
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايـدة مناخيـا،    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمجى من المندوبين الوير .محدود من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 
  بالتنوع البيولوجي

  الحادي عشراالجتماع 
  2012 تشرين األول/أكتوبر 19-8حيدر آباد، الهند، 

 *قتجدول األعمال المؤمن  2-14البندان 
  

  الميزانية المقترحة لبرنامج عمل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
   2014- 2013وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لفترة السنتين 

  مذكرة من األمين التنفيذي
  إضافة

  أنشطة البرامج والبرامج الفرعية والموارد الالزمة
  مقدمة    - أوالً

-2013 لتنفيذ برنامج العمل لفترة السنتين الالزمة من الموارد ألمانةا احتياجاتتصف هذه الوثيقة  -1
إلى  استناداUNEP/CBD/COP/11/10ً  في الوثيقة لألمانةالمزيد من التفاصيل عن الميزانية المقترحة  تقدمو .2014
فيما يتعلق  أفضل تقديرات األمانة التي تتضمنها هذه الوثيقةالمعلومات وتمثل . معدل النمو المطلوبتقييم 

 مقرراتالتطور في ضوء ال تستمر في، وسوف "عمالً جارياً"؛ وهي تظل أولويات العمل في فترة السنتين المقبلةب
 عملية االتفاقية التي ستشهدهاالتطورات  في ضوءالمتوقعة التي سيعتمدها المؤتمر الحادي عشر لألطراف وكذلك 

 .في المستقبل

باإلضافة إلى ذلك، و. األمانة في إطار المدرجة توافق مع مختلف البرامجت أقسام فيهذه الوثيقة  وتُنظم -2
 ويسلط الضوء عليهاالمناسبة من االتفاقية،  عبفي إطار الشُتظهر التكاليف المشتركة بين االتفاقية والبروتوكول 

ويقدم الجدول . يارينموذج معمعلومات عن أنشطة البرنامج باستخدام  قدمو وتُ. حتى يمكن تحديدها بسهولة أيضاً
 .المستخدمة في هذه الوثيقة في المرفق تفسير للمختصراتويرد . نموذجأدناه شرح لل
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مزيد من ال تقديم ، عند الطلب،يمكنو. مطالب واألولوياتلل المضطلع بهااألنشطة  سوف تستجيبو -3

تفصيلية نية باألمر شروح المع وعند الطلب، سوف تتاح لألطراف أو الحكومات. مكونات الجدول بشأنالمعلومات 
 .في هذا الشأن

 والتي اعتمدتالموظفين،  الموارد بخالف لكل برنامج الموارد، وغيرها من شاملةقسم اإلدارة الويتضمن  -4
 اجتماعات الخبراءو الخبراء االستشاريين والسفرمثل  بنوداً ذلك يشملومن الميزانية األساسية للبرنامج ككل، 

 العليا ولجنة اإلدارةهذه القرارات تقع على عاتق مدير البرنامج عن ؤولية حقيقة أن المس وهو ما يعكس .والمعدات
احتياجات هذه  لتلبيةمن المرونة على هذا المنوال من أجل الحفاظ على قدر مناسب  األمانة متظّقد نُو، ألمانةبا

برنامج للجية الرئيسية التي سيكون الخار صالتلل أيضا وصفاً شاملةقسم اإلدارة الويتضمن  .بشكل فعال العملية
تخضع اإلدارة ب المتعلقة جميع هذه األنشطة صالحيةنظراً ألن و. التي يرد وصفهاذ األنشطة لتنفي بها اتصال كبير

 المتعلقاإليجاز في القسم  فإنها لم تدرج في قسم اإلدارة الشاملة لكل برنامج، وذلك لتوخيمن االتفاقية،  24 للمادة
  ."لصالحيةبا"

  شرح النموذج المستخدم في الميزانية البرمجية     - ثانياً
  مقترحةال          

ــام   ــرض ع ع
 للمسؤوليات

 .لبرنامج الفرعيا/وصف موجز للمسؤوليات الرئيسية الموكلة إلى البرنامج

فـي غضـون    جـة يتعين تحقيق النتي .األنشطة على نحو فعالب االضطالع بعد ةالمتوقع حالةال: النتيجة المتوقعة النتائج
 وتحـدد  .تحقيق أهداف الخطة االسـتراتيجية لالتفاقيـة   في، أو جزئياً ، كلياًتساهم النتائج .فترة السنتين

  .تحقق النواتج المتوخاةمن خالل الوسائل التي  وتتحقق، الصالحيةالنتائج وترتيب أولوياتها من خالل 
للمشورة العلمية والتقنيـة   الهيئة الفرعية مقررات مؤتمر األطراف وتوصياتومواد االتفاقية : صالحيةال

  .تحقيقهاأو تنطوي على الحاجة إلى تحقيق كل نتيجة تقدم تعليمات ل بحيث والتكنولوجية،

 .ضطلع بها من أجل تحقيق النتيجةاألنشطة التي سي: الوسائل

املموسة  أو مخرجات منتجات: النــواتج المتوخــاة ق منھ ن التحق اً  ویمك ددة زمنی نجمواتج أو ن ومح  ت
 .النتیجة وتساھم في تحقیقاألنشطة 

 .اعتمدها مؤتمر األطراف سبق وأن وظائف الوظائف المعتمدة

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 .النتائج المتوقعة حقيقوظائف جديدة مطلوبة في الميزانية األساسية لضمان ت

موارد من خارج 
ــة  الميزانيـــ

 األساسية

 .لتحقيق النتيجة المرجوة بشكل فعال مويل تكميليةتمن مصادر  المطلوبةالموارد 
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  جداول موجزة بحسب برامج العمل     -ثالثاًً 
  )OES(مكتب األمين التنفيذي     -ألف

عــرض عـــام  
 للمسؤوليات

؛ عمـل األمانـة  إدارة األمانة من خالل ضمان تنفيذ برنـامج  ب اإلجمالية المتعلقةالمسؤولية يضطلع ب
وتنسيق تمثيل األمانة فـي   ؛ف في االتفاقية والبروتوكول وكذلك الهيئات الفرعيةاألطرا وتلبية طلبات

جميـع أصـحاب   لضمان المشاركة النشطة و. المحافل الدولية والمنظمات والعمليات الدولية األخرى
 .المصلحة، وتعزيز أنشطة التوعية

 .الدعم الالزم لعقد االجتماعات الرسميةالخدمات وبهيئات االتفاقية والبروتوكول  تُزود -1 النتائج المتوقعة

وتوزيـع الوثـائق؛    التسـجيل و االعتمـاد  ونظـم  شراف على إعداد مرافق المؤتمراتاإل: الوسائل
  .ةوتعبئة الموارد البشرية والمالي ؛اتفاقات الحكومات المضيفة بشأنالتفاوض و

واعتمـاد   ؛الخـدمات ب ل وتزويـدها الجيد الجتماعات االتفاقية والبروتوكو التنظيم: النواتج المتوخاة
 .تقديم الوثائق في الوقت المناسبو؛ وتسجيل المندوبين وتمويلهم، عند االقتضاء

 .ذات الصلةاألمم المتحدة  ومنظمات ل األمانة في سائر هيئاتبرنامج األمانة وتمث ينفذ -2 

لقضـايا التـي تتطلـب    مع التركيز على ا( على المدى الطويل عمل األمانة برنامج وضع: الوسـائل 
، بمـا  والمنظمات ذات الصلةترتيبات تعاونية داخل األمانة ومع الهيئات وضع التنسيق بين البرامج و

  ).أو مذكرات التعاونفي ذلك مذكرات التفاهم 
فـي   االتفاقية والبروتوكولعمل برامج ودمج سياسة للتخطيط االستراتيجي؛ وضع : المتوخاة النواتج
 .والتعاون الفعال مع هذه الوكاالت والهيئات ؛الدولية ذات الصلة ت والوكاالتعمل الهيئابرامج 

لة والمؤتمرات وغيرهـا  ترسل بشكل فعال مقررات األطراف إلى المنظمات الدولية ذات الص -3 
 .في عمليات االتفاقية والبروتوكول، حسب االقتضاء، نتائج هذه األخيرة، وتُدرج من األحداث

 ؛)بما في ذلك االتفاقيات األخرى(والمشاورات مع رؤساء البرامج والمنظمات  ؛تسالالمرا: الوسائل
   .مكتوبةالبيانات الإصدار ووالمشاركة في االجتماعات ذات الصلة؛ 

تعزيز التعـاون مـع   والبروتوكول والعمليات ذات الصلة؛ وتفاقية إبالغ هيئات اال: المتوخاة النواتج
 .األخرى درات الدوليةاالتفاقيات والمنظمات والمبا

احتياجات هيئات االتفاقية والبروتوكول والعمليـات  لبي على نحو يو بكفاءة وفعاليةاألمانة  تُدار -4 
 .ذات الصلة

وتنظيم  ؛الرقابة الماليةو؛ ظفين لتلبية االحتياجات واألولويات المتطورةالمو توزيعتوظيف و: الوسائل
واإلجراءات المالية التي  اإلشراف على تنفيذ السياساتوالبرامج؛ تنسيق وورئاسة لجنة إدارة األمانة؛ 

وتحديـد المهـام    ؛)األمم المتحدةوأنظمة في إطار قواعد (الموظفين  فيما يتعلق بشؤوناألمانة  تضعها
 وتثيرهـا التي تنشأ خالل فترة ما بين الدورتين  فيما يتعلق بالقضاياوتوزيع المسؤوليات داخل األمانة 

  .ةالفرعيالهيئات 
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  .وإعداد موظفين متحمسين وقادرينلموارد األمانة؛ االستخدام الفعال : المتوخاة النواتج
 التي ترد إلى األمانة بشكل مالئمتدفقات المعلومات  إدارة -5 

، ونظـام إدارة  يـداع المراسـالت  إنظـام   تعهدو؛ ومتابعة جميع المراسالتتسجيل وتتبع : الوسائل
 .ةالموضوعي القضاياب المعنيةالمنتديات اإللكترونية تنظيم و ،ام اإلخطارنظإنشاء و السجالت؛

ونشر المعلومـات لفائـدة الجمهـور    الردود على المراسالت في الوقت المناسب : المتوخـاة  النواتج
 .المعني

 .تمويل عمل األمانة بشكل كاف -6 

 السعي للحصول علـى ووالبروتوكول؛  إعداد الميزانية التي تتوقع احتياجات هيئات االتفاقية: الوسائل
 BE( ألنشـطة اإلضـافية المعتمـدة   تمويل ابروتوكول لاللالتفاقية و لصندوقين االستئمانيينلمساهمات 

 ؛BZالصناديق االسـتئمانية  ( ومشاركة البلدان النامية األطراف والمجتمعات األصلية والمحلية، )BHو
BI وVB(التكميلية اإلشراف على إعداد مشاريع لألنشطةو ؛.  

 .لألنشطة المعتمدة لالتفاقية والبروتوكول تمويل طوعي مضمون: المتوخاة النواتج

اء وغيـرهم مـن   الـوزر والمدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وكبار موظفي األمم المتحدة؛  الخارجية لصالتا
 الرئيسـية  األكاديميـة  جهـات والأمانات االتفاقيـات األخـرى؛   و؛ اتالحكوم وممثلورؤساء الوفود؛ 

 .غير الحكومية الرئيسية الفاعلة واألطراف

شعبة التنفيذ والدعم () D-1الرتبة (؛ ومدير الخطة االستراتيجية ))ASG( أمين عام مساعد(تنفيذي أمين  الوظائف المعتمدة
برتبة إعالمي ؛ ومساعد  G-6برتبة ة؛ وسكرتير)P-3رتبة ب (؛ ومساعد شخصي لألمين التنفيذي )التقني

G-6؛ ومساعدان لشؤون البحوث برتبة G-6.  
الوظائف الجديـدة  

 المطلوبة

 ال يوجد

 :تكاليف الموظفين  -1 الموارد المطلوبة

 دوالرات أمريكية 1 005 007:  2014دوالر أمريكي     983 600:  2013

 :اجتماعات مكتب مؤتمر األطراف  -2

 دوالر أمريكي 120 000  :2014دوالر أمريكي     60 000:  2013

 :الخبراء االستشاريون  -3

 دوالر أمريكي     20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

 :السفر في مهام رسمية  -4

  دوالر أمريكي    120 000:  2014دوالر أمريكي     120 000:  2013
 :المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -5

 دوالر أمريكي     15 000:  2014يكي    دوالر أمر 15 000:  2013
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موارد من خـارج  
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق االستئماني 

 مشاركة البلدان النامية -االجتماعات اإلقليمية لمؤتمر األطراف الثاني عشر

 دوالر أمريكي     100 000:  2014

  

  )STTM( ة والتقنية والتكنولوجيةيمالمسائل العل    - باء
  اإلدارة الشاملة  )أ(

عــرض عـــام  
 للمسؤوليات

انظـر  ( المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية اإلشراف على األنشطة في إطار برامج العمل
. عـن الشـعبة   وفي الوقـت المناسـب   فعالة من حيث التكلفةات ناجحة وإنجاز تنفيذ ضمانو). أدناه

 .عب األخرىاالتصال الفعال مع الشُو

األسس العلمية والتقنية لالتفاقية، بما في ذلك المساهمة في بناء القـدرات واالتصـال    عزيزت: النتيجة 1المتوقعة النتائج
  .الدولي واإلقليمي يينشأن القضايا الرئيسية على المستووالتثقيف والتوعية العامة ب

كاء، ومكتـب  واالتصال مع المنظمات ذات الصـلة والشـر   المعلومات/استعراض المؤلفات: الوسائل
 .العاملة لألفرقةومكتب مؤتمر األطراف  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية

 G-5برتبة  ة؛ وسكرتيرD-1 برتبةموظف رئيسي  الوظائف المعتمدة

ساسـية فـي   األ من الميزانيـة  جميع تكاليف الموظفينتشمل ما ورد أعاله و: (تكاليف الموظفين  -1 الموارد المطلوبة
  ):إطار برامج العمل

 دوالر أمريكي 1 976 800:  2014دوالر أمريكي     1 937 500:  2013

 :للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعيةاجتماعات   -2

 دوالر أمريكي 550 000:  2014دوالر أمريكي     550 000:  2013

 :رة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمشو الهيئة الفرعيةاجتماعات مكتب   -3

  دوالر أمريكي    35 000:  2014دوالر أمريكي     35 000:  2013
 :الخبراء االستشاريون  -4 

 دوالر أمريكي 20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

 :لبيولوجياالتفاقية المتعلقة بالتنوع ا/التصحر دعم موظف االتصال التابع التفاقية مكافحة  -5

 دوالر أمريكي     125 000:  2014دوالر أمريكي     125 000:  2013

 :السفر في مهام رسمية  -6

                                                             
واإلنابـة، حسـبما هـو    وتقديم المشورة إلى األمين التنفيذي؛  مؤسسات؛إدارة الب االضطالع الشُعبرؤساء تتضمن مسؤوليات  –مالحظة          1

اإلشراف على أنشطة الموظفين وفقا لألهداف المتفـق عليهـا   وتوجيه األنشطة في إطار برامج العمل؛ وإدارة الموارد البشرية والمالية؛ مطلوب، في 
التابعة  في لجنة اإلدارة ؛ والمشاركةاتصال فعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين إقامة اإلشراف على؛ ومراقبة جودة المنجزات؛ ولمواعيد النهائيةوا

  .وترد إشارة في الجداول التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى الوسائل اإلضافية التي تخص كل شعبة على حدة.. لألمانة
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  دوالر أمريكي    60 000:  2014دوالر أمريكي     60 000:  2013
 :المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -7

  دوالر أمريكي     20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

موارد من خـارج  
 الميزانية األساسية

 BZالصندوق االستئماني 

مشاركة البلـدان الناميـة   (-للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 18و 17ن االجتماعا
 )واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

 دوالر أمريكي     600 000:  2014دوالر أمريكي     600 000  :2013

  
  بالمسائل العلمية والتقنية والتكنولوجيةبرامج العمل المتعلقة ل عرض عام  )ب(

ــام   ــرض ع ع
 للمسؤوليات

إلى الهيئـة  المقدم وتنسيق الدعم  ،لعمليات االتفاقية العلمي والتقنية في المجالين والمشورالدعم  قديمت -
 وتيسـير  المسائل ذات الصـلة؛  ومؤتمر األطراف بشأن للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية

  .تدفق المعلومات التقنية والعلمية في عمليات االتفاقية
للمشـورة العلميـة والتقنيـة     من مؤتمر األطراف والهيئـة الفرعيـة  المقدمة طلبات ذات الصلة ال تلبية

فـي   ج العمللتنفيذ برام الالزمة تقديم المساعدة التقنيةو. والشركاء والمنظمات والجمهور  والتكنولوجية
  .مؤتمر األطراف إطار الوالية الممنوحة من

أمانات اتفاقيـات ريـو األخـرى    : الجهات التالية في إطار مذكرة التعاون مع إعداد أنشطة مشتركة -
منظمـة األغذيـة   تحديـداً  واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات الدوليـة ذات الصـلة، و  

منظمة األغذية والزراعـة  ووالجامعات،  ينغير الحكومية والشركاء العلميوالزراعة واتحاد المنظمات 
اللجنـة المعنيـة بـالموارد الوراثيـة لألغذيـة       أمانـة و )IPPC( االتفاقية الدولية لحماية النباتات ةوأمان

ة والزراعة/والزراعــة ة لألغذی ة النباتی وارد الوراثی أن الم ة بش دة الدولی ؛ )CGRFA/IT-PGRFA( المعاھ
؛ )IAIA(والجمعية الدولية لتقيـيم التـأثيرات    أمانة رامسار؛والحفظ الدولية؛ ومنظمة ؛ دائق النباتاتوح
إعداد ترتيبات عمل جديدة أو منقحـة مـع   و. )IUCN( االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيةو

  أصحاب مصلحة إضافيين من أجل توسيع نطاق تأثير االتفاقية
بنـاء القـدرات   و) CEPA(األمانة بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامـة   رجاتمخالمساهمة في  -

 .وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

ــالتال  صـــ
 الخارجية

 

؛ ومكتـب مـؤتمر األطـراف     )SBSTTA(للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية مكتب
فرقة العاملة، واألطراف؛ واليونيب؛ والفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالميـة  لأل
)STAP( اتفاقيـة األمـم    أمانـة وأمانة اتفاقية رامسار؛ وفريق االستعراض العلمي والتقني التابع لها؛ و؛

ـ ) UNFCCC( المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  (SBSTA)ورة العلميـة والتقنيـة   والهيئة الفرعية للمش
ولجنة استعراض تنفيـذ االتفاقيـة التابعـة لهـا     ) UNCCD(اتفاقية مكافحة التصحر التابعة لها، وأمانة 

(CRIC)راض ، وأمانة ة المعرضة لالنق ات البری ولجنة ) CITES( اتفاقیة االتجار الدولي بالحیوانات والنبات
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،  التابـع لبرنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي   (DDC) اضي الجافةالنباتات التابعة لها، ومركز تنمية األر
الفاو وغيرها من هيئات األمم المتحدة، والمنظمـات   ، و)UNFF( منتدى األمم المتحدة المعني بالغاباتو

التحـاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة     دولية للمناطق المحمية التابعة لالحكومية الدولية األخرى، واللجنة ال
، واتفاقية التراث العالمي، وبرنامج اإلنسان والمحـيط الحيـوي التـابع لليونسـكو      طبيعيةوالموارد ال

)UNESCO-MAB(       ومحميات الغالف الجـوي الحيـوي، واتفاقيـة األنـواع المهـاجرة، والشـبكات ،
 اإليكولوجية اإلقليمية، والمجتمعات المحلية واألصلية، والمنظمات الدولية غير الحكومية لحفظ الطبيعة،

 Flora and(المنظمة الدولية للحياة الحيوانيـة والنباتيـة   ومنظمة حفظ الطبيعة ومنظمة الحفظ الدولية مثل 

Fauna International( وغيرها من المنظمـات  الصندوق العالمي للطبيعةو المنظمة الدولية لحياة الطيورو ،
 .االتفاقية الدولية لحماية النباتاتفي مجالي العلم والتكنولوجيا، بما فيها على وجه الخصوص  مختصةال

 2النتائج المتوقعة
للمسائل العلمية (

ــة  والتقنيــــ
ــة  والتكنولوجيـ

 )ككل

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

 ،باستخدام مؤشرات مالئمة، لتقييم التقـدم نحـو هـدف التنـوع      تحسين عمليات الرصد واإلبالغ
 .2010 ما بعد عامالبيولوجي ل

  2020-2010تنفيذ الخطة االستراتيجية المحدثة. 
 االستعراض الفعلي لتنفيذ وتنقيح برامج العمل. 
 بين أصحاب المصلحة المعنيين فيما ببرامج العمل زيادة التوعية. 
 لمجاالت المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعاتتحسين دمج برامج العمل في ا. 
 تحديد وتحليل قضايا التنوع البيولوجي الناشئة والمتعلقة بالمسائل العلمية والتكنولوجية. 
 مجاالت االتصال والتثقيف والتوعية العامـة وذلـك فـي    هامات في أنشطة األمانة الفعالة في اإلس

 .ةالميادين العلمية والتقنية ذات الصل
       تعزيز المعرفة بالتفاعالت بين األبعاد اإليكولوجيـة والماديـة واالجتماعيـة للتنـوع البيولـوجي

  .والعالقات بين التنوع البيولوجي والتنمية البشرية
  :الوسائل

، وتجميع دراسات الحـاالت  )من خالل استعراض التقارير الوطنيةبما في ذلك (جمع المعلومات   )أ(
سين فاعلية اإلبالغ الوطني، وتجميع وتلخيص المعلومات مـن األطـراف   ، وتبسيط وتحاإلفرادية

  ؛)CHM( والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات
االتصال باالتفاقيات والعمليات والمنظمات األخرى بخصوص المتطلبات التقنيـة لتنفيـذ بـرامج      )ب(

  التآزر؛العمل وتطوير أوجه 
  االتصال عبر برامج العمل وتنسيق دمج االعتبارات ذات الصلة في مجاالت أخرى من البرامج؛  )ج(
ذلك العمل من خالل آليـات أخـرى ومنظمـات دوليـة      بما في(تقديم المساعدة التقنية لألطراف   )د(

  ؛)وإقليمية
صال والتثقيـف والتوعيـة   األمانة والشركاء ذوي الصلة في مجاالت االت مخرجاتالمساهمة في   )ه(

  وذلك بشأن المجاالت التقنية ذات الصلة؛ (CEPA)العامة 
  تنظيم وخدمة االجتماعات ونشر نتائجها؛  )و(
المساهمة من خالل شراكات مع البرامج والمبادرات األخرى، في إعداد وتحليل ونشر المعلومات   )ز(

  ؛2010 بعد عام مابخصوص مؤشرات التقدم نحو بلوغ األهداف الفرعية لهدف 

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

 .أيضا إلى المسائل المواضيعية والمشتركة بين القطاعات
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  إعداد قواعد بيانات، بالتعاون مع الشركاء ذوي الصلة؛  )ح(
بناء القدرة حول إنشاء برامج عمل وطنية ذات غايات وأهداف وخطوات محـددة، مـع تحديـد      )ط(

  .الفاعلين واألطر الزمنية، والمدخالت والمخرجات المتوقعة القابلة للقياس
  :النواتج

 لية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل ذات الصلةتوصيل المعلومات من خالل آ. 
 مجال المساعدة التقنية لألطراف من أجل دعم عملية االتفاقية، وخصوصا في تقارير تقنية وعلمية ل

ذلك من خـالل المنظمـات الدوليـة وأصـحاب المصـلحة       بما في(التنفيذ الفعلي لبرامج العمل 
 ).اآلخرين

 2010 عامات ومؤشرات لتتبع التقدم نحو بلوغ هدف معلومات مستندة إلى بيان. 
   دمج برامج العمل، إذا كان ذلك مناسبا، في برامج وأنشطة االتفاقيات األخرى، والمنظمات الدوليـة

 .وأصحاب المصلحة اآلخرين
 تقييمات لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي. 
 دين، وأطر زمنيـة ومـدخالت   ، وفاعلين محدإجراءاتبرامج عمل وطنية ذات غايات وأهداف و

 .ومخرجات متوقعة قابلة للقياس
  شـرائط فيـديو  ونشرات إخباريـة،  ومقاالت، وتقارير، (مواد لالتصال والتثقيف والتوعية العامة، 

 .تتعلق بالمسائل العلمية والتقنية) ووسائل إعالمية أخرى
 تقارير وتوصيات االجتماعات(ة نتائج تتسم بالكفاءة وفاعلية التكاليف لالجتماعات العلمية والتقني.( 

  ،عمليات تتسم بالكفاءة والفاعلية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ومكتبها
 .والدورات التقنية لمؤتمر األطراف وأفرقته العاملة، واجتماعات الخبراء وغيرها من االجتماعات

  

  )والنواتج اإلضافية المحددة الصالحيات(برامج المجاالت المواضيعية   )ج(
  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية    - 1 

 ومقررات االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 10/28؛ والمقرر 7/4المقرر : الصالحية

جميع أهداف الخطة : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
، 10، و9، و8، و 6، و5، و4، و3، و2، و1، وكذلك األهداف 15و 14االستراتيجية وال سيما الهدفان 

 .20، و19، و17، و12، و11و

  :األنشطة/الوسائل
  الميـاه  ب فيمـا يتعلـق  ال سيما الخطة االستراتيجية، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في تنفيذ

 ؛ذات الصلة بالمياه بخدمات النظام اإليكولوجيو
 اتفاقيـة  و لجنة األمم المتحدة المعنية بـالموارد المائيـة  يسيين، وخصوصا التعاون مع الشركاء الرئ

العمل بشأن الميـاه واألراضـي الرطبـة لـدعم تنفيـذ الخطـة        رامسار وهيئاتها الفرعية، لتنفيذ
 االستراتيجية؛

  حلول البنية التحتية الطبيعية لتحقيق األمن المائي؛ ب يعنىإنشاء منتدى عالمي 
 الطبيعية لتحقيق األمن المائي ل البنية التحتيةبناء القدرات لحلو. 

التنوع  قدرات/إمكاناتالقطاعات الرئيسية، تحسين  فيالبيولوجي تعميم /إدماج: المتوخاة النواتج
تحسين االتساق بين األنشطة المتعلقة بالتنوع واألمن المائي والتنمية المستدامة،  في دعمالبيولوجي 
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التنوع البيولوجي للحد من  المقدمة إلىالمساهمات تحسين لمناخ، والبيولوجي، والتصحر وتغير ا
  .ومواد االتصال والتثقيف والتوعية العامة وتعزيز القدراتوالمنشورات  واإلرشادات. مخاطر الكوارث

  والوقود الحيوي والتنوع البيولوجيالتنوع البيولوجي الزارعة و    -2
من المرفق  13الفقرة ( 6/5، والمقرر )5من المرفق  2قسم ال( 5/5، والمقرر 3/11المقرر : الصالحية

األقسام ألف وباء ( 8/23؛ والمقرر )المرفق الثالث( 8/15، والمقرر )المرفق( 7/31، والمقرر )الثاني
والمقررات ذات الصلة الصادرة عن  10/37و 10/34، والمقرران 9/2و 9/1؛ والمقرران )ودال

  طراف؛ االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األ
معظم األهداف وتحديداً الهدف : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي

7. 

  :األنشطة/الوسائل
 ة والتنوع البيولوجي؛رى ذات الصلة فيما يتعلق بالزراعالتعاون مع الفاو والمنظمات األخ 
 والتنوع البيولـوجي فيمـا يتعلـق     التعاون مع المؤسسات والعمليات األخرى بشأن الوقود الحيوي

 على وجه التحديد؛ 10/37بالمقرر 
  التنوع البيولوجي للتربة والتنـوع البيولـوجي لألغذيـة   والملقحات ب المتعلقةدعم تنفيذ المبادرات 

 .والتغذية
الزراعة المستدامة كمساهمة في تنفيذ الخطـة   في مجالزيادة الوعي وتنمية القدرات : المتوخاة النواتج

 واسـتخدامه  التأثيرات اإليجابية إلنتاج الوقود الحيـوي  وتعزيز السبل والوسائل بتحسينالستراتيجية؛ ا
 .الناجمة عن ذلك أو التقليل منها على التنوع البيولوجي وتجنب التأثيرات السلبية

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي    - 3

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية توصيات ا( ≠≠/11 ؛ والمقرر10/29المقرر : الصالحية
  )XVI/6 ، وXVI/5 ، وXVI/4والتكنولوجية 

، 5- 2و ،3-2و ،2- 2و ،1- 2و، 6- 1و، 5-1و، 3-1، و1- 1: الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية
  4- 4و، 3-4و، 1- 4و، 4- 3و، 3-3و، 1- 3و

، 6، و5، و4، و3 :2010د عام أهداف الخطة االستراتيجية المنقحة والمحدثة لالتقافية لفترة ما بع
 20، و19، و18، و15، و14، و12، و11، و9، و8، و7و

  :األنشطة/الوسائل
  المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً

 في تحديد المنـاطق   المبذولة الجهود يسيرتنظيم حلقات عمل إقليمية إضافية من أجل ت
 تخدام المعايير العلمية المعتمدة فـي المقـرر  باس المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالبحرية 

: استشارات للحصول على معلومات علمية أساسية(آالف دوالر أمريكي  210: 9/20
سـفر   تكاليف؛ و)حلقات عمل إقليمية x 7حلقة عمل إقليمية / ألف دوالر أمريكي 30

 x 7 حلقة عمل إقليميـة / أالف دوالر أمريكي 10(ألف دوالر أمريكي  70: الموظفين
ألـف   80(ألف دوالر أمريكـي   560: حلقات عمل إقليمية 7؛ و)حلقات عمل إقليمية

 ). حلقات عمل إقليمية x 7حلقة عمل إقليمية / دوالر أمريكي

 المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيـاً  المناطق البحرية شأن تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات ب
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 120: ب والمعلومـات األساسـية  استشارات ألغراض التدري( :ومسائل بحرية أخرى
حلقـات   x 4حلقة عمل بناء القـدرات  / ألف دوالر أمريكي 30(ألف دوالر أمريكي 

/ أالف دوالر أمريكـي  10(ألف دوالر أمريكي  40: سفر الموظفين تكاليف؛ و)عمل
ألف  320: حلقات عمل لبناء القدرات 4؛ و)حلقات عمل x 4حلقة عمل بناء القدرات 

 ).حلقات عمل x 4حلقة عمل بناء القدرات / ألف دوالر أمريكي 80(دوالر أمريكي 

 آليـة  و كامل التشغيل للمناطق البيولوجية المهمة إيكولوجياً وبيولوجيـاً مستودع  وضع
: كلفـة االستشـارات  (هذا المستودع نظام لالنموذج األولي  تستند إلىتبادل المعلومات ل

ألـف دوالر   70: معنية ببيانات المستودعدوالر أمريكي؛ اجتماع الشراكات ال ألف 70
  )آالف دوالر أمريكي 5: سفر الموظفين تكاليفأمريكي؛ و

 المتعلقـة   تجميعها من حلقـات العمـل اإلقليميـة    سنىالمعلومات العلمية التي ت إتاحة
 البيانـات اإلقليميـة   لعمليـات جـرد   بالمناطق البيولوجية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً

 )آالف دوالر أمريكي 10: الموظفين سفر تكاليف(

  بالمنـاطق البيولوجيـة المهمـة    زيادة صقل وترجمة دليل ووحدات التدريب المتعلق
ألـف   20(ألـف دوالر أمريكـي    100: مترجمون-استشارات(إيكولوجياً وبيولوجياً 

آالف دوالر  10(ألـف دوالر أمريكـي     60: لغات؛ نشـر  x  5لغة /دوالر أمريكي
 )لغات x  6لغة /أمريكي

  معالجة اآلثار البشرية على التنوع البيولوجي البحري
    إدراج تأثيرات تغير المناخ على الشعاب المرجانية في حلقات العمل لبنـاء القـدرات

تأثيرات تغيـر المنـاخ علـى الشـعاب      بشأندليل /بتدريوحدة  عدادإل اتاستشار(
 )دوالر أمريكي ألف 40: المرجانية

  خطة عمل محددة بشأن تبيض المرجان من خـالل إضـافة   وضع مقترحات لتحديث
سفر الموظفين للمشـاركة   تكاليفودوالر أمريكي؛  ألف 50: استشارات( لخطة العمل
 )دوالر أمريكي آالف ICRI :(5( ةـجانيرلمب الية للشعادولدرة المباا في اجتماع

