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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 العامل كاجتماع لألطراف في
 لسالمة األحيائيةقرطاجنة ل بروتوكول

 التاسع االجتماع
 2018نوفمبر/تشرين الثاني  29-17شرم الشيخ، مصر، 

 من جدول األعمال 7البند 

 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 (28المسائل المتعلقة باآللية المالية والموارد المالية )المادة  -9/4

 ،األحيائيةللسالمة  قرطاجنة امل كاجتماع لألطراف في بروتوكولإن مؤتمر األطراف الع
برمجة مخصصاتها  خاللالسالمة األحيائية ب المشاريع المتعلقةعلى تحديد أولويات  المؤهلةاألطراف  يحث -1

لصندوق االستئماني لمرفق ا لموارد تجديد السابعالإطار فترة  ضمن( STARلموارد )لتخصيص الشفاف النظام  عن طريقالوطنية 
لبيولوجية، والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة البيئة العالمية، مع مراعاة التزاماتها بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة ا

 ؛ اآللية الماليةإلى مؤتمر األطراف  وإرشادات 2020،1-2011للسالمة األحيائية للفترة 
ومع األخذ بروتوكول الدعم تنفيذ فيما يتعلق باآللية المالية إرشاداته إلى مؤتمر األطراف، عند اعتماد  يوصي -2

 توفير األموال الالزمة من أجل:  مواصلة مرفق البيئة العالمية إلى أن يدعو 2،لجنة االمتثالفي االعتبار توصيات 
 ؛ على أن تفعل ذلك حتى اآلن تدابير لتنفيذ البروتوكول تتخذ بشكل كاملمساعدة األطراف المؤهلة التي لم  (أ)
تقاريرها الوطنية  الوفاء بالتزاماتها بشأن اإلبالغ بموجب البروتوكول، بما في ذلك تقديم دعم األطراف المؤهلة في (ب)

 الرابعة؛ 
 ؛االمتثال للبروتوكولفيما يتعلق بدعم األطراف في تنفيذ خطط العمل الخاصة باالمتثال  (ج)
ن خالل التنسيق مع بشكل استباقي مع مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك م العملاألطراف المؤهلة على  يحث -3

األموال المتاحة للسالمة  إمكانية حصولها على من أجل ضمانمرفق البيئة العالمية، الخاصة بها لدى ة التشغيلي االتصال نقاط
 ؛األحيائية

للبلدان التي ساهمت  عرب عن تقديرهيو بالتجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  رحبي -4
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 ؛اردللمو  سابعفي التجديد ال
طلب الدعم من مرفق البيئة العالمية ين اإلقليمي ودون اإلقليمي، و مستوياألطراف على التعاون على ال شجعي -5

رات بطريقة فعالة من التآزر والفرص لتقاسم الموارد والمعلومات والتجارب والخب أوجه غية تعظيممن أجل المشاريع المشتركة، ب  
 .حيث التكلفة

__________ 

 


