
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول

 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 السابعاالجتماع 
 2014ل أكتوبر/تشرين األو  3 - سبتمبر/أيلول 29بيونغ شانغ، جمهورية كوريا، 

 
 قرطاجنة للسالمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولمقرر اعتمده مؤتمر األطراف 

BS-VII/5 مسائل متعلقة باآللية المالية والموارد 
 إن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،

 ،BS-VI/5 هرر إلى مقإذ يشير 
ذ و   1التقرير الذي قدمه مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، يالحظا 
ذ يالحظ أيضاو  الصادرة عن الفريق العامل المفتوح  5/10الصادر عن مؤتمر األطراف والتوصية  11/4المقرر  ا 

عراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف است بخصوصالعضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 
 الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك وضع األهداف، 

 دعم مرفق البيئة العالمية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية -أوال
جمالي مبلغ التمويل الذي طلبته األطراف من مرفق البيئة يالحظ مع القلق -1  انخفاض عدد المشاريع وا 

 العالمية لدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية خالل فترة التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية؛ 
للبلدان التي  ويعرب عن تقديرهبالتجديد السادس لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  يرحب -2

 ساهمت في التجديد السادس للموارد؛
باستراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوجي في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة  ايرحب أيض -3

بأهداف البرمجة ويحيط علما بشأن تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية،  5والتي تتضمن البرنامج  2العالمية،
 اإلرشادية لمختلف أهداف وبرامج المجال البؤري للتنوع البيولوجي؛ 

األطراف المؤهلة على إعطاء األولوية لمشاريع السالمة األحيائية خالل برمجة مخصصاتها  حثي -4
الوطنية في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية في إطار نظام التخصيص الشفاف للموارد، مع مراعاة التزاماتها 

-2011 للفترة ة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةبموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، والخطة االستراتيجي
رشاد مؤتمر األطراف لآللية المالية؛ 2020  ، وا 
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األطراف على استكشاف إمكانية دمج أنشطة السالمة األحيائية في مشاريع متعددة المجاالت  يشجع -5
لمشاريع التي سيتم إعدادها في إطار برامج البؤرية، بما في ذلك "البرامج التجريبية للنهج المتكامل" المقترحة، وكذلك ا

 المجال البؤري للتنوع البيولوجي األخرى؛
طلب الدعم من مرفق و األطراف على التعاون على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  أيضا يشجع -6

يث التكلفة للموارد البيئة العالمية لمشاريع مشتركة من أجل تحقيق أقصى قدر من التآزر والفرص للتقاسم الفعال من ح
 والمعلومات والتجارب والخبرات؛ 

وعي المسؤولين  رفعاألطراف والحكومات األخرى إلى المشاركة في األنشطة الرامية إلى  يدعو -7
الحكوميين المعنيين )بما في ذلك نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية( بأهمية السالمة األحيائية وااللتزامات 

ية بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بهدف ضمان إيالء االعتبار الواجب للسالمة األحيائية في برمجة الوطن
 المخصصات الوطنية للتنوع البيولوجي من المرفق؛ 

األطراف على مضاعفة جهودها الرامية إلى الحصول على التمويل لمشاريع السالمة األحيائية من  يحث -8
عالمية، عن طريق جملة أمور من بينها تحسين التنسيق بين نقاط االتصال الوطنية لبروتوكول قرطاجنة، مرفق البيئة ال

 ونقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية؛ 
توعية ببروتوكول قرطاجنة على التعاون في تنظيم حلقات عمل إقليمية بهدف ال األطراف يحث أيضا -9

كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول؛ وتحديد القدرات المحلية أو اإلقليمية المتاحة 
 التي يمكن استخدامها. وتصميم المشاريع التي لديها أفضل احتماالت لالعتماد؛

ى إلى دمج وا عطاء األولوية للسالمة األحيائية في الحكومات األخر ويدعو األطراف  كذلك يحث -10
 استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط وبرامج التنمية الوطنية، حسب االقتضاء؛ 

