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  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا
  اآللیة المالیة  11/5المقرر 

 إن مؤتمر األطراف،

 تقریر مرفق البیئة العالمیة  - ألف

 ؛)UNEP/CBD/COP/11/8(  بتقریر مرفق البیئة العالمیةیحیط علما -1

 بع ألولویات البرامج واستعراض فعالیة اآللیة المالیةإطار السنوات األر   -باء 

 على النحو 2018-2014 إطار السنوات األربع الموجه نحو النتائج ألولویات البرامج للفترة یعتمد -2
 إلى مرفق البیئة العالمیة تنفیذه وتقدیم تقریر إلى مؤتمر األطراف في ویطلبالوارد في المرفق بالمقرر الحالي 

ني عشر عن إستراتیجیة التجدید السادس لموارد مرفق البیئة العالمیة وتقریر إلى اجتماعه الثالث عشر اجتماعه الثا
 وكیفیة استجابته للعناصر الفردیة ومكوناتها، واالعتبارات االستراتیجیة اإلضافیة لإلطار، وفقا لمذكرة هعن تنفیذ

 ة العالمیة؛التفاهم بین مؤتمر األطراف في االتفاقیة ومجلس مرفق البیئ

 مرفق البیئة العالمیة على مواصلة اإلسراع في تقدیم الدعم المالي، استنادا إلى نهج مرن یشجع -3
  من االتفاقیة؛20مدفوع بالطلب الوطني، مع األخذ في االعتبار احتیاجات البلدان النامیة وفقا للمادة 

لى استخدام االستراتیجیات مرفق البیئة العالمیة إلى تجنب العملیات اإلضافیة والمطولیدعو  -4 ٕ                        ة وا      
وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجى كأساس لتقریر األولویات القائمة على االحتیاجات في فترة التجدید السادس 

 لموارد مرفق البیئة العالمیة؛

مرفق البیئة العالمیة إلى مزید من التوضیح لمفهوم وتطبیق التمویل المشترك لمشروعات یناشد  -5
 مرفق البیئة العالمیة إلى تطبیق ترتیبات التمویل المشترك بوسائل ال تسبب حواجز وتكالیف ویدعوالبیولوجي، التنوع 

 غیر ضروریة للبلدان المتلقیة من أجل الحصول على موارد مرفق البیئة العالمیة؛
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تجدید الة فتر  األطراف من البلدان المتقدمة واآلخرین إلى زیادة مساهماتها المالیة من خاللیدعو  -6
 لموارد المرفق، ومع األخذ في ةالسادسة لموارد المرفق، مع االعتراف بزیادة الموارد في إطار فترة التجدید الخامس

 2020-2011وع البیولوجي ـ للتناإلستراتیجیـةالخطة الحسبان االحتیاجات المالیة الكبیرة لتنفیذ التزامات االتفاقیة، و 
 ؛ للتنوع البیولوجيیشيأأهداف و 

 إلى األمین التنفیذي أن یتیح إلى األطراف تقریر االستعراض الرابع لفعالیة اآللیة المالیة الذي یطلب -7
 لنظر الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه 10/27أعد استجابة للمقرر 

 ؛الخامس

 رفق البیئة العالمیةتقییم االحتیاجات لدورة التجدید السادسة لم  - جیم 

 ،10/26إلى مقرره إذ یشیر 

 وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي توفر 2020-2011الخطة االستراتجیة للتنوع البیولوجي  أنیؤكد  -8
مرفق البیئة موارد اإلطار الشامل لتنفیذ االتفاقیة خالل العقد، بما في ذلك األنشطة خالل فترة التجدید السادسة ل

 ؛)2018-2014(العالمیة 
 سیتطلب تمویال لألنشطة التي 2020-2011 أن تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي یالحظ -9

 تسهم في جمیع الغایات الخمس وجمیع األهداف العشرین؛

مرفق البیئة العالمیة، ویعرب عن موارد  تقریر تقییم االحتیاجات لفترة التجدید السادسة لیالحظ أیضا -10
 الخبراء؛تقدیره ألعضاء فریق 

ویشمل ذلك ما یمكن تقدیمه من . احتیاجات التمویل المقدرة للتجدید السادس بنطاق یحیط علما -11
خالل تجدید موارد الصندوق االستئماني للمرفق لمجال التركیز للتنوع البیولوجي، فضال عما یمكن حشده وتقدیمه من 