  الضوضـاء تحـت المـاء    المتسقة بشـأن إعداد مشروع مجموعة من المصطلحات 
دوالر  آالف 5: سـفر المـوظفين   تكـاليف ودوالر أمريكـي؛   ألف 50: استشارات(

 )أمريكي

 الضوضاء  ارف المتعلقة بموضوعتنظيم حلقة عمل للخبراء بهدف تحسين وتقاسم المع
 تحت الماء وتأثيراته على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، ووضع مبادئ توجيهية

 ضوضاء االصـطناعية لتخفيف من اآلثار السلبية للعملية للتقليل وا أدواتمجموعات و
استشـارات بشـأن وثيقـة    ( تحت الماء على التنوع البيولوجي البحـري والسـاحلي  

 ألـف  80: سـفر المـوظفين   تكاليفودوالر أمريكي؛  ألف 40: المعلومات األساسية
 )دوالر أمريكي

  ع البيولـوجي  ات على التنـو آثار تحمض المحيط بشأنمنهجية  استعراضإعداد وثيقة
ثـار تحمـض   آل تجميعـاً مسـتهدفاً  ، والتي سوف توفر اإليكولوجي النظامووظائف 

معلومات عن  تقديم المحيطات التنوع البيولوجي للنظم البحرية والساحلية، بما في ذلك
: استشـارات (التي حظيت بإبالغ قليل  باليو األوقيانوغرافيةال المتعلقة بظاهرة البحوث

 )دوالر أمريكي آالف 5: سفر الموظفين تكاليفويكي؛ دوالر أمر ألف 60

 عن آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري وتنظيم  وجز تجميعيإعداد م
كبيـرة  السـلبية  الثار اآلحلقة عمل للخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع وتخفيف 
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 سـاحلي والموائـل  الحطام البحري على التنوع البيولـوجي البحـري وال   الناجمة عن
دوالر  ألـف  80: سـفر المـوظفين   تكـاليف ودوالر أمريكي؛  ألف 40: استشارات(

 )أمريكي

    اتاستشـار (إدراج قضايا الحطام البحري في حلقات العمل اإلقليمية لبنـاء القـدرات 
 )دوالر أمريكي ألف 40: الحطام البحري بشأندليل /وحدة تدريب عدادإل

والتقييمـات البيئيـة   ) EIA(بادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم األثر البيئي التخطيط المكاني البحري والم
  في المناطق البحرية) SEA(االستراتيجية 
 كمرجع لألطراف والحكومات األخرى ووكاالت تاحة هذه المبادئ التوجيهية الطوعية إ

 ةلألمم المتحـدة ذات الصـل   العامة عمليات الجمعيةاألمم المتحدة المتخصصة، وكذلك 
 )دوالر أمريكي آالف 10: سفر الموظفين تكاليف(

  التوجيهية الطوعيـة فـي المنـاطق     هذه المبادئتعزيز بناء القدرات في مجال تطبيق
 40: بشأن تطبيق المبادئ التوجيهيـة  أدلة/بتدري اتوحد عدادإل اتاستشار( البحرية

 )دوالر أمريكي ألف

  بشان تطبيـق   وحدة ومجموعة أدواتمعقد حلقة عمل للخبراء لتوفير إرشادات عملية
دوالر  ألـف  40: اتاستشار(استناداً إلى اإلرشادات القائمة ، البحريالتخطيط المكاني 

 5: سفر المـوظفين  تكاليفدوالر أمريكي؛ و ألف 80: أمريكي؛ وحلقة عمل الخبراء
 ) )دوالر أمريكي آالف

  40: اتاستشار( ني البحريتطبيق التخطيط المكاب المتعلقةتقديم اإلرشادات واألدوات 
 )دوالر أمريكي ألف

  دوالر  آالف 8: اتاستشـار ( التخطـيط المكـاني البحـري    بشأننشر مواد التوعية
 )أمريكي

  لجهـود  مـع ا  بترابط وثيقالتخطيط المكاني البحري  بشأنعمل تدريبية  حلقاتتنظيم
ناطق البحرية المهمـة  والم المحمية بناء القدرات بشأن المناطق البحريةالمبذولة حالياً ل

التخطـيط المكـاني   بشأن  دليل/تدريب ةوحد عدادإل اتاستشار(إيكولوجياً أو بيولوجياً 
 )دوالر أمريكي ألف 40البحري 

نـوع  التمؤتمر األطراف لبرنامج العمل بشأن  التي وافق عليهااألنشطة  عدد كبيرة فيالزيادة لل نظراًو
 بـرامج الموظـف   بأكثر منحاجة ملحة لتعزيز قدرة األمانة هناك فإن ، البيولوجي البحري والساحلي

منصـب بمسـتوى    ذلك، يوصـى بإنشـاء   وبناء على. هذا البرنامجالوحيد الذي يتولى حالياً مسؤولية 
 تقترح تمويلاألمانة  فإنالوضع المالي العالمي الحالي، ب غير أنه واعترافاً ،)P2(موظف برامج معاون 

فـي الميزانيـة    إمكانية تنظيمهاتوقع  مع 2014-2013 الفترة لتبرعات فيهذه الوظيفة من صناديق ا
مـن  الوظيفة سيركز العمل المضطلع به في إطار هذه و .2016 – 2015 ميزانية الفترةاألساسية في 

بشأن  قليميةاإلعمل الحلقات و المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمستودع على  " P2"الرتبة 
البحريـة المهمـة    المتعلقـة بالمنـاطق   ، وبناء القدراتطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً المنا

تقاسـم   آليـة  التخطيط المكاني البحري، بما في ذلـك ب األنشطة المتعلقة، وكذلك  إيكولوجياً أو بيولوجياً
  .التخطيط المكاني البحريب بشأن الخبرات المتعلقةالمعلومات 

المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيـاً؛  عمل إقليمية بشأن  حلقات) 7(سبع  :وخاةالمت النواتج
حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيـاً والقضـايا    4و

أو بيولوجيـاً؛  البحرية األخرى؛ ومستودع تشغيلي كامل بشأن المناطق البحريـة المهمـة إيكولوجيـاً    
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وعمليات جرد البيانات على المستوى اإلقليمي؛ وتحسين دليل التدريب والوحدات المتعلقـة بالمنـاطق   
الشـعاب   بشـأن المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً بلغات األمم المتحدة؛ وتحديث خطـة العمـل المحـددة    

آثـار  عن  تجميعي مستهدف موجزتأثير الضوضاء تحت الماء؛  وحلقة عمل للخبراء بشأنالمرجانية؛ 
عمـل   تجميعيـة وحلقـة  ثيقـة  ووالتنوع البيولوجي للنظم البحرية والساحلية؛  على تحمض المحيطات

 وإرشـادات عمل للخبراء بشأن التخطيط المكاني البحـري؛   وحلقةللخبراء بشأن آثار الحطام البحري؛ 
التخطيط المكاني البحري؛  بشأنة ومواد توعي البحري؛التخطيط المكاني  بشأن تطبيق أدواتمجموعة و

 التخطيط المكاني البحري بشأنعمل تدريبية  وحلقة

  التنوع البيولوجي للغابات    -4

التقيـيم   اسـتمرار للمساعدة على ضـمان   ) الفاو(ة األغذية والزراعاألمم المتحدة  التعاون مع منظمة
لغرض تقييم التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ     التحليل في ر بيانات مفيدة ويتوف فيالعالمي لموارد الغابات 

 االتفاقية

  .XVI/15توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية : الصالحية

؛ الهدف االستراتيجي 3الهدف االستراتيجي ألف، الغاية : الخطة االستراتيجية بغايات وأهدافالصلة 
؛ الهدف 15؛ الهدف االستراتيجي دال، الغاية 11لغاية ؛ الهدف االستراتيجي باء، ا7و 5باء، الغايتان 

  ؛20و 8االستراتيجي هاء ، الغايتان 
  :األنشطة/الوسائل

، بما في ذلك مـن خـالل المشـاركة فـي     التقييم العالمي للموارد الحرجية التعاون مع الفاو إلعداد -
دوالر  ألـف  80: خبـراء دوالر أمريكي؛ وحلقة عمل ال ألف 30: اتاستشار( االجتماعات ذات الصلة

 4 :وقـت المـوظفين  (دوالر أمريكـي   ألف 20: بدل اإلقامة اليومي/سفر الموظفين تكاليفأمريكي؛ و
 ) البرامجشؤون لمساعد  أسابيع 4وأسابيع لموظف  الفئة الفنية، 

  : المتوخاة النواتج

  التقييم العالمي للموارد الحرجية المساهمة في

  اضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألر    -5
من برنامج العمل بشأن التنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبھ الرطبة في تعزیز الحفظ  تكمن الغایة

والتنسیق بین  التآزرالمستدام للتنوع البیولوجي لألراضي الجافة وشبھ الرطبة وتعزیز  خدامواالست
  .دة لمكافحة التصحراالتفاقیات ذات الصلة، وال سیما اتفاقیة األمم المتح

  10/35القرار : الصالحية

 18، و15،و 14، و13، و12، و7، و5هداف األ: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

  :األنشطة/الوسائل
 استخدام المياه وإدارة استخدام األراضي، بمـا فـي ذلـك الممارسـات      مجال وضع إرشادات في
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تحديد التهديدات التي لها أكبر األثر على التنـوع   في مجالوتآكل التربة،  ومراقبةالزراعية المكيفة 
لموظـف  الفئـة الفنيـة،     أسـبوعان : وقت الموظفين(البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة 

 )آالف دوالر أمريكي 10: الوثائق عداد وطباعةوإلموظف  الخدمات الفنية،  وأسبوعان
  حفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه المسـتدام     تحديد أفضل الممارسات لمعالجة النزاعات بين

لموظـف  الفئـة    أسابيع 3: وقت الموظفين( والرعي والزراعة في األراضي الجافة وشبه الرطبة
 )آالف دوالر أمريكي 10: الوثائق اعةوإعداد وطبلموظف  الخدمات الفنية،  أسابيع 3والفنية، 

 لمهمشة في تنفيذ برنامج العمل بشـأن التنـوع   تحديد الممارسات الجيدة أمثلة على إشراك الفئات ا
 3ولموظـف  الفئـة الفنيـة،     أسبوعان: وقت الموظفين(البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة

  )لموظف  الخدمات الفنية أسابيع
  : المتوخاة النواتج

 طباعة إرشادات بشأن استخدام المياه وإدارة استخدام األراضي 

 جة النزاعات بين حفظ التنوع البيولوجي والرعي والزراعةطباعة أفضل الممارسات لمعال 

 الممارسات الجيدة إلشراك الفئات المهمشة بنماذج المتعلقةقاعدة البيانات ل وضع الصيغة النهائية 

  التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للجبال    -6
، 7/27رفـق الثـاني؛ المقـرر    ، الم4/16؛ المقرر 6/30من االتفاقية؛ المقرر  24المادة :  الصالحية

  .المرفق بشأن التنوع البيولوجي للجبال وبرنامج العمل وجميع برامج العمل المواضيعية األخرى
-3، 1-3، 5-2، 1-2، 6-1، 5-1، 3-1، 2-1، 1-1: الصلة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية

3 ،3-4 ،4-3 ،4-4.  
  20، 15، 14، 12، 11، 5، 2، 1هداف األ: الصلة بمشروع الخطة االستراتيجية المنقحة

  :األنشطة/الوسائل
       تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمـات والمبـادرات واالتفاقيـات اإلقليميـة لـدعم

األطراف في تنفيذها لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للجبـال والمقـررات ذات   
 ؛الصلة

 متعلقة بـالتنوع البيولـوجي   نشر المعلومات وأفضل الممارسات واألدوات والموارد ال
 للجبال من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل األخرى

  ،لبرنامج الدولي ل للجبال التابعالعالمي للتنوع البيولوجي تقييم البالتعاون مع االضطالع
جمع وتحديث المعلومات بشكل ب، )DIVERSITAS( للبحوث في مجال التنوع البيولوجي

في البوابة المواضيعية لرصد التغييرات ونشر المعلومـات بشـأن    دوري، الستخدامها
البيولوجيـة   ذات األهميـة  مواقعبال تلك المتعلقة بما في ذلك ،التنوع البيولوجي للجبال

األنواع المهـددة  و، م اإليكولوجياخدمات النظوواالقتصادية اإليكولوجية واالجتماعية، 
المـوارد الوراثيـة لألغذيـة    بما فـي ذلـك    والموارد الجينيةباالنقراض والمتوطنة، 

واألبعاد الثقافية للتنوع البيولـوجي للجبـال؛    والزراعة ذات الصلة بالمعارف التقليدية
الدوافع المباشرة وغير المباشرة للتغير في التنوع البيولوجي للجبال، بما فـي ذلـك،   و

نشـطة السـياحية   وكـذلك األ  وتغير استخدام األراضيتغير المناخ  التحديدعلى وجه 
 النظم اإليكولوجية ؛خصائص والرياضية؛ والموائل و

  البرنـامج   جهات كثيرة، في جملة، منهاالتعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة
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اللجنة العالمية المعنيـة بالمنـاطق   /تحاد الدولي لحفظ الطبيعةلال األحيائي للجبال التابع

 في برامجها ومشاريعها المتعلقة بتغير المناخ لمساعدة البلدان )IUCN-WCPA(ية المحم

 المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية التعاون مع (ICIMOD) اتحاد التنميـة  و
واتفـاقيتي منطقـة األلـب     ،(CONDESAN) المستدامة في اإلقليم اإليكولوجي لألنديز

ها فـي وضـع   والكاربات، والمبادرات األخرى ذات الصلة إلـى تعزيـز مشـاركت   
والمساعدة في تنفيذ برنامج العمل بشـأن  استراتيجيات إقليمية، للعمل الوثيق مع البلدان 

 التنوع البيولوجي للجبال؛

تقييم الو (ICIMOD) المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبليةمع  زيادة التعاون: النواتج المتوخاة
ية اللجنة العالمية المعنية بالمناطق المحم/اد الدولي لحفظ الطبيعةتحاالوالعالمي للتنوع البيولوجي للجبال 

)IUCN-WCPA( اتحاد التنمية المستدامة في اإلقليم اإليكولـوجي لألنـديز  و (CONDESAN)،   واتفـاقيتي
قاعدة المعلومات بشأن والعمل؛ برنامج تنفيذ ب منطقة األلب والكاربات، والمبادرات األخرى ذات الصلة

ـ  و، االقتصادية واالجتماعيةو البيئية األهميةوبيولوجي للجبال، التنوع ال ، م اإليكولـوجي اخـدمات النظ
أفضـل الممارسـات واألدوات   ب المتعلقةمعلومات ال، ووغيرها األنواع المهددة باالنقراض والمتوطنةو

 .ععلى أرض الواق برنامج العملل الفعال تنفيذوالتنفيذ برنامج العمل؛ ب المتعلقةوالموارد 

  

للميـاه   P-4 وموظف برتبـة ؛  P-4برتبة  وظيفة مسؤول إيكولوجي عن األراضي الجافة وشبه الرطبة الوظائف المعتمدة
التنوع البيولوجي للغابات؛ /للنظم اإليكولوجية األرضية P-4 موظف برتبة؛ )واألنواع المهاجرة(الداخلية 

  ري والساحلي ونهج النظام اإليكولوجي؛التنوع البيولوجي البح/لمهمة جاكرتا P-4 وموظف برتبة
 .G-6برامج بدرجة ال شؤون لمساعدي) 2(وظيفتان 

الوظائف الجديدة 
 المطلوبة

 

موارد من خارج 
ــة  الميزانيـــ

 األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
  دوالر أمريكي 4 322 800 :2014-2013   :المجموع
  الموظفون

  دوالر أمريكي 738 700 :2013-2014
ـ  144,3؛ و)P2(بحري والسـاحلي  تنوع البيولوجي اللل اًألف 262,5؛ و)P3(للزراعة  اًلفأ 331,9(  اًألف
  ))خدمات عامة(بحري والساحلي تنوع البيولوجي اللل

  مساعدة مؤقتة/بعقود قصيرة األجل معينون موظفون
  دوالر أمريكي 302 000 :2013-2014

  )ما فيها الوقود الحيويللزراعة ب اًألف 182للمياه الداخلية، و اًألف 120(
  عقود من الباطن/خبراء استشاريون

  دوالر أمريكي 1 035 000 :2013-2014
  )بحري والساحليتنوع البيولوجي اللل اًألف 970الوقود الحيوي، و/ألف للزراعة 30للغابات، و اًألف 30(

  اجتماعات
  دوالر أمريكي 520 000 :2013-2014

  )بحري والساحليتنوع البيولوجي اللل اًلفأ 320ألف للمياه الداخلية، و 200(
  حلقات عمل

  دوالر أمريكي 1 120 000 :2013-2014
  )بحري والساحليتنوع البيولوجي اللل اًألف 880وللمياه الداخلية،  اًألف 240(

  سفر الموظفين
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  دوالر أمريكي 315 000 :2013-2014
ـ  50و ،بحري والساحليالتنوع البيولوجي لل اًألف 170و للمياه الداخلية، اًألف 75( الوقـود  /للزراعـة  اًألف

  )للغابات اًألف 20، والحيوي
  الطباعة/إعداد التقارير/منشورات

  دوالر أمريكي 204 000 :2013-2014
لألراضـي الجافـة   ألفاً  16بحري والساحلي، وتنوع البيولوجي اللل اًألف 88وألف للمياه الداخلية،  100(

 )وشبه الرطبة
  )الصالحيات والنواتج اإلضافية المحددة(شتركة بين القطاعات القضايا الم  )د(
  )IAS(األنواع الغريبة الغازية     - 1 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 9 الهدف إعداد مبادئ توجيهية وأدوات لألطراف لتحقيق)  1(
تماع الحادي من المقرر المتوقع صدوره عن االج 13و 8و 6و 5والفقرات  10/38المقرر :  الصالحية

  عشر لمؤتمر األطراف
وإدارة األنـواع الغريبـة    9بالهـدف  صلة مباشرة : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي

   19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 7و 5و 4والغازية في األهداف 
  :األنشطة/الوسائل

 عـن   الحاالت اإلفراديـة دراسات /أفضل الممارسات/التدابير ما يمكن من لتجميع خبرة استشارية
 وإدارتهاالحيوانات األليفة وغيرها من األنواع الحية التجارة ب

 لتحديث وتجميع المعلومات بشأن المعايير الدوليـة والتـدابير الطوعيـة المتعلقـة      خبرة استشارية
 باألنواع الغريبة والغازية

  غرفة تبادل المعلومات في عـام   شبكة ويب في آلية/وضع أداة إلكترونية(وضع مجموعات أدوات
2013( 

  :النواتج المتوخاة
  وإدارتهاالحيوانات األليفة وغيرها من األنواع الحية التجارة بوضع إرشادات بشأن 
 األطـراف ذات   لمبادئ التوجيهية ومقررات مؤتمروضع مجموعة أدوات لألطراف من أجل تنفيذ ا

 ة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر األنواع الغريبةأو التدابير الطوعي/الصلة والمعايير الدولية و
  تقاسم المعلومات بشأن األنواع الغريبة الغازية)  2(

  من المقرر المتوقع صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 18و 15الفقرات :  الصالحية
األنـواع الغريبـة    وإدارة 9صلة مباشرة بالهـدف  : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي

   19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 7و 5و 4والغازية في األهداف 
   :األنشطة/الوسائل

  شراكة عالمية لمعلومات األنواع الغريبة الغازيةإقامة )GIASIPartnership) (    نشـاط التنسـيق فـي
 )2014-2013الفترة 

 2014-2013ت في الفترة تطوير هذه الشراكة وربطها بآلية غرفة تبادل المعلوما 
  2014-2013عقد اجتماعات تقنية للشركاء في الفترة 

  :النواتج المتوخاة
 صـالح  ل  بسـهولة يمكـن اسـتخدامها    وأدوات إلكترونية  األنواع الغريبة الغازية بشأن معلومات

 من أهداف أيشي 9 ألطراف لتحقيق الهدفا
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  منسقة ومستمرة على نطاق عالمي تكون األنواع الغريبة الغازية موارد معلومات بشأن 
 الوصول إلى المعلومات المتعلقة باألنواع الغريبة الغازية في آليـة غرفـة تبـادل     تحسين إمكانية

 المعلومات
  تحليل بشأن المسارات وتحديد التدابير المحددة للمسارات)  3(

دي عشـر لمـؤتمر   من المقرر المتوقع صدوره عن االجتماع الحـا ) ب( 20و 7 الفقرتان:  الصالحية
  األطراف

وإدارة األنـواع الغريبـة    9صلة مباشرة بالهـدف  : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي
   19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 7و 5و 4والغازية في األهداف 

  :األنشطة/الوسائل
  2013اجتماع للخبراء في عام( 

  :النواتج المتوخاة
   ات المشتركة والتدابير المحددة للمساراتالمسارتقرير بشأن 
  تقييم التقدم المحرز في مجال التنفيذ)  4(

  من المقرر المتوقع صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف) ألف( 20الفقرة :  الصالحية
 وإدارة األنـواع الغريبـة   9صلة مباشرة بالهـدف  : الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي

   19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11و 10و 7و 5و 4والغازية في األهداف 
  :األنشطة/الوسائل

 شرات بشأن التقدم المحرزلتحديد المؤ 2013للخبراء في عام  اجتماع 
  2014وضع أداة لرصد التقدم المحرز في عام 

  :النواتج المتوخاة
  تقرير شامل عن التقدم المحرز في مجال التنفيذ 

  مبادرة العالمية للتصنيفال    - 2
تيسير الشراكة بين المنظمات األكاديمية واالتفاقات المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي )  1(

  والمنظمات الدولية ذات الصلة
من المقرر المتوقع صدوره عن االجتمـاع الحـادي عشـر لمـؤتمر      )ج(–) أ( 10الفقرة :  الصالحية
  األطراف

وجميع األهـداف التـي    19صلة مباشرة بالهدف : لخطة االستراتيجية وأهداف أيشيالصلة بأهداف ا
   تتطلب تنفيذ المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو تحديد األنواع

  :األنشطة/الوسائل
    حلقة عمل إقليمية لنقاط االتصال الوطنية المعنية بمبادرة التصنيف العالمية وأصـحاب المصـلحة

ام استراتيجية بناء القدرات المتعلقة بمبادرة التصنيف العالمية بغيـة دمجهـا فـي    اآلخرين الستخد
، 2013دوالر أمريكي في عام  120 000(االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 )2014دوالر أمريكي في عام  120 000و
 اتيجيات وخطـط العمـل   صنيف واالسـتر لقدرات في مجال التدورات تدريبية لبناء ا/حلقات عمل

دوالر أمريكي  120 000، و2013دوالر أمريكي في عام  120 000(الوطنية للتنوع البيولوجي 
 )2014في عام 

 ة أدوات للتعلم اإللكتروني الستخدامها في معلومات التصنيف من أجل تحقيق أهداف وضع مجموع



UNEP/CBD/COP/11/10/Add.1 
Page 17 
 

أمريكـي للمنشـورات   آالف دوالر  5ألف دوالر أمريكـي للخبيـر االستشـاري، و    30(أيشي 
 )اإللكترونية على موقع آلية غرفة تبادل المعلومات

  :النواتج المتوخاة

  تقييم األثر    - 3
  المشروع واالستراتيجية بشكل فعال في الحد من فقدان التنوع البيولوجي يتقييم األثر على مستوييسهم 

؛ المقـرر  ألف 6/7؛ المقرر 5/6 ؛ المقرر5/13 جيم؛ المقرر 4/10؛ المقرر 1-14المادة :  الصالحية
؛ و المقرر )التنوع البيولوجي البحري والساحلي( 9/20؛ المقرر )الوقود الحيوي( 9/2مقرر ؛ ال8/28

؛ والمقـرر  )التنوع البيولوجي البحري والسـاحلي ( 10/29؛ والمقرر )إشراك قطاع األعمال( 10/21
 10/35؛ والمقـرر  )يولوجي وتغيـر المنـاخ  التنوع الب( 10/33؛ والمقرر )المناطق المحمية( 10/31

األنواع الغريبة ( 10/38؛ والمقرر )الوقود الحيوي( 10/37؛ والمقرر )األراضي الجافة وشبه الرطبة(
؛ وتوصيات الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة      ))ي(8المادة ( 10/42؛ والمقرر )الغازية

 XVI/4؛ و)األنواع الغريبة الغازية(XV/4 ؛ و)الستراتيجيةإطار المؤشرات للخطة ا(  XV/1والتكنولوجية 
 ؛)جي خطط العمل الوطنيـة للتنـوع البيولـو   ، االستراتيجيات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي(
الهندسـة  (  XVI/9 ؛ و)التنوع البيولوجي البحري والساحلي، مبادئ توجيهية بشأن تقييم األثر(  XVI/6و

  .ات المتوقع صدورها عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، والمقرر)الجيولوجية
 6و 5و 4و 3و 2أهداف أيشي : 2020-2011للتنوع البيولوجي الصلة بأهداف الخطة االستراتيجية 

   19و 18و 17و 15و 14و 13و 12و 11و 10و  9و 8و 7و
  :األنشطة/الوسائل

 على  الشامل ن تقييم األثر البيئيالقدرات الالزمة لتطبيق المبادئ التوجيهية بشأوير تط
من المقرر ) أ(12و) أ(8الفقرتان (الوطني واإلقليمي ينعلى المستوي يالتنوع البيولوج

المعلومات عن الخبرات التي قدمتها األطـراف وغيرهـا فـي    وتبادل وتوفير  8/28
علـى   يالتنوع البيولوجعلى  الشامل تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن تقييم األثر البيئي

مكونـات حلقـات   ) (8/28من المقرر ) ج(12و) ب(8 الفقرتان(مختلف المستويات 
العمل اإلقليمية لبناء القدرات بما يشمل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة للتنـوع   

كـون  : أغـواي ، وتعزيز مبـادئ  )البيولوجي، واإلبالغ الوطني، والمناطق المحمية
) EIA(هية الطوعية المتعلقة بتقيـيم األثـر البيئـي    والمبادئ التوجي ، وتعزيزالتوجيهية

آالف  x 10 3، في المناطق البحرية والسـاحلية ) SEA(والتقييمات البيئية االستراتيجية 
؛ 2014آالف دوالر أمريكـي فـي عـام     x 10 4و 2013دوالر أمريكي في عـام  
والر آالف د 10و 2013ألف دوالر أمريكي في عـام   15: وتكاليف سفر الموظفين 

 )2014أمريكي في عام 

إلدماج اعتبارات التنوع  الفرعي اإلقليميالوطني و يينعلى المستو تعزيز القدرات :النواتج المتوخاة
  اآلثار والمخاطر اتالبيولوجي في عمليات التخطيط وكذلك تقييم

  )GBO-4(الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة توقعات التنوع البيولوجي     - 4
 وتبلّغ اتدعم اتخاذ القراريبق األهداف والمؤشرات على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي وتط

  المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
، )التنـوع البيولـوجي الزراعـي   ( 8/23و 5/5من االتفاقية، والمقرران  14و 7المادتان :  الصالحية
، وتوصـيات  8/2و 7/2، و)وع البيولوجي للغابـات التن( 7/19و 8/8باء؛ والمقررات  6/7والمقرر 

  VII/4 و) األراضي الجافة وشبه الرطبـة (  XII/6الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
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تنـوع البيولـوجي البحـري    ال(  VIII/22 و  VII/5 و ،)التنوع البيولوجي للمياة الداخليـة ( VIII/20 و

 VII/28 و  ،)التنوع البيولوجي الجزري( VIII/1 ؛ و)للجبالع البيولوجي التنو( VII/27 و ،)والساحلي
 IX/1و VIII/14 و VIII/17 ، و)واألحكـام المتصـلة بهـا   ) ي(8المادة ( VIII/5 و ،)المناطق المحمية(
، )نهج النظام اإليكولوجي( IX/7 و،  )للغاباتالتنوع البيولوجي ( IX/5 ؛ و)الزراعيالتنوع البيولوجي (
الموارد الماليـة  ( IX/11 ، و)نشرة توقعات التنوع البيولوجي( IX/10 و ،)الخطة االستراتيجية( IX/9 و

تقيـيم األلفيـة للنظـام    ( IX/15 ،  و)واألحكام المتصـلة بهـا  ) ي(8المادة (  IX/13 و ،)واآللية المالية
يجية للتنـوع البيولـوجي   الخطة االسترات( X/2 و ،)المبادرة العالمية للتصنيف( IX/22 ، و)اإليكولوجي

الطبعة الثالثة من نشرة توقعات التنـوع  ( X/4 ، و)استراتيجية حشد الموارد( X/3 و،  )2011-2020
االسـتراتيجية  ( X/17 ؛ و)إلبـالغ الـوطني  ا( X/10 و ، )األهداف والمؤشـرات ( X/7 ، و)البيولوجي

 X/21 و ،)نوع الجنس( X/19 ؛ و)العامةاالتصال والتثقيف والتوعية ( X/18 و ،)العالمية لحفظ النباتات
التنوع ( X/28 ؛ و)اآللية المالية( X/25 و X/24 ؛ و)السلطات المحلية( X/22 و ،)إشراك قطاع األعمال(

 التنوع البيولوجي( X/30 و ،)التنوع البيولوجي البحري والساحلي( X/29 و ،)للمياه الداخلية البيولوجي
وتغير  التنوع البيولوجي( X/33 و ،)االستخدام المستدام( X/32 ؛ و)ميةالمناطق المح( X/31 و ،)للجبال
 X/39 و) مناطق الجافـة وشـبه الرطبـة   ال( X/35 و ،)الزراعي التنوع البيولوجي( X/34 و ،)المناخ

، وتوصيات الهيئة الفرعيـة  )واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة ( X/42 و ،)المبادرة العالمية للتصنيف(
األنواع ( XV/4 و، )إطار المؤشرات للخطة االستراتيجية( XV/1العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورة 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والصـالت مـع    فعالية(  XVI/1 ، و)الغريبة الغازية
  ،) ت النظم اإليكولوجيـة المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي و خدما

 ،)الجـزري  التنـوع البيولـوجي  (  XVI/3 و ،)النشرة الرابعة لتوقعات التنوع البيولـوجي ( XVI/2 و
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة ( XVI/7 و ،)البحري والساحلي التنوع البيولوجي( XVI/5و

 XVI/11 و ،)يجية العالمية لحفـظ النباتـات  االسترات( XVI/10 و ،)عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
العمـل التعـاوني بشـأن التنـوع     ( XVI/15 و ،)الحـوافز ( XVI/14 و ،)المبادرة العالمية للتصنيف(

والمقـررات المتوقـع صـدورها عـن     ،)البيولوجي والزراعة والغابات، والتنوع البيولوجي والصحة
  .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

   جميع أهداف أيشي: 2020-2011الخطة االستراتيجية  الصلة بأهداف
  :األنشطة/الوسائل

  
    تقديم الدعم للبلدان النامية في نظم الرصد والمؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيـق األهـداف

على المسـتوى  عمل  حلقتا( الوطنية للتنوع البيولوجي الوطنية وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل
 ؛)كل سنة دون اإلقليمي

    تقديم الدعم لوضع مؤشرات إضافية من خالل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي واإلبـالغ مـن
  أيشي والطبعة الرابعة من نشرة توقعات التنوع البيولوجي؛ خالل جواز

 الفريـق  فـي   تطوير نظام رصد التنوع البيولوجي العالمي من خالل المشاركة زيادة المساهمة في
 ،(GEO-BON) رض التابع لشبكة رصد التنوع البيولوجيالمعني برصد األ

 للخطة والميزانية الواردة في الوثيقـة  وفقاً الطبعة الرابعة من نشرة توقعات التنوع البيولوجي إعداد 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/3؛  

يكون  2020-2011مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  إطارإنشاء  :النواتج المتوخاة
تعزيز التنوع  الرامية إلى عن االتجاهات اإلبالغقدرة األطراف على وعلى نطاق واسع؛  وماًمفه

إبالغ آليات  وضعالتنوع البيولوجي من خالل  الرامية إلى تعزيزاالتجاهات  واإلبالغ عنالبيولوجي؛ 
  جديدة
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  اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النبات    - 5
مفيدا لتحقيق التجانس بين المبادرات والبرامج المختلفة في مجال حفـظ   تقدم االستراتيجية العالمية إطارا

  .النبات على المستويين الوطني واإلقليمي من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية
والمقررات ذات الصلة بشأن برامج  ، 10/17؛ و9/3؛ و7/10؛ و6/9؛ و5/10المقررات :  الصالحية

