
طبع عدد محدود من ، محايدة مناخيامم المتحدة  األلجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 10- 4 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرمدة في االجتماع الالمقررات المعت
  آللية الماليةإلى ا هةموجإرشادات إضافية    10/25المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
 توفير اإلرشادات اإلضافية التالية لمرفق البيئة العالمية في توفير الموارد المالية، وفقا يقرر  - 1
 من االتفاقية وبما يتمشى مع المقررات السباقة لمؤتمر األطراف، بصيغتها الموحدة 1 ، الفقرة21 و20للمادتين 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن يوفر مرفق البيئة العالمية الموارد المالية لألطراف من . 10/24المقرر الواردة في 
فضال عن  ا،والبلدان األكثر ضعفا بيئيالبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

، بما يتسق مع األولويات الموجهة على الصعيد القطري، لألنشطة والبرامج ذات االقتصاد االنتقالياألطراف 
واألهداف الوطنية، ووفقا لوالية مرفق البيئة العالمية، مع االعتراف بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من 

لويات األولى واألهم للبلدان النامية، ومع وضع في االعتبار الكامل اإلرشادات الموحدة الموجهة الفقر هي األو
  .لآللية المالية والمقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 الدعم المالي الكافي وفي الوقت المناسب لتحديث  إلى مرفق البيئة العالمية توفيريطلب  - 2

 إلى مرفق البيئة ويطلباالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألنشطة التمكينية ذات الصلة، 
   المنفذة ضمان وضع اإلجراءات التي تكفل الصرف السريع لألموال؛هوكاالتالعالمية و

ألربع ألولويات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة إطار السنوات ا" إلى وإذ يشير  - 3
أن إذ يالحظ ، و9/31المقترح في المقرر " 2014 إلى 2010العالمية ألغراض التنوع البيولوجي في الفترة من 

ي هو  الخامسة لمرفق البيئة العالمية بشأن استراتيجية المجال البؤري للتنوع البيولوج من فترة التزود5الهدف 
 مرفق يطلب إلى، "إدماج التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطنية من خالل أنشطة تمكينية"

البيئة العالمية تقديم الدعم لألطراف المؤهلة بطريقة سريعة، لتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع 
  ؛2020- 2011 للتنوع البيولوجي البيولوجي بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية
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 األطراف، وال سيما األطراف من البلدان المتقدمة، ويدعو الحكومات األخرى والمؤسسات يحث  - 4

المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والمؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى، 
لتمكين   من البلدان النامية، المؤهلةلتنبؤ به وفي الوقت المناسب إلى األطرافإلى تقديم دعم مالي مناسب ويمكن ا
 وإعادة التأكيد على أن مدى التنفيذ الفعال ،2020- 2011للتنوع البيولوجي التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية 

ل لألطراف من البلدان المتقدمة لألطراف من البلدان النامية اللتزاماتها بموجب االتفاقية سيعتمد على التنفيذ الفعا
  اللتزاماتها بموجب االتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا؛

  إدماج التنوع البيولوجي
 األطراف من البلدان المتقدمة، والحكومات والجهات المانحة يدعو من االتفاقية، 20وفقا للمادة   - 5

، من أجل مواصلة تطوير نُهج بشأن  المؤهلةعم المالي والتقني للبلدان الناميةاألخرى، واآللية المالية إلى توفير الد
  إدماج التنوع البيولوجي في عمليات القضاء على الفقر والتنمية؛

  استراتيجيات حشد الموارد في بلدان محددة
في الوقت المناسب لتحديث الوافي و مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم المالي إلىيطلب   - 6

  حشد الموارد؛ل  محددةاستراتيجيات قطرية وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي قد تتضمن إعداداالستراتيجيات 
  المبادرة العالمية للتصنيف

 بأن القدرات التصنيفية تشكل عنصراً حاسماً في تنفيذ جميع المواد وبرامج وإذ يعترف أيضاً  - 7
 القدرات التصنيفية الالزمة لجرد التنوع البيولوجي ورصده، بما في ذلك العمل ذات الصلة في االتفاقية، وبأن

استخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل ترميز الحمض النووي باألعمدة المتوازية وتكنولوجيا المعلومات األخرى ذات 
 والحكومات ،راف األطويدعو مرفق البيئة العالمية يطلب إلىالصلة، غير مالئمة في العديد من أنحاء العالم، 

رحات المبادرة العالمية توفير التمويل لمقت مواصلةل األخرى إلى  والمنظمات الدولية ومنظمات التموي،األخرى
  للتصنيف؛
   والرصدالمؤشرات
المؤهلة من القدرات األطراف  إلى مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم الالزم لتلبية احتياجات يطلب  - 8

وأطر الرصد في سياق تحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع ف الوطنية المتعلقة بوضع األهدا
   البيولوجي؛

  حفظ النباتاتاالستراتيجية العالمية ل
لى تقديم دعم واف  األطراف، والحكومات األخرى، واآللية المالية، ومنظمات التمويل إيدعو  - 9