 خالل الصنادیق األخرى؛

التجدید السادس لموارد مرفق البیئة العالمیة، أن یعطي ئة العالمیة، في عملیة مرفق البییحث  -12
االعتبار الواجب لجمیع الجوانب في تقریر فریق الخبراء عن تقییم االحتیاجات على مستویات التمویل للتنوع 

 البیولوجي؛

 مرفق البیئة العالمیة إلى تحدید أهداف أیشي للتنوع البیولوجي ویدعو إلى األمین التنفیذي یطلب -13
 تستفید أكثر من أوجه التآزر مع مجاالت التركیز األخرى في مرفق البیئة العالمیة وجعل هذه المعلومات متاحة التي

 لالستخدام في المستقبل؛

  : على أنیشدد -14
 وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي تمثل إطارا 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )أ(

 تفاقیة وتتطلب زیادة كبیرة في الموارد المتاحة؛طموحا اعتمدته األطراف في اال

 ،االستعمال الكامل لآللیة المالیة لالتفاقیة، بما في ذلك مرفق البیئة العالمیة وشبكته من الوكاالت  )ب(
تحسین فعالیة استخدام الموارد وتوسیع نطاق الدعم المالي للبلدان المتلقیة، یعتبر أساسیا وحاسما في التقدم في مع 
   وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي؛اإلستراتیجیةیذ الخطة تنف
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، استنادا  فیهایتعین إجراء ترتیب ألولویات األنشطة بالتشاور مع االتفاقیة من خالل مؤتمر األطراف  )ج(
 مج؛اولویات البر إطار السنوات األربع ألإلى 

السادسة لتجدید موارد المرفق، تقییم االحتیاجات للفترة عن  إلى مرفق البیئة العالمیة التقریر یحیل -15
لینظر فیها مرفق البیئة العالمیة، بحیث یشیر المرفق في تقریره العادي لمؤتمر األطراف إلى الطریقة التي استجاب 

  ؛بها خالل دورة تجدید الموارد للتقییم السابق لمؤتمر األطراف
 اإلرشاد اآلخر الموجه إلى اآللیة المالیة  -دال 

  المیة لحفظ النباتاتاالستراتیجیة الع
 الحكومات األخرى، واآللیة المالیة، ومنظمات ویدعو األطراف یحث، 10/17 إلى مقرره إذ یشیر -16

التمویل إلى تقدیم دعم كاف وفي الوقت المناسب ومستدام لتنفیذ االستراتیجیة، وخصوصا للبلدان النامیة، ال سیما أقل 
مراكز هي ة، فضال عن األطراف ذات االقتصاد االنتقالي والبلدان التي البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامی

 للتنوع الجیني؛

  التنوع البیولوجي البحري والساحلي
 الحكومات األخرى، واآللیة المالیة، ومنظمات التمویل، حسب مقتضى الحال، ویدعو األطراف یحث -17

نفیذ أنشطة التدریب وبناء القدرات واألنشطة األخرى إلى تقدیم الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، والمستدام إلى ت
المتصلة بالمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا، خصوصا للبلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول 

 میاه القاع، الجزریة الصغیرة النامیة، واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي، بما في ذلك البلدان التي لدیها نظم ارتفاع
  وحسب مقتضى الحال، المجتمعات األصلیة والمحلیة؛

 المناطق المحمیة

 مرفق البیئة العالمیة ووكاالته المنفذة إلى تیسیر تطابق إعداد وتنفیذ مشروعات المناطق یدعو -18
روابط المحمیة مع األعمال المحددة في خطط العمل الوطنیة لبرنامج العمل، مثال عن طریق النص بوضوح على ال

 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في وثائق المشروع، بغیة تیسیر الرصد واإلبالغ المنتظمین 11مع عناصر الهدف 
 من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي واألهداف 11لنتائج تلك المشروعات حسبما تسهم في تحقیق األطراف للهدف 

 ؛2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي األخرى ذات الصلة، وتعظیم مساهمة هذه المشروعات في 