الهيئة الفرعيـة  الصادرة عن  XVI/10ن القطاعات؛ والتوصية العمل المواضيعية والقضايا المشتركة بي
  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

االستراتيجية العالميـة المحدثـة   تتمشى : 2020-2011للتنوع البيولوجي  الصلة الخطة االستراتيجية
تنفيذها على وسائل تمد يعمع الخطة االستراتيجية الجديدة لالتفاقية و بشكل كامل) GSPC(ات لحفظ النبات

  التنفيذ الواردة في الخطة االستراتيجية الجديدة نفسها
  :األنشطة/الوسائل

 دعم اجتماع واحد فـي كـل مـن عـام     (آلية تنسيق مرنة لالستراتيجية،  تعهدخدمة و
 ؛)ألف دوالر لكل واحد منهما 25: 2014و 2013

 اعدة األطراف فـي دمـج   أو إقليمية، ومس/تطوير استراتيجيات وأهداف وطنية و دعم
 ا وبرامجها، وتجميع دراسات الحـاالت اإلفراديـة  األهداف في استراتيجياتها وخططه

 والمعلومات؛

 البرنامج؛ تقييم تنفيذ وفعالية 

 وخصوصا مع الشراكة العالميـة  وتعزيزهالتعاون مع المنظمات المعنية  الحفاظ على ،
 لحفظ النبات؛

  لدولية لحفظ حدائق النباتاتالمنظمة اتنفيذ مذكرة التعاون مع )BGCI(، 

 لبناء القدرات والتدريب في مجال تنفيذ االسـتراتيجية علـى    تنظيم حلقات عمل إقليمية
مـع غيرهـا مـن     بالتتزامن معإلى أقصى حد ممكن، المستويي الوطني واإلقليمي، 

والر ألف د 120: حلقات العمل دون اإلقليمية لبناء القدرات( الصلةحلقات العمل ذات 
 ).2014ألف دوالر في عام  80و 2013أمريكي في عام 

  ذ ي تنفی دم المحرز ف االستراتيجية العالمية المحدثة لحفـظ  استعراض منتصف المدة للتق
ك ) GSPC(ات النباتــ ي ذل ا ف دیم ، بم ات  ملخصتق ن نشرة توقع ة م ي الطبعة الرابع ف

 ؛)ألف دوالر أمريكي لالستشارات 80(التنوع البيولوجي 

 ألف دوالر في كل  25(ات االستراتيجية العالمية لحفظ النبات شطة ومواد أخرى لتنفيذأن
 2014و 2013في كل من عام ألف دوالر  20للمنشورات و 2014و 2013من عام 

 )للسفر

أنشطة االستراتيجية العالمية لحفظ النبات والمشاركة فيها؛ ب تحسين مستوى التوعية :النواتج المتوخاة
ات؛ وتحسین قدرات االستراتیجیة العالمیة المحدثة لحفظ النباتأهداف  من أجل بلوغئج إيجابية نتاتحقيق و

  .الرصد
  المناطق المحمية    - 6

بحيـث    للمناطق المحميـة  وضع نظم وطنية وإقليمية )PoWPA(برنامج عمل المناطق المحمية  يكرس
فعال، وتمتد عند الضرورة عبر الحـدود   لومدارة بشك تكون تشاركية وتمثيلية من الناحية اإليكولوجية

التأكيـد علـى    ومن خـالل . اإلنسان هفي رفا تساهمدمج في استخدامات أخرى لألراضي وتالوطنية، و
األولوية لفعاليـة اإلدارة   منحالمختلفة و وكمةأنواع الحبالتقاسم المنصف للتكاليف والمنافع، واالعتراف 
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 في مجالاألكثر شمولية  لمناطق المحمية يمثل خطة العمل العالميةفإن برنامج عمل امتعددة، الفوائد الو

إطار تعريف  ويمكن اعتباره). المستمرة والفعالةإلدارة ا حديد إلىمن الت(التنفيذ الفعال للمناطق المحمية 
جي وأشادت األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولـو  .ة للمناطق المحمية للعقود القادم" مخطط"أو 

من  11وحيث أن الهدف . بهذا البرنامج الذي يعد أكثر برامج االتفاقية تنفيذاً في مجال المناطق المحمية
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يشمل عناصر برنامج عمل المناطق المحمية، فإن تنفيذ هـذا البرنـامج   

  .من أهداف أيشي واألهداف األخرى 11يساهم بصورة دائمة في تحقيق الهدف 
، المرفق، الفقـرة  3/12؛ والمقرر 13، المرفق، الفقرة 2/9من االتفاقية، والمقرر  8المادة :  الصالحية

؛ )ج(8، المرفـق األول، الفقـرة   4/4، والمقـرر  4/16؛ والمقرر 6، الفقرة 4/15، والمقرر )و(و) أ(
 17و) ح(3فقـرات  ، المرفـق، ال 4/7، والمقرر 3، المرفق، القسم جيم، عنصر البرنامج 4/5والمقرر 

، الفقرة 9/18؛ والمقرر 28و 14و 12و 10، الفقرات 8/24، المرفق؛ والمقرر 7/28؛ والمقرر 52و
ومقـررات   37و 36و 7، الفقـرات  10/31؛ والمقرر 7وباء   22و 20و 17و 16و 15و 10: لفأ

  .قادمة لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
 2و 1 :وأهداف أيشي للتنوع البيولـوجي  2020-2011بيولوجي الخطة االستراتيجية للتنوع البالصلة 

  .20و 15و 14و 12و 11و 10و 5و
  :األنشطة/الوسائل

 ومبـادئ توجيهيـة عـن أفضـل     مواد الدعم التقني مثل مجموعات األدوات،  وضع
 على اإلنترنت؛  وقاعات الدورات، وحدات للتعلم اإللكتروني الممارسات

 ك لمناطق المحمیةلمجتمع العالمي مع ال الواسع النطاق التفاعل من ذل البرنامج ، ومن ض
اللجنة العالمية المعنيـة بالمنـاطق   /تحاد الدولي لحفظ الطبيعةلال األحيائي للجبال التابع

التحـاد  لوالبرنامج العالمي المعني بالمناطق المحمية التـابع  ) IUCN-WCPA(ية المحم
وغيرهـا مـن    الرئيسـية " البنغو"مات ، ومنظالدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

األكاديميـة  األوسـاط  والمجتمعـات األصـلية والمحليـة و    المنظمات غير الحكومية
والمؤسسـات الخيريـة    الـدوائر الصـناعية  و وقطاع األعمـال ومؤسسات البحوث، 

شـراكة   تعزيـز المعنيـة ب نحة الثنائية والمتعددة األطـراف  والجهات الما والحكومات
 ؛عمل المناطق المحميةأصدقاء برنامج 

 طنية لتطـوير شـبكة مخصصـة،    الحفاظ على قنوات االتصال مع نقاط االتصال الو
 جديدة، وفرص التمويل؛ الدوات األمعلومات عن ب اوتزويده

  مسـتويات اإلقليمية ودون اإلقليمية لـدعم التنفيـذ علـى ال   الدعم التقني شبكات تنظيم 
 ؛الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

 من أجل بنـاء  عمل محددة األهداف  إقليمية مع خطةدون  حلقات عمل إقليمية و تنظيم
أرض علـى  تنفيـذ  ال بشـأن بما في ذلك تنسيق الدعم التقني والتمويل المتاح  ،القدرات
 الواقع؛ 

      التفاعل مع مجتمع المانحين لجمع األموال ألنشطة بنـاء القـدرات وكـذلك لطلـب
واإلشراف على العمليات المتعلقـة بهـذه   ) LifeWeb(مبادرة شبكة الحياة  مشاركتها في

  الشبكة؛

      التنسيق واالتصال لتعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيـات اإلقليميـة والعالميـة، وكـذلك
  برنامج عمل المناطق المحمية؛ السياسات واالستراتيجيات الوطنية في تنفيذ

 لتنفيذ الفعال لبرنـامج العمـل   المناطق المحمية وفوائد ا الناجمة عن منافعالنشر القيم و
القتصادات الوطنية، والصحة العامـة، وصـيانة القـيم    على ابشأن المناطق المحمية 
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مـن   11 هدفالاألهداف اإلنمائية لأللفية، وتحقيق تحقيق و ،والتنمية المستدامة ،الثقافية
خرى ذات صلة، والتكيـف مـع تغيـر    األهداف واألالبيولوجي  أهداف أيشي لللتنوع

بين صناع القرار مـن القطاعـات    فيما مناخ والتخفيف من آثاره بغية تعزيز التفاهمال
   .الرئيسية على جميع مستويات الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين

الوكـاالت الرائـدة اإلقليميـة؛     إشـراف ب تقنـي الدعم الب معنية شبكات إقليميةإنشاء  :النواتج المتوخاة
 الذي يسـتهدف دعم الو ؛تنفيذعملية الها من األدوات والموارد الالزمة للتعلم اإللكتروني وغيرلحدات وو

تطوير وصـيانة نظـم إدارة   ب 2020االضطالع مع حلول عام و ؛تنفيذ خطط العمل الوطنية واإلقليمية
بمـا فـي   (األرضية والمناطق البحرية المحمية  للمناطقفعالة وممثلة إيكولوجيا وشاملة وطنية وإقليمية 

  .على أرض الواقع التنفيذ من خالل فعالية) المحمية يةطق المجتمعذلك المنا
  ام اإليكولوجياستعادة النظ    - 7

ات ذات الصلة بشأن برامج العمل من االتفاقية، والمقرر 14و) ج( 9، و)ح(و) و( 8 وادالم:  الصالحية
ستراتيجية لحفظ النباتات، المواضيعية، والمناطق المحمية، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، والخطة اال

، 2020-2011واالستخدام المستدام، ونهج النظام اإليكولوجي، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
ونشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ومقرر االجتماع الحادي عشر لمـؤتمر األطـراف بشـأن    

  ).XV/2لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توصية الهيئة الفرعية ل(استعادة النظام اإليكولوجي 
 7و 1: وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011الصلة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

  .15و 14و 12و 11و 10و 9و
  :األنشطة/الوسائل

 ومبـادئ توجيهيـة عـن أفضـل     مواد الدعم التقني مثل مجموعات األدوات،  وضع
 على اإلنترنت؛  وقاعات الدوراتلتعلم اإللكتروني ، وحدات لالممارسات

 االتحـاد  و المجتمع المعني باستعادة النظـام اإليكولـوجي،  مع  الواسع النطاق التفاعل
الشـراكة العالميـة   و معهد الموارد العالمية،والموارد الطبيعية،  الدولي لحفظ الطبيعة

وغيرها مـن   مداريةلألخشاب ال ، والمنظمة الدولية إلعادة الغابات إلى هيئتها األصلية
غير الحكوميـة والمجتمعـات األصـلية والمحليـة      ذات الصلة والمنظمات المنظمات

 الـدوائر الصـناعية  و وقطـاع األعمـال  األكاديمية ومؤسسات البحـوث،  األوساط و
المعنيـة   والمؤسسات الخيرية والحكومات والجهات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف

 ؛ة النظام اإليكولوجيبدعم استعاد

 التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع  الحفاظ على قنوات االتصال مع نقاط االتصال الوطنية
 جديدة، وفرص التمويل؛ الدوات األمعلومات عن ب ا، وتزويدهالبيولوجي

    مسـتويات تنظيم شبكات الدعم التقني اإلقليمية ودون اإلقليمية لـدعم التنفيـذ علـى ال 
 ؛ن اإلقليمي واإلقليميالوطني ودو

 من أجل بنـاء  عمل محددة األهداف  تنظيم حلقات عمل إقليمية و دون إقليمية مع خطة
أرض علـى  تنفيـذ  ال بشـأن بما في ذلك تنسيق الدعم التقني والتمويل المتاح  ،القدرات
 الواقع؛ 

 ؛التفاعل مع مجتمع المانحين لجمع األموال ألنشطة بناء القدرات  

 واتفاقية  ة المتعلقة بالتنوع البيولوجياالتفاقيبين صال لتعزيز أوجه التآزر التنسيق واالت
األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـأن تغيـر المنـاخ    
واتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة وغيرهـا مـن االتفاقـات البيئيـة المتعـددة      
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استعادة النظام اإليكولوجي، وتجنـب   الرامية إلى تنسيق الجهودو األطراف بغية تعزيز

  االزدواجية؛
الوكـاالت الرائـدة اإلقليميـة؛     إشـراف ب تقنـي الدعم الب معنية شبكات إقليميةإنشاء  :النواتج المتوخاة

 الذي يسـتهدف دعم الو ؛تنفيذعملية اللتعلم اإللكتروني وغيرها من األدوات والموارد الالزمة للحدات وو
  .2020بحلول عام  15و 14و 11ريع االستعادة وتحقيق أهداف أيشي مشاتنفيذ 

  التقييم العلمي    - 8
، والمرفق األول من االتفاقية؛ وجميع المقـررات  بشـأن   25من المادة  2والفقرة  7المادة :  الصالحية

إلبالغ الوطني، برامج العمل المواضيعية، والمناطق المحمية، وكذلك تقييم األلفية للنظام اإليكولوجي، وا
والخطة االستراتيجية ونشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، والمقررات بشأن فعالية الهيئة الفرعية 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والتعاون مع 
  .التنوع البيولوجي و خدمات النظم اإليكولوجية

جميـع  : وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011لصلة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا
  .أهداف أيشي

  :األنشطة/الوسائل
      الهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة      إقامة عالقـة فعالـة ومثمـرة بـين

ي للعلـوم  المنبر الحكـومي الـدول  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي و /والتكنولوجية
ألـف دوالر   20( وجيةوالسياسات في مجال التنوع البيولوجي و خدمات النظم اإليكول

 ؛)لسفر الموظفينكتكاليف  2014و 2013في كل من عام 

 وفقا لمـا قـرره  ها دعم التقييمات العلمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والمشاركة في 
ألف دوالر في كل من عام  60( مؤتمر األطراف وكذلك العمليات األخرى ذات الصلة

 ).لحلقات عمل بناء القدرات في مجال التقييم العلمي 2014و 2013
االتفاقيـة المتعلقـة    فعالة وفي الوقت المناسب لدعم تنفيـذ إتاحة قدرات تقييم علمي  :النواتج المتوخـاة 
  .التقييم العلمي على المستوى الوطني قدراتزيادة و؛ بالتنوع البيولوجي

  تغير المناخ والتنوع البيولوجي    - 9
بين  التآزرالقضايا المشتركة بين القطاعات بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ إلى تعزيز تهدف 

المستدام، وإدماج واستخدامه البيولوجي حفظ التنوع األنشطة الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وأنشطة 
 تصديات والبرامج والخطط الوطنية ذات الصلة في الاعتبارات التنوع البيولوجي في جميع السياس

أدوات لتنفيذ أنشطة حفظ التنوع البيولوجي التي تسهم في التكيف مع تغير المناخ  وضعلتغير المناخ، و
  .والتخفيف من آثاره

   .XVI/9 و  XVI/8 ، والتوصيتان10/33، و9/16، و8/30، و7/15المقررات :  الصالحية
  .أهداف أيشي من 15و 10الهدفان  :الخطة االستراتيجية بأهداف وغايات الصلة

  :األنشطة/الوسائل
  برنامج عمل نيروبي المتعلـق بتـأثيرات    العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار حلقاتتحديد

ونشر هذه المعلومات من  ،وخطط التكيف الوطنية هوالتكيف مع والقابلية للتأثر به تغير المناخ
لمعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها من الوسائل بهدف تعزيـز تبـادل   خالل آلية غرفة تبادل ا

أسـابيع   3: وقـت المـوظفين  (النظام اإليكولـوجي   بشأن النهج القائمة على أساس ارفالمع
آالف دوالر  5من فئة الخدمات العامة، السـفر؛   أسابيع للموظف 4من الفئة الفنية، و لموظفل
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 ؛)أمريكي

  ـ تعزيز قابلية التشغيل البيني لقواة بالكفيلاستكشاف الخيارات ن اعد البيانات التي تديرها األمانت
ال سـيما فـي البلـدان الناميـة     ونهج النظام اإليكولـوجي،   أساس لتعزيز التعاون القائم على

مـن الفئـة الفنيـة،     لموظفأسابيع ل 3: وقت الموظفين( المعرضة بصفة خاصة لتغير المناخ
 ؛)الخدمات العامةمن فئة  للموظف وأسبوع واحد

 التآزر بين تغير المناخ والتنـوع البيولـوجي والتصـحر     بشأن أوجه ثقيفيةتعزيز األنشطة الت
العيش والتنمية من خالل برنامج العمـل بشـأن االتصـال والتثقيـف      وكذلك صالتها بسبل

مـن   أسابيع للموظف 4من الفئة الفنية، و لموظفأسابيع ل 4: وقت الموظفين( والتوعية العامة
آالف دوالر  5: آالف دوالر أمريكـي؛ والمنشـورات   5: فئة الخدمات العامة؛ االستشـارات 

 ؛)أمريكي

  المتعلقة تغير المناخ والدراسات بنمذجة  المعنية برامجوالبناء الوعي والقدرات لدى المنظمات
قـت  و( ، ومبـادرات إدارة البيانـات  هاتالسـيناريو ولتنوع البيولـوجي ،  ل بالنمذجة الجارية

 ؛)من فئة الخدمات العامة للموظف من الفئة الفنية، وأسبوعان لموظفأسابيع ل 3: الموظفين
 الهندسة الجيولوجية والتنوع البيولـوجي، إلـى أمانـات المعاهـدات     ب إحالة التقارير المتعلقة

من الفئة الفنية، وأسبوع واحد  لموظفأسبوع واحد ل: وقت الموظفين( ذات الصلة والمنظمات
 ؛)آالف دوالر أمريكي 10من فئة الخدمات العامة، السفر؛  ظفللمو

  ـ  تجميع المعلومات التي أبلغت عنها األطراف المشار إليها فـي المقـرر   مـن  )ث( 8رة الفق
أسابيع للموظف من  4: وقت الموظفين(من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وإتاحتها 10/33

 ؛)لخدمات العامةأسابيع للموظف من فئة ا 4الفئة الفنية، و
  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخدعوة )IPCC (النظر المتعمـق فـي التنـوع    إلى 

ـ  لدى تناول موضوع البيولوجي  وقـت  (الخـامس  يالهندسة الجيولوجية في تقريرهـا التقييم
أسبوع واحد للموظف من الفئة الفنية، وأسبوع واحد للموظف من فئـة الخـدمات   : الموظفين

 ؛)العامة
 عن اآلثار المحتملة لتقنيات الهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي،  حدثةإعداد معلومات م

االتفاقيـة المتعلقـة    بالنسبة إلـى  المتصلة بالمناخ للهندسة الجيولوجية وعلى اإلطار التنظيمي
بيع للموظـف  أسـا  6أسابيع للموظف من الفئة الفنية، و 6: وقت الموظفين( بالتنوع البيولوجي

آالف  5: ألف دوالر أمريكي؛ والمنشورات 20: والخبير االستشاريمن فئة الخدمات العامة؛ 
 ؛)دوالر أمريكي

  وأصـحاب المصـلحة   [المجتمعات األصلية والمحليـة   آراءعامة عن المزيد من  نظرةإعداد
االجتماعية اآلثار ولهندسة الجيولوجية على التنوع البيولوجي، اآلثار المحتملة ل بشأن] اآلخرين

 4: وقـت المـوظفين  ( ، مع مراعاة االعتبارات الجنسـانية المرتبطة بها واالقتصادية والثقافية
أسابيع للموظف من فئـة الخـدمات العامـة؛ والخبيـر      3أسابيع للموظف من الفئة الفنية، و

: راتألف دوالر أمريكي، والمنشـو  60: آالف دوالر أمريكي، وحلقة العمل 10: االستشاري
 ؛)آالف دوالر أمريكي 5

 القائمة وتنفيذ النهج  وضعل ، حسب االقتضاء،والمنظمات والعمليات ذات الصلة األطراف دعم
 لتخفيف والتكيف من حيث صلتها بالتنوع البيولـوجي من أجل ا على أساس النظام اإليكولوجي

من فئـة الخـدمات   أسابيع للموظف  8أسابيع للموظف من الفئة الفنية، و 8: وقت الموظفين(
ألف دوالر أمريكي،  80: آالف دوالر أمريكي، وحلقة العمل 10: العامة؛ والخبير االستشاري

 ؛)آالف دوالر أمريكي 5: ألف دوالر أمريكي، والمنشورات 20: والسفر
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 المقدمة مـن األطـراف    ت اإلفراديةتجميع وجهات النظر الحالية واإلضافية ودراسات الحاال
أسـابيع   3: وقت المـوظفين ( نوع البيولوجي في األنشطة المتعلقة بتغير المناخبشأن إدماج الت

: أسابيع للموظف من فئة الخدمات العامة؛ والخبير االستشـاري  3للموظف من الفئة الفنية، و
 ؛)آالف دوالر أمريكي 10

 أنشـطة  علـى   معه التكيف من حدتهأدوات لتقييم اآلثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف  إعداد
 6أسابيع للموظف مـن الفئـة الفنيـة، و    6: وقت الموظفين(التقليل منها  و التنوع البيولوجي

 ؛)آالف دوالر أمريكي 10: أسابيع للموظف من فئة الخدمات العامة؛ والخبير االستشاري
 

   :النواتج المتوخاة
 ن مـع هـذه   وومع اجتماع فريق االتصال المشترك والتعـا  ريو اتمع اتفاقي إجراء مناقشات

العمل واألنشطة ذات الصلة في إطار برنامج عمل نيروبي واستكشاف  وتحديد حلقات الجهات
 تعزيز قابلية التشغيل البيني لقواعد البيانات؛الكفيلة بخيارات ال

 بشـأن   ثقيفيـة الت لألنشـطة ) األساليب الشبكية  بما في ذلك من خالل( والتعميمنشر عمليات ال
 ر المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر؛التآزر بين تغي أوجه

  المتعلقـة  تغير المناخ والدراسات نمذجة استخدام آلية تبادل المعلومات لتبادل المعلومات بشأن
 ؛ومبادرات إدارة البيانات، هاتالسيناريوولتنوع البيولوجي ، ل بالنمذجة الجارية

 ـ  ولوجيالتابعين لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البي مشاركة الموظفين ذات  اتفي اجتماعات المنظم
 حالة تقارير عن الهندسة الجيولوجية والتنوع البيولوجي؛إلالصلة 

 الهندسة الجيولوجية؛بالمعلومات المتعلقة  تجميع 

  الهندسة الجيولوجية؛ب المتعلقةتحديث ونشر التقارير 

 تملـة للتنـوع   عمل لجمع آراء المجتمعات األصلية والمحلية بشـأن اآلثـار المح   تنظيم حلقة
 البيولوجي؛

 لتكيـف  ألغـراض ا  لقائمة على أسـاس النظـام اإليكولـوجي   النهج ا بشأنعمل  تنظيم حلقة
 والتخفيف ونشر النتائج؛

  دمج التنوع البيولوجي في األنشطة المتعلقـة  ب فيما يتعلقلقواعد البيانات  البينيإمكانية التشغيل
 بتغير المناخ ؛

  علـى أنشـطة    معه التكيف من حدتهسلبية لتغير المناخ والتخفيف أدوات لتقييم اآلثار الإعداد
 التقليل منها  التنوع البيولوجي و

  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي    - 10
  طلب إلى األمين التنفيذي

  .XV/6 توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية :  الصالحية
 3الهدف االستراتيجي ألـف، الغايتـان   : خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيال بأهداف وغايات الصلة

  .18؛ والهدف االستراتيجي هاء، الغاية 7و 5؛ والهدف االستراتيجي باء ، الغايتان 4و
  :األنشطة/الوسائل

ـ المستدام دعم مبادرات بناء القدرات في إدارة الحياة البرية من أجل االستخدام العرفي - اركة ، مع المش
دوالر أمريكـي؛ سـفر    ألـف  30: االجتماعـات ( الكاملة والفعالة للمجتمعـات األصـلية والمحليـة   

ألـف دوالر؛   60المنشـورات  /ألف دوالر أمريكـي؛ االتصـاالت   60اإلقامة اليومي  بدل/الموظفين
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وقـت  ( آالف دوالر 10بعقـود قصـيرة األجـل     المعينـون  دوالر؛ الموظفون ألف 40االستشارات 
  ؛))أسبوعاً للموظف من فئة الخدمات العامة 12أسبوعاً للموظف من الفئة الفنية، و 12: ينالموظف

 العرفـي المسـتدام  من االتفاقية واالسـتخدام  ) ج(10لروابط بين العمل بشأن المادة مواصلة تطوير ا -
 آالف دوالر؛ 10المنشـورات  /ألـف دوالر أمريكـي؛ االتصـاالت    60: االجتماعات( للحوم الطرائد
وقـت  ( آالف دوالر 10بعقـود قصـيرة األجـل     المعينون دوالر؛ الموظفون آالف 10االستشارات 

  ؛))للموظف من فئة الخدمات العامة أسابيع 4وللموظف من الفئة الفنية، أسابيع  4: الموظفين
ات المنشـور /االتصـاالت ( تيسير تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الحياة البرية المستدامة -

 4أسابيع للموظف من الفئة الفنيـة، و  4: وقت الموظفين( دوالر ألف 30ألف دوالر؛ االستشارات  40
  ؛))أسابيع للموظف من فئة الخدمات العامة

   :النواتج المتوخاة
المسـتدام للحـوم   العرفي اتصاالت بشأن االستخدام ومنتجات  حلقات عمل دون إقليمية لبناء القدرات 3

الحيـاة البريـة   إدارة  نـدوات بشـأن  أخرى، بما في ذلك ة التقنية ومنتجات اتصاالت رائد؛ السلسلالط
  المستدامة

  
  

  صحة اإلنسان التنوع البيولوجي    - 1
  طلبات إلى األمين التنفيذي) 1(

قرارات متوقعة لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، وتوصية الهيئة الفرعية للمشورة :  الصالحية
  .XVI/15 ة والتقنية والتكنولوجية العلمي

و  1الهدف االستراتيجي ألف، الغايـات  : الصلة بأهداف وغايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي
؛ والهدف االستراتيجي جيم، الغايـات  10و 9و 8و 7و 6و 5؛ والهدف االستراتيجي باء، الغايات 4و 2

؛  والهدف االستراتيجي هاء، الغايات 16و 15و 14ت ؛ والهدف االستراتيجي دال، الغايا13و 12و 11
  .19و 18و 17

  :األنشطة/الوسائل
ـ    وكذلك إنشاء فريق اتصال مخصـص  وضع برنامج عمل مشترك  - ة مـع منظمـة الصـحة العالمي
)WHO( خطـة  ال يمكـن أن تقـدمها   لـدعم المسـاهمة التـي    ومبادرات أخرى ذات صلةمنظمات و

دوالر  ألـف  60: االجتماعـات ( أهداف صحة اإلنسان من أجل تحقيق االستراتيجية للتنوع البيولوجي
دوالر؛  ألـف  30آالف دوالر أمريكي؛ االستشـارات   10اإلقامة اليومي  بدل/أمريكي؛ سفر الموظفين

أسبوعاً للموظف مـن   25: وقت الموظفين( آالف دوالر؛ 10بعقود قصيرة األجل  المعينون الموظفون
  ؛))للموظف من فئة الخدمات العامة أسبوعاً 20الفئة الفنية، و

بين التنوع البيولوجي  بالروابط القائمةصلة  علىتطوير المؤشرات التي قد تكون زيادة المساهمة في  -
األطـراف، وتشـجيع    واسـتناداً إلـى آراء  وصحة اإلنسان، وذلك بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة 

 4: وقـت المـوظفين  (عنيين على االستفادة منها األطراف والحكومات األخرى وأصحاب المصلحة الم
  ؛)وأسبوعان للموظف من فئة الخدمات العامةأسابيع للموظف من الفئة الفنية، 

مواصلة عقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات، وذلك بالتعاون مـع منظمـة الصـحة     -
الترابط بين صحة اإلنسان والتنـوع   بشأني زيادة الوع )1: لتحقيق ما يلي العالمية والمنظمات الشريكة

 قضـايا  مساعدة األطراف على التعاون مع القطاعات الصحية الوطنية من أجل إدماج) 2و ،البيولوجي
= ألف دوالر  x 80 4حلقات العمل (الصحية الوطنية  والبرامج التنوع البيولوجي ضمن االستراتيجيات
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آالف  10المنشورات /دوالر؛ االتصاالتألف  30ة اليومي اإلقام بدل/؛ سفر الموظفينألف دوالر 320
إعـداد   دوالر؛ ألف 30بعقود قصيرة األجل  المعينون ألف دوالر؛ الموظفون 20االستشارات  ؛دوالر

أسـبوعاً   40أسبوعاً للموظف من الفئة الفنية، و 40: وقت الموظفين( ألف دوالر 20التقارير والطباعة 
  ؛))عامةللموظف من فئة الخدمات ال

ألـف دوالر؛   40المنشـورات  /االتصـاالت ( تعزيز الترابط بين صحة اإلنسان والتنوع البيولوجي -
ألـف دوالر؛ سـفر    20بعقـود قصـيرة األجـل     المعينـون  ألف دوالر؛ الموظفون 30االستشارات 

الفنيـة،   أسبوعاً للموظف من الفئة 20: وقت الموظفين(آالف دوالر؛  10بدل اإلقامة اليومي /الموظفين
  ؛))أسابيع للموظف من فئة الخدمات العامة 10و
القطاع الصحي من األطراف والحكومات األخـرى   أنشطة التعاون والتنفيذ في جمع المعلومات عن -

وقت ( إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر في هذا الشأن والمنظمات ذات الصلة وتقديم تقرير
  ؛)للموظف من فئة الخدمات العامة أسابيع 6ن الفئة الفنية، وأسابيع للموظف م 4: الموظفين

  :النواتج المتوخاة
السلسلة التقنية أو ما شابه ذلك في لغات األمم المتحدة مع دعـم عـرض بـاور    ( وضع إرشادات تقنية 

لتنـوع البيولـوجي   ل أيشـي  الدعم والمشورة إلى األطراف لتنفيذ أهـداف تقديم و ،)كتيبإعداد بوينت و
ومنتجات االتصـاالت  ) فريق االتصال وتقارير حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات اتارير اجتماعتق(

صحة اإلنسان  في مجال) وغيرهاندوات، وال، ت اإلفراديةالتعلم اإللكتروني، ودراسات الحاال(رى األخ
تصـال  ة العالميـة وفريـق اال  مع منظمـة الصـح   ووضع برنامج عمل مشترك. والتنوع البيولوجي

ذات األخـرى   والمبـادرات  مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة من المنظمات المشترك المخصص
  .الصلة

  

 الوظائف المعتمدة
 

في مجـال   P-4حفظ األنواع الغريبة الغازية؛ موظف برتبة /للمبادرة العالمية للتصنيف P-4موظف برتبة 
التنوع البيولوجي للجبال؛ موظف /لمناطق المحميةا/خارج الموضع الطبيعي/الحفظ في الموضع الطبيعي

وتغير " األنواع المهاجرة"مسائل  ؛)P-5 ستجري ترقيته إلى الرتبة(للتقييمات العلمية والتقنية  P-4برتبة 
ومسـائل نهـج النظـام    .  المناخ هي ضمن مهام مسؤول البرنامج لألراضي الجافة وشـبه الرطبـة  

  للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛  P-4رتبه اإليكولوجي هي ضمن مهام الموظف ب
 G-6برامج برتبة ال شؤون مساعد

 
موارد من خارج 
ــة  الميزانيـــ

 األساسية

 
 BEالصندوق اإلستئماني 

  دوالر أمريكي 8 961 500 :2014-2013   :المجموع
  الموظفون

  دوالر أمريكي 1 217 500 :2013-2014
لمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عـن إزالـة   ل )P2( اًألف 262,5للصحة؛ و) P4( اًألف 403,9(

للرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعـات  ) P2( اًألف 262,5و ؛األحراج وتدهور الغابات
للرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشـرة   )خدمات عامة( اًألف 144,3و العالمية للتنوع البيولوجي؛

  للمناطق المحمية ) خدمات عامة(ألفاً  144؛ و)للتنوع البيولوجي التوقعات العالمية
  مساعدة مؤقتة/بعقود قصيرة األجلمعينون موظفون 

  دوالر أمريكي 90 000 :2013-2014
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لمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمـة  لآالف  10لالستخدام المستدام، و اًألف 20، وللصحة اًألف 60(
  )ر الغاباتعن إزالة األحراج وتدهو

