائل 

؛ التشجيع على مشاريع العرض؛ تعزيز البوابة )وخصوصا األولويات المحددة في الخطة االستراتيجية(المواضيعية 
 .لمحتمليناإللكترونية؛ تحديد الشركاء وأصحاب المصلحة ا

 والتقدم المحرز في هذه الغاية      2010التوعية العامة بالحاجة إلى بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام            )3(: ةالنتيج 
 )السنة الدولية للتنوع البيولوجي(

 . الخطة االستراتيجيةفي 4 من االتفاقية والغاية 13المادة :  الصالحية
ــائل ــوع :الوس ــة للتن ــنة الدولي ــرويج للس ــة    الت ــي الوثيق ــة ف ــتراتيجية المبين ــا لالس ــوجي وفق  البيول

UNEP/CBD/COP/9/25/Add.1   وضع استراتيجية لالتصال تستند إلى الرسالة العالمية وإنشـاء         : ، بما في ذلك
قوة الدفع بالترويض على السنة الدوليـة للتنـوع البيولـوجي فـي         أماكن وفرص إلبراز القصص المحلية؛ بناء       

.   وتعزيز أنشطة األطراف والمنظمات الشريكة عن طريق حشد الـدعم لهـا            2010قبل سنة   االجتماعات الدولية   
 .إنشاء معرض منتقل عن السنة الدولية

الوظائف 
 المعتمدة

 G-7ة بدرج) 2(؛ مساعدا برنامج (P-3)؛ مسؤول عن الموقع اإللكتروني (P-4)مسؤول إعالمي 

عرض عام 
 للمسؤوليات

 BEالصندوق اإلستئماني 
 نشرة في السنة؛ مـواد      220 000بما في ذلك زيادة المجموعة الموجودة وتوزيع        ) المطبوعات(د المعلومات   موا

 نشرة 300 000) 2010 و 2009اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لسنتي (وأنشطة مستهدفة للتثقيف والتوعية العامة 
 دوالر  84 800موظفين لمدة قصيرة    /مستشار (Gincana طبعات من مجلة     4؛ إصدار   )نشرات أخرى (سنة  الفي  

ـ       / مساندة - CEPA،  )2010 دوالر في    86 500 و   2009في سنة     CEPA تنسيق األنشـطة ذات األولويـة لـ
×  CEPA 2 دوالر في السنة؛ حلقات عمل إقليمية بشأن         30 000 × 1: اجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمية    (

، حلقات عمل لتدريب )2009(دوالر  CEPA :000 100ة أدوات طباعة حقيب/ترجمة).  دوالر في السنة80 000
حلقـة   دوالر؛ 20 000 أتعاب مستشار – 2009( دوالر في السنة، أنشطة التثقيف      80 000×  2وسائل اإلعالم   

اسـتراتيجية  ).   دوالر أخرى في السـنة 30 000(؛ مساندة االتصال بوسائل اإلعالم    ) دوالر 80 000 ندوة/عمل
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مشاركة مسؤول إعالمي فـي األحـداث    /فرس دوالر أخرى في السنة؛      100 000لبيولوجي  ة للتنوع ا  السنة الدولي 

 .) دوالر أخرى في السنة30 000(الرئيسية للشركاء 
 دوالر 1 116 500 :2010  دوالر1 314 0800  :2009

  دوالر86 500 :2010  دوالر 104 800 – 2009:  موظفين لمدة قصيرة/مستشار
 دوالر 30 000 :2010 دوالر 30 000  :2009: االجتماعات

 دوالر 320 000 :2010  دوالر400 000  :2009: حلقات العمل
 دوالر 680 000 :2010 دوالر 780 000  :2009:  موارد أخرى

 المجموعات الرئيسية )ب(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .2010 سنةتنوع البيولوجي لالتشجيع على إشراك المجموعات الرئيسية في عمل االتفاقية وبلوغ هدف ال

  تشترك المجموعات الرئيسية حسبما عرفها مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئية والتنميـة، فـي عمـل                  :تيجةالن النتائج المتوقعة
 .2010االتفاقية وبلوغ هدف التنوع البيولوجي لسنة 

 . من الخطة االستراتيجية4الغاية :  الصالحية
 من الشركاء في المجموعات الرئيسية لمساندة تنفيذ االتفاقية، بما فـي ذلـك المجتمعـات                  إعداد شبكة   :الوسائل

األصلية والمحلية، والنساء والطفولة والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع العلمي، والقطاع الخـاص،             
 .وأعضاء البرلمان والسلطات المحلية

 .في تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ومقرراتها ذات الصلةعات الرئيسية مجمومشاركة فعالة لل : النواتج
 عالقاتال

 الخارجية
 .منظمات تمثيلية من المجموعات الرئيسية

الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

  نقاط االتصال بأصحاب المصلحة- G-7  بدرجة القطاع الخاص؛ مساعد برنامج- P-3مسؤول برنامج بدرجة 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
2009:  500 223 $ 2010: 300 217 $ 