 األنواع الغریبة الغازیة

 الجهات المانحة األخرى، إلى تقدیم دعم ویدعو إلى مرفق البیئة العالمیة، وفقا لصالحیته، یطلب -19
میة من بینها، مالي كافي وفي الوقت المناسب للبلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النا

 لموارد الجینیة؛لفضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقالي، بما فیها البلدان التي هي مراكز منشأ أو تنوع 

 التعاون مع المنظمات الدولیة واالتفاقیات والمبادرات األخرى

شروعات  اآللیات المالیة األخرى إلى االستمرار في دعم المویدعو إلى مرفق البیئة العالمیة یطلب -20
 واألنشطة التي تحسن أوجه التآزر بین االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف ذات الصلة؛
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 بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

بأن یتیح مرفق البیئة العالمیة األموال الضروریة ألنشطة دعم الحصول وتقاسم المنافع یوصي  -21
ویوصي یا وتنفیذه من أجل تنفیذ الهدف الثالث التفاقیة التنوع البیولوجي، والدخول المبكر حیز النفاذ لبروتوكول ناغو 

 بأن تنظر نقاط االتصال التشغیلیة لمرفق البیئة العالمیة بعنایة في الحاجة الملحة لتمویل األنشطة المتصلة كذلك
ول توزیع مخصصات بالحصول وتقاسم المنافع وببروتوكول ناغویا عند التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنیین ح

 ؛(STAR)لموارد لالشفاف  تخصیصالنظام 
 بأن یستمر مرفق البیئة العالمیة في تمویل، كمسألة ذات أولویة، الدعم التقني یوصي كذلك -22

لألطراف الرامي إلى التصدیق المعجل على بروتوكول ناغویا ودخوله المبكر حیز النفاذ، وتنفیذه على الصعید 
 الوطني؛

صندوق تنفیذ بروتوكول من البیئة العالمیة، لدى النظر في تمویل مشروعات إلى مرفق یطلب  -23
كفالة أن الصندوق سیدعم تحدیدا األنشطة المتصلة بالتصدیق المبكر وبناء القدرات، ویمكن استخدامه  ناغویا،

لحكومیة المناسبة للحصول على الموارد الجینیة واستخدامها فقط عند الموافقة على هذه األنشطة من جانب السلطات ا
 وتأییدها من خالل نقطة االتصال التشغیلیة لمرفق البیئة العالمیة؛

 وأهداف 2020-2011رصد التقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 أیشي للتنوع البیولوجي

 ، األكادیمیةوساطاألاألطراف، ومرفق البیئة العالمیة، والجهات المانحة، والمنظمات الدولیة، و یدعو  -24
والمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المجتمعات األصلیة والمحلیة إلى النظر في تقدیم الدعم التقني والموارد المالیة 

 في ةللبرامج التعاونیة المتصلة بالعمل على المؤشرات بشأن المعارف التقلیدیة واالستخدام المألوف المستدام الوارد
 ؛11/3المقرر 

، اللتان طلبتا، ضمن جملة أمور، إلى مرفق البیئة 10/10 من المقرر 6 و5 الفقرتین  إلىیشیر -25
العالمیة، ودعتا الجهات المانحة األخرى، والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف والثنائیة إلى تقدیم الدعم المالي 

 الكافي وفي الوقت المناسب إلعداد التقاریر الوطنیة الخامسة؛

 المصلحة اآلخرینإشراك أصحاب 

للنظر في إنشاء  10/23 من المقرر 7في الفقرة إلى مرفق البیئة العالمیة  دعوته علىالتأكید  یعید -26
صندوق استئماني للتعاون فیما بین بلدان الجنوب للتنوع البیولوجي لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

  بالمناقشات الجاریة حول هذه المسألة؛یرحبو ، استننادا إلى المساهمات الطوعیة، 2011-2020

 دعم األطراف في مجال بناء القدرات

لى مرفق البیئة العالمیة على یعرب عن امتنانه -27 ٕ                             إلى جمیع أمانات المنظمات الدولیة واالتفاقیات وا                                                 
 في دعم تنفیذ  إلى االستمرارویدعوهم 2020-2011مساهماتهم تیسیرا لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 ؛2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/5 
Page 5 
 

 السالمة األحیائیة

اإلرشاد المستلم من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة یحیل كذلك  -28
  .للسالمة األحیائیة، الوارد في التذییل الثاني