  خبراء استشاريون
  دوالر أمريكي  989 000 :2013-2014

ألفـاً لألنـواع    69فاً لالستخدام المسـتدام، و ال 80لتغير المناخ، و اًألف 30، ومناطق المحميةلل اًألف 60(
ألفاً للرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعـات   430ألفاً للصحة، و 80الغريبة الغازية، و

ألفـاً للمبـادرة العالميـة     25ألفاً للخطة االستراتيجية لحفظ النباتات، و 80المية للتنوع البيولوجي، والع
  )للتصنيف

  اجتماعات
  دوالر أمريكي 605 000 :2013-2014

ألفاً للرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشـرة   75ألفاً للصحة، و 60ألفاً للمناطق المحمية، و 60(
الفـاً السـتعادة    60ألفاً للخطة االستراتيجية لحفظ النباتات، و 50ة للتنوع البيولوجي، والتوقعات العالمي

  )ألفاً لألنواع الغريبة الغازية 240النظام اإليكولوجي، و
  العمل اإلقليميةحلقات 
  دوالر أمريكي 3 870 000 :2013-2014

ألف للخطـة االسـتراتيجية لحفـظ     200ألفاً للتقييمات العلمية، و 80ألف للمناطق المحمية، و 1 000(
 300ألفـاً للصـحة، و   320ألفاً لتغير المناخ، و 130ألفاً للمبادرة العالمية للتصنيف، و 470النباتات، و

لمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالـة األحـراج   لألف  300ألف لالستخدام المستدام، و
  )ألف الستعادة النظام اإليكولوجي 1 000ألفاً لتقييم األثر، و 70و، وتدهور الغابات
  سفر الموظفين

  دوالر أمريكي 450 000 :2013-2014
ألفـاً للتقييمـات    40ألفاً لالستخدام المستدام، و 60ألفاً لتغير المناخ، و 35ألفاً للمناطق المحمية، و 30(

مبـادرة المعـززة لخفـض    لل ألف 100ألفاً للصحة، و 50ألفاً لألنواع الغريبة الغازية، و 20العلمية، و
ألفاً للمبادرة العالمية  40ألفاً لتقييم األثر، و 25و ،االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

  )ألفاً الستعادة النظام اإليكولوجي 30ألفاً للمبادرة العالمية للتصنيف، و 20للتصنيف، و
  الطباعة/إعداد التقارير/منشورات

  دوالر أمريكي 1 740 000 :2013-2014
ألفاً للرصد والمؤشرات والطبعة الرابعـة   360أف لالستخدام المستدام، و 100ألفاً لتغير المناخ، و 20(

ألفـاً   415ألفاً للخطة االستراتيجية لحفظ النباتات، و 40من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، و
لمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمـة عـن   لألفاً  70ألفاً للصحة، و 70لألنواع الغريبة الغازية، و

للمبادرة العالميـة للتصـنيف،    آالف 5ألف للمناطق المحمية، و 600، وإزالة األحراج وتدهور الغابات
 )ألفاً الستعادة النظام اإليكولوجي 60و

  (SEL)المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية     - جيم 

 ةاإلدارة الشامل  )أ(

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

ودعم برامج العمـل مـن أجـل     إدارة وحدة وبرامج عمل المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية
العمـل  و؛ ذات الصلة لهيئات االتفاقيةوتنسيق الدعم ؛ 18و 17و 16و 4و 3و 2تحقيق أهداف أيشي 
التعاون مع منظمات األمم المتحدة  التمثيل الخارجي؛أفرقة العمل وأفرقة الخبراء؛ وكأمين الجتماعات 

تقـديم المشـورة    ذات الصلة والمنظمات الدولية األخرى؛ تحديد القضايا الناشئة في إطار البرنـامج؛ 
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شراف على تنفيذ اتفاق الحكومة المضيفة بـين االتفاقيـة والحكومـة الكنديـة     واإل؛ يينوالدعم القانون
برنامج األمم المتحدة للبيئـة   ائل القانونية واإلدارية بينتفاهم مع مقاطعة كيبيك، وكذلك المسالومذكرة 

 وأمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

ــائج  النتـــ
 :المتوقعة

امـل  اجتماعات مؤتمر األطراف، واللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا، والفريق العتقدم )  1(
الحصـول وتقاسـم    واجتماعات الخبراء بشأن ، وكذلك حلقات العمل)ي(8المخصص المعني بالمادة 

، باإلضافة إلـى المسـؤولية   )ي(8، والمادة والسياحة، واالستخدام المستدام ، ونقل التكنولوجيا،المنافع
  .والوثائق الالزمة لتشغيلها الفعال والسلس الدعموالجبر التعويضي، 

كأمين لالجتماعات؛ واإلشراف علـى   اإلشراف على عمل الشعبة وتقديم القيادة لها؛ والعمل:  الوسائل
إعداد الوثائق؛ والمشاركة في التخطيط لالجتماعات؛ وتنسيق المدخالت المقدمة من البرامج األخـرى؛  

محددة إلى الرؤساء وحشـد أفرقـة    مواضيع والمساعدة في خدمة االجتماعات؛ وتقديم المشورة بشأن
واألعضاء المنتخبين اآلخرين وخصوصـا أثنـاء   لتقديم الدعم الجوهري وخدمات األمانة إلى الرئيس 

  الجلسات والمشاورات
 
  تقديم المشورة والدعم القانونيين لألمانة واالتفاقية وبروتوكوالتها)  2(

اإلشراف على تقديم المشورة والدعم القانونيين بشأن القضايا ذات الصلة بأنشـطة األمانـة   :  الوسائل
لقضـايا القانونيـة ذات الصـلة،    واإلشراف على اسـتعراض ا ها؛ تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالت/تشغيلو
 .، حسب االقتضاءوالدعم القانونيينالمشورة المزيد من إعداد إفادات وآراء قانونية، وتقديم و

 

 (G-5)؛ سكرتيرة (D-1)موظف رئيسي  الوظائف المعتمدة

 :تكاليف الموظفين  -1 الموارد المطلوبة

  أمريكي دوالر 2 420 000:  2014ريكي    دوالر أم 2 074 800:  2013
 :الخبراء االستشاريون  -2

 دوالر أمريكي     20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

 :اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويااجتماعات مكتب   -3

 دوالر أمريكي 35 000:  2014دوالر أمريكي     35 000:  2013

 :)ي(8يق العامل المعني بالمادة اجتماع الفر  -4

 دوالر أمريكي      0:  2014دوالر أمريكي     340 000:  2013

االجتماع األول لمـؤتمر األطـراف   / اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويااالجتماع الثالث   -5
 :)ICNP-3/COP/MOP-1( في البروتوكول العامل كاجتماع لألطراف

  دوالر أمريكي    450 000:  2014ر أمريكي    دوال 450 000:  2013
 :السفر في مهام رسمية  -6

  دوالر أمريكي     60 000:  2014دوالر أمريكي     60 000:  2013
 :المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -7
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 دوالر أمريكي     20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

  

  )الوسائل والنواتج العامة(العمل االجتماعية واالقتصادية والقانونية ة عامة عن برامج  نظر  )ب(
ــة  ــائج المتوقع النت

للمسائل االقتصادية (
واالقتصـــــادية 

 3 )والقانونية ككل

  :الوسائل
 جمع ونشر المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، ضمن وسائل أخرى؛ 
 نية؛استعراض المعلومات ذات الصلة في التقارير الوط 
     ذات تجميع وتلخيص المعلومات من األطراف، والحكومات، والمنظمـات الدوليـة واإلقليميـة

 ة؛الصل
 إعداد وثائق المعلومات األساسية لالجتماعات؛ 
  والحكومـات  ذات الصـلة االتصال مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ،

 مدخالت ذات الصلة في المحافل األخرى؛وغيرها بخصوص التطورات ذات الصلة وتقديم ال
  الخبراء؛ )قوائم(الحفاظ على قائمة 
 وأفضل الممارسات والمعلومات األخرى ذات الصلة؛االت اإلفراديةتجميع دراسات الح ، 
  من أجل إعداد الدراسات، حسب االقتضاء؛ الخبراء االستشاريينإدارة 
  تقديم المشورة إلى الموظفين المعنيين؛ 
 ت في الوثائق ذات الصلة؛وضع مدخال 
 تقديم المشورة والدعم القانونيين. 

 :المتوخاة النواتج
  وتحليالت تجميعيةتقارير 
 جمع ونشر المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والوسائل  وتقارير وورقات تحليلية؛

 األخرى
 تقديم المشورة والدعم القانونيين. 
 

  نالمشورة والدعم القانونيا  )ج(

ــام  عــرض ع
 للمسؤوليات

. تنفيذ االتفاقيـة وبروتوكوالتهـا  /بشأن القضايا المتعلقة بتشغيلتقديم المشورة والدعم القانونيين 
قواعـد األمـم   ) 1( :منها ما يلـي  جملة أموربتقديم المشورة القانونية إلى األمانة فيما يتعلق و

 القضـايا ذات الصـلة  ) 3( ؛وغيرهـا الترتيبات التعاقدية ) 2( ؛المتحدة وإجراءاتها وممارساتها
إفادات وآراء قانونية، لقضايا القانونية ذات الصلة، وإعداد ل عمليات استعراض، وإجراء بالوديع

 .وتقديم المزيد من المشورة والدعم القانونيين، حسب االقتضاء

  والدعم القانونيينتقديم المشورة  النتائج المتوقعة
من بروتوكول قرطاجنـة، والمـادة    31من االتفاقية، والمادة ) قاتوالمرف( 43-1المواد : الصالحية

، 10/11، و10/9، و10/5، و10/2، و10/1األطراف  مقررات مؤتمرمن بروتوكول ناغويا، و 28
   10/45، و10/29، و10/14و

  :الوسائل
 تقديم المشورة والدعم القانونيين لهيئات االتفاقية وبروتوكوالتها 

                                                             
) ي(إلى ) ج(محددة في األقسام من ترد إشارات، حسب الحالة، إلى النتائج والنواتج المتوخاة اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل :  مالحظة   3

 .ويشير القسم األخير أيضا إلى الصالحيات.  أدناه
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 المعقودة في إطار االتفاقية وبروتوكوالتها تنظيم ودعم االجتماعات 

 تقديم المشورة والدعم القانونيين لألمانة 

 إجراء بحوث وتحليالت قانونية 

 استعراض واقتراح سحب مقررات مؤتمر األطراف وعناصر مقررات 

  من الناحية القانونية لتحقيق أهداف  ستعداداالحفز مبادرات بناء القدرات مع الشركاء بشأن
 لتنوع البيولوجي أيشي ل

  :النواتج المتوخاة
 المشورة والدعم القانونيان المقدمان لهيئات االتفاقية وبروتوكوالتها 

 تنظيم ودعم االجتماعات المعقودة في إطار االتفاقية وبروتوكوالتها 

 المشورة والدعم القانونيان المقدمان لألمانة 

 إجراء البحوث والتحليالت القانونية 

 ررات مؤتمر األطراف وعناصر المقرراتاستعراض وسحب مق 

  االستعداد مـن  حفز مبادرات بناء القدرات مع الشركاء إلنتاج أدوات ومبادئ توجيهية لدعم
 الناحية القانونية لتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

 استعراض

ــائف  الوظــ
 المعتمدة

 

) رطاجنة للسـالمة األحيائيـة  من خدماته مع بروتوكول ق%  15يجري تقاسم (مستشار قانوني أقدم 
  P-5برتبة 

 G-6برتبة ) % 50(مساعد برامج الشؤون القانونية 

  استعراض وسحب مقررات مؤتمر األطراف  )د(
 تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة باستعراض وسحب مقرراته عرض عام للمسؤوليات

 النتائج المتوقعة 
 وعاعتماد مجموعة المقررات لكل موض

  9/29، و8/10،و7/33باء،  6/27، و5/20مقررات مؤتمر األطراف : الصالحية
استعراض تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف، وتقديم اقتراحات إلى مؤتمر األطراف فيما  :الوسائل

 .المقررات المتصلة بمواضيع محددة) عناصر(يتعلق بسحب 

ــارج   ــن خ ــوارد م م
 الميزانية األساسية

 ال يوجد

  
  العلمي والتكنولوجي ونقل التكنولوجياالتعاون 

 من االتفاقية؛ 18و  16المادتان (تيسير وتشجيع تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي ونقل التكنولوجيا  عرض عام للمسؤوليات
  ).من أهداف أيشي 19والهدف 

صـدوره  ع من أهداف أيشي؛ والمقرر المتوق 19والهدف  من االتفاقية؛ 18و  16المادتان : الصالحية



UNEP/CBD/COP/11/10/Add.1 
Page 31 
 

 .عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

الوطنية واإلقليمية في مجال التنـوع البيولـوجي،    مراكز التميزإنشاء شبكة لبناء القدرات من     -1 النتائج المتوقعة
وضع نهج متماسك ومتسق ومنسق للتعاون التقني والعلمي، بما في ذلك نقل التكنولوجيـات   غيةوذلك ب

  .أكثر فعالية بصورة االتفاقيةبذات الصلة 

  :الوسائل

  ،الشـبكات   واالستناد إلىاالتصال وتنسيق العمل مع المنظمات والمبادرات الوطنية واإلقليمية
  الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدوليةعلميين أو الشركاء ال اتحاد من قبيل القائمة

  لتعزيـز التعـاون التقنـي     الرائـدة  ليميةمبادرات المواضيعية واإلقليمية ودون اإلقالتطوير
 شبكةالوالعلمي، بالتعاون مع 

  االنتائج

  التعـاون العلمـي والتكنولـوجي   ز لتعزيز مركّإطار  لتكون بمثابةشبكة بناء القدرات إنشاء 
الحتياجـات  ا لتلبيـة  ناسـبة المحلول الالدعم التقني و وفير، بما في ذلك تبصورة أكثر فعالية
 .المحددة لألطراف

من آليـة تبـادل المعلومـات     هاماً جزءاً يشكل لالتفاقية، باعتباره التابع تعزيز الموقع الشبكي    -2  
وتعزيز التعـاون العلمـي والتكنولـوجي     لتيسيردعم أكثر فعالية تقديم من أجل وذلك التابعة لالتفاقية، 

  .ونقل التكنولوجيات ذات الصلة

من أهداف أيشـي؛ والمقـرر المتوقـع     19والهدف  فاقية؛من االت 18و  17و 16المواد  :الصالحية
  .صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

  :الوسائل

  ـ  المتصـلة التكنولوجيـات   والخبرات والمعلومات في مجال ارفالمعتجميع وإتاحة التنوع ب
ولوجيـا  نقـل التكن  أو تنظم أو تشجع يسرتأو التي تدعم والبيولوجي واألنشطة المرتبطة بها 

 ت اإلفراديـة تفاقية، بما في ذلك دراسات الحـاال االب المتصلوالتعاون العلمي والتكنولوجي 
بطريقـة منهجيـة وفـي الوقـت المناسـب       ، وذلكوالممارسات الجيدة والدروس المستفادة

 ؛وباستخدام مدخالتها اإلقليمية والوطنية المشار إليها أعاله مراكز التميزشبكة  وبالتعاون مع
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 آللية غرفة تبادل  التابعة ، ونقاط االتصال الوطنيةالموظفين المسؤولين في األمانةع معاون الت
مات والمبادرات ذات الصلة علـى  المعلومات، واللجنة االستشارية غير الرسمية وكذلك المنظ

 الوطني والدولي من أجل استغالل التآزر المحتمل في تنفيذ الخيـارات واآلليـات   مستويينال
دوليـة لتبـادل المعلومـات ذات    بوابة  تشكل إلنشاء آلية تبادل المعلومات باعتبارها ةالالزم

  .الصلة وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

  لنتائجا

بوابة مركزيـة لتبـادل   باعتبارها تشكل بشكل فعال  وتعهدهاتبادل المعلومات زيادة تحسين آلية غرفة 
 .لمي والتكنولوجيالمعلومات ذات الصلة وتعزيز التعاون الع

احتياجات التكنولوجيـا المقدمـة مـن    تلبية تقييمات والتكنولوجي من خالل  لتقنيتقديم الدعم ا    -3 
  .مناسبةمعلومات التقنية والتكنولوجية بطريقة الللحصول على  المقدمة األطراف والطلبات األخرى

  :الوسائل

 ـ  تجميعها باتصال وثيق  سنىاستخدام المعلومات التي ت ، قـدر   واالضـطالع  كة،بمـع الش
ونقـل   أجل التعاون العلمـي والتكنولـوجي   وتحفيز أو تيسير الشراكات من بتوأمةاإلمكان، 

المواضـيعية   المبـادرات  بوضـع ، حسب االقتضـاء،  االضطالع التكنولوجيا، بما في ذلك
 ؛الرائدة واإلقليمية ودون اإلقليمية

 لنقل التكنولوجيـا والتعـاون العلمـي     قتضاء،، بقدر اإلمكان وحسب االتوأمة أحداث نظيمت
 القائمة؛  أمةأحداث التوالجتماعات الرئيسية أو كجزء من والتكنولوجي، على هامش ا

  بمـا فـي ذلـك التكنولوجيـات     أحدث المعلومات التقنية والتكنولوجية،  بشأنتحديثات إعداد
  غير اإللكترونية؛المنافذ اإلخبارية اإللكترونية وكذلك رسائل ونشرها من خالل ال المتاحة

  لنتائجا

 .أعاله ما ورد تقديم الدعم الفعال على غرار 

وضـع إرشـادات    من خالل، بما في ذلك القطرية دعم منهجيات تقييم االحتياجات التكنولوجية    -4 
   طوعية

ة، وتحديـد  بالتعاون مع شبكة والخبراء المعنيين، استعراض منهجيات تقييم االحتياجات القائم :الوسائل
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تقيـيم االحتياجـات    منهجيـة  أغراض االتفاقية، وإعـداد مشـروع  مع االحتياجات من أجل التكيف 
  التكنولوجية

 وضع منهجية تقييم االحتياجات وتوفيرها: لنتائجا

 %)30(  P-4 برتبة) خبير اقتصادي(موظف برامج   الوظائف المعتمدة

 .P-4 ة الخبير االقتصادي برتبة يندرج موضوع نقل التكنولوجيا ضمن مسؤولية وظيف

  الوظائف الجديدة

مــوارد مــن خــارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
2013-2014  

 دوالر أمريكي     331 900: تكاليف الموظفين

 دوالر أمريكي     40 000: التعاون العلمي والتكنولوجي -االستشارات

   دوالر أمريكي   20 000 :سفر الموظفين

  دوالر أمريكي     50 000 :حلقة العمل اإلقليمية
 دوالر أمريكي     10 000 :منشورات

  
  االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة

ــام  ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

ذات الصلة بشأن التدابير الحافزة والتجـارة والجوانـب   مؤتمر األطراف المساعدة في تنفيذ قرارات 
  )4و 3و 2أهداف أيشي ( تنفيذ أهداف االتفاقيةباالقتصادية األخرى ذات الصلة 

؛ 7/18؛ و6/15؛ و5/15؛ والمقررات 4و 3و 2أهداف أيشي من االتفاقية؛ و 11المادة : الصالحية
 .؛ والمقرر المتوقع صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف10/44؛ و9/6؛ و8/26و

  على المستوى الوطني ال سيماييم والتدابير الحافزة وتعزيز تنفيذ أدوات التق)  1( النتائج المتوقعة

 التدابير الحافزة في إطار االتفاقية، بما في ذلك من خالل مواصلة عقـد ب المتعلقلعمل ادعم  :الوسائل
تحفيز األنشـطة  والتقييم والتدابير الحافزة؛  بشأناإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات  حلقات العمل

المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة على النحـو المتـوخى فـي     المقدم منعم ذات الصلة والد
  مقررات مؤتمر األطراف

بشأن التـدابير الحـافزة؛    تقنيةحلقات عمل إقليمية والمواد المرتبطة بها، وتقارير وتحليالت : لنتائجا
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 .بشأن التدابير الحافزةقاعدة بيانات وأدوات، بما في ذلك الممارسات الجيدة والدروس المستفادة و

 المتصـلة التقييم والتدابير الحافزة في البـرامج المواضـيعية والبـرامج    ب المتعلقدمج العمل )  2( 
  القطاعاتالمشتركة بين  األخرى القضاياب

وتنفيـذ   بشأن وضـع إلى األطراف واألمين التنفيذي والموظفين  االقتصادية المشورة تقديم :الوسائل
مع التركيز على جملة أمـور مـن   (الصلة  يفي العمل ذ وتقديم مدخالتة المختلفة؛ التدابير الحافز

الفقر، وتقييم التنوع  حدةبينها الصالت بين حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام والتخفيف من 
بشـكل شـامل لعـدة     شواغل التنوع البيولـوجي  لدمجستخدام التدابير الحافزة كآلية وا ،البيولوجي

  ).عاتقطا

والممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن التقيـيم والتـدابير    المنهجيات ذات الصلةترد : النتائج
 بالقضايا األخـرى  المتعلقةالبرامج  بشأنبرامج العمل المواضيعية بشكل دقيق في منجزات الحافزة 

  المشتركة بين القطاعات

بـين حفـظ    القائمة الروابط تستكشفت الصلة، من خالل إقامة صالت فعالة مع المنظمات ذا)  3( 
أوجـه التـآزر مـع    تتحقـق  و؛ ينوالتمويل الدولي والتجارةالتنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 

 ؛)والسـيما سياسـات التجـارة   (تركز على السياسات االقتصادية  ات التيتفاقاال/ المنظمات الدولية
  متعددة األطرافالجوانب االقتصادية لتنفيذ االتفاقات البيئية البأوجه التآزر المحتملة المتعلقة تُستغل و

تحليل العالقة بين تحرير التجارة والتنوع البيولوجي والسالمة األحيائية وكذلك عن العالقة  :الوسائل
في إطار االتفاقية؛ االتصال  المتوخاة لياتاآلهداف واألبين أحكام النظام التجاري المتعدد األطراف و

، منظمة التعاون والتنمية في الميـدان االقتصـادي   بما في ذلك( ن مع المنظمات ذات الصلةوالتعاو
، ومنظمـة الصـحة    )UNEP-ETB(وشعبة االقتصاد والتنمية التابعة لبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة   

الحيوانـات   اتفاقية التجارة الدولية بـأنواع  بما في ذلك( االتفاقات البيئية المتعددة األطرافو) العالمية
، واتفاقية رامسار، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشـأن تغيـر   والنباتات البرية المهددة باالنقراض

استكشاف أوجه التآزر الممكنة والدعم المتبـادل بـين أهـداف االتفاقيـة والسياسـات       بغية )المناخ
ـ  والتجارية، وتعزيز أوجه التآزر في المحافل ذات الصلة؛  ـ  نشـر المعلوم وفير ات ذات الصـلة وت

 عمل األخرىالخبرات ذات الصلة لبرامج 

 %)100( G-6مساعد شؤون البرامج برتبة و%) 30(  P-4 برتبة) خبير اقتصادي(موظف برامج  الوظائف المعتمدة
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موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق اإلستئماني 
2013-2014  

 دوالر أمريكي     30 000: االستشارات

 دوالر أمريكي     20 000: سفر الموظفين

  دوالر أمريكي     450 000: حلقات العمل اإلقليمية أو دون اإلقليمية
 دوالر أمريكي     5 000: منشورات

  
  الحصول وتقاسم المنافع ناغويا بشأن بروتوكول

  اإلدارة الشاملة  )أ(

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

مـن أهـداف    16الهـدف  . (ل وتقاسم المنافعحصوبشأن ال تنفيذ برنامج العمل في إطار البروتوكول
 )أيشي

 

من االتفاقية؛  19و 16و 15و 1البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ المواد : الصالحية  :النتائج المتوقعة
، 7/19، و6/24، و5/26، و4/8، و3/17، و3/16، و3/15، و2/11، و2/4والمقررات 

 المتوقع صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، والمقرر 10/1، و9/12، و8/4و

 لالجتماعات؛ اإلشراف  والعمل كأمينوإدارة وتوفير القيادة لعمل الوحدة؛  ،اإلشراف: الوسائل
من البرامج  المقدمة وتنسيق المدخالت لالجتماعات؛وثائق، والمشاركة في التخطيط العلى إعداد 
وتقديم المشورة بشأن مواضيع محددة إلى الرؤساء ماعات، المساعدة في خدمة االجتواألخرى؛ 

وحشد أفرقة لتقديم الدعم الجوهري وخدمات األمانة إلى الرئيس واألعضاء المنتخبين اآلخرين 
 .وخصوصا أثناء الجلسات والمشاورات

  البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع  )ب(

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

مـن أهـداف    16الهـدف  . (ار البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافعتنفيذ برنامج العمل في إط
 )أيشي

 الحصول وتقاسم المنافع بشأن تعزيز وتيسير التنفيذ الفعال للبروتوكول  :النتائج المتوقعة

 من االتفاقية؛  19و 16و 15و 1البروتوكول بشأن الحصول وتقاسم المنافع؛ المواد : الصالحية
، 7/19، و6/24، و5/26، و4/8، و3/17، و3/16، و3/15، و2/11، و2/4والمقررات 

 ، والمقرر المتوقع صدوره عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف10/1، و9/12، و8/4و

 الوسائل: 

  -  لبروتوكول؛لتقديم الدعم لعمل للجنة الحكومية الدولية 

  - منافع؛إجراء بحوث وعمل تحليلي بشأن القضايا المتصلة بالحصول وتقاسم ال 
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  - ةالمرحلة التجريبية لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع المنشأ وتعهدوإنشاء  إعداد 
المعلومات  أدوات النشر اإللكتروني وتقاسم بموجب البروتوكول، بما في ذلك تطوير وصيانة

 ؛غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافعالتابعة ل

  - الدولي واإلقليمي والوطني؛ مستوياتول وتقاسم المنافع على المتابعة التطورات بشأن الحص 

  -  بما في ذلك من خالل هوتنفيذ البروتوكولعلى تصديق البناء القدرات لدعم خطة عمل تنفيذ ،
إقليمية عقد حلقات عمل أدوات بناء القدرات لمساعدة األطراف على تنفيذ البروتوكول و إعداد

 .إقليمية لبناء القدراتودون 

  -  تنفيذ أنشطة التوعية من أجل الوصول إلى صناع القرار وأصحاب المصلحة المعنيين بغية
 بروتوكولالتعزيز التصديق المبكر على 

  - المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات و اتالتصال والتعاون مع ممثلي الحكوما
 وتقاسم المنافع وتنفيذه؛بشأن الحصول البروتوكول  التصديق علىدعم  فياألخرى ذات الصلة 

  -  الجتماع األول لمؤتمر األطراف العامل ما بين الدورات استعدادا لفي فترة تنظيم أنشطة
عمل العالقة المنصوص عليها في خطة  لمعالجة القضايا كاجتماع لألطراف في البروتوكول 

 )، المرفق الثاني10/1المقرر (الحكومية الدولية اللجنة 

 :ةالوظائف المعتمد
 

  P-5 برتبة ) الحصول وتقاسم المنافع(موظف برامج رئيسي 

 P-3 موظف برامج برتبة  

  مساعدان لشؤون البرامج في مجال الحصول وتقاسم المنافع من رتبة الخدمات العامة

الوظائف الجديـدة  
 المطلوبة

  )التوعية وبناء القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع(P-3 موظف برامج برتبة 

غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسـم  (في مجال الحصول وتقاسم المنافع  P-3 موظف برامج برتبة 
  )المنافع

  )غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع(  P-2موظف مساعد لشؤون البرامج برتبة

 )عغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المناف(مساعد لشؤون البرامج من رتبة الخدمات العامة 

موارد من خـارج  
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 1 137 500: 2013-2014

مولته إسبانيا ( P-2موظف مساعد لشؤون البرامج برتبة  دوالر أمريكي 262 500: تكاليف الموظفين
 )2014-2013للفترة 

 دوالر أمريكي 100 000: عقود من الباطن/خبراء استشاريون

 )الوحدات المتعلقة بحلقات العمل على سبيل المثال(د أدوات بناء القدرات إعدا

   دوالر أمريكي 100 000: 2013

 دوالر أمريكي 255 000) 3: (اجتماعات الخبراء
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 دوالر أمريكي 115 000: 2014    )    1( دوالر أمريكي 80 000: 2013

وتقاسم المنافع للجنة االستشارية غيـر   المرحلة التجريبية آللية غرفة تبادل المعلومات للحصول
 الرسمية

   )1(دوالر أمريكي  60 000: 2013

 دوالر أمريكي 120 000: سفر الموظفين

 ) إحاطات إعالمية بشأن بروتوكول ناغويا واألحداث ذات الصلة(تعزيز بروتوكول ناغويا 

     دوالر أمريكي  60 000: 2014    دوالر أمريكي  60 000: 2013

 دوالر أمريكي 480 000ات العمل اإلقليمية حلق

 حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية لبناء القدرات 6

وثالث حلقات عمل فـي عـام    2013ثالث حلقات عمل في عام  –) ألف لكل واحدة منها 80(
2014 

 BZالصندوق االستئماني 

  سفر المشاركين

  دوالر  600 000: 2013)    1( اغويااللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناالجتماع الثالث 
ــول                  ــي البروتوك ــراف ف ــاع لألط ــل كاجتم ــراف العام ــؤتمر األط ــاع األول لم االجتم

 دوالر 600 000:   2014

  )واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة (المعارف التقليدية  )ح(

ــام  عــــرض عــ
 للمسؤوليات

واألحكام المتصلة ) ي(8المادة (والممارسات التقليدية  تواالبتكاراتنفيذ برنامج العمل بشأن المعارف 
 .من أهداف أيشي 18كمساهمة في تحقيق الهدف ) بها

 .تمكين المجتمعات األصلية والمحلية من االتصال والمشاركة في المناقشات المتعلقة باالتفاقية )1( المتوقعةالنتائج 

 18المصلحة في تنفيذ وتحقيق الهدف دعم األمانة لألطراف وللجنة الحكومية الدولية وأصحاب  )2(
 .من أهداف أيشي

مـن   4-18و  2-17و ) ج(10وال سـيما المـواد    ،واألحكام المتصلة بها) ي(8المواد :  الصالحية
بشأن برنامج العمل المـنقح المتعـدد السـنوات؛     10/43، والمقرر 4/9و 3/14 المقرريناالتفاقية؛ و

  .10/42و 10/41و 10/40وكذلك المقررات 
واألحكـام المتصـلة   ) ي(8خدمة اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالمادة   :الوسائل

ومنظماتهـا،   ذوي الصـلة،  المجتمعات األصلية والمحلية المعنيـة ممثلي بها؛ والتنسيق واالتصال مع 
، ومنتدى األمـم  الويبوذات الصلة، بما في ذلك  الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى والمنظمات

ومنظمـة   المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصلية، والفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة، 
الفريق المشترك بين الوكاالت لدعم قضايا الشعوب واألعضاء اآلخرين في  ،، واليونسكوالعمل الدولية

 يسـير ة الصندوق الطوعي المنشـأ لت إدارواألطراف ومؤسسات التمويل ذات الصلة؛  وكذلك؛ األصلية
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تعزيـز  و مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في عمل االتفاقية للتشجيع على المشـاركة الفعالـة؛  
السـلوك  لقواعد ري  :ومدونة تكاريهوايكون التوجيهية : أغواي مبادئ المعايير المعتمدة بما في ذلك

النظم الفريدة وإصالح القـوانين لحمايـة وتعزيـز    إجراء المزيد من البحوث بشأن فعالية واألخالقي؛ 
المتصـلة  واألحكـام  ) ج( 10و ) ي(8 شأن المـادتين ببناء القدرات ل وحلقات عملالمعارف التقليدية، 

ومواصلة تطوير الصـفحة اإللكترونيـة للمـادة    ، على النحو المطلوببروتوكول ناغويا  وكذلك، امبه
، هحيز النفاذ وتنفيـذ  بروتوكول ناغويا الدعم لدخولوتقديم ؛ ةوبوابة معلومات المعارف التقليدي) ي(8

بما في ذلك تنفيـذ وبنـاء القـدرات،     المرتبطة به،التقليدية  المتعلقة بالمعارف القضايا وال سيما بشأن
  المؤشرات على النحو المطلوب ومواصلة العمل بشأن

 
عمل المواضيعية األخـرى فـي إطـار    إدراج المهام ذات الصلة من برنامج العمل في برامج ال) 2( 

   .االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
، 4/9، 3/14مـن االتفاقيـة؛و المقـررات     4-18و  2-17، )ج(10، )ي(8المـواد    :صالحيةال

بشأن برنامج العمل المنقح المتعـدد السـنوات؛ وكـذلك     10/43، والمقرر 4/9و 3/14والمقررين 
  .10/42و 10/41و 10/40المقررات 