 الموظفون
 نقاط االتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين في اتفاقية التنوع البيولوجي

2009  : 500 161 $ 2010: 300 166 $ 
 :نشطةاأل

 تنفيذ خطة عمل المساواة بين الجنسين التابعة التفاقية التنوع البيولوجي
2009:  000 62 $ 2010: 000 51 $ 

 م المعلوماتخدمات نظ )ج(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .إدارة جميع نظم المعلومات

 .تقدم نظم معلومات فعالة ومأمونة للموظفين والوفود في االجتماعات وزائري الموقع اإللكتروني:  تيجةالن النتائج المتوقعة
؛ تحـديث  )لك تنفيذ استراتيجية األمانة لنظم المعلومات؛ إدارة المعدات       بما في ذ  (إدارة نظم المعلومات      :الوسائل

؛ تحديث نظم المعلومات الداخلية، تصـميم وتنفيـذ   البنية األساسية للشبكة وتقديم مساندة للموظفين حول الحاسوب  
دل معلومـات   ، واألدوات التحليلية، وخدمات آلية غرفة تبادل المعلومات وآلية غرفة تبا          قواعد بيانات متخصصة  

بما في ذلـك    (السالمة األحيائية؛ تطوير وتحديث المواقع اإللكترونية، والبوابات وخدمات المعلومات ذات الصلة            
؛ تصميم  )موقع االلكتروني التفاقية التنوع البيولوجي والموقع اإللكتروني لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية           

 .البروتوكولومات الالزمة لتكنولوجيا المعلومات الجتماعات االتفاقية وتنفيذ اآلليات التفاعلية؛ توفير الخد
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شبكات فعالة ومأمونة ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛ نظم معلومات متخصصة؛ خدمات عالية الجودة              : النواتج
 .لتكنولوجيا المعلومات

الوظائف 
 المعتمدة

مسؤول اتصـال   .  الشبكة اإللكترونية /؛ شبكة اإلنترنت  (P-3)؛ مسؤول الموقع اإللكتروني     (P-3)مسؤول إعالمي   
(P-3)  مسؤول نظم الحاسوب    ؛(P-3)      ؛ مسؤول نظم معلومات الحاسوب(P-3) -         على أن ينقـل إلـى السـالمة 

 .G-7ة بدرج) 2(مساعدا عمليات الحاسوب ؛  في المائة100األحيائية بنسبة 
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 BEئماني الصندوق اإلست
موظف واحـد مـن فئـة الخـدمات         (موقع إلكتروني جاري وترجمة قاعدة البيانات بلغات األمم المتحدة الست           

 )لكل لغة/العامة
 دوالر 301 000 :2010 دوالر 294 000  :2009

 ق والمعرفةئخدمات الوثا )د(
عرض عام 
 للمسؤوليات

 .والمسائل المتعلقة باالتفاقيةتوفير مستودع للمعلومات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي 

ن واألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين يمكنهم الحصول على معلومات عن التنوع البيولوجي الموظفو:  ةجيتنال النتائج المتوقعة
 .االتفاقيةب المتعلقةوالقضايا 
 .24دة ، الما13 إلى 11، الفقرات من 6/19 من االتفاقية والمقرر 17 و 13المادتان :  الصالحية
  إعداد وإدارة مجموعة المكتبة؛ إنشاء مركز معلومات على شبكة اإلنترنت؛ تحديث نظام إدارة السجالت :الوسائل

يشمل مشاريع السياسات، واإلجراءات، واألهداف والخطوط اإلرشادية التي تؤثر في تطوير وتحديث            (واألرشيف  
بما فـي ذلـك تصـميم الموقـع         (ق خدمات المطبوعات    ؛ تنسي )سجالت وأرشيف أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي     

 ).اإللكتروني والطباعة والنشر وتحديث الموقع
الحفاظ على مجموعة المكتبة وتحديثها؛ إنشاء وتشغيل مركز المعلومات على شبكة اإلنترنت؛ تفعيل نظام  : النواتج

بما في  (المواعيد النهائية الرئيسية    إدارة السجالت واألرشيف؛ تخطيط وإصدار وإيصال المطبوعات الرئيسية في          
 .)ذلك كتب االتفاقية، والسلسلة التقنية، والرسائل اإلخبارية والكتيبات

الوظائف 
 المعتمدة

 ). في المائة50بنسبة  ((G-5)؛ مساعد معلومات (P-3)مسؤول وثائق 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 .ال يوجد

 يةبروتوكول السالمة األحيائ -واو 
 اإلدارة الشاملة )أ(

عرض عام 
 للمسؤوليات

تحضير وخدمة اجتماعـات مـؤتمر      تنسيق وإدارة شاملين لبرنامج العمل في إطار بروتوكول السالمة األحيائية؛           
 والهيئات الفرعية األخرى المنشـأة بموجـب   (COP-MOP)األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول     