  مرفق
  برامج الموجه نحو تحقیق النتائجألولویات ال 2018-2014إطار السنوات األربع 

  هدفال
مرفق البیئة  إرشادا لالموجه نحو تحقیق النتائجألولویات البرامج  2018- 2014إطار السنوات األربع یوفر   -1

لتنوع البیولوجي لدورة للمجال المركزي ل رصدوضع استراتیجیة قویة ونظام لالعالمیة بوصفه اآللیة المالیة لالتفاقیة 
  .لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البیئة العالمیةة سادسالالتجدید 

  عناصرال
د السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البیئة جدیالتنوع البیولوجي لدورة التإعداد استراتیجیة  توجیه عند  -2

یتكون من العناصر   ألولویات البرامج الموجه نحو تحقیق النتائج2020-2014إطار السنوات األربع ، فإن العالمیة
  :التالیة

لتنوع البیولوجي ل، بما في ذلك أهداف أیشي 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي   )أ(
  ؛)10/2المقرر المرفق ب(المذكورة فیها 

  ؛)BS-V/16المقرر  (2020- 2011رة ـة للفتـقرطاجنة للسالمة األحیائی االستراتیجیة لبروتوكولالخطة   )ب(
رشاد الموجه إلى اآللیة المالیة بشأن أولویات البرامج لدعم تنفیذ بروتوكول ناغویا بشأن الحصول اإل  )ج(

  ؛ناغویا، الوارد في التذییل األولالحكومیة الدولیة لبروتوكول وتقاسم المنافع الذي قدمه االجتماع الثاني للجنة 
 الخطة المحرز في تنفیذلتقدم تقییم اذات صلة باالستخدام الوطني والعالمي لمؤشرات أي   )د(

  االستراتیجیة؛
 بها، المرتبطةتتبع أدوات الرصد و العملیات و األثر، مؤشرات المجموعة الحالیة من النواتج والنتائج و   )و(

  . حالیا مرفق البیئة العالمیةالتي یستخدمها
  االعتبارات االستراتیجیة اإلضافیة

في الحسبان مرفق البیئة العالمیة وجي في دورة التجدید السادسة لموارد ینبغي أن تأخذ استراتیجیة التنوع البیول  -3
أن أهداف أیشي للتنوع البیولوجي تقدم أساسا مرنا لألطراف یمكنهم تكییفه، واألخذ في الحسبان الظروف والقدرات 

  .لوجيلتنوع البیو المنقحة ل وخطط العمل الوطنیة اتستراتیجیالاالوطنیة المختلفة، بما في ذلك في 
في  السادسة لموارد مرفق البیئة العالمیة جدیددورة التالتنوع البیولوجي في استراتیجیة أن تأخذ ینبغي و   -4

البرامج واألولویات القطریة المحددة في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة  التآزر بین الحسبان االتساق وأوجه
الثغرات ذات األولویة األعلى المرتبطة بالخطة االستراتیجیة للتنوع المنقحة للتنوع البیولوجي، مع التركیز على ملء 

  . وأهداف أیشي العشرین للتنوع البیولوجي فیها2020-2011البیولوجي 
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 على د السادسة لموارد مرفق البیئة العالمیةجدیدورة التالتنوع البیولوجي في استراتیجیة وینبغي أن تشجع   -5
المیاه و  ،تدهور األراضيو  البیئة العالمیة،مرفق المركزیة للتنوع البیولوجي في مجاالت االتساق وأوجه التآزر بین ال

  . معه، وفي سیاق البرامج واألولویات القطریةالتكیف من حدته و تخفیف ال–  وتغیر المناخ،الدولیة
ة االتفاقیة، في اشراك أصحاب المصلحة الرئیسیین، بما فیهم أمانمرفق البیئة العالمیة وینبغي أن یواصل   -6

 .عملیة صیاغة إستراتیجیة التنوع البیولوجي في دورة التجدید السادسة لموارد مرفق البیئة العالمیة
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 التذییل األول
إرشاد موجه إلى اآللیة المالیة بشأن أولویات البرامج لدعم تنفیذ بروتوكول ناغویا بشأن 