التشاور مع الموظفين ذوي الصلة، وتحليل التقارير الوطنية والوثائق المتعلقة بالتقدم الـذي    :الوسائل
أهداف أيشي؛ وتقـديم المشـورة بشـأن    /أحرزته األطراف في كل مجال من المجاالت المواضيعية

اعـات األفرقـة   مشاركة المجتمعات األصلية والمحلية في اجتماعات االتفاقية، بما في ذلك فـي اجتم 
 المخصصة من الخبراء التقنيين

  )المعارف التقليدية(  P-4موظف برامج برتبة  :الوظائف المعتمدة

 G-7برتبة مساعد لشؤون البرامج  

الموارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 1 145 000: 2013-2014
 

، وموظف دعم لغـوي   P-2موظف برامج مساعد برتبة أمريكي دوالر 406 800: تكاليف الموظفين
 )إسبانية(من فئة الخدمات العامة 

  دوالر أمريكي 90 000: خبراء استشاريون
ألف ألنشطة االتصـال   30المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، و 12و 10و 7ألف لدراسة المهام  30(

ج؛ 10/ي8آالف لممارسات المادتين  10ترونية، وآالف لآلليات اإللك 10والتثقيف والتوعية العامة، و
 ) )ILC tourism w/s( المجتمعات األصلية والمحليةفي  اإلجمالية آالف للسياحة 10و

 ألف دوالر أمريكي 20 000: سفر الموظفين

 ألف دوالر أمريكي 390 000: االجتماعات
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- ألف للمؤشرات 80ألف للمؤشرات، و 160ألف للنظم الفريدة، و 80(اجتماعات الخبراء 
 )منتدى األمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب األصليةألف لتوصيات  70التوجهات، و/الحالة

 دوالر أمريكي 600 000حلقات العمل 

بمـا  ( 15والمادة  10والمادة ) ي(8حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات بشأن المادة 
 )في ذلك بروتوكول ناغويا

 ألف دوالر أمريكي      240 000: 2014ألف دوالر أمريكي      240 000: 2013

 حلقات عمل إقليمية لمشغلي السياحة في المجتمعات األصلية والمحلية

 ألف دوالر أمريكي      60 000: 2014ألف دوالر أمريكي      60 000: 2013

 دوالر أمريكي 45 000: المنشورات

آالف ألنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة،  10نية بشأن النظم الفريدة، وألف للسلسلة التق 25( 
 ).12و 10و 7آالف إلجراء الدراسات بشأن المهام  10و

 المؤشرات

موارد لمساعدة الوكاالت الشريكة، وال سيما اليونسـكو فيمـا يتعلـق بإنتـاج وعـرض البيانـات       
 .18 مؤشرات الهدفبواإلحصاءات المتعلقة 

 VBاالستئماني دوق الصن

 الصندوق االستئماني لمشاركة الشعوب األصلية والمحلية في االجتماعات المعقودة في إطار االتفاقية

      ألف دوالر أمريكي 300 000: 2014     ألف دوالر أمريكي 200 000: 2013
 

  التعاون بشأن أوجه الترابط بين التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي

  )أمانة االتفاقية واليونسكو(مل المشترك المتعلق بالتنوع البيولوجي والثقافي برنامج الع
ببرنامج العمل المشترك بين اليونسكو وأمانة اتفاقية التنوع  10/20من المقرر  16رحب مؤتمر األطراف في الفقرة 

مي بأوجه الترابط القائمة بين التنوع البيولوجي، كآلية تنسيق مفيدة للمضي قدماً في تنفيذ االتفاقية وتعميق الوعي العال
األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين إلى المساهمة في تنفيذ برنامج العمل هذا ودعمه  دعاالبيولوجي والثقافي، و

  )18و 17و 14و 13و 11و 1أهداف أيشي (

ــام  عــــرض عــ
 لمسؤولياتل

وجي والثقافي لتحديد الصالت القائمة بين المضي قدماً ببرنامج العمل المشترك المتعلق بالتنوع البيول
 18و 17و 14و 13و 11و 1التنوع البيولوجي والتنوع الثقافي لدعم أهداف أيشي ذات الصلة 

الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي  دمجلقيمة المضافة من باتوثيق ورفع مستوى الوعي  -أ النتائج المتوقعة
واألحكام داف الثالثة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، هداف أيشي، وتنفيذ األهأفي تحقيق 

  التنوع الثقافي؛  التي تتناولاتفاقيات اليونسكو  المتصلة بذلك في
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كمواد مرجعية األمثلة الجيدة وقصص النجاح  واإلبالغ عنتجميع الموارد المتاحة ذات الصلة  - ب
  ؛ماسهلة االستخد

سات والخبراء والممارسين والمجتمعات المحلية والشعوب السيا واضعيتعزيز الحوار بين  - ج
 بين التنوع البيولوجي والثقافي؛ بشأن الصالتاألصلية 

بين التنوع  صالتلدمج ال األدوات وواضعي السياسات بأفضل اتالقرارتزويد صناع  - د
ية المستدامة التنم الالزمة لمعالجة مسألة ستراتيجياتاالوتنفيذ  وضعالبيولوجي والثقافي في 

  ية؛الرئيس االجتماعية واالقتصاديةوالبيئية  ومواجهة التحديات

 رعاية إنشاء الشراكة العالمية للتنوع البيولوجي والثقافي - ه

 10/20من المقرر  16الفقرة : الصالحية

 )2014-2013: (الوسائل

  ؛ البرنامج المشتركتطوير الهوية البصرية للبرنامج المشترك ووضع الصيغة النهائية لكتيب  -أ

  .بين التنوع البيولوجي والثقافي بشأن الصالتنترنت على اإل العالمي منتدى المعارفإطالق  - ب

 .بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي ةعالمياإل اتموجزالسلسلة ل طالق المحتملاإل - ج

الضوء على  بحيث تسلطمناسبات رفيعة المستوى، حداث جانبية أخرى في تنظيم الشركاء أل - د
بين التنوع البيولوجي والثقافي وتقديم وتعزيز البرنامج المشترك في االجتماعات الرئيسية  صالتال

  والمؤتمرات الدولية القادمة؛

  ؛دليل لواضعي السياساتإعداد  - ه

 اعتماد موارد تتضمن صحائف وقائع ومواد ترويجية – و

  

 يتولى مسؤوليات هذا العمل) المعارف التقليلدية( P-4ة موظف برامج برتب الوظائف المعتمدة

 G-7مساعد لشؤون البرامج برتبة 

الموارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 152 000: 2013-2014
 

  دوالر أمريكي 37 000: خبراء استشاريون
ة النهائية للكتيب المتعلق بالبرنامج المشـترك  وضع الهوية البصرية للبرنامج المشترك ووضع الصيغ
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  )دوالر أمريكي 12 000 -2013(
  .بين التنوع البيولوجي والثقافي بشأن الصالتإطالق منتدى المعارف العالمي على اإلنترنت 

نشاط ومنتجـات الصـفحة   (دوالر أمريكي  10 000 -2014دوالر أمريكي    15 000 -2013
 )الشبكية

  ألف دوالر أمريكي 20 000: سفر الموظفين
بـين   صـالت الضوء علـى ال  وتسلطالشركاء  ينظمها رفيعة المستوىالأحداث جانبية في المناسبات 

التنوع البيولوجي والثقافي وتقدم وتعزز البرنامج المشترك في االجتماعـات والمـؤتمرات الدوليـة    
 الرئيسية ؛

 ألف دوالر أمريكي 95 000: المنشورات

 بشأن الصالت بين التنوع البيولوجي والثقافي ةعالميإلا اتموجزالسلسلة 

 دوالر أمريكي    20 000 -2013

 دليل لواضعي السياسات

 )التوزيع والترويج(دوالر أمريكي  10 000 -2014دوالر أمريكي    25 000 -2013

 موارد تتضمن صحائف وقائع ومواد ترويجية

 ر أمريكي دوال 20 000 -2014دوالر أمريكي    20 000 -2013

  التنفيذ على المستويين دون الوطني والمحلي، والتنوع البيولوجي الجزري، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والسياحة

ــام  ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

بـرامج   تنفيذ خطة العمل بشأن الحكومات دون الوطنية والمدن والسلطات المحلية األخرى في جميع
وتنسيق األنشطة وتنظـيم األحـداث    ،والقضايا التي تتناولها ع البيولوجياالتفاقية المتعلقة بالتنوعمل 

تنفيـذ  . لتنـوع البيولـوجي  في مجال االعالمية بشأن العمل دون الوطني والمحلي  لشراكةالمتعلقة با
 النامية البلدانبين  فيما ، ودعم التعاون التقني والعلميالجزري التنوع البيولوجيبرنامج العمل بشأن 

 المقـررات المتعلقـة  ، ومواصلة تنفيـذ  )فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثيالتعاون ( افاألطر
 1هـداف  األ( القضايا والتطورات ذات الصـلة ومواضيع بسائر ال برامج العمل هذه وربطالسياحة، ب
 )20و 17و 5و 4و 2و

الـوطني   مسـتويين حلية ودون الوطنية على اللحكومات المالمتعلقة باتنفيذ خطة العمل  -1لنتيجة ا النتائج المتوقعة
وتعمـل  . سياسـاتية مبادئ توجيهية وأدوات ب المدعومة والياتمن خالل شبكات المدن وال واإلقليمي

مـع لجانهـا    يلتنـوع البيولـوج  في مجـال ا لشراكة العالمية بشأن العمل دون الوطني والمحلي ا
 ).واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية ،والياتال/والمناطق ،المدن( تنفيذخطط  4االستشارية و

، )137-134الفقـرات  ( 20+ مـؤتمر ريـو  و، )التنفيذ دون الوطني( 10/22المقرر  :الصالحية
، المـدن  )ج(3الفقـرة  ( XVCI/3توصية اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجيـة   و

 ).والجزر
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المواضيعية الشبكة أو ) MEDIVERCITIES(الجغرافية  دعم للشبكة/سوم متحركةر: األنشطة/الوسائل
)MARITIN ( ،تنظيم مؤتمري قمة للمدن فـي االجتمـاعين   والتابعة للسلطات دون الوطنية والمحلية

العمل والسياسات والتقيـيم العلمـي   الحادي عشر والثاني عشر لمؤتمر األطراف، ونشر إصدرات 
جتماعات الشراكة العالمية ولجانها االستشارية، وإشـراك  التنوع البيولوجي، ودعم او لتوقعات المدن

شبكة الحكومات ، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية( وتقديم الدعم للشركاء الجزرية، المدن 
موئـل األمـم   (برنامج األمم المتحدة للمسـتوطنات البشـرية   و ،اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة

 .لمشاريعفي تنفيذ ا)  )المتحدة

نشر األدوات السياساتية والتقييمات العلميـة لنشـرة توقعـات المـدن والتنـوع       :النواتج المتوخاة
"  MARITIN"، ونجاح مـؤتمرات القمـة المتعلقـة بالمـدن، تشـغيل شـبكتي       )CBO( البيولوجي

 يـة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحل ، وإطالق مشروعين على األقل مع"MEDIVERCITIES"و
، ومبـادرة النقـاط السـاخنة،    "URBIS "شبكة ( شبكة الحكومات اإلقليمية من أجل التنمية المستدامةو

، بما فـي ذلـك المـدن    ) الحكومات اإلقليمية من أجل التنمية المستدامة والفريق العامل التابع لشبكة
  .الجزرية

 واستعراضـه المتعمـق   )PoWIB( رد برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي الجـزري ي: 2النتيجة 
)IDR( االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي  في)NBSAPs ( لألطراف ذات

التكيف مع تغير المنـاخ  ( 21/9 المقرر األولويات المحددة في بشأنالصلة، وينفذ على وجه التحديد 
التنمية والقضاء على الفقر، وريبة الغازية، ، ومكافحة األنواع الغالنظام اإليكولوجي على أساس القائم

يبـرز  و . )في مجال الحصول وتقاسـم المنـافع  وبناء القدرات  ،وشبكات المناطق المحمية البحرية
للجزر الذي يعقد في االجتماع الحادي عشر لمـؤتمر األطـراف اإلنجـازات ويحـدد     مؤتمر القمة 

  ). GLISPA( الجزرب المعنيةالعالمية  للشراكة الخطوات المقبلة

وتوصية اللجنة الفرعية للمشورة العلميـة والتقنيـة   ، 9/21، و9/23، و8/11المقررات  :الصالحية
 ")استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل: التنوع البحري الجزري("  XVI/3والتكنولوجية

 صـدار عاون وإلتبادل والتلكمنبر  وتعزيزها الشراكة العالمية للجزر نطاق توسيع: األنشطة/الوسائل
المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي   الجوانب المنشورات، ودعم األطراف في تنفيذ هذا البرنامج، وال سيما 

تغير المناخ مع والتكيف  ،البحري والساحلي، والسياحة، واألنواع الغريبة الغازية، والمناطق المحمية
األنـواع   مكافحـة بشـأن  ) لحلقات عم األولى في سلسلة(تنظيم حلقة عمل و. من حدته والتخفيف

  .لدول الجزرية الصغيرة الناميةا لصالح) الحفظ الجزريمع (الغريبة الغازية 

االستعراض المتعمق لبرنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري لخص لنتائج منشر  :النواتج المتوخاة
عـن   ات، واإلعالناع الحادي عشر لمؤتمر األطرافونجاح مؤتمر القمة المتعلق بالجزر في االجتم

بشأن الجزر، وتقرير حلقة العمل للدول الجزريـة الصـغيرة   في الشراكة العالمية  لمشاريع الجديدةا
     .األنواع الغريبة الغازيةالنامية في مجال مكافحة 
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ل البيولوجي الجـزري مـع   أديرت األنشطة المتصلة ببرنامج عمل التنوع : مالحظة رامج عم ب
 ).STTM( المسائل العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة

متعددة السنوات من أجل التعاون فيما بين بلدان الجنـوب بشـأن   ال العمل دعم تنفيذ خطة: 3النتيجة  
د واالحتياجات المحددة على الصـعي  والقدرات التنوع البيولوجي من أجل التنمية في سياق األولويات

بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كجزء من نهج متماسك ومتسـق   فيما الوطني، وتعزيز التعاون
 .ومنسق للتعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات

، والتوصـية  9/23من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والمقـرر   18و 17المادتان  :الصالحية
 ).WGRI(لمعني باستعراض التنفيذ الصادرة عن الفريق العامل ا 4/8

التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعـاون  االستناد إلى حلقة عمل إنشيون بشأن : األنشطة/الوسائل
مع اليونيب، والوحدة المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنـوب والتابعـة لبرنـامج األمـم المتحـدة      

شطة بناء القدرات الالزمة لتعزيز شـبكة مراكـز   في نيروبي لتحديد أن 77 ومجموعة الـاإلنمائي، 
الصادرة عن الفريق العامل المعني باسـتعراض   4/1التوصية االمتياز، والتي طلبتها األطراف في 

  .التنفيذ

بالتعـاون  مشروع مع مركزي اليونيب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعنيـين   :النواتج المتوخاة
الصادرة عن الفريق العامل المعنـي   4/1التوصية من  13جابة للفقرة فيما بين بلدان الجنوب لالست

يطلب إلى األمين التنفيذي أن يقوم بعملية إلنشاء شبكة لمراكز االمتيار الوطنيـة  (" باستعراض التنفيذ
واإلقليمية في مجال التنوع البيولوجي لبناء القدرات لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، في البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نمواً  2011-2020
  ")والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

األدوات ذات بشأن التنـوع البيولـوجي والسـياحة و    لالتفاقية تستخدم المبادئ التوجيهية: 4النتيجة  
الروابط مع غيرها من القضـايا والمواضـيع    قد تعززتالصلة التي وضعتها، على نطاق واسع، و

). المحليـة /مع القطاع الخاص والمجتمعات األصـلية  تصالالمناطق المحمية والجزر واال ن قبيلم(
 .برنامج العمل بشأن المناطق المحمية المتعلقة بالحدائق مساهمة السياحةوتعزز 

، )أ7الفقرة ،)ي(8( 9/13، و8/17، و7/14ات ، والمقررمن االتفاقية 11و 10المادتان  :صالحيةال
من الخطة االستراتيجية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع  18، والهدف )3المناطق المحمية، الفقرة ( 9/26و

 .من هذه الخطة 11والهدف ) بشأن بناء القدرات) ي(8(البيولوجي 

التنوع البيولوجي وشبكة ، وينعزيز المبادئ التوجيهية لالتفاقية، ودليل المستخدمت: األنشطة/الوسائل
شـعبة  مثل منظمـة السـياحة العالميـة، و   ( بالسياحة االتصال مع المؤسسات ذات الصلةو. السياحة

لتعزيـز   )التابعة لليونيب، والشراكة العالمية للسـياحة المسـتدامة   التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد
حلقتي العمل تنظيم  المجتمعات األصلية والمحلية من خالل بناء قدراتو. األدواتمجموعة دام استخ
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القائمـة   سلسلة التكنولوجياتو ،األصلية والتنوع البيولوجي الشعوب سياحةبشأن  الرابعة والخامسة
ة فـي  السياحة في المناطق المحمية، كمساهم امتيازات وإعداد منشور مرجعي بشأن. على اإلنترنت

  .مبتكرة لتمويل أهداف برنامج العمل بشأن المناطق المحميةال السوقية لياتاآل

عقد حلقة عمل تدريبية في االجتماع الحادي عشـر لمـؤتمر األطـراف بشـأن      :النواتج المتوخاة
لمشغلي السياحة فـي المجتمعـات   التنوع البيولوجي  في مجالعلى شبكة اإلنترنت  القائمة دواتاأل

فـي أفريقيـا    للسياحة المتعلقة بالمجتمعـات األصـلية   على األقل ةواحدوتعقد حلقة عمل ، األصلية
 لالتفاقيـة  تطبيق المبادئ التوجيهيـة  بشأنمنشورات إصدار ، و)الفرنكوفونية أو الناطقة باإلنكليزية(

 . في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافوبشأن االمتيازات السياحية 

 ) مسائل العلمية والتقنية والتكنولوجيةمتشارك مع ال( P-4موظف برامج برتبة  :الوظائف المعتمدة

 –) *%25(االستخدام المستدام والسياحة  مجال مساعد لشؤون البرامج من رتبة الخدمات العامة في
  .دعم يقدمه مساعد شؤون البرامج المعني ببرنامج عمل التنوع البيولوجي الجزري

وظيفـة  : مالحظـة . لى المدى الطويل، ويطلب إعادة تخصيص الوقتغير كاف لالحتياجات ع * 
 .قصيرة األجل بتمويل من صندوق اليابان

لموارد من خـارج  ا
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 573 000: 2013-2014

 دوالر أمريكي 100 000 :المساعدة المؤقتة/تكاليف الموظفين

 -التنفيذ دون الـوطني مساعد بعقد قصير األجل في مجال (أمريكي  دوالر 50 000 -2013
 )صندوق اليابان

 -مساعد بعقد قصير األجل في مجال التنفيذ دون الـوطني (دوالر أمريكي  50 000 -2014
 )صندوق اليابان

 دوالر أمريكي 150 000: عقود من الباطن/يونخبراء استشار

 )وع النقاط الساخنةالمدن ومشر(دوالر أمريكي  60 000: 2013

 )متابعة نشرة توقعات المدن والتنوع البيولوجي(دوالر أمريكي  80 000: 2013-2014 

 ) العالمية المعنية بالجزر دعم أدوات االتصاالت في الشراكة(دوالر أمريكي  10 000: 2013
 

 دوالر أمريكي 250 000: حلقات العمل/االجتماعات

قة عمل واحدة بشأن التكنولوجيات القائمة على اإلنترنت حل( دوالر أمريكي 60 000: 2013 
دوالر  100 000: 2014؛ )صندوق اليابان –والسياحة المتعلقة بالمجتمعات األصلية والمحلية 

 ) صندوق اليابان –قمة المدن في كوريا (أمريكي 

نـواع  بشـأن األ  النامية دول الجزرية الصغيرةحلقة عمل لل( دوالر أمريكي 90 000: 2013  
 ،)صندوق اليابان –مع الحفظ الجزري الغريبة الغازية
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 دوالر أمريكي 18 000: سفر الموظفين

السفر للمشاركة في منتدى الموارد العالمي والمعرض العالمي (دوالر أمريكي 80 000: 2013
 اجتماعـات الشـراكة  (دوالر أمريكي  10 000 -2014؛ )صندوق اليابان(بين بلدان الجنون 

 ).صندوق اليابان –لتنوع البيولوجيفي مجال اة بشأن العمل دون الوطني والمحلي العالمي

 ألف دوالر أمريكي 55 000: المنشورات

دراسات حاالت إفرادية بشأن التقييم العلمي للتنوع البيولوجي (دوالر أمريكي  15 000: 2013
  ،))CBO(نشرة توقعات المدن والتنوع البيولوجي الجزري في 

 )دليل لمكافحة األنواع الغريبة الغازية الجزرية(دوالر أمريكي  10 000 

 )مجموعة أدوات االمتيازات السياحية/المناطق المحمية(دوالر أمريكي  30 000: 2014
  

  المجموعات الرئيسيةو التنفيذ والدعم التقني والتوعية  -دال
  اإلدارة الشاملة  )أ(

عـــرض عـــام 
 4لمسؤولياتل

األطـراف فـي تعزيـز تنفيـذ      والمجموعات الرئيسية يذ والدعم التقني والتوعيةالتنف شعبةتدعم 
وتقـود  . وأجزاء من مواد أخرى من االتفاقية 21و 20و 18و 17و 13و 6االتفاقية في سياق المواد 

المادة (هذه الشعبة عمل األمانة في مجال دعم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
؛ والمـوارد  )18المـادة  ) (CHM(؛ وآلية غرفة تبادل المعلومـات  )26المادة (بالغ الوطني ؛ واإل)6

 .التنسيق المشترك بين الوكاالت وتنسيق البرامج؛ و)21و 20المادتان (المالية واآللية المالية 

جتماع الثاني عشر لمؤتمر تقديم توصيات إلى االعقد اجتماعات للفريق العامل المعني بالتنفيذ و) 1( النتائج المتوقعة
 .األطراف

للمساعدة في  حلقات عمل عقدو المبادئ التوجيهية والمواد التدريبيةونشر وتوزيع واألدوات ) 2(
 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية تنقيحإعداد وتنفيذ و

االستراتيجية من  متعلقة بالتنوع البيولوجي وخطتهاحد كبير في تنفيذ االتفاقية ال اإلسهام إلى) 3( 
 .آلية غرفة تبادل المعلومات والتعاون العلمي والتقني من خالل ارفتبادل المع يسير سبلخالل ت

التفاقات ا ةومتابع وتقييم تحليلو رصد حشد الدعم المالي من خالللبناء القدرات الوطنية ) 4(
تفاهم الالموارد ومذكرة  حشدالتفاقية لاوكذلك استراتيجية  21و 20وااللتزامات الواردة في المادتين 

 .لالتفاقية لية الماليةاآلمع 

في التمويل  وتحديد احتياجات ،آللية الماليةا إرشاداتوتنفيذ  لية المالية،فعالية اآل استعراض) 5( 
 .االتفاقية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية إطار

                                                             
  .التي تقدم نظرة عامة عن مسؤوليات رؤساء الشُعب 2انظر الحاشية رقم    4
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في التنمية الوطنية وعمليات القضاء  لالتفاقيةاألهداف الثالثة  عميمية لتتطوير القدرات الوطن) 6(
  .على الفقر

تعزيز و. اإلعالم ائط، بما في ذلك االتصاالت مع وسسسيدارة أنشطة التوعية واالتصال المؤإ) 6( 
 ديموتق. والتثقيف والتوعية العامة وتنسيق تنفيذ برنامج العمل للمبادرة العالمية بشأن االتصال

  .المتحدة للتنوع البيولوجي عقد األممالترويج لو تصالوالدعم لتعزيز اال رشاداتاإل

اإلخبارية  رسائلخالل ال في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية من إشراكهقطاع األعمال و إبالغ) 7(
 .االتفاقية من 16و  )ه( 10للمادة  والكتيبات والمؤتمرات وفقاً

 وضع تاحة إمكانية، إلالشركاء الخارجيينلرئيسيين داخل األمم المتحدة ولعمل مع الشركاء اا) 8(

بالمجتمع إقامة صالت أقوى و ،التنوع البيولوجيب وتوعيتهم األطفال والشباب تثقيفمواد لتعزيز 
 .الخدمة الشبكية/ توفير المواد اإلعالمية/ وضعالمدني و

 في مجالللمعلومات ذات الصلة  مستودعة قامإدارة جميع أنظمة المعلومات واالتصاالت إل) 9( 
 .والشبكة الداخلية التنوع البيولوجي واالتصال العام

 :الوظائف المعتمدة
 

   .G-5؛ وسكرتيرة برتبة  G-6؛ ومساعد لشؤون البرامج برتبة  D-1موظف رئيسي برتبة 

  التنفيذ والدعم التقني الموارد المطلوبة
 :تكاليف الموظفين  - 1

  دوالر أمريكي    1 395 600: 2014دوالر أمريكي     1 365 800:  2013
 :الخبراء االستشاريون  - 2

  دوالر أمريكي    20 000: 2014دوالر أمريكي     20 000:  2013
  : ترجمة الموقع الشبكي لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى لغات األمم المتحدة الست  - 3

  دوالر أمريكي    100 000: 2014ي    دوالر أمريك 100 000:  2013
  :السفر في مهام رسمية  - 4

  دوالر أمريكي    60 000: 2014دوالر أمريكي     60 000:  2013
  :الفريق العامل المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية  - 5

  دوالر أمريكي    340 000: 2014دوالر أمريكي     0:  2013
  :عمل اإلضافيالمساعدة المؤقتة وال  - 5

  دوالر أمريكي    20 000: 2014دوالر أمريكي     20 000:  2013
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 وحدة التوعية والمجموعات الرئيسية

  دوالر أمريكي    1 432 500: 2014دوالر أمريكي     1 401 000:  2013
 :الخبراء االستشاريون  - 2

  دوالر أمريكي    20 000: 2014دوالر أمريكي     20 000:  2013
  :السفر في مهام رسمية  - 3

  دوالر أمريكي    60 000: 2014دوالر أمريكي     60 000:  2013
  :مواد التوعية العامة والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي  - 4

  دوالر أمريكي    90 000: 2014دوالر أمريكي     190 000:  2013
  :إلضافيالمساعدة المؤقتة والعمل ا  - 5

  دوالر أمريكي    20 000: 2014دوالر أمريكي     20 000:  2013
موارد من خـارج  

 الميزانية األساسية
  BZستئماني الصندوق اال

االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة    
)WGRI-5( 

باً إلى جنب مع الهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتقنيـة   جن)  (بلداً 162(مشاركة البلدان النامية 
 )والتكنولوجية

 دوالر أمریكي     300 000:  2014

  ، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتعميم واإلبالغ الوطني2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي (

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

 لوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية وخطة العمل ا

، بما في ذلك تعمـيم التنـوع   2020-2011تعزيز ودعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وتحـديث وتنفيـذ االسـتراتيجيات     عدادبين الوكاالت، وتقديم الدعم إل المشترك البيولوجي، والتعاون
 .ف الوطنية، بما في ذلك األهداللتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية

إدماج تعزيز لتنوع البيولوجي وتحديثها وتنفيذها، ولستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اال إعداد) 1( النتائج المتوقعة
  القطاعية والمشتركة بين القطاعاتوالبرامج والسياسات التنوع البيولوجي في الخطط 

جتماع الحادي عشر لمؤتمر ؛ ومقرر اال10/2و، 9/8، و8/8؛ والمقررات 6المادة  :الصالحية
 .باستعراض التنفيذالصادرة عن الفريق العامل المعني  4/1األطراف الذي يستند إلى التوصية 

إعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنـوع   التي تعترضستعراض العوائق ا :وسائلال
لها، بمـا   دعمالعمل إلعداد برنامج  لهذه االستراتيجيات وخطط المبادئ التوجيهيةالبيولوجي؛ تحديث 

الستراتيجيات وخطط العمل لتشمل المشورة التقنيـة بشـأن   هذه الالمبادئ التوجيهية تحديث : في ذلك
في القطاعات وأهداف أيشي المتعلقة بها  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إدماج 

رة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيـذ؛  الصاد 2/1والعناصر األخرى الناشئة عن التوصية 
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إلى األطراف إلدماج التنوع البيولوجي في ورقات استراتيجية الحد مـن   وتقديم إرشادات ودعم تقني
، واالستراتيجيات الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، واالسـتراتيجيات  CAS، و (PRSPs)الفقر 

برامج تدريب إقليمية ودون إقليميـة مـن شـأنها أن     إعداد وتنفيذى والعمل مع الشركاء علاألخرى؛ 
، وأهداف أيشي المتعلقة بهـا  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تحقيق  يسر سبلت

واألدوات المعدة  المبادئ التوجيهيةمساعدة األطراف على تنفيذ ووتقييم التقدم المحرز واإلبالغ عنه؛ 
األدوات، وحلقات العمل اإلقليمية، والتعاون مـع   مجموعاتمثال، من خالل إعداد (قية في إطار االتفا

اإلقليمية أو اآلليات األخرى لتبادل الخبرات  اتالحوار/حلقات العمل؛ وتعزيز )ةبرامج التدريب القائم
األولويـة  تعميم األهداف ذات الصلة باتفاقية التنوع البيولوجي واألنشـطة ذات  ووالدروس المستفادة؛ 

زيادة االتصال والتنسيق، على و؛ )مع المنظمات اإلقليمية(اإلقليمية العمل في االستراتيجيات وخطط ا
 .المستويين اإلقليمي والوطني، بين نقاط االتصال التابعة لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف

التنوع البيولوجي وخدمات  لبناء القدرات في مجال تعميم عبر العقد اإلقليمية خدمات نشاءإ) 2( 
  النظام اإليكولوجي من أجل الحد من الفقر

الصادرة عن االجتماع الثالث للفريق العامل  3/3، والتوصية 12أ، و10ب، و6مواد ال :الصالحية
االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف  ات؛ ومقرر10/6والمقررات المعني باستعراض التنفيذ، 

 .العامل المعني باستعراض التنفيذ االجتماع الرابع للفريقالصادرة عن  4/1ة الذي يستند إلى التوصي

 :األنشطة/الوسائل

علـى  أعمال فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنميـة  نشر  )أ 
  .يةالتنوع البيولوجي والتنم وبرامج عملياتبالشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين و األطراف

مـن  تيسير عمل فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنميـة    )ب 
القضاء على الفقر والتنميـة فـي    عملية خارطة طريق إلدماج التنوع البيولوجي في أجل إعداد

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
فريق الخبراء المعني بالتنوع البيولوجي من أجل القضاء علـى  الذي أحرزه عن التقدم اإلبالغ   )ج 

  ه في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافالفقر والتنمية للنظر في
القضـاء علـى الفقـر     عملية جمع ونشر أفضل الممارسات بشأن إدماج التنوع البيولوجي في  )د 

  آلية غرفة تبادل المعلوماتوتحقيق التنمية من خالل 
الفقر في إطار الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي     ومؤشرات للتنوع البيولوجي  إعداد  )ه 

  والتقارير الوطنية العمليات األخرى ذات الصلة ،2011-2020
التعاون  مجال توصيات دهرادون وإعالن ناغويا بشأن التنوع البيولوجي فيتيسير ورصد تنفيذ   )و 

  نمائياإل
مـؤتمر  أهداف التنمية المستدامة و وضعفي سياق  ذات الصلة التعاون مع الوكاالت والمنظمات  )ز 

لدمج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي من أجل ) 20+ ريو(األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
األدوات  عـداد عمليـة إ القضاء على الفقر وتحقيق التنمية لتجنب التداخل واالزدواجية وتعزيز 



UNEP/CBD/COP/11/10/Add.1 
Page 49 
 

  والمواد اإلرشادية
بـرامج عمـل االتفاقيـة    لقضاء على الفقر والشواغل اإلنمائية في جميع عملية االتعميم الفعال ل  )ح 

  صلةو المنظمات األخرى ذات ال الثالثاتفاقيات ريو  في إطارو المتعلقة بالتنوع البيولوجي
لتعمـيم التنـوع البيولـوجي     الئمـة حزم تنمية م على وضعمع المنظمات ذات الصلة  العمل  )ط 

األدوات القطاعية والمشـتركة بـين    القضاء على الفقر وإعدادوخدمات النظام اإليكولوجي في 
  القطاعات وأفضل الممارسات ألصحاب المصلحة الرئيسيين

