
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   من جدول األعمال16-4البند 

  
  لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع معتمدة فيالمقررات ال

  اآللية المالية    9/31
     االستعراض الثالث لفاعلية اآللية المالية-ألف 

   إن مؤتمر األطراف
 ، من االتفاقية،3، الفقرة 21 بالمادة ذكّرإذ ي

 راف ومجلس مرفق البيئة العالمية،  بمذكرة التفاهم الموقعة بين مؤتمر األط أيضاًذكّروإذ ي

ــة العالميــة المقــدم إلــى االجتمــاع التاســع لمــؤتمر األطــراف   تقريــر ضاوبعــد اســتعر مرفــق البيئ
(UNEP/CBD/COP/9/9) ،  

   في التقرير المستقل عن االستعراض الثالث لفعالية اآللية المالية لالتفاقية،نظرالوبعد 

   لتحسين كفاءة وفعالية واستجابة اآللية المالية؛البيئة العالمية مرفقتدابير اإلصالح التي أدخلها  يالحظ  -1
شاف السبل والوسائل لتحسين فعالية تقديم اإلرشاد لآللية المالية، بما في ذلـك أطـار               مواصلة استك يقرر    -2

ع البيولوجي، والذي يتـزامن  السنوات األربع المتعلق بأوليات البرامج المتصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية في التنو         
  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقمع فترات التزود لل

  :فعالية اآللية الماليةمرفق البيئة العالمية اتخاذ اإلجراءات التالية في سبيل تحسين  مجلس يطلب إلى  -3
تمويـل التكـاليف اإلضـافية    تحسين عملية اإلبالغ القائمة على النتائج فيما يتعلق بمساهمة المرفق فـي         )أ(

  لتحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل الزيادة في التكاليف وتوجيه التمويل المشترك؛
ألوليات البرامج المتعلقة باستخدام     إبالغ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف عن تنفيذ إطار األربع سنوات           )ب(

  ي التنوع البيولوجي؛موارد مرفق البيئة العالمية ف
  أهداف االتفاقية؛ الموارد لتحقيقوتوجيه مرفق البيئة العالمية في تعبئة تعزيز دور   )ج(
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 ،الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة       معالجة قيود القدرات، في األطراف من البلدان النامية، وال سيما             )د(

  ر تخصيص الموارد؛اطإتنفيذ فيما يتعلق ب، يذات االقتصاد االنتقالالبلدان كذلك  و،نمواًاألقل البلدان و
إعداد مجموعات بيانات وأدوات بيانـات قائمـة         تحسين نظام المعلومات المتعلقة بالمشاريع، بما في ذلك         )ه(

على الشبكة الدولية للسماح بزيادة سهولة الحصول على معلومات المشاريع والسماح بتتبع أفضل باالسـتناد إلـى اإلرشـاد             
  مؤتمر األطراف؛الصادر عن 
التشجيع على تبادل الخبرات والدروس المستفادة في معالجة استدامة المشاريع الممولة في مجال التنـوع                 )و(
  البيولوجي؛
واإلرشـاد  نتائج التقييم الملخصة تلخيصاً جيداً وتقارير التقييم الكاملة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي    تفسير    )ز(

  إلى مؤتمر األطراف؛وإحالتها المقدم من مؤتمر األطراف، 
إدراج االستنتاجات والتوصيات المتعلقة بجميع التقييمات ذات الصلة الصادرة عن مكتب التقييم في مرفق                )ح(

  البيئة العالمية في نتائج تقاريره المنتظمة؛
ييم فـي مرفـق     البيئة العالمية ومدير مكتب التق     األمين التنفيذي، والمسؤول التنفيذي األول لمرفق     جع  يش  -4

  البيئة العالمية إلى مواصلة تعزيز التعاون بين األمانتين؛
 : إلى األمين التنفيذي، لنظر االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافيطلب  -5

أن يدعو األطراف إلى تقديم تقييمات عن احتياجاتها المستقبلية للتمويل استنادا إلى استراتيجياتها وخطـط                 )أ(
  ة للتنوع البيولوجي؛عملها الوطنية المحدث