 الحصول وتقاسم المنافع

  ،إن مؤتمر األطراف
 2018-2014لویات البرامج للفترة أو   -أوال 

-2014( مرفق البیئة العالمیة إلى دعم األنشطة التالیة خالل الفترة السادسة لتجدید موارده یدعو  -1
  :التي تشمل أنشطة من بینها ما یلي) 2018

نفاذ التشریع الوطني، والتدابیر اإلداریة أو السیاسات  )أ( ٕ                                                  بناء قدرات األطراف على إعداد وتنفیذ وا  یة بشأن                                      
الحصول وتقاسم المنافع، ومن ثم المساهمة في حفظ التنوع البیولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما في ذلك من 

  :خالل ما یلي
 تحدید الفاعلین ذوي الصلة والخبرة القانونیة والمؤسساتیة القائمة من أجل تنفیذ بروتوكول ناغویا  )1(

  ؛ والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهابشأن الحصول على الموارد الجینیة 
تقییم وضع التدابیر المحلیة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات لبروتوكول   )2(

  ناغویا؛
أو تعدیل التدابیر التشریعیة أو اإلداریة أو السیاساتیة للحصول وتقاسم المنافع بغیة تنفیذ /إعداد و  )3(

  زاماتها في إطار بروتوكول ناغویا؛الت
  وضع السبل لمعالجة المسائل عبر الحدود؛  )4(
إنشاء ترتیبات مؤسساتیة ونظم إداریة لتوفیر الحصول على الموارد الجینیة، وضمان تقاسم المنافع،   )5(

ودعم االمتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق علیها بصورة متبادلة ورصد استخدام 
  الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة، بما في ذلك دعم إنشاء نقاط التفتیش؛

بناء قدرات األطراف على التفاوض على شروط متفق علیها بصورة متبادلة للنهوض باإلنصاف   )ب(
ي ذلك من خالل تعزیز فهم نماذج والعدالة في المفاوضات في إعداد وتنفیذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع، بما ف

  األعمال وحقوق الملكیة الفكریة؛
بناء قدرات األطراف على بناء قدراتها البحثیة المحلیة إلضافة قیمة لمواردها الجینیة والمعارف   )ج(

تبط به من  والتنقیب البیولوجي وما یر ؛التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة من خالل وسائل من بینها نقل التكنولوجیا
عداد واستخدام طرائق تقدیر القیمة؛؛بحوث ودراسات تصنیفیة ٕ                                  وا       

معالجة احتیاجات وأولویات القدرات للمجتمعات األصلیة والمحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین،   )د(
  :وذلك من خالل مشروعات تشمل على األخص

   صنع القرار؛النهوض بمشاركتها في العملیات القانونیة والسیاساتیة وعملیات  )1(
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المساعدة في بناء قدراتها المتعلقة بالموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد   )2(
الجینیة، مثال من خالل إعداد البروتوكوالت المجتمعیة، والبنود التعاقدیة النموذجیة، 

سم العادل والمتطلبات الدنیا للشروط المتفق علیها بصورة متبادلة، وذلك لتأمین التقا
  والمنصف للمنافع؛

  دعم سلسلة من حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة لبناء القدرات؛  )3(
تمكین األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع واستخدام   )ه(

عیة والمرئیة ألنشطة الحصول وتقاسم األدوات السممثل أفضل أدوات االتصال المتاحة والنظم القائمة على االنترنت 
  المنافع؛

دعم األطراف في زیادة التوعیة بأهمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة بالموارد الجینیة،   )و(
قلیمیة لزیادة  ٕ              والمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، السیما من خالل إعداد وتنفیذ إستراتیجیات وطنیة وا                                                                                          

  ؛التوعیة
  دعم تنفیذ اإلطار االستراتیجي لبناء وتنمیة القدرات دعما لتنفیذ البروتوكول؛  )ز(

  صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا  -ثانیا 
 مع التقدیر المساهمات المالیة األولیة التي ویالحظ بإنشاء صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا یرحب  -2

  المملكة المتحدة وفرنسا؛قدمتها إلى الصندوق الیابان، وسویسرا، والنرویج، و 
 التي ستساعد روعات بأن تستخدم األموال من صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا لدعم المشیوصي  -3