جي تنمية القدرات لدمج القضاء على الفقر والتنمية لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولو  )ي 
شبكة من خالل إنشاء واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  2011-2020

العمليـات  ووالتعاون الثالثي  ،التنوع البيولوجيمجال في  لبناء القدرات إقليميةومراكز امتياز 
  .األخرى ذات الصلة

 :النواتج المتوخاة

   البيولوجي من أجل القضاء على الفقر والتنميةتقارير عن أعمال فريق الخبراء المعني بالتنوع   -1 
القضاء على الفقر والتنمية في سياق الخطـة   عملية خارطة طريق إلدماج التنوع البيولوجي في  -2 

  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تقـديم  النظـام الخـارجي ل  ا في ذلك لية غرفة تبادل المعلومات بمآل تحديث الصفحات الشبكية  -3 

  التفاعل مع الشركاء وأصحاب المصلحةو الحاالت اإلفراديةدراسات 
إلدمـاج التنـوع   ) بما في ذلك حلقات العمل والتعلـيم اإللكترونـي  (التدريب وأدوات االتصال   -4 

مع  القطاعية والمشتركة بين القطاعات والتي وضعت والسياسات البيولوجي في االستراتيجيات
األمن الغذائي، وصـحة  ( وذات الصلة القطاعية والمشتركة بين القطاعاتوالمنظمات وكاالت ال

  ...) اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، ونظم المحاسبة الوطنية،
  في نهاية المطاف لتطبيقهاالفقر والتنوع البيولوجي مؤشرات وعملية   -5 
  التنوع البيولوجي في التعاون اإلنمائي أنبشتنفيذ توصيات دهرادون و رصد بشأننظام   -6 
األخرى ذات الصـلة   والمنظمات الوكاالتو الثالثبين اتفاقيات ريو  منجزاتشبكة مشتركة و  - 7

  عملية التنمية المستدامة  لتحقيق أهداف
 

 بين المشترك لألطراف من المنظمات الشريكة وتعزيز التنسيق المقدم زيادة توفير الدعم التقني) 3( 
 بالوكاالت والتعاون فيما بين بلدان الجنو

إلى  التي تستندلمؤتمر األطراف  العاشراالجتماع  ات؛ ومقرر8/16و، 8/8 المقرران :الصالحية
 .9/8، والمقرر عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ الصادرتين 3/5و 3/1التوصيتين 

برنامج  لألطراف من الوكاالت الشريكة، بما في ذلك المقدم توفير الدعم التقني سبل تيسير  :الوسائل
خرى، والوكاالت الثنائية األحكومية دولية الوكاالت وال األمم المتحدة اإلنمائي واليونيب والفاو

األطراف التي تحتاج إلى المساعدة التقنية مع الجهات المانحة وربط . والمنظمات غير الحكومية
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تعزيز التنسيق فيما بين الوكاالت لتحقيق و. المساعدة التقنيةومويل تال ها تقديموالمنظمات التي يمكن
التفاقيات ريو  ةاالتصال التابع أفرقةمن خالل (السياسات  بين تساقاالالدعم الفعال لتنفيذ وتعزيز 

 .تعزيز التعاون بين بلدان الجنوبو). واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وغيرها من اآلليات
الجهات المسؤولة عن استفادة عملية تنفيذ االتفاقية المتعلقة من  اقاط االتصال الوطنية وغيرهن) 4( 

 بناء القدرات بالتنوع البيولوجي من

إلى  الذي يستندلمؤتمر األطراف  تاسع؛ ومقرر االجتماع ال8/16، و8/8المقرران  :الصالحية
 ض التنفيذعن الفريق العامل المعني باستعرا ةالصادر 2/1 يةالتوص

تيسير تنظيم و. سلسلة من وحدات بناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية إعدادمواصلة   :الوسائل
إلى تبادل الخبرات فيما بين األطراف والوكاالت  التدريب وحلقات العمل لبناء القدرات استناداً

هامش االجتماعات على  تعقدالشريكة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك من خالل حلقات العمل التي 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  هذه األنشطة بالتعاون الوثيق مع ويتعين متابعة .تفاقيةالرئيسية لال

 .واليونيب وغيرهما من الشركاء
لتنوع البيولوجي ل العالمية توقعاتالطبعة الرابعة من نشرة الإجراء استعراض شامل إلعداد ) 5( 

 .لتقارير الوطنية الخامسةلتوجيه إعداد هذه الطبعة وا

عن  الصادرة 3/5لتوصية االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف التي تستند إلى ا مقرر :الصالحية
الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة  XIV/7توصية الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، وال

 العلمية والتقنية والتكنولوجية

 .بمشاركة أصحاب المصلحة إجراء استعراض خارجي  :الوسائل

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

 اإلبالغ الوطني

اسـتعراض مـؤتمر    يسـير ، وتحليلها من أجـل ت خامسةتحضير األطراف للتقارير الوطنية ال دعم
، وتحديـد احتياجـات   2020وللتقييم المحرز في تحقيق أهداف أيشي لعـام   األطراف لتنفيذ االتفاقية

 .202-2011ل لالتفاقية ولخطتها االستراتيجية األطراف في مجال التنفيذ الفعا

  .إعداد األطراف للتقارير الوطنية وتقديمها لها في حينها) 1( النتائج المتوقعة
 .10/10؛ والمقرر 26المادة  :الصالحية

عمل لتنمية  حلقاتإعداد التقارير الوطنية الخامسة، وتنظيم في تقديم الدعم إلى األطراف  :الوسائل
توفير الدعم المالي من مرفق البيئة العالمية، والحفاظ على اتصال منتظم مع  يسير سبلوتالقدرات، 

إعداد و تقديم  يسيرعن إعداد التقارير الوطنية الخامسة لت والجهات المسؤولةنقاط االتصال الوطنية 
 .التقارير الوطنية الخامسة

 
ومات عن حالة واتجاهات التنوع البيولـوجي  تجميع التقارير الوطنية الخامسة وتحليلها لتقديم معل) 2(
االسـتراتيجيات وخطـط    وتحديث وتنفيذ) بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي(
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-2011( ، وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولـوجي )NBSAPs(العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
2020(  

 .10/10؛ والمقرر 26المادة  :الصالحية

ي تحقيق األهداف مع التركيز على التقدم المحرز ف ،تحليل التقارير الوطنية الخامسة :الوسائل
، 202- 2011ي في إطار الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوج المحددة أهداف أيشياالستراتيجية و

 مؤتمر األطرافينظر فيها االجتماع الثاني عشر لالنتائج التي تحققت لاإلجراءات المتخذة وال سيما و
قبل ذلك، بما في ذلك من خالل الطبعة الرابعة من نشرة  والتي تعقد  واالجتماعات فيما بين الدورات

 .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 

الرصد المستمر للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية   إبالغ إلكتروني إلتاحةنظام  إنشاء) 3(
  202-2011للتنوع البيولوجي 

الصادر عن مؤتمر األطراف، ومقررات االجتمـاع الحـادي    8/14والمقرر  ،26المادة  :الصالحية
الصادرة عن الهيئة الفرعيـة للمشـورة العلميـة      XV/1 عشر لمؤتمر األطراف الناشئة عن التوصية

  .نفيذالصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض الت IV/1والتقنية والتكنولوجية، والتوصية 
، مـع الـدعم   األمانـة  في إطار ووظائف آلية غرفة تبادل المعلومات والرصد دمج اإلبالغ :الوسائل
  .ذوي الصلةمن الشركاء دم قالمالالزم 

  من خالل تعزيز أوجه التآزر للتقارير تبسيط متطلبات تقديم األطراف )4( 
 فالصادر عن مؤتمر األطرا 10/10والمقرر  ،8/14المقرر  :الصالحية

 من أجلوالهيئات األخرى ذات الصلة  واليونيب اون مع أمانات االتفاقيات األخرىالتع :الوسائل
وتحديد السبل والوسائل  ،وتوفير المدخالت إلى العمليات ذات الصلة المقدمة، مواءمة التقارير

 .لتعزيز تنسيق إعداد التقاريرالالزمة 
 
  بطريقة ميسرةتنفيذ الأخرى عن  وتقارير الخامسة التقارير الوطنيةإتاحة ) 5(

 الصادر عن مؤتمر األطراف 10/10المقرر  :الصالحية

قاعدة بيانات فعالة للتقارير الوطنية الخامسة وغيرها من التقارير بشأن تنفيذ االتفاقية،  :الوسائل
ي ، والدراسات القطرية للتنوع البيولوجالوطنية للتنوع البيولوجي ستراتيجيات وخطط العملواال

وغيرها من المعلومات الوطنية واإلقليمية والعالمية عن حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وحالة 
، وتعهد هذه واألهداف اإلنمائية لأللفية 2020التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف عام وتنفيذ االتفاقية، 

  .لالطالع عليها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات الوسائل وإتاحتها
راف والحكومات وهيئات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى، ومؤسسات األط

التمويل الثنائية والمتعددة األطراف ومرفق البيئة العالمية والوكاالت المنفذة التابعة له، والمنظمات 
رى، األكاديمية ومعاهد البحوث، وأمانات االتفاقيات األخاألوساط و ذات الصلة غير الحكومية

 .الدراسية ومؤسسات وضع المناهجوالمؤسسات التعليمية 
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 )P-4سيرقى إلى الرتبة (  P-3 موظف للشؤون البيئية برتبة :معتمدةالوظائف ال

 G-6مساعد لشؤون البرامج برتبة 

  )مع بروتوكول السالمة األحيائية متشارك(غرفة تبادل المعلومات  ، آلية P-4 موظف برامج برتبة

جديـدة  الوظائف ال
 مطلوبةال

 ال يوجد

موارد من خـارج  
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 120 000: المساعدة المؤقتة/تكاليف الموظفين

 )تخفيف حدة الفقر(مساعد لشؤون البرامج 

 دوالر أمريكي      60 000: 2014دوالر أمريكي      60 000: 2013
 

 دوالر أمريكي 355 000: خبراء استشاريون

 )     تخفيف حدة الفقر(دوالر أمريكي  75 000: 2014دوالر أمريكي      80 000: 2013

 )    التقارير الوطنية(دوالر أمريكي  100 000: 2014دوالر أمريكي      100 000: 2013 
 

 دوالر أمريكي 160 000: سفر الموظفين

 )     NBSAPs(دوالر أمريكي  40 000: 2014دوالر أمريكي      40 000: 2013

     )     تخفيف حدة الفقر(دوالر أمريكي  20 000: 2014دوالر أمريكي      20 000: 2013 

      )    التقارير الوطنية(دوالر أمريكي  20 000: 2014دوالر أمريكي      20 000: 2013
 

  دوالر أمريكي 60 000: االجتماعات
 بالفقر والتنوع البيولوجياجتماع فريق الخبراء المعني 

      0: 2014دوالر أمريكي      60 000: 2013
 

  دوالر أمريكي 480 000: حلقات العمل
حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات بشأن االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة    

 )     NBSAPs(للتنوع البيولوجي 

  دوالر أمريكي  100 000: 2014دوالر أمريكي      100 000: 2013
      )3(حلقات العمل المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية ألقل البلدان نمواً 

  )  2(حلقات العمل المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية  
  دوالر أمريكي 160 000: 2014دوالر أمريكي      240 000: 2013 

  )قرتخفيف حدة الف(دوالر أمريكي  80 000: 2013
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 دوالر أمريكي 80 000: المنشورات
     )تخفیف حدة الفقر(دوالر أمریكي  80 000: 2013

  
  
  
  برنامج تعبئة الموارد  )ج(

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

بشأن  20الستمرار المتابعة لالتفاقات وااللتزامات الواردة في المادة  الالزم الدعم " ITS " يوفر
التفاقية لتعبئة الموارد ومذكرة اوكذلك استراتيجية  ،لية الماليةبشأن اآل 21الموارد المالية والمادة 

 أنشطة من خالل الدولية العملية الحكومية قدم الخدمات إلىيو. المالية لالتفاقيةلية اآلتفاهم مع ال
والمساعدة  ،معالجة المجاالت الرئيسية لتعبئة الموارد الوطنية الرامية إلى التحليل والرصد والبحث

ئية الرسمية، واآلليات المالية المبتكرة، والتكامل المالي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك بناء اإلنما
، العمل العالمية البيئة أمانة مرفق البيئة وينسق أيضا، في تعاون وثيق مع .القدرات وتبادل المعلومات
اض فعالية اآللية المالية، آللية المالية، وإعداد التقارير الالزمة، واستعرل المتعلق بإعداد إرشادات

 .وتحديد احتياجات التمويل في إطار االتفاقية

تنمية القدرات لتحقيق أهداف تعبئة الموارد لينظر فيها االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  :النتيجة النتائج المتوقعة
 األطراف

 .ؤتمر األطرافالصادرين عن م 9/11و 3/8من االتفاقية، والمقررين  21و 20المادتان  :الصالحية

 G-6مساعد لشؤون البرامج برتبة ، )تعبئة الموارد(   P-4 موظف برامج برتبة الوظائف المعتمدة
 

موارد من خارج 
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

2013-2014  
 

 دوالر أمريكي 262 500: الموظفون

 اآلليات الماليةة لتعبئة الموارد واالستراتيجية القطري – P-2مساعد لشؤون البرامج برتبة موظف
   المبتكرة

 
 دوالر أمريكي 50 000: المنشورات

مرفق البيئة العالمية المقدم إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف إلى العربية  ترجمة تقرير
  والصينية والروسية

 دوالر أمريكي      50 000: 2014
  
  تعبئة المواردوإطار اإلبالغ   )1(

ـ  ــرض عــ ام عـ
 للمسؤوليات

دعم تحقيق األهداف ل تعبئة المواردالمتعلقة بمن االتفاقية واستراتيجيتها  20تقديم الدعم لتنفيذ المادة 
 الثالثة لالتفاقية 
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لينظر فيها األطراف من خالل إطار اإلبالغ  المقدمة منتقديم وتجميع وتوحيد البيانات  :النتيجة النتائج المتوقعة
 لفريق العامل المعني باستعراض التنفيذاالجتماع الخامس ل

الصادر عن مؤتمر  10/3من االتفاقية؛ والمقرر  21من المادة  4والفقرة  20المادة  :الصالحية
الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية األطراف؛ وتوصيات 

)4/2.( 
األطراف ومؤتمر األطراف  جانبم اتخاذ القرارات من تحسين قاعدة المعلومات المالية لدع  )1( 

  من خالل تقديم البيانات باستخدام إطار اإلبالغ
 4/2، والتوصية 10/3من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد، والمقرر  1الهدف  :الصالحية

 الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ

منظمة التعاون والتنمية  دليل استناداً إلىللبلدان النامية األطراف توفير إرشادات مفصلة  :الوسائل
دليل لصانعي السياسات لمساعدتهم على : تقييم التنوع البيولوجيب المتعلق في الميدان االقتصادي

 غاستخدام إطار اإلبال

بيانات تقارير الرصد العالمي لينظر فيها مؤتمر األطراف على أساس توحيد ال :النواتج المتوخاة
مفصلة لتطوير الحسابات الوطنية ال اإلرشاداتالمقدمة من األطراف باستخدام نموذج اإلبالغ و

 .للتنوع البيولوجي
  تقديم الخدمات لتعبئة الموارد المالية على المستوى الوطني  )2( 

 9/11من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد، والمقرر  2الهدف  :الصالحية

حلقات عمل وطنية وإقليمية ودون إقليمية بشأن تعبئة و؛ تقنيمواد التوجيه ال دادإع :الوسائل
 العمل التحليليوالموارد؛ 

تعبئة الموارد في سياق لواستراتيجيات قطرية محددة  ،خطط مالية وطنية :النواتج المتوخاة
لتعبئة الموارد وطنية الاألدوات  معرفةلتنوع البيولوجي؛ ل وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتاال

 المحلية، وإدماج التنوع البيولوجي في الميزانيات القطاعية
  استكشاف وتعزيز آليات مالية جديدة ومبتكرة على جميع المستويات)  3(  

، والتوصية 10/3و  9/11والمقررين من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد،  4الهدف  :الصالحية
 ل المعني باستعراض التنفيذالصادرة عن الفريق العام 4/2

العمل؛ البحوث التحليلية والمشاركة وحلقات اآلليات المالية المبتكرة؛ عالمية بشأن ناقشة م :الوسائل
 في العملية الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة لتقييم االحتياجات التمويلية

مقابل خدمات النظام اإليكولوجي، وآليات  الدفعبشأن خطط تقارير تحليلية  :النواتج المتوخاة
نماذج الضرائب المبتكرة  ، بما في ذلكاإلصالحات المالية البيئيةوتعويض التنوع البيولوجي، 

 ،بالتنوع البيولوجي المتعلقة سواق للمنتجات الخضراء، والشراكات التجاريةاألوالحوافز المالية، و
، وتطوير ومبتكرة لتمويل التنمية الدولية مصادر جديدة وتطوير، ألعمال الخيريةلواألشكال الجديدة 

 .تغير المناخفي مجال آليات تمويل 
تقدم في تعميم التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في خطط وأولويات إحراز )  4( 
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  التعاون اإلنمائي
 9/11رر من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد، والمق 5الهدف  :الصالحية

 تمويل التنوع البيولوجيفي شركاء الالتعاون مع و؛ وحلقات عملمواد إرشادية؛  :الوسائل

اعتماد التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي في استراتيجيات وأولويات  :النواتج المتوخاة
، في االقتصاد نميةللت وبرامج المنظمات المانحة المتعددة األطراف والثنائية ومنظومة األمم المتحدة

 .الوطنية الوطني وخطط التنمية واالستراتيجيات والميزانيات
 

  بناء القدرات لتعبئة الموارد واستخدامها)  5( 
 9/11من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد، والمقرر  6الهدف  :الصالحية

التعلم والتعلم من األقران؛ وتعبئة الموارد؛ في مجال نقاط االتصال لحلقات عمل تدريبية  :الوسائل
 .البحوث التحليليةومن اإلنترنت؛ 

مهارات تعبئة بتعبئة الموارد فيما يتعلق  ة في مجالالمدرب نقاط االتصال عدد من :النواتج المتوخاة
بين فيما التعاون  في مجالالبحث والموارد والتخطيط المالي وفعالية استخدام الموارد وإدارتها؛ 

تمويل التنوع  مجال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من خالل اإلنترنت فيو بلدان الجنوب؛
 .البيولوجي

  الحصول وتقاسم المنافع مبادرات وآليات تعبئة الموارد من خالل تعزيز تنفيذ)  6( 
 9/11من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد، والمقرر  7الهدف  :الصالحية

التعلم من األقران بشأن ودرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع؛ مشاريع بناء الق :الوسائل
 الطرائق وفرص الحصول وتقاسم المنافع

عدد من المشاريع والمتاحة على شبكة اإلنترنت؛  الت اإلفراديةدراسات الحا :النواتج المتوخاة
 وتقاسم المنافعالمتعلقة بالحصول 

  ة المواردتعزيز المشاركة العالمية من أجل تعبئ)  7( 
 9/11والمقرر من االستراتيجية المعنية بتعبئة الموارد،  8الهدف  :الصالحية

 العالمية المشاركة في المناقشات والمنتدياتو؛ وبيانات صحفيةمواد التوعية العامة؛  :الوسائل

ة األعمال وقاد قطاع الوطنيين وقادة للقادةلتوعية، وال سيما تنظيم أحداث ل :النواتج المتوخاة
 .المحافل الدولية ذات الصلةو على الجمهورمواد التوعية ونشر المنظمات غير الحكومية؛ 
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موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 430 000: عقود من الباطن/خبراء استشاريون

نقاط لوالدعم التقني  التدريب متابعةألطراف الستخدام إطار اإلبالغ ووضع إرشادات مفصلة ل
  إطار اإلبالغإلعداد  تعهد موقع شبكيتعبئة الموارد، بما في ذلك في مجال االتصال 

 دوالر أمريكي 350 000: 2013-2014 

  الموارد  المتعلقة بتعبئةستراتيجية االإعداد تقارير الرصد العالمي عن تنفيذ 
  ريكي دوالر أم 40 000: 2014دوالر أمريكي      40 000: 2013

  دوالر أمريكي 50 000: سفر الموظفين
عملية والمشاركة في ؛والشركاء اآلخرين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي شراكة(
 )من المحافل الدولية اغيرهفيها وفي  المبتكرتمويل ال

  دوالر أمريكي  25 000: 2014دوالر أمريكي      25 000: 2013
 دوالر أمريكي 150 000: حلقات العمل

التمويل  في مجالالعديد من أصحاب المصلحة  ركعمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تشحلقات ال
تنوع البيولوجي، وتقييم احتياجات للالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لالمبتكر وتعبئة الموارد 

  التمويل وتحديد الفجوات واألولويات
  دوالر أمريكي  50 000: 2014دوالر أمريكي      100 000: 2013

  
  اآللية المالية  )2(

ــام   ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

تشغيل اآللية لعلى الهيكل المؤسسي المعين  تحديداًمن االتفاقية، مع التركيز  21دعم تنفيذ المادة 
دة المالية لالتفاقية، وفقا لمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس مرفق البيئة العالمية، من أجل زيا

التجديد  التمويل في احتياجاتتقييم  فعالية استخدام الموارد المالية المتاحة بموجب االتفاقية وفي سياق
 .فيها االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف لينظرالسادس لموارد مرفق البيئة العالمية 

تحقيق أهداف الخطة ل محفزةاف كمساهمة آللية المالية لألطرمن اتحقيق أقصى فوائد ممكنة : النتيجة النتائج المتوقعة
 لالتفاقية 2020- 2011االستراتيجية 

  تحسين اإلرشادات المتعلقة باآللية المالية)  1( 
، 8/18، و7/20، و6/17، 5/13، و4/11، و3/8من االتفاقية، والمقررات  20المادة  :الصالحية

 9/31و

 .سيق مع مرفق البيئة العالميةالعمل التحليلي، والتشاور مع األطراف؛ والتن :الوسائل

موجه نحو تحقيق النتـائج   وإطار لمدة أربع سنواتإرشادات موحدة لآللية المالية؛  :النواتج المتوخاة  
 .ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي يةألولويات البرامج
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  إبالغ مؤتمر األطراف)  2( 
 3/8المقرر  :الصالحية

 .مرفق البيئة العالميةب االتصال :لوسائلا

تقرير شامل في الوقت المناسب من مجلس مرفق البيئة العالمية إلى االجتماع  :النواتج المتوخاة  
 الحادي عشر لمؤتمر األطراف

  
  مانة األ داخلتعزيز التعاون )  3(

 3/8المقرر  :الصالحية

البيئة العالمية، وتوفير مدخالت لمشاريع  مرفقأمانة  التشاور التقني والسياساتي مع :الوسائل
 .ظمها مرفق البيئة العالميةينفي االجتماعات ذات الصلة التي  وثائق؛ وتمثيل االتفاقيةال

مرفق وسياسات  مشاريعوبرامج واالتفاقية في استراتيجيات  عكس اهتمامات :النواتج المتوخاة  
المعلومات  يصالإل الصفحات الشبكية لالتفاقيةجي، وتعزيز بالتنوع البيولو كلما تعلقتالبيئة العالمية 

 .اآللية الماليةب المتعلقة

موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

 دوالر أمريكي 100 000: سفر الموظفين

ني والفريق االستشاري العلمي والتقمجلس مرفق البيئة العالمية، اجتماعات  المشاركة فيمن أجل 
  .على مستوى الدوائر واجتماعات التقييم وحلقات العمل التي يعقدها المرفق

  دوالر أمريكي  50 000: 2014دوالر أمريكي      50 000: 2013 
 
 

  )CEPA(واالتصال والتثقيف والتوعية العامة  توعيةال  )د(

ــام  ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

عزيز تو. اإلعالم طمع وسائ امة اتصاالتإقإدارة أنشطة التوعية واالتصال المؤسسي، بما في ذلك 
. لمبادرة العالمية بشأن االتصال والتثقيف والتوعية العامةالمتعلق باوتنسيق تنفيذ برنامج العمل 

 عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجيل من أجل االتصال والترويجوالدعم  اإلرشاداتتوفير و
 بشكل فعالالعامة  االتصال والتثقيف والتوعيةشبكة  شغيلت)  1( 

 10/16، 9/33، و9/32، و8/6، 7/24، 6/19من االتفاقيـة والمقـررات    13المادة  :الصالحية
 من الخطة االستراتيجية 1 هدفوال

القضـايا الشـاملة   في االتصال والتثقيف والتوعية العامة شبكة من خالل تنفيذ أبعاد  إنشاء :الوسائل
المحـددة فـي الخطـة     على وجـه التحديـد األولويـات   (دة القائمة والجديوالمجاالت المواضيعية 

وتحديـد الشـركاء   ؛ وتعزيـز البوابـة اإللكترونيـة    ؛وتعزيز مشاريع البيان العملي ؛)االستراتيجية
االستفادة من عقد األمم المتحدة للتنوع البيولـوجي واالحتفـاالت   والمحتملين و أصحاب المصلحة؛ 

 .توعيةاللحمالت لوجي كأدوات الدولي للتنوع البيوالسنوية باليوم 
 

فريق اجتماعات للعقد و؛ منشورات األمانة توزيعو لوضع وتعزيزتقديم الدعم  :النواتج المتوخاة
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 ؛شبكة االتصاالت تعهدو مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة؛االستشاري غير الرسمي ل
فيما بين  تصال والتثقيف والتوعية العامةاال التي تدعم تنمية القدرات في مجالمواد التدريب  إعدادو
 .حمالت سنوية لليوم الدولي التنوع البيولوجيتنظيم وضع مواد وو .ألطرافا

في  مبادرة االتصال والتثقيف والتوعية العامة زيادة الوعي العام بقيمة التنوع البيولوجي؛ ودمج)  2( 
نجـازات عقـد األمـم المتحـدة للتنـوع      إل جوالترويأنشطة الخطة االستراتيجية الجديدة لالتفاقية؛ 

  واإلبالغ عنهاالبيولوجي 
  من الخطة االستراتيجية 1 هدفوال ،10/18و 9/33، والمقرران من االتفاقية 13المادة  :الصالحية

 

، وال سيما المقبلة وعقود األمم المتحدة بسنواتوطنية لالحتفال اللجان الشبكات وحشد ال :الوسائل
، بما في ذلك نشر استباقية ووضع سياسة عالقات إعالميةة للتنوع البيولوجي؛ عقد األمم المتحد

من أجل  والعمل على إقامة عالقات صحفيةالمواد الصحفية، وأنشطة التدريب وسائل اإلعالم، 
  .الدولية الرئيسية مؤتمراتوالاالجتماعات 

 وتنقيح تحديثوية القدرات؛ مواصلة برنامج حلقات العمل دون اإلقليمية لتنم :النواتج المتوخاة
االستمرار في تطوير وتنفيذ و؛ مجموعة األدوات المتعلقة بمجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة

دماج إل تنمية القدراتاستراتيجية االتصاالت لعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ومواصلة 
سمي بما في ذلك من خالل التنسيق مع اعتبارات التنوع البيولوجي في التعليم الرسمي وغير الر

وتقديم  في مجال وسائط اإلعالمتنظيم دورات تدريبية ؛ التنمية المستدامة برامج التعليم من أجل
لالتصال والتوعية  وضع أنشطة .اإلعالم ئطمصممة لجذب انتباه وساوأنشطة  إحاطات إعالمية

 .والشراكات وإدارتها
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ــام  ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

 الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية، واألطفال والشبابالمجموعات 

إلتاحة ، مع الشركاء الخارجيينالعمل مع الشركاء الرئيسيين داخل األمم المتحدة و: األطفال والشباب
التنوع البيولوجي، بما فـي   بشأنألطفال والشباب لدى اع مواد لتعزيز التثقيف والتوعية وض إمكانية

  .المشاركة في المحافل الرئيسية باإلضافة إلىداة للمشاركة واالتصال، ذلك الموجة الخضراء كأ
لالتفاقيـة المتعلقـة بـالتنوع     اإلخباريـة  إصدار الرسـالة إتاحة إمكانية : المنظمات غير الحكومية

 مشاركةمع المجتمع المدني بما في ذلك  وإتاحة االتصال بشكل أقوىمع المجتمع المدني،  البيولوجي
 .شبكية خدمة/توفير مواد إعالمية/إعداد، و لمنتديات الرئيسيةفي ا األمانة

 2010المجموعات الرئيسية في عمل االتفاقية وتحقيق هدف التنوع البيولوجي لعام  إشراك :النتيجة النتائج المتوقعة
 ).UNCED(على النحو الذي أقره مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية 

 
 ة االستراتيجيةمن الخط 4 الهدف :الصالحية

بين المجموعات الرئيسية لدعم تنفيذ االتفاقية، بما فـي ذلـك    فيما شبكة من الشركاء إنشاء :الوسائل
المجتمعات األصلية والمحلية، والنساء واألطفال والشباب، والمنظمات غير الحكوميـة، والمجتمـع   

  .والسلطات المحلية ،والبرلمانيين ،العلمي، والقطاع الخاص

في تنفيذ األهـداف الثالثـة لالتفاقيـة     بشكل فعال مشاركة المجموعات الرئيسية :المتوخاة النواتج
 .وقراراتها ذات الصلة

 .المنظمات الممثلة للمجموعات الرئيسية الصالت الخارجية
  

ــام  ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

 تعميم مراعاة المنظور الجنساني

في جميع جوانب العمل في  االعتبارات الجنسانية التنفيذ الكامل لخطة العمل الجنسانية من أجل تعميم
  .إطار االتفاقية

، والمقررات المتوقع صدورها عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 10/19المقرر  :الصالحية
 األطراف 

 
بناء القدرات للعمل الوطني  –آليات الدعم  - سادساً: الصلة بأهداف وغايات الخطة االستراتيجية

 . UNEP/CBD/COP/10/4من الوثيقة  49، الصفحة الفعال

 :األنشطة/الوسائل

خطة العمل الجنسانية مع األخذ في االعتبار بمراعاة المنظور الجنساني للتزام االتحديث    )  أ 
 .وأهداف أيشي 2020- 2011خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ال

من  49العدد البيولوجي، و تنوعأدوات المساواة بين الجنسين والتنفيذ يز ونشر أدوات تعز)    ب
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في االستراتيجيات وخطط العمل ، ووحدة التدريب السلسلة التقنية

 .الوطنية للتنوع البيولوجي
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من أهداف  14و 2للهدفين تطوير المؤشرات االجتماعية واالقتصادية زيادة المساهمة في )    ج
على . استخدامهاوأصحاب المصلحة المعنيين على  ومات األخرىوتشجيع األطراف والحك أيشي،

التوقعات العالمية للتنوع  معلومات قائمة على المؤشرات للطبعة الرابعة منإعداد  وجه التحديد،
التي والروابط بين التنوع البيولوجي والصحة البشرية والتنوع البيولوجي والفقر  بشأن البيولوجي

وذلك بالتعاون مع شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي والمنظمات ، جنسبنوع ال تصنف حسب صلتها
 .األخرى ذات الصلة

قوية بين  إلقامة صالتمواصلة العمل مع االتفاقيات الثالث والمنظمات األخرى ذات الصلة )    د
ق نتائج التنوع البيولوجي في سياب المتعلقة تفاقيةفي االالتنوع البيولوجي وغيره من القضايا الشاملة 

 .التنمية المستدامة جديدة في مجال ووضع أهداف 20+ ريو 

 :النواتج المتوخاة

 ؛)2020- 2013( تحديث خطة العمل الجنسانية     - 1
وتبادل الخبرات بشأن القضايا ، عالمية وإقليمية ودون إقليمية لبناء القدراتتنظيم حلقات عمل    - 2

 خطة العمل الجنسانية؛بذات الصلة 

االستراتيجيات وخطط العمل  وتنقيحوضع وتنفيذ  لدى الجنسانيةعزيز إدماج االعتبارات ت   - 3
 والصكوك المكافئة؛ الوطنية للتنوع البيولوجي

مؤشرات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع األعمال اإلبالغ عن إعداد ورصد    - 4
 .جياالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولو المضطلع بها في إطار

 .غير حكومية أخرىمنظمات منظمات حكومية دولية و الصالت الخارجية
ــام  ــرض عـ عـ

 للمسؤوليات
 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

تعميم أهداف االتفاقية ب يضطلعلتنوع البيولوجي وأن با االتفاقية المتعلقةمع  مؤسسات األعمالإشراك 
خفض كبير في تأثيرها السـلبي علـى    تحقيق اللتنوع البيولوجي بحيث يمكنهأيشي وتحقيق أهداف 