 حول المسـائل ذات     (COP) ومؤتمر األطراف    COP-MOP المساندة إلى اجتماعي     عمليات البروتوكول؛ تنسيق  
 . األعمال بشأن القضايا الناشئة في إطار البرنامجتطويرالصلة؛ التمثيل الخارجي؛ تحديد وإرشاد 

النتائج 
 5المتوقعة

 

العالقات 
 الخارجية

الدولية األخرى، ومؤسسات التمويل الثنائيـة      األطراف والحكومات، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية        
والمتعددة األطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة، والمنظمات غير الحكوميـة المعنيـة، والمؤسسـات         
األكاديمية ومؤسسات البحوث، والصحافة ووسائل اإلعالم، وأمانات االتفاقيات األخرى، والشـبكات اإللكترونيـة      

 .موعات الرئيسية، بما في ذلك القطاع الخاص والجمهور العاملالتصال، والمج
 

                                                
 .التي تقدم عرضا عاما لمسؤوليات رؤساء اإلدارات 2انظر الحاشية رقم   5
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الوظائف 
 المعتمدة

P-5 - كبير مسؤولي البرنامج؛ سكرتيرة من فئة الخدمات العامة (G-6) 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

P-3 - يموله يونيب)) يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة ( مسؤول إدارة الصندوق. 

 :تكاليف الموظفين.   1
  دوالر1 647 800 :2010  دوالر1 600 300 :2009

 اجتماعات مكتب األطراف في البروتوكول.  2
  دوالر60 000 :2010  دوالر50 000 :2009

 التعاقد من الباطن/مستشارون.   3
  دوالر25 000 :2010  دوالر25 000 :2009

 :يةسفر في مهام رسم.  4
  دوالر60 000 :2010  دوالر60 000 :2009

 اجتماعات اللجنة االستشارية المؤقتة للسالمة األحيائية.  5
  دوالر40 000 :2010  دوالر40 000 :2009

 )اجتماع في السنة(اجتماعات فريق االتصال .  6
  دوالر35 000 :2010  دوالر35 000 :2009

 COP-MOPاجتماع .  7
  دوالر400 000 :2010  دوالر0 :2009

 ) في السنة2( لجنة االمتثال اجتماعات.  8
  دوالر95 000 :2010  دوالر95 000 :2009

 تقييم المخاطرل المخصص الخبراء التقنيينفريق .  9
  دوالر0 :2010  دوالر80 000 :2009

 
 :وقت عمل إضافي/مساعدة مؤقتة.  10

  دوالر20 000 :2010  دوالر20 000 :2009
 المصروفات التشغيلية العامة.  11

 رد الالزمةالموا

  دوالر254 600 :2010  دوالر248 100 :2009
 تنفيذ بروتوكول السالمة األحيائيةتمكين برنامج ل )ب(

عرض عام 
 للمسؤوليات

 .تشجيع وتسهيل التنفيذ الفعال للبروتوكول

النتائج 
 6المتوقعة

للبروتوكول (
 )ككل

 :الوسائل
تماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول واالجتماعات في الفترة الفاصلة         خدمة اج  •

 ؛18التي قد تنعقد لمعالجة المسائل المتعلقة بالمادة 
مـن  18اإلسهام في برامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المسائل العلمية مثل تنفيذ المـادة                  •

 ؛) الغريبةاألنواع(االتفاقية 
تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول بشأن القواعد واإلجـراءات               •

 ؛الدولية المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي
 ؛تحضير الوثائق المطلوبة لالجتماعات •
رات بناء القدرات فـي  ، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مباد      لمعلومات ذات الصلة  اونشر  تحديد   •

                                                
ويشير القسم األخير .  ددة في األقسام أدناهترد إشارات إلى النتائج والنواتج اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل مح:  مالحظة  6

 .أيضا إلى الصالحيات
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للمبادرات القائمة لبنـاء    ) غرفة تبادل المعلومات  (مجال السالمة األحيائية، أي العمل كنقطة اتصال مركزية         
 القدرات في مجال السالمة األحيائية، لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون على المستويين الدولي واإلقليمي؛

المحرز في تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على أساس التعليقـات   تحضير ونشر التقارير الموجزة عن التقدم        •
 المقدمة من الحكومات والمنظمات المعنية؛

تحديد مجاالت التعاون بين اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئات ذات الصـلة بخصـوص المسـائل المتعلقـة             •
 بالبروتوكول؛

ات، والمنظمات المعنية والمانحين المشتركين     تنظيم، شريطة توافر التمويل، اجتماعات تنسيق دورية للحكوم        •
في السالمة األحيائية؛ بناء القدرات للتشجيع على التعاون والتنسيق وتطوير أوجه التآزر بين مختلف مبادرات 