  أن يجمع هذه المقترحات الوطنية؛  )ب(
أن يقوم، بالتشاور مع األطراف، بإعداد مشروع لشروط تكليف لتقيـيم كامـل عـن مقـدار األمـوال                     )ج(

  مرفق البيئة العالمية؛اإلستئماني ل صندوقلالضرورية لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود السادسة ل
مجلس مرفق البيئة العالمية، بإعداد اقتراح بشأن شـروط          تنفيذي، القيام، بالتشاور مع    إلى األمين ال   يطلب  -6

التكليف، يتضمن خيارات التكلفة بالنسبة لالستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية، وذلك لنظر االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر                  
  .األطراف

    مساهمة لفترة التزود الخامسة لآللية المالية - باء
  تمر األطراف،إن مؤ

ألولويات البرنامج المتعلقة باستخدام موارد مرفـق       ) 2014-20010(عناصر اإلطار من أربع سنوات      إذ يالحظ   
البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي، تلك العناصر التي كانت مستندة إلى اإلرشادات القائمة وإلى الخطة االسـتراتيجية                  

لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئـة العالميـة             لالتفاقية واالستراتيجيات وخطط ا   
  للمجال المركزي للتنوع البيولوجي، باإلضافة إلى استنتاجات تقييم األلفية للنظم اإليكولوجية،

  ،(UNEP/CBD/COP/9/9)بتقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع وإذ يحيط علما 
 بشروط تكليف استعراض منتصف المدة للنسخة المعتمدة من مرفق البيئـة العالميـة إلطـار           وإذ يحيط علما أيضا   

  ،(UNEP/CBD/COP/9/INF/17)تخصيص الموارد 
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 بالحوار بين المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئة العالمية ومكتب االجتماع الثامن لمؤتمر األطـراف،               يرحب وإذ
  ؛2007تموز /يوليو 8الذي جرى في باريس يوم 

   أن مرفق البيئة العالمية قائم على مبادئ الريادة القطرية والملكية القطرية،وإذ يالحظ
 على الدور المهم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كـأداة لتحـديث االحتياجـات                وإذ يشدد 

  ق البيئة العالمية،واألولويات الوطنية للتمويل من مرف
 بالحاجـة  واعترافا منه التوصيات الرامية إلى تعزيز عملية صياغة وتوحيد اإلرشادات إلى اآللية المالية         وإذ يالحظ 

  إلى تقديم إرشادات متماسكة وقائمة على أساس ترتيب األولويات إلى مرفق البيئة العالمية،
  امل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ،  الصادرة عن الفريق الع2/3 في التوصية وبعد النظر

األمين التنفيذي على مواصلة وتعزيز الحوار مع المسؤول التنفيذي األول لمرفق البيئـة العالميـة               يشجع    -1
  بغية تعزيز تنفيذ اإلرشاد الذي أقره مؤتمر األطراف خالل فترة التزود الرابعة للمرفق وما بعدها؛

لمستوى الوطني بين نقاط االتصال الوطنية لالتفاقية، فيما يتعلق باالتفاقـات البيئيـة              التعاون على ا   يشجع  -2
مرفق البيئة العالمية إلـى     ويدعو  ذات الصلة، ولمرفق البيئة العالمية، بما في ذلك من خالل المشاريع التي يساندها المرفق،               

  ل اإلقليمية والوطنية لنقاط االتصال؛مواصلة النهوض بمثل هذا التعاون، بما في ذلك من خالل حلقات العم
اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج، على النحو المرفق بهذا المقرر، للنظر فيها خالل فتـرة  يقترح    -3

التزود الخامسة للصندوق اإلستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية، المتعلق باستعال موارد مرفق البيئة العالميـة مـن أجـل                   
  ؛2014 إلى 2010 البيولوجي في الفترة من التنوع