واسـتعادة التنـوع    لحفظقوة إيجابية ك وجعلها تعمل) عدم حدوث خسارة صافية(التنوع البيولوجي 
من خالل استراتيجية متعددة الجوانـب تشـمل    ويجري تنفيذ ذلك .)صافي الربح إيجابي(البيولوجي 

 اللـوائح إصالح : تنوعة من األساليب منهامختلف الشركاء وأصحاب المصلحة من خالل مجموعة م
يهـا  بمـا ف (تدفق المعلومات بما في ذلك تحليل األدوات واآلليـات   يسيروت ؛ة أخرىاتيوقضايا سياس

الـوطني واإلقليمـي    مسـتويات تشجيع الحوار والتعاون بين أصحاب المصلحة على الو؛ )المعايير
 اإلدماج مساعدة في رفع مستوى الوعي، وتشجيعاألعمال لل قطاعوالعالمي؛ والمشاركة المباشرة مع 

 .وأفضل الممارسات ت اإلفراديةدراسات الحاال تبادل يسيروت
   بما في ذلك البيئة التنظيمية والمشتريات العامة المستدامة تعزيز العمل السياساتي)  1 النتائج المتوقعة

أ، ب، وح، 10/21/1(ألطـراف  االجتماع العاشر لمـؤتمر ا  :)بما في ذلك أهداف أيشي( الصالحية
 ،4-2≠؛ واألهداف )ب5ج، ود، 2/3-8(، واالجتماع الرابع للفريق المعني باستعراض التنفيذ )أ3و
 17 و

، والبنك الدولي، والمجلس الدولي للمبادرات UNEP-DTIE وهم(تحديد الشركاء وإشراكهم  :الوسائل
د تحد التي  عمليات المسح والدراسات لشروع فيل )البيئية المحلية، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة
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العمل مع مواصلة و ؛دمج قيم التنوع البيولوجي في ممارسات المشتريات الحكوميةالكفيلة بت خياراال
بيئة تنظيمية مواتية؛  تهيئةللمساعدة على  مقررات مؤتمر األطرافصقل  لزيادةالحكومات 

وضع بيان جدوى واإلصالح التنظيمي،  ن حالةبشأالمواقف  ورقاتفي المناقشات و ةالمساهم
  .في العمل المضطلع به في هذا المجالومشاركتها شركات الالستدامة 

التنـوع   مقابـل المشتريات الحكوميـة   في تجميع البيانات من الممارسات الحالية :النواتج المتوخاة
فـي هـذا    التحسـن يفية توجيهية لألطراف بشأن كمبادئ ووجي وخدمات النظام اإليكولوجي؛ البيول

مجموعة من التوصيات الملموسة لألطراف بشأن اإلصالح التنظيمي والمشـتريات   وإصدارالمجال؛ 
 .أحد مؤتمرات األطرافللنظر فيها في 

  ليات بما في ذلك المعايير وخطط إصدار الشهاداتاآلدوات واألنشر وتحليل المعلومات عن )  2 
د، ب، وح، و 10/21/3(االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  ):بما في ذلك أهداف أيشي(الصالحية 

 19، و8-5≠ غايات؛ وال)ج2/5-8(، واالجتماع الرابع للفريق المعني باستعراض التنفيذ )هو
فيمـا   اتإلجراء تحليل الفجـو  )UNEP-WCMCأي ( مواصلة العمل بالتعاون مع الشركاء :الوسائل
المجلس العالمي لألعمال التجارية من  والتعاون مع ؛شهاداتلمعايير القائمة وخطط إصدار اليتعلق با

األدوات واآلليات التـي   بشأن في مجال العمل المضطلع بهالشركاء اآلخرين و أجل التنمية االستدامة
 صـقل ومواصلة ؛ " من يفعل ماذا"ج الرئيسية لتحسين فهم هاألدوات والنُ عن ةمنظمعامة لمحة  تقدم

مـع   إلتاحة بشـكل أكبـر  ألعمال والتنوع البيولوجي الموقع قطاع االعالمي ل للمنتدى الموقع الشبكي
  .لياتاآلدوات وألبيانات لالقاعدة  ومواصلة توسيع نطاقالتفاعلية،  ميزاته زيادة عدد

 وإعـداد ات؛ فجـو شهادات الناجمة عـن تحليـل ال  اللمعايير ولأفضل الممارسات  :النواتج المتوخاة
فضـل  ألت أفضل الممارسابمبادئ توجيهية  إعدادات وضع المعايير، ومجموعة من التوصيات لهيئ

فـي  االتسـاق   بتعزيز تسمح بحيث) معين قيمة معيارعلى تقييم  مؤسسات األعمالتساعد (معايير ال
؛ والمعـايير المناسـبة   تحديد األدواتعلى لشركات اقدرة تحسين والمصطلحات والمحتوى؛  مجال

على نطـاق   عاملوزيادة الت ؛ما يجعل البحث أسهل وأكثر فعاليةات متدفق المعلومات للشرك وتيسير
 .مختلف األدوات واآللياتمع عالمي 

األعمـال والحكومـات وأصـحاب     قطـاع وتبادل المعلومات بين  إجراء حوار واسع النطاق)  3 
  ولوجياألعمال الوطنية واإلقليمية والتنوع البي مبادرات قطاع المصلحة اآلخرين من خالل تيسير

ي، 2د؛ و10/21/1(شر لمـؤتمر األطـراف   االجتماع العا ):بما في ذلك أهداف أيشـي (الصالحية 
 17و ،2≠ هدفان؛ وال)أ5و ،2/1-8(، واالجتماع الرابع للفريق المعني باستعراض التنفيذ )أ3و

 ابط بهاألعمال والتنوع البيولوجي وما يرت لقطاعشراكة عالمية  مواصلة تيسير سبل إقامة :الوسـائل 
 االسـتراتيجية،  وتوفير الخدمات ألعضاء الشراكة بما في ذلك الوثائق ؛من مبادرات وطنية وإقليمية

للشـراكة وخدمـة    جتماعاتاالعقد و؛ )تبادل المعلومات يسير سبلأي ت(تبادل المعلومات وظائف و
 ليمية للمسـاعدة فـي  والمشاركة في االجتماعات الوطنية واإلق ؛)افتراضياً وفعلياً(  هذه االجتماعات

  .على النحو المطلوب واإلرشادات للمبادرات المشورةالمزيد من أنشطة التوعية؛ تقديم  تنفيذ
وع البيولـوجي  األعمال والبرامج المتعلقة بـالتن  مختلف دوائر التنسيق بين زيادة :النواتج المتوخاة

قطـاع  انضمام لحة وزيادة الحوار بين أصحاب المصسبل تعزيز واإلقليمي؛ /على المستوى الوطني
وال سيما المؤسسات الصـغيرة  (تعزيز القدرة على توفير الخدمات للشركات واالتفاقية؛  إلىاألعمال 
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يؤدي إلى زيـادة الـوعي   ساإلقليمي في هذا المجال مما /على المستوى الوطني) والمتوسطة الحجم

لمعلومات وأفضـل الممارسـات بـين    تبادل ا عزيزتوالشركات؛  ودمج الجهود التي تبذلهاباالتفاقية 
 .واآلثار التعزيزية للشراكةالموارد بسبب التآزر  تأثير البلدان؛ وزيادة

حـاالت  دراسـات ال  سـبل  يسـير زيادة الوعي وتشجيع وتفي  مؤسسات األعمالالمشاركة مع )  4 
  وأفضل الممارسات اإلفرادية

 ،هو ،د2ب، و10/21/1(مؤتمر األطراف االجتماع العاشر ل ):بما في ذلك أهداف أيشي(الصالحية 
؛ واألهـداف  )، ودب5ب، و4، و2/2-8(واالجتماع الرابع للفريق المعني باستعراض التنفيذ  ؛)و3و
 .15-13و 4و 1≠

 ورسـائله  من خـالل موقـع المنتـدى العـالمي    االت اإلفرادية تجميع ونشر دراسات الح :الوسائل
الـوطني   ياتاء على المسـتو والتعاون مع الشرك ؛لوجيالبيو بيان جدوى للتنوعوإعداد  ؛اإلخبارية

 وتوظيـف العمـل والمـؤتمرات؛    حلقاتمن خالل  مؤسسات األعمال وتوعيةواإلقليمي والعالمي؛ 
ومواصـلة  ؛ الخبرات التي بحوزتهاتبادل  ودفعها إلى لتكون نماذج وجهات موجهةالشركات الرائدة 

التركيز المستمر على مختلـف  ول والتنوع البيولوجي؛ العالمية من أجل األعما توسيع نطاق الشراكة
بشـكل  دمج شواغل التنوع البيولـوجي   بها يمكن لرؤية الكيفية التيالقطاعات والمبادرات القطاعية 

  .أفضل
وأفضـل   ت اإلفراديةدراسات الحاال حيث أهمية قاعدة البيانات من توسيع وتعميق :النواتج المتوخاة

وغيرها من  لدراسات الحاالت اإلفرادية ذات المواضيع المحددةاإلخبارية  لتقديم الرسائالممارسات؛ 
وزيادة الـوعي   جهات موجهة؛قادرة على العمل كالالشركات الرائدة  زيادة حجم مجمعالمعلومات؛ 

وتقـديم أدلـة علـى    الشركات،  في أوساطلتنوع البيولوجي ا وبيان جدوىأهداف أيشي، وباالتفاقية، 
استخدامها لرفع  بيان جدوى شامل ودعم الوثائق التي يمكنتعميم؛ ال لمبذولة في مجالزيادة الجهود ا

للحصـول  الشـراكة  إلى قليمية واإل/ وطنيةال وزيادة الطلبات المقدمة إلى المبادراتمستوى الوعي؛ 
 .على مساعدة محددة في مجال التنفيذ

التنوع البيولـوجي  و قطاع األعمالفي  مشاركةمع المدني الالمنظمات الدولية المختلفة وهيئات المجت الخارجية صالتال
وأصحاب المصلحة المشـاركين فـي    الرائدة، الشركات والمؤسساتوورابطات األعمال التجارية، 

أي اتفاقيـة األمـم   ( من الوكاالت البيئية المتعددة األطـراف  مادرات الوطنية واإلقليمية، وغيرهالمب
، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية رامسار، واليونيـب،  المتحدة اإلطارية لتغير المناخ

 ).وغيرها

ــدة  الوظــائف الجدي
 المطلوبة

 قطاع األعمال والتنوع البيولوجي -   P-4 موظف برامج برتبة

موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

  دوالر أمريكي 450 000: 2013-2014
 

 دوالر أمريكي 80 000: االستشاريونالخبراء 
 

  دوالر أمريكي 150 000: سفر الموظفين
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 دوالر أمريكي 160 000: االجتماعات

 
 دوالر أمريكي 60 000: المنشورات

 
  
  الخدمات اإلعالمية وخدمات الوثائق  )ه

عــرض عـــام  
 للمسؤوليات

 آلية غرفة تبادل المعلومات –تبادل المعلومات 

ي تنفيذ االتفاقية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي وخطتهـا االسـتراتيجية للتنـوع      ف اإلسهام بشكل كبير
من الوسائل المناسبة من أجل  اخدمات إعالمية فعالة وغيره تقديم من خالل 2020-2011البيولوجي 
المعارف، وتبادل المعلومات، وإنشاء شبكة تعمل  قاسمالتعاون العلمي والتقني، وت يسير سبلتعزيز وت

 .ألطراف والشركاءفائدة ال طاقتها لبكام

التنـوع البيولـوجي علـى     وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة في مجاللحكومات حصول ا)  1( النتائج المتوقعة
القرارات ورسم السياسـات، والتعـاون التقنـي     صنعالمعلومات والمعارف ذات الصلة للمساعدة في 

 والعلمي

الخطـة  التفاقية، وبرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومـات و من ا 17و 3-18المادتان  :الصالحية
  لالتفاقية االستراتيجية

 .10/15، و9/30، و8/11توصيات اللجنة االستشارية غير الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف 

ومعلومات قاعدة  الشبكي ترجمة الموقعو ه اإلعالمية؛وخدمات الشبكي لالتفاقية تعزيز الموقع :الوسائل
تصـميم وتنفيـذ   ويانات إلى جميع لغات األمم المتحدة، وتصميم وتنفيذ قاعدة معرفية بشأن االتفاقية؛ الب

  .لألطراف والشركاء لتقديم المعلومات ذات الصلة إلكترونينظام 
المعلومات ذات الصـلة بشـأن   بوتزويده بعدة لغات  الشبكي الموقع وتحديثتعزيز  :النواتج المتوخاة

لمساعدة األطراف في تنفيذ ) قاعدة معارف، ونطام تقديم( وتوفير خدمات إعالمية فعالة ؛تنفيذ االتفاقية
 .االتفاقية

 .النهوض بعمل تعاوني أكبروالتعاون من أجل  تعزز آلية غرفة تبادل المعلومات الربط الشبكي)  2( 

علومـات والخطـة   من االتفاقية، وبرنامج عمل آلية غرفة تبادل الم 17و 3-18المادتان  :الصالحية
  االستراتيجية لالتفاقية

 .10/15، و9/30، و8/11توصيات اللجنة االستشارية غير الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف 

الحوار وتبادل الخبرات  يسر سبلتطوير وتعزيز أدوات التعاون على شبكة اإلنترنت التي ت :الوسائل
وأصحاب المصلحة اآلخرين، والتعاون مع  تفي االجتماعا المشاركينو نقاط االتصال الوطنية بين

المشاركة في المبادرات ذات و؛ آلية غرفة تبادل المعلومات األطراف والشركاء اآلخرين لتعزيز شبكة
   .تبادل المعلومات شجع علىالصلة التي ت

مشتركة لتيسير شراكات ومبادرات إنشاء إلنترنت، وأدوات التعاون على شبكة ا :النواتج المتوخاة
وتوسيع شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات من خالل زيادة بادل المعلومات وتقاسم الخبرات؛ ت
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 .المشاركة النشطة فيها
آليـات تبـادل المعلومـات    آلية غرفة تبادل المعلومات في تطوير شبكة اآللية من خالل تسهم )  3( 

 ووضع مبادئ توجيهية وتقديم الدعم التقني

من االتفاقية، وبرنامج عمل آلية غرفة تبادل المعلومـات والخطـة    17و 3-18المادتان  :الصالحية
  االستراتيجية لالتفاقية

 .10/15، و9/30، و8/11توصيات اللجنة االستشارية غير الرسمية، ومقررات مؤتمر األطراف 

جيهية إعداد آليات لتبادل المعلومات استناداً إلى معايير مفتوحة؛ وإعداد وتوزيع مبادئ تو :الوسائل
ومواصفات تقنية وغيرها من المراجع ذات الصلة لتطوير شبكة آلية غرفة تبادل المعلومات، وتقديم 

؛ والمشاركة في االجتماعات الدعم التقني لألطراف لتعزيز اآلليات الوطنية لغرفة تبادل المعلومات
  .المتعلقة بآلية غرفة تبادل المعلومات

مواقع التعزيز وادل المعلومات؛ ومبادئ توجيهية ومواد أخرى؛ آليات فعالة لتب :النواتج المتوخاة
تقديم المساعدة لنقاط االتصال الوطنية و؛ ت الوطنية لغرفة تبادل المعلوماتآللياالشبكية التابعة ل

 .ووضع وتنفيذ آليات للتشغيل البيني. والشركاء ذوي الصلة لية غرفة تبادل المعلوماتآل التابعة

عــرض عـــام  
 اتللمسؤولي

 خدمات نظم المعلومات

 إدارة جميع خدمات المعلومات

 .واجتماعات المندوبين وزوار اإلنترنت توفير خدمات معلومات فعالة وآمنة للموظفين :النتيجة النتائج المتوقعة
نظم المعلومات لألمانة، وإدارة  استراتيجية بما في ذلك تنفيذ(إدارة نظم المعلومات  :الوسائل
المعلومات  نظم تعهدلموظفين، وحواسيب االبنية التحتية للشبكة وتوفير الدعم ل دتعهو ؛)المعدات

بما في ذلك ( وخدمات المعلومات ذات الصلة  والبوابات المواقع اإللكترونية وتعهدالداخلية والعامة، 
  .توكوالالمطلوبة الجتماعات االتفاقية والبروت تكنولوجيا المعلومات خدماتتوفير و؛ )الشبكية المواقع

في خدمات   جودة عاليةو؛ ألمانة االتفاقيةفعالة وآمنة  ونظم معلومات شبكات :النواتج المتوخاة
 .تكنولوجيا المعلومات

Resources 
from outside 
the core 

budget 

 BEالصندوق االستئماني 

  دوالر أمريكي 140 000: 2013-2014
 

  دوالر أمريكي 30 000: االجتماعات
 )1(نة االستشارية غير الرسمية التابعة آللية غرفة تبادل المعلومات اجتماع اللج

  دوالر أمريكي 30 000: 2014               0: 2013
اجتماع واحد بمشاركة جميع األعضاء، بمن فيهم أولئك الذين لم يشاركوا في أي اجتماع  عقد :السبب

 .من االجتماعات الرئيسية لالتفاقية

  دوالر أمريكي 40 000: د من الباطنعقو/خبراء استشاريون
 خبراء استشاريون آللية غرفة تبادل المعلومات 

  دوالر أمريكي 20 000: 2014      دوالر أمريكي 20 000: 2013
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اكتساب خبرات محددة في مجال تصميم الشبكات، وتجارب المستخدمين، والمصطلحات  :السبب
  .وقاموس المرادفات

  )1(حلقات العمل 
 لبناء القدرات آللية غرفة تبادل المعلومات حلقة عمل 

  دوالر أمريكي 30 000: 2014               0: 2013
آللية غرفة تبادل حلقة عمل إتاحة التمويل الطوعي بالفعل من صندوق اليابان لتمويل  :السبب

وخطط في نفس وقت انعقاد حلقة العمل المتعلقة باالستراتيجيات  2013المعلومات في أوائل عام 
  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

عــرض عـــام  
 للمسؤوليات

 خدمات نظم المعلومات

 إدارة جميع خدمات المعلومات

 .واجتماعات المندوبين وزوار اإلنترنت توفير خدمات معلومات فعالة وآمنة للموظفين :النتيجة النتائج المتوقعة
نظم المعلومات لألمانة، وإدارة  ستراتيجيةا بما في ذلك تنفيذ(إدارة نظم المعلومات  :الوسائل
المعلومات  نظم تعهدلموظفين، وحواسيب االبنية التحتية للشبكة وتوفير الدعم ل تعهدو ؛)المعدات
وتصميم وتنفيذ قواعد بيانات متخصصة، وأدوات تحليلية، وخدمات آلية غرفة تبادل  ،الداخلية

 والبوابات المواقع اإللكترونية تعهدتطوير وو ائية؛المعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحي
الموقعين الشبكيين التابعين آللية غرفة تبادل المعلومات بما في ذلك ( وخدمات المعلومات ذات الصلة 

 توفير خدماتو ووضع وتنفيذ آليات للتشغيل البيني؛ ؛)وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
  .تبة الجتماعات االتفاقية والبروتوكوالالمطلو تكنولوجيا المعلومات

 ونظم معلومات متخصصة؛ ؛ألمانة االتفاقيةفعالة وآمنة  ونظم معلومات شبكات :النواتج المتوخاة
 .في خدمات تكنولوجيا المعلومات  جودة عاليةو

عــرض عـــام  
 للمسؤوليات

 خدمات الوثائق والمعارف

 .البيولوجي والقضايا المتعلقة باالتفاقية التنوع بشأنمستودع للمعلومات ذات الصلة  إنشاء

البيولوجي وصول الموظفين واألطراف وأصحاب المصلحة إلى المعلومات المتعلقة بالتنوع  :النتيجة النتائج المتوقعة
 .والقضايا المتعلقة باالتفاقية

  .24، والمادة 6/19من المقرر  13-11والفقرات من االتفاقية،  17و 13المادتان  :الصالحية
 نظـام إدارة  وتعهـد ؛ المعلومـات الشـبكية  المكتبة، وتطوير مركز  قتنياتتطوير وإدارة م :الوسائل

غطي مشاريع السياسات واإلجراءات واألهداف والمبادئ التوجيهيـة التـي   ي(السجالت والمحفوظات 
تصـميم  البما في ذلـك  (وتنسيق خدمات النشر  ؛)السجالت والمحفوظات تعهدو عملية إعدادتؤثر في 

  ).الشبكي والطباعة والتوزيع، وصيانة الموقع
؛ المعلومات الشبكية وتشغيلهوتطوير مركز وتحديثها؛  تعهد مقتنيات المكتبة: النواتج المتوخاة

بما في ذلك (المنشورات األساسية والتخطيط لوضع ؛ نظام إدارة السجالت والمحفوظات تشغيلو
في  توزيعهاو وإصدارها) والكتيبات ،اإلخبارية رسائلة التقنية، والسلسلوالاالتفاقية، ب المتعلقة الكتيبات
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 .المواعيد المحددة

 ؛)P-5(موظف برامج رئيسي  الوظائف المعتمدة

 مساعدان لشؤون البرامج برتبة؛ )P-3(؛موظف لشؤون الموقع الشبكي )P-4(موظف لشؤون اإلعالم 
G-7  ؛ مساعد برامج برتبةG-7 –  للتنوع البيولوجيعقد األمم المتحدة 

؛ موظف في مجال النظم )BSمع  متشارك( )P-3( اإللكترونيات/موظف اتصاالت في مجال اإلنترنت
 متشارك(  G-6؛ مساعدان في مجال العمليات الحاسوبية برتبة )BSمع  متشارك) (P-3(الحاسوبية 

 ؛)BSمع 

 G-4 ؛ مساعد لشؤون اإلعالم برتبة)P-3(موظف وثائق 

يـدة  الوظائف الجد
 المطلوبة

 آلية غرفة تبادل المعلومات – G-7مساعد برامج برتبة 

موارد من خـارج  
 الميزانية األساسية

 BEالصندوق االستئماني 

  دوالر أمريكي 2 341 900: 2013-2014
 

  دوالر أمريكي 331 900: الموظفون
 القضايا الجنسانية –) P-3(موظف برامج 

  دوالر أمريكي 167 700: 2014              دوالر أمريكي 164 200: 2013
 

  دوالر أمريكي 60 000: االجتماعات
االجتماع المعني باألنواع (دعم وتنسيق األنشطة ذات األولوية  –االتصال والتثقيف والتوعية العامة

 )ألف دوالر الجتماع واحد في السنة 30 000الغريبة الغازية، 

  دوالر أمريكي 30 000: 2014              دوالر أمريكي 30 000: 2013
 

  دوالر أمريكي 560 000: حلقات العمل
 ؛)أربع حلقات عمل في مجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة بمعدل اجتماعين في السنة

  دوالر أمريكي 160 000: 2014               دوالر أمريكي 160 000: 2013
  حلقات تدريب إعالمية بمعدل حلقة واحدة في السنة؛

  دوالر أمريكي 80 000: 2014               دوالر أمريكي 80 000: 2013
  حلقة عمل بشأن التثقيف

                 دوالر أمريكي 80 000: 2013
 

  دوالر أمريكي 350 000: عقود من الباطن/خبراء استشاريون
 تحديث مجموعة األدوات المتعلقة بمجال االتصال والتثقيف والتوعية العامة

              دوالر أمريكي 100 000: 2013
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 أنشطة التثقيف

  دوالر أمريكي 50 000: 2014              دوالر أمريكي 50 000: 2013
تطوير الموقع الشبكي وتحرير المحتويات والمصطلحات والحفظ والتوثيق (الخبراء االستشاريون 

  )وإدارة المعارف
  دوالر أمريكي 60 000: 2014              دوالر أمريكي 90 000: 2013

 
  دوالر أمريكي 100 000: سفر الموظفين

 المشاركة في األحداث الرئيسية التي ينظمها الشركاء/السفر

  دوالر أمريكي 50 000: 2014               دوالر أمريكي 50 000: 2013
 
  دوالر أمريكي 200 000: لمنشوراتا

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي في عامي (دة األهداف مواد وأنشطة التثقيف والتوعية العامة المحد
 )وأنشطة الموجة الخضراء 2014و 2013

  دوالر أمريكي 100 000: 2014              دوالر أمريكي 100 000: 2013
  

  دوالر أمريكي 740 000: األنشطة
 توعية األطفال والشباب؛

  دوالر أمريكي 75 000: 2014              دوالر أمريكي 75 000: 2013
 الدعم المقدم لتوعية وسائط اإلعالم؛

  دوالر أمريكي 35 000: 2014              دوالر أمريكي 35 000: 2013
 تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بعقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي؛

                دوالر أمريكي 520 000: 2014- 2013
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  *المة األحيائيةبروتوكول الس  -واو
  اإلدارة الشاملة  )أ(

ــرض عــام   ع
 للمسؤوليات

تنسيق وإدارة شاملين لبرنامج العمل في إطار بروتوكول السالمة األحيائية بطريقة فعالة مـن حيـث   
ويجري تنظيم هذه الشعبة من أجل االستجابة بشكل فعـال  . الكلفة والوقت المناسب وسرعة االستجابة

ويهدف عمـل  . الدعم الالزم لتنفيذ البروتوكول في إطار خطته االستراتيجيةلمقررات األطراف وتقديم 
من أهـداف أيشـي    19و 17و 13و 11و 9و  7و 4الشعبة أيضاً إلى المساهمة في تحقيق األهداف 

 . للتنوع البيولوجي

ه من وقد اتسع نطاق برنامج عمل السالمة األحيائية بشكل كبير منذ اعتماد البروتوكول، ويجري تنفيذ
السياسـات والشـؤون   ) 1: (خالل الوحدات األساسية التنفيذية الثالث التالية مع وحداتها فرعية، وهي

بناء ) 3(العلمية؛ القضايا تبادل المعلومات و، و)BCH(بادل معلومات السالمة األحيائية ت) 2(القانونية؛ 
في  القائمة لهيئات الفرعية والعملياتا أن تدار وتكفل الشعبة أيضاً. ةالعام واالتصال والتوعيةالقدرات 

وتكفـل  . بروتوكـول الفعالة على النحو المطلوب بموجب وتعمل بطريقة إطار بروتوكول قرطاجنة 
ـ  المتعلقة تفاقيةاالمناسبة مع أنشطة أخرى في إطار الكافية والالروابط العادية و الشعبة وتعزز التنوع ب

ات ذات الصلة مثل وكاالت األمم المتحـدة والمنظمـات   البيولوجي وإنشاء شبكات تعاونية مع المنظم
األكاديميـة والبحثيـة والـدوائر الصـناعية      والمؤسساتالدولية والمنظمات غير الحكومية  الحكومية

وعالوة علـى ذلـك،   . نفيذ البروتوكولالقطاع الخاص لتعزيز التعاون الفعال والشراكات من أجل تو
 أنشطة بناء القدراتلمساعدة التقنية لألطراف لتيسير تنفيذ توفير ابتنسيق الدعم وتضطلع الشعبة أيضاً 

األطراف والحكومات، وهيئات األمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدوليـة األخـرى، ومؤسسـات     الخارجية  صالتال
لحكومية التمويل الثنائية والمتعددة األطراف، ومرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة، والمنظمات غير ا

اإلعالم، وأمانات االتفاقيـات   ومؤسسات البحوث، والصحافة ووسائط المعنية، والمؤسسات األكاديمية
األخرى، والشبكات اإللكترونية لالتصال، والمجموعات الرئيسية، بما فـي ذلـك القطـاع الخـاص     

 .والجمهور العام

 الوظائف المعتمدة
 

 ).G-6مج برتبة مساعد لشؤون البرا، وD-1موظف رئيسي برتبة 

الوظائف الجديـدة  
 المطلوبة

 ال يوجد

موارد من خـارج  
  الميزانية األساسية

 )P4سيرقى إلى الرتبة (بتمويل من اليونيب ) اليونيب(إلدارة الصناديق  P-3موظف برتبة 
 

 تكاليف الموظفين  -1  الموارد المطلوبة

 والر أمريكيد 2 030 700:  2014دوالر أمريكي     1 988 000:  2013

 MOPاجتماعات مكتب   -2

 دوالر أمريكي 60 000:  2014دوالر أمريكي     50 000:  2013

 COP-MOPاجتماعات   -3
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 دوالر أمريكي     400 000:  2014دوالر أمريكي     0:  2013

 عقود من الباطن/خبراء استشاريون  -4

  ريكي   دوالر أم 20 000:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013
 السفر في مهام رسمية  -5

  دوالر أمريكي     60 000:  2014دوالر أمريكي     60 000:  2013
 )السنة/مرة(اجتماعات مجموعات االتصال   -6

 دوالر أمريكي     30 000:  2014دوالر أمريكي     30 000:  2013

 اللجنة االستشارية غير الرسمية للسالمة األحيائيةاجتماعات   -7

 دوالر أمريكي 55 000:  2014دوالر أمريكي     55 000:  2013

 )السنة/مرتان(اجتماعات لجان االمتثال   -8

 دوالر أمريكي     45 000:  2014دوالر أمريكي     45 000:  2013

 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم المخاطر  -9

  ر أمريكي   دوال 50 000:  2014دوالر أمريكي     0:  2013
 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية -فريق الخبراء التقنيين المخصص  -10

  دوالر أمريكي    0:  2014دوالر أمريكي     50 000:  2013
 فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بتقييم االستعراض  -11

 دوالر أمريكي 50 000:  2014دوالر أمريكي    0:  2013

 ؤشرات عالمية للتقييم واالستعراض الثالث للخطة االستراتيجيةوضع م  -12

 دوالر أمريكي    0:  2014دوالر أمريكي     20 000:  2013

 ترجمة الموقع الشبكي التابع لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  -13

 دوالر أمريكي     25 000:  2014دوالر أمريكي     25 000:  2013

 التشغيل العامة مصروفات  -14

  دوالر أمريكي    264 700:  2014دوالر أمريكي     261 400:  2013
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -15

 دوالر أمريكي     15 000:  2014دوالر أمريكي     15 000:  2013
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  النهوض بالبرنامج لتنفيذ بروتوكول السالمة االحيائية  )ب(

عـــرض عـــام 
 للمسؤوليات

 .تعزيز وتيسير التنفيذ الفعال للخطة االستراتيجية للبروتوكول

 5النتائج المتوقعـة 
 )للبروتوكول ككل(

 :الوسائل
 تعزيز العمل على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية 
  روتوكـول أو  كاجتماع لألطراف فـي الب تقديم خدمة فعالة الجتماعات مؤتمر األطراف العامل

 االجتماعات في الفترة ما بين الدورات

  بالسالمة األحيائية في الوقت المناسبتنفيذ برامج العمل المتعلقة 

 سائل العلمية مثل تنفيذ في برامج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن الم المساهمة
 ؛)األنواع الغريبة(من االتفاقية ) ح( 8المادة 

 ئم للبروتوكول التكميلي المتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي في مجال الكائنات لتنفيذ المالا
 الحية المحورة؛

 تحضير وثائق االجتماعات في الوقت المناسب؛ 

  المعلومات ذات الصلة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في مبادرات بناء تحديد ونشر
) غرفة تبادل المعلومات(كنقطة اتصال مركزية  القدرات في مجال السالمة األحيائية، أي العمل

تبادل المعلومات والتعاون  يسيرللمبادرات القائمة لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، لت
 على المستويين الدولي واإلقليمي؛

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

  التنوع البيولوجي والهيئات ذات الصلة بخصوص ب المتعلقة تفاقيةاالمجاالت التعاون بين تحديد
 المسائل المتعلقة بالبروتوكول؛

  ًتوافر التمويل، اجتماعات تنسيق دورية للحكومات، والمنظمات المعنية والمانحين بتنظيم، رهنا
بناء القدرات للتشجيع على التعاون والتنسيق وتطوير أوجه ون في السالمة األحيائية؛ المشتركي

التآزر بين مختلف مبادرات بناء القدرات من أجل تجنب االزدواجية في العمل وعدم استخدام 
التقارير المرحلية عن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات، على  و الموارد المحدودة بطريقة فعالة؛

 عليقات المقدمة من الحكومات والمنظمات المعنية؛أساس الت

  وتلخيص احتياجات وأولويات البلدان المختلفة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال تحليل
 للبروتوكول؛

  التمويل الثنائي والمتعدد األطراف الحالي والفرص األخرى لبناء القدرات في مجال تحديد
 ن ذلك إلى البلدان؛السالمة األحيائية وتقديم مشورة ع

                                                             
ويشـير  .  أدناهمحددة في األقسام ترد إشارات، حسب الحالة، إلى النتائج والنواتج المتوخاة اإلضافية المرتبطة ببرامج عمل  - -مالحظة    5

  .القسم األخير أيضا إلى الصالحيات
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  البلدان على دراية بالتطورات المهمة فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؛جعل 

  طلبات أخرى من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول تنفيذ أية
 بخصوص بناء القدرات؛

 لتنوع البيولوجي وبروتوكول االتصال في اب المتعلقة تفاقيةاالوتنفيذ جهود  المساهمة في تطوير
 مجال بناء القدرات؛

 التعاون مع سائر الهيئات والمنظمات ذات الصلة؛ 

  خبراء وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ال قائمةتطوير 

  المؤقتة؛ للمبادئ التوجيهيةخبراء السالمة األحيائية وفقا إدارة قائمة 

 األطراف على تقييم المخاطر وبناء القدرات لصنع القرار؛لمساعدة  إعداد قائمة الخبراء 

  لمساعدة األطراف في معلومات ذات صلة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تتاح
 صنع القرار؛

  مدخالت منهموالتماس الحصول على مع المنظمات والخبراء المعنيين االتصال. 
  