 بناء القدرات من أجل تجنب االزدواجية في العمل وعدم استخدام الموارد المحدودة بطريقة فعالة؛
عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على أساس التعليقات المقدمة من الحكومـات             تحضير التقارير المرحلية     •

 والمنظمات المعنية؛
 من أجل التنفيذ الفعال للبروتوكول؛لبناء القدرات البلدان المختلفة تحليل وتلخيص احتياجات وأولويات  •
ات في مجال السالمة األحيائية     التمويل الثنائي والمتعدد األطراف الحالي والفرص األخرى لبناء القدر        تحديد   •

 وتقديم مشورة عن ذلك إلى البلدان؛
 بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛ب فيما يتعلقجعل البلدان على دراية بالتطورات المهمة  •
تنفيذ أي طلبات أخرى من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكـول بخصـوص بنـاء                  •

 القدرات؛
  تطوير وتنفيذ جهود اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول االتصال في مجال بناء القدرات؛ياإلسهام ف •
 التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية األخرى؛ •
 تطوير الجدول خبراء وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ •
 إدارة جدول خبراء السالمة األحيائية وفقا للخطوط اإلرشادية المؤقتة؛ •
 داد جدول الخبراء لمساعدة األطراف على تقييم المخاطر وبناء القدرات لصنع القرار؛إع •
 تتاح في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية المعلومات ذات الصلة لمساعدة األطراف في صنع القرار؛ •
 . االتصال مع المنظمات والخبراء المعنيين والسعي للحصول إلى مدخالت منهم •

 .إجراءات وآليات لتسهيل صنع القرار في األطراف القائمة باالستيراد.  1 توقعةالنتائج الم
ألطراف المؤهلة التي تحتاج إلى إجراء تقييم للمخاطر، واستعراض تقارير تقييم المخاطر؛ تقديم المساندة الالزمة ل 

 .ئنات الحية المحورةوتصميم أو استعراض تدابير إدارة المخاطر بغية اتخاذ قرار بشأن الواردات من الكا
 . من البروتوكول7، الفقرة 10المادة :  الصالحية
إعداد إجراءات مدفوعة بالطلب وآليات لتسهيل صنع القرار؛ تجميع معلومات عن احتياجات األطراف             :  الوسائل

 .لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر
 المسؤولية والجبر التعويضي.  1 

 .COP-MOP الصادر عن BS-1/8، المقرر توكول من البرو27المادة :  الصالحية
تسهيل عمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص من الخبـراء القـانونيين والتقنيـين المعنـي            :  الوسائل

بالمسؤولية والجبر التعويضي حسبما ينص عليه في شروط تكليفه من خالل جمع المعلومات، والتحضير لتحليـل             
ق بالمسؤولية والجبر التعويضي، وتجميع الخيارات؛ اإلسهام في عمـل االتفاقيـة بشـأن    المسائل العامة التي تتعل  

 . من االتفاقية14 من المادة 2القضايا المتعلقة بالمسؤولية والجبر التعويضي في سياق الفقرة 
 .تحديد العناصر التي يمكن إدراجها في نظام للمسؤولية والجبر التعويضي للبروتوكول:  النواتج

 الرصد وإعداد التقارير.  2 
 .تنفيذ محسن ألحكام البروتوكول على أساس تحليالت التقارير المقدمة

 . من البروتوكول33 المادة:  الصالحية
 .تجميع وتحليل التقارير الوطنية العادية األولى المقدمة من األطراف بشأن تنفيذ البروتوكول:  الوسائل



UNEP/CBD/COP/9/27/Add.1 
Page 38 

 
 ديد الهويةالمناولة والنقل والتعبئة وتح.  3 

 .من البروتوكول 18المادة :  الصالحية
تجميع المعلومات والتشاور مع الهيئات الدولية ذات الصلة بغية تسهيل النظـر مـن جانـب مـؤتمر                :  الوسائل

وطرائق إعداد المقاييس بخصـوص     مقاييس  األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الحاجة إلى          
 . والمناولة، والتعبئة والنقلأساليب تحديد الهوية،

 االمتثال.  4 
 .COP-MOP الصادر عن BS-1/7، المقرر  من البروتوكول34المادة :  الصالحية
استالم أي تعليقات بخصوص امتثال أي طرف في حد ذاته أو طرف تجاه طرف آخر؛ إتاحة التعليقات          :  الوسائل

المتثال مع الرد والمعلومات التي قد يقدمها الطرف المعني؛ تجميع إلى األطراف المعنية؛ إحالة التعليقات إلى لجنة ا
المعلومات عن خبرة آلية االمتثال في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى وإتاحتها إلى لجنة االمتثال         