على الدخول حیز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغویا وتهیئة الظروف التمكینیة لتنفیذه الفعال على الصعید الوطني 
روتوكول ناغویا على النحو المنصوص علیه في الوثیقة واإلقلیمي، وفقا للهدف األساسي لصندوق تنفیذ ب

GEF/C.40/11/Rev.1 ؛2011أیار / مایو26، المؤرخة  
 الحصول على أموال من صندوق تنفیذ  وییسر إجراءاتمرفق البیئة العالمیة بأن یعجلیوصي   -4

  بروتوكول ناغویا؛
وتمویله نفیذ بروتوكول ناغویا  الجهات المانحة والقطاع الخاص إلى المساهمة في صندوق تیدعو  -5
  بغیة ضمان الدعم المستمر للدخول حیز النفاذ المبكر لبروتوكول ناغویا وتنفیذه؛المشترك، 
 إلى مرفق البیئة العالمیة أن یواصل إدارة صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا حتى یتم صرف یطلب  -6

رد مرفق البیئة العالمیة، وأن یقدم تقریرا عن حالة الصندوق األموال المتعهد بها حتى نهایة فترة التجدید الخامسة لموا
  إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، الذي سیقرر مستقبله؛

  دعم األنشطة قبل دخول بروتوكول ناغویا حیز النفاذ  –ثالثا 
لمساعدة على  على دعوته إلى مرفق البیئة العالمیة إلى تقدیم دعم مالي إلى األطراف لیعید التأكید  -7

  .التصدیق المبكر على بروتوكول ناغویا وتنفیذه
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  التذییل الثاني
  اإلرشاد المستلم من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

  ،قرطاجنة للسالمة األحیائیة مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولإن 
  ،BS-V/5 وBS-IV/5 وBS-III/5 وBS-II/5 وBS-I/5المقررات  إلى إذ یشیر

ذ یالحظ مع القلق ٕ               وا   االنخفاض الهائل في مستوى التمویل الثنائي والمتعدد األطراف المتاح ألنشطة بناء   
  القدرات في مجال السالمة األحیائیة،

ة في إطار نظام  األطراف على إعطاء األولویة للخطط والمشروعات الوطنیة للسالمة األحیائییحث -1
 لكفالة الدعم لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة (STAR)التخصیص الشفاف للموارد التابع لمرفق البیئة العالمیة 

  األحیائیة؛
  اإلرشاد الموجه إلى اآللیة المالیة  -أوال 

دعم یتعلق ب مؤتمر األطراف، عند اعتماد اإلرشاد اإلضافي الموجه إلى اآللیة المالیة فیما یوصي -2
 :تنفیذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة، أن یدعو مرفق البیئة العالمیة إلى القیام بما یلي

دعم مشروعات بناء القدرات المواضیعیة اإلقلیمیة والمتعددة البلدان لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة   )أ(
المجال البؤري للتنوع البیولوجي خارج نطاق  باستخدام الموارد الجانبیة للمجاالت البؤریة في إطار للسالمة األحیائیة

 المخصصات الوطنیة لنظام التخصیص الشفاف للموارد؛

ة االحتیاجات الناشئة تلبیاستخدام األموال المقدمة لبناء القدرات لاح بمزید من المرونة في السم  )ب(
  ضمن اإلطار العام للمشروعات المعتمدة؛

إلمكان، عملیة الحصول على األموال من الصندوق االستئماني وتسریع، قدر اوتسهیل زیادة تبسیط   )ج(
  لمرفق البیئة العالمیة؛

دمج أولویات وأهداف الخطة تالنظر في وضع استراتیجیة جدیدة لتمویل السالمة األحیائیة،   )د(
  ؛2006م ت منذ عاحدث والتطورات األخرى التي 2020-2011االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة 

، الذي یسمح لألطراف في االتفاقیة 7/20من المقرر ) ب(21االرشاد الوارد في الفقرة ب عدم العمل  )ه(
التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكول بتلقي التمویل من مرفق البیئة العالمیة فیما یخص بعض أنشطة بناء 

  اسي واضح كي تصبح أطرافا في البروتوكول؛القدرات المرتبطة بالسالمة األحیائیة بعد تقدیم التزام سی
تقدیم المزید من الدعم إلى جمیع األطراف المؤهلة لبناء القدرات في استخدام آلیة غرفة تبادل   )و(