 نسـجم وضع قواعد تنظيمية وإدارية ت إلىلمحور  سالمة كائن حيبتعلقة تستند القرارات الم  -1 النتائج المتوقعة
 البروتوكولمع 

، تقييم المخـاطر باستعراض تقارير  تحتاج إلى إجراء تقييم المخاطراألطراف المؤهلة التي تضطلع 
الـواردات مـن    القرارات المتخـذة بشـأن   ة حصولتدابير إدارة المخاطر بغي مراجعة أو  وضعو

  .لحية المحورة الحصول على الدعم الالزمالكائنات ا

 BS-V/16من مقرر البروتوكول  10من المادة  7الفقرة  :الصالحية

إرشـادات   وضـع و ؛لتيسير عملية اتخاذ القرار إجراءات وآليات تستند إلى الطلبتطوير  :الوسائل
نهـج مشـتركة   العلمية علـى   ودعم تنفيذ األدواتوتطوير بشأن جوانب محددة من تقييم المخاطر؛ 
 .لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر لألطراف

في بروتوكـول   الجبر التعويضيناغويا، كواال المبور التكميلي بشأن المسؤولية وبروتوكول   -2 
 ةقرطاجن

مؤتمر األطـراف العامـل    الصادر عن BS-V/11 من البروتوكول، والمقرر 27المادة  :الصالحية
 لكاجتماع لألطراف في البروتوكو

 2الفقـرة   في سياق والجبر التعويضيالمسؤولية  قضايا المساهمة في عمل االتفاقية بشأن :الوسائل
الجبـر  بشـأن المسـؤولية و   بدء نفاذ القواعد واإلجـراءات الدوليـة  ومن االتفاقية؛  14من المادة 
وتوكول؛ اجتماع األطراف في البر قبل االجتماع السابع لمؤتمر األطراف العامل بوصفه يالتعويض
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أو  عليـه  التصـديق أو  توقيع األطراف في بروتوكول السالمة األحيائية على هـذا الصـك   ودعم
  .وتنفيذه إليه االنضمام

وإنفاذه  المسؤولية والجبر التعويضيب المتعلق لبروتوكول اإلضافيعلى التصديق ا :النواتج المتوخاة
  .بشكل عاجل

 الرصد واإلبالغ  -3 

   بروتوكول على أساس تحليالت التقارير المقدمةتنفيذ محسن ألحكام ال

  .من البروتوكول 33المادة :  الصالحية
تحسين وتيسير نظام اإلبالغ الوطني بشكل منتظم، وهو النظام الذي وضعته األطـراف  :  الوسائل

  بشأن تنفيذ البروتوكول
 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية  -4 

  BS-V/8 و  BS-V/9 و،  BS-V/16البروتوكول، والمقررات  من 18المادة :  الصالحية
النظر من  يسيرذات الصلة بغية ت األخرى تجميع المعلومات والتشاور مع الهيئات الدولية:  الوسائل

جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في الحاجة إلى مقاييس وطرائـق  
 .والنقل ،تحديد الهوية، والمناولة، والتعبئة ممارساتبخصوص  عاييرإعداد الم

  االمتثال  -5 
  .COP-MOPالصادر عن  BS-1/7من البروتوكول، المقرر  34المادة :  الصالحية
استالم أي تعليقات بخصوص امتثال أي طرف في حد ذاته أو طرف تجاه طرف آخـر؛  :  الوسائل

قات إلى لجنة االمتثال مع الرد والمعلومات التـي  إتاحة التعليقات إلى األطراف المعنية؛ إحالة التعلي
قد يقدمها الطرف المعني؛ تجميع المعلومات عن خبرة آلية االمتثال في إطـار االتفاقـات البيئيـة    

 .المتعددة األطراف األخرى وإتاحتها إلى لجنة االمتثال التابعة للبروتوكول
  الصلةالتعاون مع المنظمات والترتيبات والعمليات ذات   -6 

تنفيذ منافع البروتوكول من العمليات الجارية ذات الصلة، والبناء عليهـا، مـع مراعـاة القواعـد     
  .والمعايير الدولية ذات الصلة

  واألحكام األخرى في البروتوكول؛) ج(4، الفقرة 29المادة :  الصالحية
  .الصلة والمقررات األخرى ذات BS-II/6، و BS-I/12، المرفق، المقرران )ز(1الفقرة 

التقدم بطلب الحصول على صفة المراقب في الهيئات واللجـان ذات الصـلة أو متابعـة    :  الوسائل
؛ وإقامة عالقات رسمية مـع  )التابعة لمنظمة التجارة العالمية SPS/TBTمثل لجنان (الطلب السابق 

 أمانات االتفاقيات والمنظمات األخرى
 )P-5 رقى إلى الرتبةسي(  P-4والسياساتية برتبة موظف للشؤون القانونية  الوظائف المعتمدة

  ؛P-3موظف للشؤون القانونية برتبة 
 GSسكرتيرات برتبة  5

ــدة  الوظــائف الجدي
 وبةلالمط

 ال يوجد
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 تقييم المخاطر  -أ 7 

فهم مشترك وتنفيذ فعال من الحكومات ألحكام تقييم المخاطر فـي البروتوكـول، بمـا فـي ذلـك      
  ).2(15مات المخاطر المقدمة من المصدرين بموجب المادة استعراض وتحليل تقيي

بخصوص توضيح المسائل المتعلقة بتقيـيم   COP-MOPتنفيذ أي مقرر صادر عن  تيسير:  الوسائل
بخصوص إعداد إرشادات وإطـار لـنهج    COP-MOPالمخاطر؛ تسهيل تنفيذ أي مقرر صادر عن 

 .مشترك في مجال تقييم المخاطر
  خاطرإدارة الم  -ب 7 

 
اإلدارة الفعالة للكائنات الحية المحورة على أساس فهم مشترك واتفاق بـين الحكومـات والهيئـات    

  .والمنظمات ذات الصلة بخصوص نهوج إدارة المخاطر وأولويات للتدابير اإلدارة
؛ 5، الفقـرة  16بخصـوص المـادة    COP-MOPتنفيذ أي مقررات صادرة عن  تيسير:  الوسائل

مثل تقييم المخـاطر وإدارة  (ئات المعنية بخصوص الجوانب العلمية في البروتوكول التعاون مع الهي
 31الصادر عن مؤتمر األطراف، الفقـرات مـن    6/20المقرر ( IPPC، بما في ذلك مع )المخاطر

 ).WTO، و OECD، و OIE، و Codexمثل (والهيئات األخرى ) 34إلى 

  تقييم المخاطرفي مجال  P-3موظف برتبة  :الوظائف المعتمدة
 في مجال تقييم المخاطر) G-6(مساعد لشؤون البرامج برتبة 

ــدة  الوظــائف الجدي
 :وبةلالمط

 ال يوجد
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  االتصال وبناء القدرات  - 8 

  .(CEPA)أو تطوير بناء القدرات لالتصال والتثقيف والتوعية العامة /توحيد وتعزيز و
  .COP-MOPالصادر عن  BS-II/13والمقرر  ،6/19من االتفاقية، المقرر  13المادة   :الصالحية
بالتوعية العامة والتثقيف بشأن البروتوكول من خالل المطبوعات، والنشـرات   النهوض:  الوسائل

الصحفية، والموقع اإللكتروني والوسائل األخرى؛ تطوير وتنفيـذ اسـتراتيجية االتصـال التابعـة     
لطلبات من الجمهور للحصول على معلومـات  لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛ االستجابة ل

مـن أجـل    CEPAأو تطوير بناء قدرات األطراف المتعلقة بـ/ووثائق عن البروتوكول؛ تعزيز و
تسويق التنوع البيولوجي والسالمة األحيائية والتشجيع على تعميمهما في عمل القطاعات األخـرى؛  

االتصـال؛ وتعزيـز مشـاركة أصـحاب     تطوير مزيد من القدرة المهنية لدى المعلمين وأخصائي 
  .المصلحة وتطوير المجتمعات من خالل برامج االتصال والتثقيف والتوعية العامة

ـ   مواد التوعية  :المتوخاة النواتج  النشـرات الصـحفية  (المة األحيائيـة  بالتنوع البيولـوجي والس
 ).اإلخبارية والكتيبات رسائلالو

  جل التنفيذ الفعال للبروتوكولآليات للنهوض ببناء القدرات من أ  -9 
، EM-1/3و  3/6، 2/4من البروتوكول، والمقررات  3، الفقرة 28، والمادة 22المادة :  الصالحية

الصادرة عـن   BS-II/3و  BS-I/5و  BS-I/4، الصادرة عن مؤتمر األطراف؛ والمقررات 14الفقرة 
COP-MOP.  

فظ قواعد بيانات غرفة تبادل معلومـات السـالمة   بما في ذلك ح(آلية التنسيق  إدارة) 1:  (الوسائل
األحيائية ومركز موارد معلومات السالمة األحيائية في غرفة تبادل معلومات السـالمة األحيائيـة،   
خدمة شبكة بناء القدرات في مجال السالمة األحيائية، إدارة الصندوق الطـوعي لجـدول خبـراء    

المنظمات المعنية في تنفيذ خطة عمل بناء القدرات من مساندة الحكومات و) 2(؛ )السالمة األحيائية
أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السالمة األحيائية والمقررات األخرى بشأن بناء القـدرات الصـادرة   

 .COP-MOPعن 

 بناء القدرات/لشؤون البيئة  P-4موظف برتبة  :الوظائف المعتمدة

 ؛P-2موظف إعالم معاون برتبة 
  
  لمعلومات وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةتبادل ا  -10 

 .BS-II/3؛ BS-I/3من البروتوكول؛ المقرران  20المادة  : الصالحية
تسهل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تبادل المعلومات عن الكائنات الحيـة المحـورة   )  أ( 

  .وتساعد األطراف على تنفيذ البروتوكول
العمل المتعدد السنوات لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية، بمـا فـي    امجتنفيذ برن:  الوسائل

إدارة وتحسين هيكل وتصميم البوابة المركزية للغرفة؛ تصميم واسـتعراض وتنفيـذ النمـاذج    : ذلك
المشتركة إلبالغ المعلومات؛ مواصلة تطوير وتوسيع مركز موارد معلومات السـالمة األحيائيـة؛   

شطة بناء القدرات لتبادل المعلومات وإدارة المعرفة؛ مساندة عمل اللجنة االستشارية المساعدة في أن
غير الرسمية التابعة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ إجراء استعراض ثاني لغرفـة تبـادل   

  .معلومات السالمة األحيائية، ومقارنة التحسينات ببيانات خط األساس القائمة
كمية متزايدة من المعلومات من خالل غرفة تبادل معلومـات السـالمة األحيائيـة؛     إتاحة:  النتائج
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تمكين جميع األطراف من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خـالل غرفـة تبـادل    
معلومات السالمة األحيائية؛ تحسين سهولة اإلبالغ والحصول على المعلومات فـي غرفـة تبـادل    

ائية؛ خطة استراتيجية لتنفيذ غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ تطوير معلومات السالمة األحي
مـن   البروتوكولبشأن  المناقشات وعمليات التفاوضعقد  تيسير؛ طويل األجل وتنفيذ برنامج عمل

 .تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفة خالل

  .حيائيةتعزيز التعاون الدولي في تبادل معلومات السالمة األ)  ب( 
التعاون مع المنظمات المعنية في إعداد بروتوكوالت تبـادل المعلومـات ذات الصـلة؛    :  الوسائل

تسهيل إعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األحيائية؛ إبرام مذكرات تفاهم مـع المنظمـات   
  .المعنية
حيائية؛ زيادة استعمال غرفـة  إلعداد معايير متسقة لتبادل معلومات السالمة األ مساهمات:  النتائج

تبادل معلومات السالمة األحيائية كمصدر للمعلومات عن السالمة األحيائية؛ تحسين التعـاون فيمـا   
 .بين الوكاالت

  .تعزيز بناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية)  ج( 
قدرات؛ تنظيم حلقات عمل للمساعدة التقنية باستعمال الموارد مع منظمات بناء ال التعاون:  الوسـائل 

  .المتاحة
جميع األطراف من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب من خالل غرفـة   تمكين:  النتائج

تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ إتاحة مزيج من المعلومات من خالل غرفة تبـادل المعلومـات،   
 .ن غرفة المعلومات في المساعدة على صنع القرار في إطار البروتوكولواستعمال المعلومات م

ممثلو الحكومات والجهات الوطنية في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية؛ المنظمات الدوليـة    العالقات الخارجية
صـناعة  العاملة بنشاط في تبادل المعلومات، بما في ذلك الفاعلون من األوساط األكاديمية وقطاع ال

  .والفاعلون الحكوميون
 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية -  P-4موظف برامج برتبة   الوظائف المعتمدة

 موظف في مجال نظم المعلومات الحاسوبية – P-3موظف برامج برتبة 

 غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ، G-6مساعد لشؤون البرامج برتبة 

 G-6لومات برتبة مساعد في مجال نظم المع

ــدة  الوظــائف الجدي
 المطلوبة

 
  ال يوجد

 (RMCS)إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات    -زاي 

  اإلدارة الشاملة  )أ(

إدارة البرنامج، وتسهيل إدارة األمانة، والعمل على توفير تسهيالت المؤتمرات، والموظفين والموارد  عرض عام للمسؤوليات
 .نة من العمل بشكل سلسالمالية من أجل تمكين األما
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   6النتائج المتوقعة

برنامج األمم المتحدة للبيئة، مكتب األمم المتحدة في نيروبي، ووكاالت األمم المتحدة األخرى في بلـد   الخارجية صالتال
 .المقر؛ الحكومة المستضيفة؛ البعثات الدبلوماسية والوفود؛ أمانات االتفاقيات األخرى

 تكاليف الموظفين  -1 الموارد المطلوبة

 دوالر أمريكي  940 000:  2014دوالر أمريكي      920 000:  2013

 ؤتمر األطرافماجتماعات مكتب   -2

 دوالر أمريكي 1 000 000:  2014دوالر أمريكي     0:  2013

 السفر في مهام رسمية  -3

 دوالر أمريكي     50 000:  2014دوالر أمريكي     50 000:  2013

 شغيل العامةمصروفات الت  -4

  دوالر أمريكي    1 490 100:  2014دوالر أمريكي     1 471 800:  2013
 المساعدة المؤقتة والعمل اإلضافي  -5

 دوالر أمريكي     10 000:  2014دوالر أمريكي     10 000:  2013
 

 :الوظائف المعتمدة
 

 P-2موظف معاون في مجال الحواسيب برتبة 

موارد من خارج 
 ية األساسيةالميزان

 BZالصندوق االستئماني 

مشاركة البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية  –دوالر أمريكي  1 000 000: 2014
 في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

 موارد أخرى

إلدارة موظـف  بتمويل من برنامج األمم المتحدة للبيئـة،  (، قسم إدارة الموارد المالية P-5رئيس برتبة 
 )بتمويل من برنامج األمم المتحدة للبيئة) (صندوق اليابان(الصناديق 

بتمويل من برنامج األمـم المتحـدة   ) (صندوق اليابان(مساعد لشؤون البرامج من فئة الخدمات العامة 
 )للبيئة

  
  إدارة الموارد المالية  )ب(

ــام   ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

ت، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحـدة  تقوم إدارة الموارد وخدمات المؤتمرا
 .في نيروبي، تقوم بإدارة الصندوق وأعمال المحاسبة المالية

  .إدارة فعالة للحسابات المالية لالتفاقية النتائج المتوقعة
  .من االتفاقية 24المادة :  الصالحية

                                                             
 .التي تقدم نظرة عامة عن مسؤوليات رؤساء الشُعب 2انظر الحاشية رقم            6
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لة؛ رصـد وتـرخيص المصـروفات؛ شـراء السـلع      إعداد الميزانيات والتقارير ذات الص:  الوسائل
والخدمات ودفع الفواتير في مواعيدها؛ إعداد تقارير عن مدفوعات المساهمات اإلشارية والسـعي إلـى   

  .الحصول على الموارد الطوعية؛ إدارة الترتيبات الخدمات العامة في مونتريال
الية إلى مؤتمر األطراف؛ سجالت ميزانية برنامجية مقترحة لفترة السنتين؛ تقارير م:  المتوخاة النواتج

 .للتدقيق؛ إخطار بالمساهمات اإلشارية المرسلة سنويا إلى كل طرف، والمدفوعات المسجلة بدقة

موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

برنامج األمـم  (؛ مساعد أقدم للشؤون المالية من فئة الخدمات العامة )P-3(موظف للشؤون المالية برتبة 
 ؛)G-7) (يئةالمتحدة للب

؛ مساعد للشـؤون  )G-5) (برنامج األمم المتحدة للبيئة(مساعد إلدارة الصناديق من فئة الخدمات العامة 
 .يمول برنامج األمم المتحدة للبيئة جميع الموظفين). G4(المالية من فئة الخدمات العامة 

ــدة   ــائف الجدي الوظ
 المطلوبة

 ال يوجد

  
  تخطيط وإدارة المؤتمرات  )ج(

ــرض ــام  عـ عـ
 للمسؤوليات

تتولى إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة 
 .في نيروبي، تقديم خدمات المؤتمرات لجميع االجتماعات التي تعقدها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي

  .طراف وهيئاته الفرعية وحلقات العملإدارة ناجحة الجتماعات مؤتمر األ النتائج المتوقعة
  .من االتفاقية 24المادة :  الصالحية
توفير الدعم اإلداري والخدمات لالجتماعات، ويقتضي ذلك االتصال بمنشـآت المـؤتمرات   :  الوسائل

التجارية؛ إنشاء هيكل أساسي مؤقت في مواقع المؤتمرات؛ تعيين وتدريب الموظفين المؤقتين؛ ضـمان  
االتصال مع المترجمين التحريـريين ومقـدمي خدمـة    (رجمة الفورية؛ األمن؛ تحرير الوثائق توفير الت
  ).الوثائق

تجهيزات مالئمة لكل اجتماع؛ أفرقة من الموظفين المؤقتين ألداء مختلف المهـام قبـل كـل    :  النتائج
سـفر لحضـور   اجتماع وفي أثنائه؛ يتسلم المندوبون الوثائق في الوقت المحـدد وتسـهيل ترتيبـات ال   

 .االجتماعات

 :الوظائف المعتمدة
 

؛ موظف شؤون المؤتمرات برتبـة  P4 لوجيستيات برتبة /؛ رئيس خدمات المؤتمرات P-5محرر برتبة 
P-3 خدمات المؤتمرات شؤون ؛ مساعد ل)G-6( ؛ مساعد محرر؛ مساعد إعالمي)G-4( 50% 

موارد مـن خـارج   
 الميزانية األساسية

 من برنامج األمم المتحدة للبيئة وبتمويل G-5المؤتمرات برتبة  مساعدان لشؤون خدمات

  
  الخدمات اإلدارية وخدمات الموظفين  )د(
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ــام   ــرض عـ عـ
 للمسؤوليات

تتولى إدارة الموارد وخدمات المؤتمرات، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومكتب األمم المتحدة 
 مات اإلداريةفي نيروبي، تزويد األمانة بالموظفين والخد

  .إدارة الموارد البشرية في األمانة بكفاءة النتائج المتوقعة
  .من االتفاقية 24المادة :  الصالحية
مكتـب  /من خالل المتابعة مع برنامج األمم المتحدة للبيئـة (توفير خدمات اإلدارة والموظفين :  الوسائل

حفظ سجالت الموظفين وجداول المرشـحين؛  األمم المتحدة في نيروبي بشأن عمليات التعيين والترقية؛  
المنافع للموظفين مـن  /تنفيذ نظام تقييم األداء؛ االتصال مع هيئة الموظفين؛ مراقبة الرواتب والمستحقات

 .وتوفير خدمات السفر للموظفين والوفود) فئة الخدمات العامة؛ رصد األجازات

 :الوظائف المعتمدة
 

 ؛G-6مساعد لشؤون السفر برتبة  

وارد مـن خـارج   م
 الميزانية األساسية

 ي؛ مساعد إدار G-6؛ مساعد لشؤون الموظفين برتبة)P4سيرقى إلى الرتبة (  P-3موظف إداري برتبة
؛  G-5؛ موظف استقبال برتبة  G-6؛ مساعد لشؤون السفر برتبةG-6 ؛ مساعد إداري برتبة G-5برتبة 
 امج األمم المتحدة للبيئة؛ يمول الموظفون من برن G-4سائق برتبة /كاتب/رسول
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  المرفق األول
  لإلسهامات) BE(المتطلبات من الموارد من الصندوق االستئماني الطوعي الخاص 

  2014-2013الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة المعتمدة لفترة السنتين 
  )بآالف دوالرات الواليات المتحدة( 

 2014-2013 الوصف -ألف

  حلقات عمل/تماعاتاج -1

  المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية

 200          التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
 320          التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 60             المناطق المحمية
 60            االستخدام المستدام

 50            االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

 75            الرصد، والمؤشرات، والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 240          األنواع الغريبة الغازية

 60            الصحة والتنوع البيولوجي
 60            استعادة النظام اإليكولوجي

 240 بيولوجي للمياه الداخلية حلقات عمل إقليمية بشأن التنوع ال

 880 حلقات عمل إقليمية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 130          حلقات عمل إقليمية بشأن تغير المناخ
 1 000 حلقات عمل إقليمية بشأن المناطق المحمية

 80    حلقة عمل بشأن التقييمات العلمية

 200 يجية العالمية لحفظ النباتاتاالسترات حلقات عمل إقليمية بشأن

 470 حلقات عمل إقليمية بشأن المبادرة العالمية للتصنيف

 320  حلقات عمل إقليمية بشأن الصحة والتنوع البيولوجي
 300          حلقات عمل إقليمية بشأن االستخدام المستدام

جمة عن إزالة األحراج المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات النا حلقات عمل إقليمية بشأن
 300                     وتدهور الغابات

 70            حلقة عمل بشأن تقييم األثر
 1 000 حلقات عمل إقليمية بشأن استعادة النظام اإليكولوجي

  )SEL(المسائل االجتماعية واالقتصادية والقانونية 
 80             ديةاجتماع الخبراء بشأن النظم الفريدة للمعارف التقلي

 240           اجتماع الخبراء بشأن المؤشرات
 70             اجتماع الخبراء بشأن توصيات منتدى األمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب األصلية

 100           اجتماع الخبراء بشأن المدن والتنوع البيولوجي
 60             مؤتمر القمة المتعلق بالجزر
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 2014-2013 الوصف -ألف
 450           االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة - حلقات عمل إقليمية

 50             حلقة عمل بشأن نقل التكنولوجيا

 90              حلقة العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن األنواع الغريبة الغازية

 400           ية والمحليةللمجتمعات األصل حلقات العمل اإلقليمية لبناء القدرات
 200           حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لتنمية سياحة المجتمعات األصلية والمحلية

 بروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع
 255 اجتماع الخبراء بشأن بروتوكول ناغويا
 488 لنطام الدولي للحصول وتقاسم المنافع لبناء القدرات لحلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية 

  التنفيد والدعم التقني والتوعية والمجموعات الرئيسية
دون إقليمية بشأن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع /حلقات عمل إقليمية

 2 000 البيولوجي
 60 فريق الخبراء المعني بالفقر والتنوع البيولوجي

 160  ع األعمال والتنوع البيولوجياجتماع الخبراء بشأن قطا

 30 اجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل المعلومات
 60 االتصال والتثقيف والتوعية العامة-اجتماع اللجنة االستشارية غير الرسمية

 70           حلقة عمل إقليمية بشأن آلية غرفة تبادل المعلومات                                 

 150 حلقة عمل إقليمية بشأن تعبئة الموارد
 560 االتصال والتثقيف والتوعية العامة حلقات عمل إقليمية بشأن

 40 حلقات عمل إقليمية بشأن تعميم المنظور الجنساني

 80 اجتماعات بشأن القضاء على الفقر/حلقات عمل
  الموظفون  2  

  403,9  لتنوع البيولوجيالصحة وا –) P-4(موظف برامج 
  331,9  الوقود الحيوي/التنوع البيولوجي الزراعي –) P-3(موظف برامج 
  331,9  نقل التكنولوجيا –) P-3(موظف برامج 
  331,9  القضايا الجنسانية –) P-3(موظف برامج 

  262,5  ي8المادة  –) P-2(موظف برامج معاون 
ة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة المبادرة المعزز –) P-2(موظف برامج معاون 

  262,5  األحراج وتدهور الغابات

  262,5  التنوع البيولوجي البحري والساحلي –) P-2(موظف برامج معاون 
الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من نشرة التوقعات  –) P-2(موظف برامج معاون 

  262,5  العالمية للتنوع البيولوجي

  262,5  الحصول وتقاسم المنافع –) P-2(موظف برامج معاون 
  262,5  تعبئة الموارد –) P-2(موظف برامج معاون 
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الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة من  –) فئة الخدمات العامة(مساعد لشؤون البرامج 
  144,3  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

  144,3  المحمية المناطق –) فئة الخدمات العامة(مساعد لشؤون البرامج 
  144,3  التنوع البيولوجي البحري والساحلي –) فئة الخدمات العامة(مساعد لشؤون البرامج 
  144,3  الدعم اللغوي –ي 8المادة  –) فئة الخدمات العامة(مساعد لشؤون البرامج 

  تكاليف السفر  -3
  75  المياه الداخلية

  170  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  50  الوقود الحيوي/الزراعة
  50  الصحة
  20  الغابات

  100  المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
  30  المناطق المحمية

  35  تغير المناخ
  60  االستخدام المستدام
  40  التقييمات العلمية

  30  استعادة النظام اإليكولوجي
  25  تقييم األثر
  20  غريبة الغازيةاألنواع ال

  20  المبادرة العالمية للتصنيف 
  40  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  80  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
  120  الحصول وتقاسم المنافع

  20  التدابير الحافزة
  20  نقل التكنولوجيا

  8  التعاون فيما بين بلدان الجنوب
  20  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

  20  التنوع البيولوجي والثقافي
  10  المدن والتنوع البيولوجي

  40  التقارير الوطنية
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  150  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي
  20  تعميم مراعاة المنظور الجنساني

  100  تعبئة الموارد
  50  اآللية المالية

  100  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
  40  على الفقر القضاء

  األشخاص ذوو الخبرة  4
   األجل بعقود قصيرة المعينون الموظفون

  182  الوقود الحيوي/الزراعة
  60  الصحة

  120  المياه الداخلية
  10  المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات

  20  االستخدام المستدام
  100  المدن والتنوع البيولوجي

  20  تعميم مراعاة المنظور الجنساني
  120  القضاء على الفقر

  المستشارون
  75  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

  970  التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  30  الوقود الحيوي/الزراعة
  30  الغابات

  430  يالرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوج
  80  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  60  المناطق المحمية 
  80  الصحة  

  110  المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
  55  تغير المناخ

  80  االستخدام المستدام
  69  األنواع الغريبة الغازية
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  25  المبادرة العالمية للتصنيف
  40  قل التكنولوجيا ن

  30  االقتصاد والتجارة والتدابير الحافزة
  90  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

  37  التنوع البيولوجي والثقافي
  140  المدن والتنوع البيولوجي

  10  حلقات العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن األنواع الغريبة الغازية
  200  التقارير الوطنية

  155  ضاء على الفقرالق
  40  آلية غرفة تبادل المعلومات

  80  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي 
  430  تعبئة الموارد 

  350  االتصال والتثقيف والتوعية العامة
  الطباعة/إعداد التقارير/المنشورات  5

  100  التنوع البيولوجي للمياه الداخلية
  88  التنوع البيولوجي البحري والساحلي

  600  مناطق المحميةال
  60  استعادة النظام اإليكولوجي

  360  الرصد والمؤشرات والطبعة الرابعة لنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
  16  األراضي الجافة وشبه الرطبة

  20   تغير المناخ
  100  االستخدام المستدام

  70  الصحة
  40  االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات

  415  الغريبة الغازية األنواع
  5  المبادرة العالمية للتصنيف

  70  المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات
  20  الحصول وتقاسم المنافع

  5  التدابير الحافزة
  10  نقل التكنولوجيا
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  45  واألحكام المتصلة بها) ي(8المادة 

  95  التنوع البيولوجي والثقافي
  15  المدن والتنوع البيولوجي

  40  حلقات العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية بشأن األنواع الغريبة الغازية
  60  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي 

  50  تعبئة الموارد 
مواد وأنشطة محددة األهداف في مجال التثقيف  – االتصال والتثقيف والتوعية العامة

  200  والتوعية العامة

  40   تعميم مراعاة المنظور الجنساني
  80  القضاء على الفقر

  أنشطة  6
  520   عقد األمم المتحدة للتنوع البيولوجي
  220  االتصال والتثقيف والتوعية العامة

  

                                                                                       المجموع الفرعي  -أوالً
         

 800 986 24 

 %)13(تكاليف دعم البرامج  -ثانياً
   284 248 3 

  28 235 084  )أوالً وثانياً(مجموع التكاليف 
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  المرفق الثاني
  الرموز والمختصرات

ABS  الحصول وتقاسم المنافع 
AHTEG فريق الخبراء التقنيين المخصص 

BCH ألحيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة ا 
CEPA االتصال والتثقيف والتوعية العامة 

CGRFA  الفاو(هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة( 

CHM آلية غرفة تبادل المعلومات 
CITES اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

CMS  المهاجرةاتفاقية حفظ انواع الحيوانات البرية 

CRIC  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(اللجنة المعنية باستعراض تنفيذ االتفاقية ( 
FAO منظمة األغذية والزراعة 
GEF مرفق البيئة العالمية 
GTI المبادرة العالمية للتصنيف 
I/LC المجتمعات األصلية والمحلية 
IAIA الرابطة الدولية لتقييم األثر 
IAS نواع الغريبة الغازيةاأل 

ICTSD الدولي للتجارة والتنمية المستدامة المركز 

IMO المنظمة البحرية الدولية 
IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

IT-PGRFA زراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية وال 

IUCN االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة 
LADA تقييم تردي األراضي في المناطق 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  العمل الوطنية للتنوع البيولوجياالستراتيجية وخطة 

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 الموارد وخدمات المؤتمرات إدارة 

SBSTTA الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

SEL االجتماعية واالقتصادية والقانونية المسائل 
SPS تدابير الصحة والصحة النباتية 

STAP مرفق البيئة العالمية(ريق االستشاري العلمي والتقني الف( 
STTM المسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية 

  
TBT الحواجز التقنية للتجارة 

TK المعارف التقليدية  
TRIPs حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

UN/DESA تحدةالتابعة لألمم الم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

UNAIDS اإليدز/البشرية برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 
UNCCD اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

UNCED مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

UNCTAD مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

UNCTED رة والعمالةمؤتمر األمم المتحدة للتجا 

UNDP األمم المتحدة اإلنمائي برنامج 
UNEP برنامج األمم المتحدة للبيئة 

UNESCO-
MAB 

 المعني باإلنسان والمحيط الحيوي  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة برنامج

UNFCC األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ تفاقيةا 

UNFF منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات 
UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان 

UNITAR معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث 
UNON في نيروبي مكتب األمم المتحدة 

UNPFII األصلية الدائم المعني بقضايا الشعوب األمم المتحدة منتدى 

UPOV االتحاد الدولي لحماية األصناف الجديدة من النباتات 
WHO الصحة العالمية منظمة 
WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

WRI معهد الموارد العالمية 
WTO منظمة التجارة العالمية 

  
 ---- -  