 .التابعة للبروتوكول
 ات والعمليات ذات الصلةالتعاون مع المنظمات والترتيب.  6 

 مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات ،افع البروتوكول من العمليات الجارية ذات الصلة، والبناء عليها تنفيذ من 
 .الصلة

 ؛ البروتوكولفيواألحكام األخرى  )ج(4، الفقرة 29المادة :  الصالحية
 . والمقررات األخرى ذات الصلةBS-II/6، و BS-I/12، المرفق، المقرران )ز(1الفقرة 
 مثل ( أو متابعة الطلب السابقصفة المراقب في الهيئات واللجان ذات الصلةالتقدم بطلب الحصول على :  لالوسائ
 .) التابعة لمنظمة التجارة العالميةSPS/TBT لجنان

 
الوظائف 
 المعتمدة

 ؛P-3  بدرجةمسؤول الشؤون القانونية؛ P-4  بدرجة الشؤون القانونية وشؤون السياسةمسؤول
 ). في المائة50بنسبة  (G-7  بدرجةجبرناممساعد 

 
 تقييم المخاطر . )أ(7 

فهم مشترك وتنفيذ فعال من الحكومات ألحكام تقييم المخاطر في البروتوكول، بما في ذلك اسـتعراض وتحليـل                  
 ).2(15تقييمات المخاطر المقدمة من المصدرين بموجب المادة 

مخـاطر؛  بخصوص توضيح المسائل المتعلقة بتقيـيم ال   COP-MOP عن   هيل تنفيذ أي مقرر صادر    تس:  الوسائل
تقيـيم  مجـال   بخصوص إعداد إرشادات وإطار لنهج مشترك في         COP-MOP عن   تسهيل تنفيذ أي مقرر صادر    

 .المخاطر
 إدارة المخاطر.  )ب(7 

ظمـات ذات    فهم مشترك واتفاق بين الحكومات والهيئات والمن       على أساس اإلدارة الفعالة للكائنات الحية المحورة      
 .الصلة بخصوص نهوج إدارة المخاطر وأولويات للتدابير اإلدارة

؛ التعاون مع الهيئات 5، الفقرة 16 بخصوص المادة COP-MOPتسهيل تنفيذ أي مقررات صادرة عن    :  الوسائل
 IPPC، بما في ذلك مع      )مثل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر    (المعنية بخصوص الجوانب العلمية في البروتوكول       

، OIE، و Codexمثل (والهيئات األخرى ) 34 إلى 31 الصادر عن مؤتمر األطراف، الفقرات من 6/20المقرر  (
 ).WTO، و OECDو 

الوظائف 
 المعتمدة

P-4  ركتشام(للتقييم العلمي مسؤول( 
P-3 ركمتشا( مسؤول إلدارة المخاطر( 

 الوظائف
 الجديدة
 المطلوبة

GS -المسائل العلمية   
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 االتصال وبناء القدرات.  8 
 .(CEPA) أو تطوير بناء القدرات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة/توحيد وتعزيز و

 .COP-MOP الصادر عن BS-II/13، والمقرر 6/19 من االتفاقية، المقرر 13المادة   :الصالحية
عـات، والنشـرات الصـحفية،      البروتوكول من خالل المطبو   شأن  لتوعية العامة والتثقيف ب   النهوض با :  الوسائل

والموقع اإللكتروني والوسائل األخرى؛ تطوير وتنفيذ استراتيجية االتصال التابعة لبروتوكول قرطاجنة للسـالمة              
أو تطـوير  /لطلبات من الجمهور للحصول على معلومات ووثائق عن البروتوكول؛ تعزيز و     لاألحيائية؛ االستجابة   

ـ     والتشـجيع علـى     من أجل تسويق التنوع البيولوجي والسالمة األحيائية         CEPAبناء قدرات األطراف المتعلقة ب
في عمل القطاعات األخرى؛ تطوير مزيد من القدرة المهنية لدى المعلمين وأخصائي االتصال؛ وتعزيز              تعميمهما  

 .االتصال والتثقيف والتوعية العامةبرامج مشاركة أصحاب المصلحة وتطوير المجتمعات من خالل 
 ).ات اإلخبارية والكتيباتنشرالنشرات الصحفية، ال(مواد التوعية بالتنوع البيولوجي والسالمة األحيائية   :النواتج

 .جل التنفيذ الفعال للبروتوكولبناء القدرات من أات للنهوض بآلي.  9 
، 14لفقـرة   ، ا EM-1/3 و   3/6،  2/4، والمقررات    من البروتوكول  3الفقرة  ،  28والمادة  ،  22المادة  :  الصالحية

 .COP-MOP الصادرة عن BS-II/3 و BS-I/5 و BS-I/4الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ والمقررات 
 قواعد بيانات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ومركز         حفظبما في ذلك    (إدارة آلية التنسيق    ) 1(:  الوسائل