 بأن استراتيجية فترة التزود الرابعة لمرفق البيئة العالمية من أجل التنـوع البيولـوجي تمثـل نقطـة      يقر  -4
 من المرفق، بالنسبة لفترة التزود الخامـسة، أن يواصـل البنـاء علـى               ويطلبانطالق مفيدة لفترة التزود الخامسة للمرفق       

  .فترة التزود الرابعة استنادا إلى اإلطار للسنوات األربع ألولويات البرامج الموضحة في المرفق بهذا المقرراستراتيجية 

  المرفق
  ألولويات البرامج المتعلق ) 2014-2010(إطار من أربع سنوات 

  2014 إلى 2010 موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفترة من خدامباس
  ، بما في ذلك  التنوع البيولوجيالتشجيع على حفظ  :لويات البرنامج من أو1المجال 

  استدامة المناطق المحمية من خالل تفعيل
 تقليص فجوة التمويل لبلوغ أهداف إدارة المناطق المحمية، بزيادة اإليرادات وتنويع قنوات اإليرادات لتغطيـة         :1-1 النتيجة

  .النفقات الكلية
  .النظم اإليكولوجية البحرية عالميا وفي النظم الوطنية للمناطق المحميةة تغطيزيادة :  2-1النتيجة 
تحسين تغطية النظام اإليكولوجي لمناطق النظم اإليكولوجية األرضية غير الممثلة بشكل جيـد كجـزء مـن             :3-1النتيجة  

  .النظم المحلية للمناطق المحمية
  . والبحريةتحسين إدارة المناطق المحمية األرضية:  4-1النتيجة 
  .إدامة وتعزيز قدرة مكونات التنوع البيولوجي على التكيف مع تغير المناخ:  5-1النتيجة 
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  .تحسين حالة حفظ األنواع المهددة:  6-1النتيجة 

  التشجيع على االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي:   من أولويات البرنامج2المجال 
 البيولوجي الناشئة عن تغير الموائل، وتغيـر اسـتخدام األراضـي وتـدهور              تخفيض الضغوط على التنوع   :  1-2النتيجة  

  .األراضي، واالستخدام غير المستدام للمياه
تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية األرضـية بمـا فـي ذلـك فـي الـنظم                      :2-2النتيجة  

ضي الجافة وشبه الرطبة، والنظم اإليكولوجية للجبال والجزريـة، وال سـيما           اإليكولوجية للغابات، والنظم اإليكولوجية لألرا    
  .الدول الجزرية الصغيرة النامية

تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم اإليكولوجية المائية بما في ذلك في النظم اإليكولوجيـة                :  3-2النتيجة  
  .رية والساحلية، والجزرية، وال سيما الدول الجزرية الصغيرة الناميةللمياه الداخلية، والنظم اإليكولوجية البح

  تعميم التنوع البيولوجي في مختلف:   من أولويات البرنامج3المجال 
  السياسات واالستراتيجيات اإلنمائية والبرامج الوطنية والقطاعية

 خارج قطاع البيئة، تـدابير لتحقيـق األهـداف          تضمين أطر السياسة واألطر التنظيمية التي تحكم القطاعات        : 1-3النتيجة  
  .الثالثة لالتفاقية

 إنشاء أسواق لخدمات النظام اإليكولوجي وكذلك لسلع النظام اإليكولـوجي المحليـة ذات القيمـة المـضافة                   :2-3النتيجة  
  .والمستمدة من مصادر تدار على نحو مستدام

ع البيولوجي في نظم تراخيص السلع المنتجة في قطاعات الزراعة ومصايد           تعميم المعايير التقنية القوية للتنو     : 3-3النتيجة  
  .األسماك والحراجة والقطاعات األخرى

  . التشجيع على االستخدام المستدام والتجارة واالستهالك فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي :4-3النتيجة 
  .القانونية األهداف الثالثة لالتفاقية تساند التدابير الحافزة االجتماعية واالقتصادية و: 5-3النتيجة 
 تشجيع التنوع البيولوجي في األنظمة والممارسات الزراعية، وحفـظ المـوارد الجينيـة المهمـة لألغذيـة                   :6-3النتيجة  