الوكاالت التابعة لمرفق البيئة العالمية على إتاحة مخصصات كافية لدعم األطراف المؤهلة في  يشجع -11
 السالمة األحيائية؛ إعداد وتنفيذ مشاريع 

الحاجة بشأن إلى األمين التنفيذي أن يتواصل مع نقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية  يطلب -12
إلى النظر في برمجة جزء من المخصصات الوطنية لمرفق البيئة العالمية لدعم التنفيذ الوطني لبروتوكول قرطاجنة للسالمة 

، وواقع أن مرفق BS-VI/5من المقرر  1ملزم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة الفقرة األحيائية، وهو اتفاق دولي 
 البيئة العالمية هو اآللية المالية للبروتوكول؛ 

أن تنظم حلقات عمل إقليمية إلى وكاالت مرفق البيئة العالمية والمنظمات األخرى ذات الصلة  يدعو -13
اجنة ونقاط االتصال الوطنية لالتفاقية ونقاط االتصال التشغيلية لمرفق البيئة العالمية وأصحاب ودون إقليمية لبروتوكول قرط

المصلحة ذوي الصلة لتعزيز قدراتها وتشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن تمويل مرفق البيئة العالمية لمشاريع 
 السالمة األحيائية؛ 

 ماليةالمزيد من اإلرشاد لآللية ال -ثانيا
بأن يقوم مؤتمر األطراف، لدى اعتماد المزيد من اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية فيما يتعلق  يوصي -14

 بدعم تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، بدعوة مرفق البيئة العالمية إلى االضطالع بما يلي: 
المجال  ضمن ملية اإلبالغ الوطني الثانية،، في ضوء الخبرة المكتسبة من عاألنشطة التالية تمويل )أ(

صعوبات في االمتثال وجود أبلغت لجنة االمتثال ب ، وخاصة تلك التيالبؤري للتنوع البيولوجي المخصص لألطراف المؤهلة
 : ، بهدف الوفاء بالتزاماتها بشأن اإلبالغ الوطني بموجب البروتوكولللبروتوكول

)ز(  2ة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة إعداد التقارير الوطنية الثالث (1)
 ؛BS-VI/5من المقرر 
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ألطراف بالنسبة ل تقارير الوطنية األولى في إطار بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةالإعداد  (2)
 ؛ BS-V/14، وفقا للمقرر حتى اآلنالتي لم تقم بذلك 

بشأن تنفيذ بروتوكول  5البرنامج  ضطلع بها األطراف المؤهلة ضمناألنشطة التالية التي ت تمويل )ب( 
 :قرطاجنة للسالمة األحيائية في إطار المجال البؤري للتنوع البيولوجي

 ؛BS-VI/5)ح( من المقرر  2تنفيذ األطر الوطنية للسالمة األحيائية، وفقا للفقرة  (1)
المتصل بالخطة االستراتيجية، مع  دعم أنشطة بناء القدرات في إطار العمل المواضيعي (2)

 مراعاة احتياجات بناء القدرات لألطراف المؤهلة؛
كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والجبر التعويضي -دعم التصديق على بروتوكول ناغويا (3)

  رفع الوعي؛وتنفيذه بما في ذلك، في جملة أمور، بناء القدرات وتبادل المعلومات وأنشطة 
 نظر في وضع آليات من أجل تحقيق ما يلي:ال )ج(  

 النهائية؛ تهاصيغ وا عداددعم تحديث األطر الوطنية للسالمة األحيائية  (1)  
دعم تنفيذ بروتوكول التي تلمشاريع لتيسير سبل الحصول على تمويل مرفق البيئة العالمية  (2)

 قرطاجنة للسالمة األحيائية؛
 ق البيئة العالمية ألغراض السالمة األحيائية؛مستوى استخدام تمويل مرف زيادة (3)
 ؛تقديم تقارير إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشرو 