مة األحيائية، خدمة شبكة بناء القدرات في مجال    موارد معلومات السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات السال        
مساندة الحكومات والمنظمـات  ) 2(؛ )السالمة األحيائية، إدارة الصندوق الطوعي لجدول خبراء السالمة األحيائية 

المعنية في تنفيذ خطة عمل بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السالمة األحيائية والمقررات األخرى                
 .COP-MOP بناء القدرات الصادرة عن بشأن

الوظائف 
 المعتمدة

P-4  ؛ في المائة إلى السالمة األحيائية100على أن ينقل بنسبة ) تشاركم(بناء القدرات /البيئيةمسؤول الشؤون 
P-2 مساعد برنامج  مسؤول إعالمي؛(G-7))  في المائة50بنسبة .( 

 
 لومات السالمة األحيائيةتبادل المعلومات وآلية غرفة تبادل مع.  10 

 .BS-II/3؛ BS-I/3؛ المقرران من البروتوكول 20المادة :  الصالحية
 األطراف مة األحيائية تبادل المعلومات عن الكائنات الحية المحورة وتساعد   تسهل غرفة تبادل معلومات السال     ) أ( 

 .على تنفيذ البروتوكول
إدارة : ات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بمـا فـي ذلـك           تنفيذ برنامج العمل المتعدد السنو    :  الوسائل

إلبالغ المعلومات؛  ستعراض وتنفيذ النماذج المشتركة     وتحسين هيكل وتصميم البوابة المركزية للغرفة؛ تصميم وا       
 مواصلة تطوير وتوسيع مركز موارد معلومات السالمة األحيائية؛ المساعدة في أنشطة بنـاء القـدرات لتبـادل                

المعلومات وإدارة المعرفة؛ مساندة عمل اللجنة االستشارية غير الرسمية التابعة لغرفة تبادل معلومـات السـالمة         
األحيائية؛ إجراء استعراض ثاني لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، ومقارنة التحسينات ببيانات خط األساس   

 .القائمة
جميـع  تمكـين   مات من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة؛          دة من المعلو  يزامتكمية  إتاحة  :  تائجالن

 الحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خالل غرفة تبادل معلومات السـالمة األحيائيـة؛          مناألطراف  
تحسين سهولة اإلبالغ والحصول على المعلومات في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ خطة اسـتراتيجية               

 .نفيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ تطوير وتنفيذ برنامج عمل طويل األجللت
 .تعزيز التعاون الدولي في تبادل معلومات السالمة األحيائية  )ب( 

التعاون مع المنظمات المعنية في إعداد بروتوكوالت تبادل المعلومات ذات الصلة؛ تسهيل إعداد معايير :  الوسائل
 .ادل معلومات السالمة األحيائية؛ إبرام مذكرات تفاهم مع المنظمات المعنيةمتسقة لتب

إسهامات إلعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األحيائية؛ زيادة استعمال غرفة تبادل معلومـات        :  جالنتائ
 .لوكاالتالسالمة األحيائية كمصدر للمعلومات عن السالمة األحيائية؛ تحسين التعاون فيما بين ا
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 .تعزيز بناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية)  ج( 

 .مساعدة التقنية باستعمال الموارد المتاحةبناء القدرات؛ تنظيم حلقات عمل للالتعاون مع منظمات :  الوسائل
ادل معلومات من خالل غرفة تب   ي الوقت المناسب    ف الحصول على المعلومات     منجميع األطراف   تمكين  :  جائالنت

من غرفـة  ل المعلومات  اتعمالسالمة األحيائية؛ إتاحة مزيج من المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات، واس           
 .معلومات في المساعدة على صنع القرار في إطار البروتوكولال

العالقات 
 الخارجية

بنشاط في العاملة ة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ المنظمات الدولية ات الوطنية في غرفممثلو الحكومات والجه
 .نألكاديمية وقطاع الصناعة والفاعلون الحكوميون من األوساط ادل المعلومات، بما في ذلك الفاعلوتبا

الوظائف 
 المعتمدة

 أن ينقل إلـى السـالمة       على) تشاركم(ل معلومات السالمة األحيائية      غرفة تباد  - P-4 مسؤول برنامج بدرجة    
  في المائة100األحيائية بنسبة 

علـى أن ينقـل إلـى السـالمة         ) تشاركم(ل معلومات السالمة األحيائية     ، غرفة تباد  G-7مساعد برنامج بدرجة    
  في المائة100األحيائية بنسبة 

الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

 G-7مساعد نظم المعلومات بدرجة 

 (RMCS) اتدمات المؤتمر   إدارة الموارد وخ-زاي 

 اإلدارة الشاملة )أ(
عرض عام 
 للمسؤوليات

مـن  ، والموظفين والموارد المالية    والعمل على توفير تسهيالت المؤتمرات     إدارة البرنامج، وتسهيل إدارة األمانة،    
 .سلسأجل تمكين األمانة من العمل بشكل 