  .والزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنافع المرتبطة بهذه الموارد
لغابات والتنوع البيولوجي للمياه في األنظمة الحراجية وأنظمة مـصايد األسـماك            تشجيع التنوع البيولوجي ل   :  7-3النتيجة  

وممارساتها، وحفظ الموارد الجينية المهمة لرفاه اإلنسان واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنـافع المرتبطـة بهـذه                 
  .الموارد

   االتفاقيةتحسين القدرات الوطنية على تنفيذ:   من أولويات البرنامج4المجال 
  1وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

تعزيز التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي، بما في ذلك صياغة وتحـديث االسـتراتيجيات وخطـط العمـل               : 1-4النتيجة  
  .الوطنية للتنوع البيولوجي

  . اإلنمائية تعميم خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات والبرامج :2-4النتيجة 
                                                   

من هذا المقرر، ‘ جيم‘ في القسم 2014 إلى 2010يمكن اإلطالع على احتياجات أولويات البرامج للسالمة األحيائية للفترة   1
راف في بروتوكول قرطاجنة  الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطBS-IV/5المأخوذ من المقرر 

 .للسالمة األحيائية
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تعزيز تنفيذ أولويات البرامج بما في ذلك من خالل العلم، والتكنولوجيـا واالبتكـار، وآليـة غرفـة تبـادل               :  3-4النتيجة  
  .المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة

  . التصنيفتحسين معرفة البلدان النامية عن كل مكونات التنوع البيولوجي، وال سيما من خالل:  4-4النتيجة 
  .التشجيع على االمتثال الوطني اللتزامات اإلبالغ بموجب االتفاقية وبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية:  5-4النتيجة 
تحسين حماية المعارف التقليدية واإلبتكارات والممارسات، وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية واألصلية فـي    :  6-4النتيجة  

  .لالتفاقيةتحقيق األهداف الثالثة 
تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيا والحصول عليها من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية وكـذلك فيمـا بـين                  :  7-4النتيجة  

  .البلدان النامية واألطراف األخرى
  .ةإنشاء أطر وطنية للسالمة األحيائية، حسب الحالة، وفقا لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائي:  8-4النتيجة 

  التشجيع على تنفيذ الهدف الثالث لالتفاقية:   من أولويات البرنامج5المجال 
  2ومساندة تنفيذ النظام الدولي للحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع

هيل الحصول على الموارد الجينية وفقا للتشريع الوطني باالتساق مع األحكـام            تسإلى  تشجيع التدابير الرامية    :  1-5النتيجة  
  .ذات الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي

النهوض بالتدابير للتشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بشروط متفق عليها تبادليا، الناشـئة عـن                :  2-5النتيجة  
خرى للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وباالتـساق مـع األحكـام ذات              االستعمال التجاري واالستعماالت األ   

  .الصلة في اتفاقية التنوع البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني
التشجيع على إعداد وتنفيذ النظم الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقا للمقررات ذات الصلة الـصادرة                :  3-5النتيجة  

  .طرافعن مؤتمر األ
  صون التنوع البيولوجي:   من أولويات البرنامج6المجال 

  .مكافحة التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية:  1-6النتيجة 
ـ             :  2-6النتيجة   ة البيئـة   تساهم األطر التشغيلية الوطنية للسالمة األحيائية في االستخدام اآلمن للتكنولوجيا الحيويـة وحماي

  .وصحة اإلنسان
      إرشاد إضافي إلى اآللية المالية-جيم 

  ،إن مؤتمر األطراف
ــة  إذ يالحــظ ــدمها مــؤتمر األطــراف إلــى مرفــق البيئــة العالمي  تجميــع اإلرشــادات الــسابقة التــي ق

(UNEP/CBD/COP/9/INF/15)،  
متداخلة وأن يعـد تجميعـا محـدثا         إلى األمين التنفيذي أن يحدد اإلرشادات القديمة والمتكررة وال         يطلب  -1