في الوقت  يجري إعدادهالذي  الثالث لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمشروع  بتقييماإلسراع  )د( 
جميع األطراف المؤهلة التي من جانب غرفة تبادل المعلومات  فيما يتعلق باستخدامالحالي، لتلبية الحاجة إلى بناء القدرات 

غرفة تبادل معلومات السالمة من حتى اآلن من خالل تنفيذ المشروعين السابقين األول والثاني  تحصل على دعملم 
 مرفق البيئة العالمي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛لاألحيائية 

جراء المشاورات بشأن التقارير الوطنية الثالثة؛دعم األطراف في جمع البيانات الوط )ه(   نية وا 

المتعلق  BS-VII/12من المقرر  13توفير أموال لتنفيذ أنشطة بناء القدرات المشار إليها في الفقرة  (و) 
دارة المخاطر؛  بتقييم المخاطر وا 

المنصوص عليه في دعم أنشطة بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية واالقتصادية على النحو  )ز(
الصادر عن مؤتمر األطراف في اتفاقية  11/5)التذييل الثاني من المقرر  BS-VI/5)ن( و)س( من المقرر 2الفقرتين 

 .التنوع البيولوجي(
 حشد موارد إضافية

في اجتماعه الثاني عشر حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة  يراعيمؤتمر األطراف إلى أن  يدعو -15
 من جدول األعمال بشأن حشد الموارد؛  14األحيائية عند نظره في البند  للسالمة

الوطنية للسالمة األحيائية لتمهيد  هااألطراف التي لم تفعل ذلك بعُد، على اإلسراع في سن قوانين يحث -16
 تأمين مخصصات تمويل السالمة األحيائية في ميزانياتها الوطنية؛ أمام الطريق 

الحكومات األخرى إلى أن تنفذ، حسب االقتضاء، التدابير االستراتيجية  ويدعوراف األط أيضا يحث -17
دعم اتفاقية التنوع البيولوجي، بهدف حشد موارد مالية إضافية لتنفيذ لالتالية ضمن اإلطار العام الستراتيجية حشد الموارد 

 البروتوكول: 
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ثل استراتيجيات التنمية االقتصادية والحد من تعميم السالمة األحيائية في خطط التنمية الوطنية، م )أ(
 الميزانية الوطنية؛ في دعم توافر الالفقر، ليكون من الممكن تأمين 

وضع برامج توعية قوية تستهدف صانعي السياسات الرئيسيين وأصحاب المصلحة وغيرهم من عامة  )ب(
 ى السالمة األحيائية بين األولويات الوطنية األخرى؛ الجمهور، لتعزيز وعيهم بقضايا السالمة األحيائية وتسليط الضوء عل

تعزيز قدرات العاملين في مجال السالمة األحيائية لالنخراط بشكل فعال وتشجيع صناع السياسات  )ج(
 وصناع القرار والمسؤولين من القطاعات األخرى ورفع وعيهم بأهمية السالمة األحيائية وتأمين الدعم لها؛ 

السالمة األحيائية" لتعزيز الوعي والفهم األكبر للتكنولوجيا البيولوجية وتنظيمها في أوساط  تحديد "أبطال )د(
 الجمهور والبرلمانيين؛

على الصعيد الوطني لكل بلد لجذب انتباه  اتربط السالمة األحيائية بالقضايا ذات االهتمام واألولوي )ه(
 صناع السياسات؛

بتوافر األموال، أن يأخذ في االعتبار الشواغل المتعلقة بالسالمة  إلى األمين التنفيذي، رهنا يطلب -18
األحيائية لدى تقديم الدعم التقني واإلرشاد وبناء القدرات، بما في ذلك من خالل حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية، من 

ألحيائية ودمج السالمة األحيائية في أجل مساعدة األطراف على تحديد االحتياجات والفجوات التمويلية في مجال السالمة ا
 أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي. لتحقيقعملية إعداد استراتيجياتها الوطنية لحشد الموارد 

 
_____________ 