النتائج 
 7المتوقعة

 

العالقات 
 الخارجية

 المقـر؛    بلـد  فـي األخرى  ألمم المتحدة   امتحدة للبيئة، مكتب األمم المتحدة في نيروبي، ووكاالت         برنامج األمم ال  
 .الحكومة المستضيفة؛ البعثات الدبلوماسية والوفود؛ أمانات االتفاقيات األخرى

 :تكاليف الموظفين.   1
  دوالر840 200 :2010  دوالر816 100 :2009

  مؤتمر األطرافاجتماعات.  2
  دوالر100 000 000 :2010  دوالر0 :2009

 :سفر في مهام رسمية.  3
  دوالر50 000 :2010  دوالر50 000 :2009

 المصروفات التشغيلية العامة.  4
  دوالر1 443 900 :2010  دوالر1 406 200 :2009

 :وقت عمل إضافي/مساعدة مؤقتة.  5

 الموارد الالزمة

  دوالر10 000 :2010  دوالر10 000 :2009
موارد من 

خارج الميزانية 
 األساسية

 BZالصندوق اإلستئماني 
  مشاركة البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي فـي االجتمـاع التاسـع     - دوالر 900 000 :2010

 لمؤتمر األطراف
دة للبيئة؛ مسـؤول إدارة الصـندوق   بتمويل من برنامج األمم المتح( إدارة الموارد المالية قسم، P-5 بدرجة  رئيس

 ).بتمويل من برنامج األمم المتحدة للبيئة (P-3بدرجة 
 

                                                
 .داراتمسؤوليات رؤساء اإلا ل عاماعرضالتي تقدم  2انظر الحاشية رقم   7
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 إدارة الموارد المالية )ب(
عرض عام 
 للمسؤوليات

تقوم إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة في نيروبي، 
 . الماليةأعمال المحاسبةق وتقوم بإدارة الصندو

 .لحسابات المالية لالتفاقيةإدارة فعالة ل النتائج المتوقعة
 . من االتفاقية24المادة :  الصالحية
إعداد الميزانيات والتقارير ذات الصلة؛ رصد وترخيص المصروفات؛ شراء السلع والخدمات ودفـع             :  الوسائل

وعات المساهمات اإلشارية والسعي إلى الحصـول علـى المـوارد           تقارير عن مدف  إعداد  ؛  مواعيدهاالفواتير في   
 .الطوعية؛ إدارة الترتيبات الخدمات العامة في مونتريال

ميزانية برنامجية مقترحة لفترة السنتين؛ تقارير مالية إلى مؤتمر األطراف؛ سجالت للتـدقيق؛ إخطـار           :  جالنوات
 .المدفوعات المسجلة بدقةبالمساهمات اإلشارية المرسلة سنويا إلى كل طرف، و

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

 ؛ )برنامج األمم المتحدة للبيئة (G-8؛ مساعد مالية بدرجة )برنامج األمم المتحدة للبيئة (P-2مسؤول مالية 
ألمـم  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ جميع الموظفين يتم تمويلهم من برنامج ا           (G-6مساعد إدارة الصندوق بدرجة     

 .المتحدة للبيئة
الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

 ال توجد

 تخطيط وإدارة المؤتمرات )ج(
عرض عام 
 للمسؤوليات

إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمـم المتحـدة فـي                تتولى  
 .لتي تعقدها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيتقديم خدمات المؤتمرات لجميع االجتماعات انيروبي، 

 .جتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وحلقات العملناجحة الإدارة  النتائج المتوقعة
 . من االتفاقية24المادة :  الصالحية
 إنشاء ؛ويقتضي ذلك االتصال بمنشآت المؤتمرات التجاريةتوفير الدعم اإلداري والخدمات لالجتماعات، :  الوسائل

 تعيين وتدريب الموظفين المؤقتين؛ ضمان توفير الترجمـة الفوريـة؛            المؤتمرات؛ مواقعهيكل أساسي مؤقت في     
 ).ومقدمي خدمة الوثائقالتحريريين االتصال مع المترجمين (األمن؛ تحرير الوثائق 

 قبل كل اجتمـاع وفـي    مالئمة لكل اجتماع؛ أفرقة من الموظفين المؤقتين ألداء مختلف المهام     تجهيزات:  جائتالن
 . لحضور االجتماعاترأثنائه؛ يتسلم المندوبون الوثائق في الوقت المحدد وتسهيل ترتيبات السف

الوظائف 
 المعتمدة

؛ على أن ينقل إلى وظيفة متشاركة مع السـالمة األحيائيـة        - (P-4) للهيئات الرئاسية    أمين؛  P-5 بدرجة محرر
؛ مسـاعد   G-7بدرجـة   مسـاعد   محرر  ؛  G-7مؤتمرات بدرجة   ؛ مساعد خدمات ال   P-3مسؤول مؤتمرات بدرجة    