لإلرشادات القائمة الموجهة إلى اآللية المالية، هذا التجميع الذي ينبغي أن يضم كل المقررات المتعلقة باآللية الماليـة، وذلـك       
  كوثيقة عمل تعد قبل ثالثة أشهر من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ؛

                                                   
 .بدون إصدار حكم مسبق على المقرر ذي الصلة الصادر عن مؤتمر األطراف بشأن النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع  2
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 من الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ أن يقوم بما يلي فـي اجتماعـه              طلبي  -2

  :الثالث
استعراض التجميع المحدث وذلك باشتراك ممثلين من المجاالت المواضيعية والقـضايا المـشتركة بـين          )أ(

  توحيد اإلرشادات السابقة؛وسيقدم هذا االستعراض توصيات عن إلغاء وترشيد و.  القطاعات، حسب الحالة
اقتراح نظام إليصال مجموعة متماسكة وواضحة ومحددة األولويات ألولويات البرامج خالل االجتماعين              )ب(

  العاشر والحادي عشر لمؤتمر األطراف تمهيدا للمفاوضات بشأن فترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية؛
  لعاشر لمؤتمر األطراف؛أن يقدم نتائج بحثه إلى االجتماع ا  )ج(
  : في اجتماعه العاشر ما يلييقرر  -3
  أن ينظر في توصيات االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ؛  )أ(
أن ينظر في الطلبات لوضع إرشاد جديد في ضوء توصيات االجتماع الثالث للفريـق العامـل المعنـي                    )ب(

  اد؛باستعراض التنفيذ بشأن تنسيق اإلرش
 والمـادة   20 اإلرشاد اإلضافي التالي إلى مرفق البيئة العالمية عند تقديم الموارد المالية، وفقا للمادة               يقرر  -4

 الصادرة عن 8/18 و 7/20 و 6/17 و   5/13 و   4/13 و   3/5 و   2/6 و   1/2 من االتفاقية وطبقا للمقررات      1، الفقرة   21
 البيئة العالمية أن يقدم موارد مالية لألطراف من البلدان الناميـة، مـع   وفي هذا الخصوص، ينبغي لمرفق  .  مؤتمر األطراف 

مراعاة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، وذلك بالنـسبة ألنـشطة وبـرامج            
لميـة، مـع االعتـراف بـأن التنميـة      قطرية، بما يتمشى مع األولويات واألهداف الوطنية ووفقا لصالحية مرفق البيئة العا          

االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر هما من بين األولويات األساسية والغالبة للبلدان النامية، ومـع إقامـة االعتبـار       
  الكامل لجميع المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف؛

  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
لبيئة العالمية، ضمن صالحياته، بأن ينظر في اإلرشاد التالي المقدم برمته في المقـرر               من مرفق ا   يطلب  -5
BS-IV/5   الصادر عن االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف فـي بروتوكـول الـسالمة                4، الفقرة ،

هـذا  المرفق بمن ‘ باء‘مج المذكورة في القسم    ينبغي النظر فيها في سياق أولويات البرا      ) و(األحيائية، مع مالحظة أن الفقرة      
  :المقرر، وأن يرفع تقريرا إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر

ر إطار تخـصيص المـوارد علـى تنفيـذ          رفق البيئة العالمية أن يقيم أث     لم من مكتب التقييم التابع      يطلب  )أ(
 علـى تنفيـذ   ربما أثـرت  المحتملة للموارد التي من القيود حد أدنىتقلل إلى يمكن أن البروتوكول، وأن يقترح التدابير التي  

  البروتوكول، بما في ذلك التدابير التي تسهل النظر في المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تعدها بلدان المنطقة؛
ريرهـا  اد تق  تمكين األطراف المؤهلة من إعـدا      غيةالموارد المالية ب  إتاحة   على   ة مرفق البيئة العالمي   يحث  )ب(

  ؛ةالوطني
 مرفق البيئة العالمية على تمديد مشروع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيـة التـابع لبرنـامج              يحث  )ج(

األمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمية، بشكله الحالي كمشروع عالمي، بغية ضمان استدامة النقاط الوطنية لغرفـة تبـادل       
ية وتقديم مزيد من المساندة لبناء القدرات، مع إيالء اهتمام خاص بأصحاب المـصلحة المـستهدفين   معلومات السالمة األحيائ  
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 أخرى بخالف إطـار     مصادر، وعلى تقديم تمويل إضافي لهذه األنشطة من         )مثل إدارات الجمارك ومفتشي الصحة النباتية     (
  ، ومع مراعاة الطبيعة العالمية للمشروع؛(RAF) تخصيص الموارد

ـ  ة المالي المساندة مرفق البيئة العالمية، بناء على طلب حكومات البلدان النامية، إلى أن يقدم              دعوي  )د(  ا وغيره
أو توسيع نطاق البرامج األكاديمية القائمة في مجـال         / من إعداد و   ذات الصلة  لتمكين الجامعات والمعاهد     مساندةمن أشكال ال  

 البلدان األطراف النامية، وال سيما أقل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة         ة من طلبالسالمة األحيائية وتقديم المنح الدراسية ل     
  ؛يت االقتصاد االنتقالالصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذا

، وال سـيما أقـل      هاوأن يساند   األطراف من البلدان النامية    فق البيئة العالمية أن يتعاون مع      مر من يطلب  )ه(
، في جهودها لبناء القـدرات فـي   ن بينها، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي      الصغيرة النامية م   البلدان نموا والدول الجزرية   

 وتدريب موظفي السلطة التنظيميـة      ختبرات مرافق الم  إنشاءمجال أخذ عينات الكائنات الحية المحورة وكشفها، بما في ذلك           
  والعلمية المحلية؛

 ةبرنـامج الـسالم   ت ذات األولوية التالية لتمويـل       ي االحتياجا  مرفق البيئة العالمية أن ينظر ف      منيطلب    )و(
 أن يـستخدم نهـج      ،، وحيثما يكون األمر مالئما    )2014-2010 ( البيئة العالمية  لمرفقخالل فترة التزود الخامسة     األحيائية  

  :جيعها وتعزيزها األجل لبناء قدرات مستدامة للموارد البشرية وتشة طويلمساندة وأن يقدم يركز على مسائل بعينها،
  تنفيذ النظم القانونية واإلدارية إلجراءات اإلخطار؛  )1(
  تقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛  )2(
  كشف الكائنات الحية المحورة؛نفيذ تدابير اإلنفاذ، بما فيها ت  )3(
  .دابير المسؤولية والجبر التعويضيتنفيذ ت  )3(

  نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
ـ  من مرفق البيئة العالمية أن يساعد في إعداد نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولـوجي،                 لبيط  -6  دعووي
ت المناسب إلعداد وإصدار الطبعة الثالثـة       يوقت إلى تقديم المساهمات المالية في ال      ،الحكومات األخرى والمانحين  و ،األطراف

وينبغي توفير هذه األموال في أقرب وقت ممكن حتـى          .  جات الثانوية  والمنت "لتنوع البيولوجي التوقعات العالمية ل  "نشرة  من  
بجميع لغات األمم المتحدة، قبل االجتماع العاشر لمـؤتمر  " التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي"يمكن االنتهاء من إعداد نشرة  

  شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية؛األطراف، مع إتاحة مسودة، الستعراضها في االجتماع الرابع عشر للهيئة الفرعية للم
  نقل التكنولوجيا والتعاون فيها

  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -7
أن يقدم مساندة إلى األطراف من البلدان النامية في إعداد التقييمات الوطنية لالحتياجات من التكنولوجيـا                  )أ(

  من أجل تنفيذ االتفاقية؛
رامج الوطنية الجارية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام من خالل تحسين           أن يواصل مساندة الب     )ب(

  الحصول إلى التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛
أن ينظر في احتماالت تقديم تمويل بموجب األنشطة التمكينية لتقديم بناء القدرات، حيثما تلزم، بشأن مـا                   )ج(