التعزیز المستمر لبناء القدرات على أو معلومات، استنادا إلى الخبرات أو الدروس المستفادة خالل المشروع ال
استخدام الموارد في إطار المجال البؤري للتنوع و  تبادل معلومات السالمة األحیائیة المشاركة الفعالة في غرفة

  البیولوجي؛
                                                                                             ً  إتاحة الموارد المالیة الكافیة والتي یمكن التنبؤ بها إلى األطراف المؤهلة في الوقت المناسب تیسیرا    )ز(

  إلعداد تقاریرها الوطنیة الثالثة بموجب البروتوكول؛
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 تدابیرها القانونیة واإلداریة وغیرها من التدابیر لتنفیذ تنفذ إلى األطراف المؤهلة التي لم تقدیم الدعم  )ح(
  ؛ حتى تقوم بذلكالبروتوكول
لتنفیذ الفعال لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة عند لمراعاة إطار وخطة عمل بناء القدرات   )ط(

  ؛التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیةتقدیم الدعم المالي إلى البلدان النامیة والبلدان 
تصاداتها بمرحلة قالتي تمر امساعدة مالیة وتقنیة إلى األطراف من البلدان النامیة واألطراف تقدیم   )ي(

 بشأن BS-VI/12 من المقرر 3 لالضطالع، حسب مقتضى الحال، بأنشطة االختبار المشار إلیها في الفقرة انتقالیة
دارة  ٕ     تقییم المخاطر وا    المخاطر؛                

تصاداتها بمرحلة قالتي تمر األطراف من البلدان النامیة واألطراف تقنیة إلى اتقدیم مساعدة مالیة و   )ك(
دارة BS-VI/12المقرر  من 9یذ أنشطة بناء القدرات المشار إلیها في الفقرة ف لتنانتقالیة ٕ      بشأن تقییم المخاطر وا                        

  المخاطر؛
یادة التوعیة، وتقاسم الخبرات وأنشطة بناء القدرات من أجل تعجیل إتاحة الموارد المالیة بغیة دعم ز   )ل(

  وتنفیذه؛حیز النفاذ بشأن المسؤولیة والجبر التعویضي التكمیلي  كوااللمبور -الدخول المبكر لبروتوكول ناغویا
لبناء ها ودعم التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیةالتعاون مع األطراف من البلدان النامیة واألطراف   )م(

 من البروتوكول 18من المادة ) ج(2و) ب(2في الفقرتین الواردة القدرات لتنفیذ متطلبات الكشف وتحدید الهویة 
  والمقررات ذات الصلة، بما في ذلك عن طریق تیسیر نفل التكنولوجیا؛

یولوجي فیما النظر، ضمن إطار األربع سنوات الموجه نحو تحقیق النتائج ألولویات برامج التنوع الب  )ن(
، في أولویات البرامج التالیة فیما یخص )2018-2014( السادسة لموارد مرفق البیئة العالمیة تزودیخص فترة ال

  :السالمة األحیائیة
  األطر الوطنیة للسالمة األحیائیة؛  -1
دارة المخاطر؛  -2 ٕ             تقییم المخاطر وا                    
   هویتها؛مناولة الكائنات الحیة المحورة ونقلها وتعبئتها وتحدید  -3
  المسؤولیة والجبر التعویضي؛  -4
   والوصول إلى المعلومات والمشاركة؛التوعیة العامة والتثقیف  -5
  تقاسم المعلومات، بما في ذلك المشاركة الكاملة في غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة؛  -6
  التعلیم والتدریب في مجال السالمة األحیائیة؛  -7
بها لجنة االمتثال لمساعدة األطراف المؤهلة على االمتثال اللتزاماتها بموجب األنشطة التي أوصت   -8

  البروتوكول؛
  االقتصادیةو االعتبارات االجتماعیة   -9
 نتائج فریق الخبراء مراعاةأعاله، ) ن(2  الفرعیة المحددة في الفقرة9 تقدیم الدعم لألولویة عند  )س(