 . في المائة50 بنسبة G-5معلومات بدرجة 
الوظائف 
الجديدة 
 المطلوبة

 .G-7 جة بدرمساعد خدمات المؤتمرات

من موارد 
خارج الميزانية 

 األساسية

 .يتم تمويله من برنامج األمم المتحدة للبيئة  G-6بدرجة مساعد خدمات المؤتمرات 
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 الخدمات اإلدارية وخدمات الموظفين )د(

عرض عام 
 للمسؤوليات

د وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمـم المتحـدة فـي                إدارة الموار  تتولى
 .تزويد األمانة بالموظفين والخدمات اإلداريةنيروبي، 

 . بكفاءةألمانة في اموارد البشريةالإدارة  النتائج المتوقعة
 . من االتفاقية24المادة :  الصالحية
مكتب األمم المتحدة /متابعة مع برنامج األمم المتحدة للبيئةالمن خالل (اإلدارة والموظفين توفير خدمات :  الوسائل

 سجالت الموظفين وجداول المرشحين؛ تنفيذ نظام تقيـيم األداء؛  حفظعمليات التعيين والترقية؛     بشأن  في نيروبي   
ة الخـدمات العامـة؛ رصـد       فئالمنافع للموظفين من    /االتصال مع هيئة الموظفين؛ مراقبة الرواتب والمستحقات      

 .لموظفين والوفودلوتوفير خدمات السفر ) األجازات
الوظائف 
 المعتمدة

 .G-4؛ ساعي بدرجة G-6 السفر بدرجة لشؤون؛ مساعد G-7 السفر بدرجة لشؤونمساعد 

موارد من 
خارج الميزانية 

 األساسية

برنامج األمـم    (G-7 الموظفين بدرجة    لشؤونمساعد  ؛    )برنامج األمم المتحدة للبيئة    (P-3بدرجة  مسؤول إداري   
ة ـمساعد مسؤول إداري بدرج   ؛  )برنامج األمم المتحدة للبيئة    (G-7 ؛ مساعد مسؤول إداري بدرجة    )المتحدة للبيئة 

G-6) الموظفين من برنامج األمم المتحدة للبيئةجميع يتم تمويل  ). برنامج األمم المتحدة للبيئة. 
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 مرفق
 المختصراتالرموز و

 
ABS  فعالحصول وتقاسم المنا 
AHTEG  فريق مخصص من الخبراء التقنيين 
BCH  غرفة تبادل المعلومات 
CEPA  االتصال والتثقيف والتوعية العامة 
CGRFA  هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
CHM  آلية غرفة تبادل المعلومات 
CITES  رضة للخطراتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المع 
CMS  اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 
CRIC  لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية (UNCCD) 

FAO  منظمة األغذية والزراعة 
GEF  مرفق البيئة العالمية 
GTI  المبادرة العالمية للتصنيف 
I/LC  المجتمعات األصلية والمحلية 
IAIA   األثرالرابطة الدولية لتقييم 
IAS  األنواع الغريبة الغازية 
ICTSD  المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة 
IMO  المنظمة البحرية الدولية 
IPCC  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
IT-PGRFA  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
LADA  تقييم تدهور التربة في األرض الجافة 
MDG  األهداف اإلنمائية لأللفية 
MEA  اتفاق بيئي متعدد األطراف 
MOC  مذكرة تعاون 
MOP  اجتماع األطراف 
MOU  مذكرة تفاهم 
MYPOW  برنامج عمل متعدد السنوات 
NBSAP  بيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ال 
OECD  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
OES  مكتب األمين التنفيذي 
OIE  المنظمة العالمية لصحة الحيوان 
PRSP  ورقات استراتيجية الحد من الفقر 
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RMCS  إدارة الموارد وخدمات المؤتمر 
SBSTTA  ةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجي 
SEL  المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
SPS   التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 
STAP   مرفق البيئة العالمية(الفريق االستشاري العلمي والتقني( 
STTM  المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 
TBT  الحواجز التقنية للتجارة 
TK  المعارف التقليدية 
TRIPs  جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
UN/DESA  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
UNAIDS  اإليدز/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية 
UNCCD  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
UNCED  بالبيئة والتنميةمؤتمر األمم المتحدة المعني  
UNCTAD  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
UNCTED  مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 
UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNEP  برنامج األمم المتحدة للبيئة 
UNESCO-
MAB 

 برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو 

UNFCC  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
UNFF  منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
UNFPA  صندوق األمم المتحدة للسكان 
UNITAR  معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 
UNON  مكتب األمم المتحدة في نيروبي 
UNPFII  لشعوب األصليةمنتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا ا 
UPOV  االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات 
WHO  منظمة الصحة العالمية 
WIPO  المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
WRI  المعهد العالمي للموارد 
WTO  منظمة التجارة العالمية 

 
---- 