  :يلي، ضمن جملة أمور
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  لحفظ واالستخدام المستدام؛تكنولوجيات ا  )1(
  اإلدارة واألطر التنظيمية المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا واإلبتكارات ونقلها؛  )2(

  آلية غرفة تبادل المعلومات
 مرفق البيئة العالمية والمانحين اآلخرين على مواصلة تقديم تمويل إلى األطراف من البلدان النامية،               يحث  -8

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل إنـشاء          وال سيما أقل البلدان     
  وتحديث آليات غرفة تبادل المعلومات لديها؛

  استراتيجيات التنوع البيولوجي
 الحكومات والمانحين اآلخرين على تقديم تمويـل إلـى البلـدان            ويحث من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -9

لنامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصاد االنتقـالي، مـن أجـل                 ا
استعراض وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي، من خالل المشاريع، وحيثما يكون األمر مناسبا، االستراتيجيات              

  اإلقليمية للتنوع البيولوجي؛
  نهج النظام اإليكولوجي

مرفق البيئة العالمية، وفقا لصالحيته، ومؤسسات  التمويل األخرى ووكاالت التنميـة إلـى تقـديم                يدعو    -10
مساندة مالية لتنفيذ نهد النظام اإليكولوجي في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة،                    

صاد االنتقالي، من أجل، وتشجيع الوكاالت المانحة الثنائية ومتعددة األطراف على تطبيـق نهـج النظـام                 والبلدان ذات االقت  
  اإليكولوجي عند تقديم المعونة؛

  إشراك أصحاب المصلحة
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمـات ذات الـصلة إلـى         ويدعو من مرفق البيئة العالمية،      يطلب  -11

 البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتـصاد                مساندة بناء القدرات في   
  .االنتقالي إلشراك مجتمع األعمال في تنفيذ االتفاقية

  البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية
مات األخرى ومؤسسات التمويل إلـى       على دعوته لمرفق البيئة العالمية، واألطراف، والحكو       يعيد التأكيد   -12

تقديم مساندة مالية وافية وفي التوقيت المناسب لتمكين البرنامج العالمي المعني باألنواع الغازية من القيام بالمهام المبينة فـي                   
  كثير من مقرراته؛
  المناطق المحمية

التمويل مؤسسات  خرى و الحكومات األ ويدعو  وخصوصا األطراف من البلدان المتقدمة،      األطراف،  يحث    -13
لـى تقـديم   متعـددة األطـراف إ  ية اإلقليمية وغيرها من المؤسسات المالية ا فيها مرفق البيئة العالمية، وبنوك التنم    الدولية بم 
وال سـيما    إلى األطراف من البلدان الناميـة،      ،ية الوافية والتي يمكن التنبؤ بها والتي تقدم في التوقيت المناسب          مالالمساندة ال 

نـامج   التنفيـذ الكامـل لبر  قل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، لتمكين   أ
  العمل بشأن المناطق المحمية؛

  : من مرفق البيئة العالمية ما يلييطلب  -14
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مجاله المركـزي   ة من ضمن    للمناطق المحمي موارد مالية    أن يواصل تقديم، وتسهيل الوصول السهل إلى        )أ(
مساندة خطوات البلدان بشأن برنامج      " بعنوان UNDP/GEF  مشروع بما في ذلك مشاريع المرفق، مثل     ،  للتنوع البيولوجي 

الـدول الجزريـة الـصغيرة      وال سيما    ، مساندة للبلدان النامية   تقديم ل ،"المناطق المحمية شأن   ب اتفاقية التنوع البيولوجي  عمل  
ألهداف الـواردة فـي برنـامج        مع مراعاة الغايات وا    ، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي     من بينها،   البلدان نموا  وأقلالنامية،  
  العمل؛

معالجة تغيـر   المقترحات التي تقيم الدليل على الدور الذي تلعبه المناطق المحمية في         أن ينظر في مساندة     )ب(
  المناخ؛

  .أولويات مرفق البيئة العالمية في المستقبل المنظورأن يضمن أن المناطق المحمية تظل من   )ج(

  
---- 

 


