
  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  )21المادة (

من بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة  28والمادة 

بشأن اآللیة  الواردة في مذكرة األمینة التنفیذیةو من االتفاقیة 

مكتب التقییم المستقل التابع مرفق البیئة العالمیة التي أجراها 
   2،مكتب التقییم المستقل التابع لمرفق البیئة العالمیة

 
مجلس مرفق البیئة العالمیة إلى تقدیم تقریره النهائي في الوقت المناسب لینظر فیه مؤتمر األطراف 

 ؛ألن اختصاصات االستعراض الخامس لآللیة المالیة لم تنفذ بسبب نقص التمویل
، وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة، إلى تقدیم وجهات النظر 

مكتب التقییم المستقل التابع لمرفق مرفق البیئة العالمیة التي أجراها 
 15بحلول  ةالتنفیذی ة، إلى األمینةمرفق البیئة العالمی

، والحكومات األخرى، وأصحاب إعداد تجمیع للبیانات الواردة من األطراف
مرفق البیئة العالمیة التي أجراها ألداء ات المستمدة من الدراسة الشاملة السادسة 
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 الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  االجتماع الثاني
  2018تموز /یولیه 13-9مونتلایر، كندا، 

 من جدول األعمال
توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ

(استعراض تنفیذ اآللیة المالیة   2/7
  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،

والمادة  ،واألحكام ذات الصلة من االتفاقیة 21إلى المادة شیر ت 
  ،من بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع 

ذ  ٕ   ،3/8و 13/21المقررین إلى  شیر أیضاتا
ذ ٕ من االتفاقیة  21تنفیذ المادة ب المتعلقةبالمعلومات حیط علما ت ا

ذ  ٕ مرفق البیئة العالمیة التي أجراها  الدارسة الشاملة السادسة عن أداءب أیضاً علمًا  حیطتا
مكتب التقییم المستقل التابع لمرفق البیئة العالمیةل تقییمال لمرفق البیئة العالمیة، وموجز نتائج

 3؛التقریر األولي لمرفق البیئة العالمیة مع التقدیر تالحظ - 
مجلس مرفق البیئة العالمیة إلى تقدیم تقریره النهائي في الوقت المناسب لینظر فیه مؤتمر األطراف  دعوت - 

 ؛في اجتماعه الرابع عشر
ألن اختصاصات االستعراض الخامس لآللیة المالیة لم تنفذ بسبب نقص التمویلتأسف  - 
، وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة، إلى تقدیم وجهات النظر األخرى والحكوماتاألطراف دعو ت - 

مرفق البیئة العالمیة التي أجراها ألداء خرى عن الدراسة الشاملة السادسة والمعلومات األ
مرفق البیئة العالمیالبیئة العالمیة، وموجز نتائج التقییم لمكتب التقییم المستقل التابع ل

 ؛2018 أیلول
إعداد تجمیع للبیانات الواردة من األطراف ةالتنفیذی ةإلى األمین طلبت - 

ات المستمدة من الدراسة الشاملة السادسة فضال عن المعلوم المصلحة ذوي الصلة،

                                         
CBD/SBI/2/8. 

CBD/SBI/2/INF/25. 
CBD/SBI/2/8/Add.1. 

 

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
االجتماع الثاني
مونتلایر، كندا، 

من جدول األعمال 9البند 
  

إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
 ذإ

 25والمادة 
ذ و  ٕ ا
ذو  ٕ ا

  1المالیة،
ذ و  ٕ ا

لمرفق البیئة العالمیة، وموجز نتائج
1 -
2 -

في اجتماعه الرابع عشر
3 -
4 -

والمعلومات األ
البیئة العالمیة، وموجز نتائج التقییم لمكتب التقییم المستقل التابع ل

أیلول/سبتمبر
5 -

المصلحة ذوي الصلة،

                                                
1 CBD/SBI/2/8
2 CBD/SBI/2/INF/25
3 CBD/SBI/2/8/Add.1
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المقرر أن  اآللیة المالیة علیةالفالستعراض الخامس ل ع لمرفق البیئة العالمیة، التي ستكون األساسبامكتب التقییم المستقل الت

 مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛یجریه 
  :غرار ما یلي علىبأن یعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررًا  وصيت - 6

  إن مؤتمر االطراف
 ویعربمرفق البیئة العالمیة، ل االستئمانيصندوق اللموارد لتجدید السابع الناجح لباالختتام  یرحب - 1

المهام في إطار الخطة االستراتیجیة للتنوع ب لالضطالعللدعم المالي المستمر من األطراف والحكومات  تقدیرهعن 
في  2020 عام لدعم تنفیذ إطار التنوع البیولوجي العالمي لما بعدو في سنواتها المتبقیة،  2020- 2011البیولوجي 

 ؛أول سنتین له
مرفق ل االستئمانيصندوق ال لموارد أن اتجاهات برمجة التنوع البیولوجي للتجدید السابع یالحظ - 2

الموحد  رشادمؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، والذي یتضمن اإل هي اعتمدذال رشاداإلتعكس  یةمالعالالبیئة 
طار آلإلى ا ٕ  4؛رشادمزید من اإلال، باإلضافة إلى )2022-2018( امجالبر األربع ألولویات السنوات لیة المالیة وا

 عملإلى دعم الموارد للتجدید السابع لمن االموارد المخصصة األطراف، مع االستفادة من یدعو  - 3
والمساهمات الجماعیة للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة من أجل تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  الجماعي
برامج ومشاریع وأنشطة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة بما في ذلك برنامج المنح  ، حسب االقتضاء،من خالل

 لبیئة العالمیة؛الصغیرة لمرفق ا
إلى مواصلة  ،13/21في المقرر  مقدمال الموحد رشادتمشیا مع اإل ،مرفق البیئة العالمیةدعو ی - 4

 :بناء القدراتمن أجل بالدعم جمیع األطراف المؤهلة تزوید 
لسالمة األحیائیة لبشأن القضایا التي حددتها األطراف لتیسیر مواصلة تنفیذ بروتوكول قرطاجنة   )أ (
بهدف تیسیر تبادل الخبرات  ،ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك مشاریع التعاون اإلقلیميوبروتوكول 

 ؛اوالدروس المستفادة وتسخیر أوجه التآزر المرتبطة به
الخبرات والدروس  على أساسمعلومات الحصول وتقاسم المنافع، غرفة تبادل استخدام  بشأن  )ب (

السالمة  من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات المستمر اء القدراتبن تعزیزالمستفادة خالل مشروع 
 ؛للتنوع البیولوجي بؤريمجال الالإطار األحیائیة واستخدام الموارد في 

سیاسة مرفق البیئة لوالتحدیث مقابل معاییر أفضل الممارسات االستعراض الجاري علما بیحیط  - 5
 ؛مع الشعوب األصلیة االشتراكالضمانات وقواعد  بشأن العالمیة

دعمه ألنشطة التنفیذ الوطنیة في إطار الخطة  مواصلةمرفق البیئة العالمیة إلى یدعو  - 6
نحو المحرز التقدم ، بغیة تمكین األطراف من تعزیز بطریقة فعالة 2020- 2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 ؛2020بحلول عام للتنوع البیولوجي أهداف أیشي تحقیق 
اإلطار في االنتقال إلى األمینة التنفیذیة على العمل بشكل وثیق مع مرفق البیئة العالمیة  یشجع - 7

 ؛2020العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام 
على العمل بشكل وثیق مع الوكاالت المرتبطة بمرفق البیئة العالمیة  ةالتنفیذی ةاألمین أیضا یشجع - 8

، مع مراعاة الحاجة إلى تعزیز قدر أكبر من 2020للتنوع البیولوجي لما بعد عام إلى اإلطار العالمي في االنتقال 
 .األخرى التآزر بین مرفق البیئة العالمیة وآلیات التمویل

_________  

                                                 
 .13/21انظر المقرر  4