الهدف لتحقیق الخطوات اإلضافیة المناسبة المتعلق باالقتصادیة والمقرر  -العتبارات االجتماعیةلالتقنیین المخصص 
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أن مزیدا من دراك ، مع إ2020-2011سالمة األحیائیة  من الخطة االستراتیجیة لبروتوكول قرطاجنة لل7-1التشغیلي 
  ؛المفاهیميوضوح الالعمل یجري حالیا إلعداد 

للتنوع البیولوجي، النظر في القیام بالتخصیص عند تخصیص الموارد في إطار المجال البؤري   )ع(
ن نصیب السالمة األحیائیة في المجال البؤري للتنوع البیولوجي من أجل دعم تنفیذ بروتوكول  ّ                                                                                   االفتراضي مما یحس                  

  ؛)2018-2014( السادسة لموارد المرفق زودقرطاجنة للسالمة األحیائیة خالل فترة الت
  حشد موارد إضافیة  -ثانیا 

ى الحاجة إلى إدراج التمویل للسالمة األحیائیة كجزء من تمویل التنمیة المستدامة في سیاق علیشدد  -3
 ألف؛  التي تتعلق بالتمویل، وخصوصا القسـم السادس1 بشأن التنمیة المستدامة20+نتائج مؤتمر األمم المتحدة ریو

بیر التالیة ضمن  الحكومات األخرى إلى تنفیذ، حسب مقتضى الحال، التداویدعو األطراف یحث -4
اإلطار العام الستراتیجیة حشد الموارد لدعم اتفاقیة التنوع البیولوجي، بغرض حشد الموارد المالیة اإلضافیة لتنفیذ 

   من البروتوكول؛28 من االتفاقیة والمادة 21 و20البروتوكول ووفقا للمادتین 
وكاالت المانحة االقلیمیة والدولیة،  من مختلف المصادر بما في ذلك الي دعم تمویلالتماستحدید و   )أ(

  والمؤسسات وكذلك، حسب مقتضى الحال، من خالل إشراك القطاعین الخاص والعام؛
إقامة شراكات استراتیجیة مع االطراف األخرى والحكومات األخرى ومع مختلف المنظمات أو   )ب(

مكانیات حشد الموارد من أو توسی/الهیئات االقلیمیة أو مراكز االمتیاز، بغرض تجمیع الموارد و ٕ                       ع نطاق فرص وا               
 مختلف المصادر؛

تحدید ومضاعفة فرص توطید التعاون التقني مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة، والمؤسسات ووكاالت   )ج(
  المساعدة اإلنمائیة؛

طاعیة القوالبرامج   واالستراتیجیاتتعمیم السالمة األحیائیة في الخطط اإلنمائیة الوطنیة والسیاسات  )د(
  واالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛اإلنمائیة ذات الصلة، بما في ذلك برامج المساعدة 

حشد الموارد من أجل حشد الموارد وبناء القدرات الداخلیة لالنظر في تعیین موظفین متخصصین   )ه(
  ومستدامة؛لتنفیذ األنشطة الوطنیة للسالمة األحیائیة بطریقة منتظمة ومنسقة 

   في مجال بناء القدرات؛كالیف التحیث فعالیة من           ُ     واعتماد الن هج ال الفعال للموارد المتاحةضمان االستخدام   )و(
 األطراف والحكومات األخرى إلى تبادل، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة، یدعو  -5

   الوطني واإلقلیمي؛ینة بشأن حشد الموارد على الصعیددمعلومات عن خبراتها، وأفضل الممارسات والدروس المستفا
                                                                  ً                     إلى األمین التنفیذي أن یدرج حشد الموارد للبروتوكول في األنشطة تیسیرا  لتنفیذ استراتیجیة یطلب  -6

 حشد الموارد دعما التفاقیة التنوع البیولوجي، بما في ذلك في حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة لمساعدة األطراف
  على صیاغة استراتیجیات قطریة لحشد الموارد من أجل تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي؛
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 إلى األمین التنفیذي مواصلة االتصال بأمانة مرفق البیئة العالمیة قبل االجتماع القادم یطلب أیضا  -7
 من أجل مناقشة إمكانیة فتح نافذة دعم 2012 األول تشرین/لمجلس مرفق البیئة العالمیة المقرر عقده في نوفمبر

  .مالي خاصة لتنفیذ البروتوكول، واإلبالغ عن النتائج إلى األطراف في البروتوكول
----  