المؤهلة،  البلدان قبل، وخصوصا من اتلعالمية لحفظ النبات استراتيجيةت المناسب لتنفيذ االومستدام وفي الوق
   اآللية المالية إلى النظر في تعزيز االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في أنشطتها القطرية؛يدعوو

  المناطق المحمية
 خصوصا األطراف، ويحث كذلك باء، األطراف، 9/18 من مقرره 1 إلى الفقرة إذ يشير  - 10

 ذلك مرفق البيئة في الحكومات األخرى والمؤسسات المالية الدولية بما ويدعولبلدان المتقدمة، األطراف من ا
 المالي تقديم الدعم إلى اإلقليمية، وغيرها من المؤسسات المالية المتعددة األطراف اإلنمائيةمصارف الالعالمية، و
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تمكين من تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق ل، لمؤهلةلبلدان الل يمكن التنبؤ به والذيت المناسب  وفي الوقالكافي
  ؛المحمية على نحو كامل

 مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير الصرف السريع والمالئم لألموال ومواءمة يحث  - 11
زة خالت مالئمة ومرك تدضمانالمشاريع مع خطط العمل الوطنية لبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية من أجل 

  ؛المشاريعوكافية ومنسجمة من 
  واألحكام المتصلة لها) ي(8المادة 

 ومؤسسات التمويل الدولية ووكاالت التنمية والمنظمات غير ، مرفق البيئة العالميةيدعو  - 12
نظر في تقديم المساعدة إلى ال ووفقا لوالياتها ومسؤولياتها، إلى ،الحكومية المعنية، حيثما يكون األمر مطلوبا

فيما يتعلق  هاالمجتمعات األصلية والمحلية، وال سيما النساء، لرفع مستوى الوعي لديها ولبناء قدراتها وفهم
  ؛اصر مدونة السلوك األخالقيعنب

  الحصول وتقاسم المنافع
صديق المبكر على توفير الدعم المالي لألطراف للمساعدة على التإلى  مرفق البيئة العالمية يدعو  - 13

الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بشأن بروتوكول ناغويا 
  اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذه؛الملحق ب

  نقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي
، لنقل 8/12 المقرري الديباجة بج محددة، حسبما هو مشار إليه ف إلى أهمية إعداد نُهوإذ يشير  - 14

 استنادا إلى األولويات المحددة فيالتكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي لمعالجة االحتياجات ذات األولوية 
لويات، لتنوع البيولوجي وربط تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا بهذه األولاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

 مؤسسات التمويل، بما في ذلك مرفق البيئة يدعوج العالمية غير المحددة لهذه المسألة، جنب النُهوفي الوقت نفسه ت
  ؛تقييم االحتياجات من التكنولوجياالعالمية، إلى توفير الدعم المالي إلعداد عمليات 

  آلية غرفة تبادل المعلومات
التمويل آللية تيسير الحصول على األمين التنفيذي ومرفق البيئة العالمية التعاون ل إلى يطلب  - 15

، 2020-2011للتنوع البيولوجي ة االستراتيجيغرفة تبادل المعلومات باعتبارها مكونا رئيسيا لدعم تنفيذ الخطة 
  لتنوع البيولوجي؛لفضال عن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

  بين بلدان الجنوب في مجال التنوع البيولوجيفيما التعاون 
 مرفق البيئة العالمي إلى النظر في إنشاء صندوق استئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يدعو  - 16

 على أساس مساهمات 2020- 2011 للتنوع البيولوجي التنوع البيولوجي، لتنفيذ الخطة االستراتيجية في مجال
  طوعية؛

  اإلبالغ الوطني
رير إلعداد التقمالي الكافي وفي الوقت المناسب  إلى مرفق البيئة العالمية توفير الدعم اليطلب  - 17

 المنفذة ه إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالت كذلكويطلبة، االستراتيجيلتنفيذ القادمة، التقارير الوطني الخامسة و
  لألموال؛والمبكر ضمان وضع اإلجراءات التي تكفل الصرف السريع 
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  التنوع البيولوجي البحري والساحلي

فق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى  مريدعو  - 18
فيما يتعلق ، وخاصة 10/29 من أجل تنفيذ المقررالمؤهلة، لبلدان لدعم بناء القدرات نطاق  وسيعالنظر في ت

  ؛10/29 من المقرر 38بالدعوة الواردة في الفقرة 
ات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى  مرفق البيئة العالمية والجهيدعو  - 19

أو / و أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحريةمن أجل تحديدالمؤهلة، توسيع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان 
 ووضع 9/20 من المقرر 18المناطق البحرية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية، على النحو الذي دعت إليه الفقرة 

  ؛10/29 من المقرر 37 و36تدابير حماية مالئمة في هذه المناطق، في سياق الفقرتين 
  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

  : مرفق البيئة العالمية على أنيحث  - 20
  يواصل تنفيذ جميع التوجيهات السابقة المقدمة إلى اآللية المالية فيما يتعلق بالسالمة األحيائية؛  )أ(
 السادس للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، في دعم فترة التزودينظر، في سياق عملية   )ب(

تنفيذ البروتوكول في إطار نظام تخصيص الموارد الشفاف عن طريق تخصيص حصص محددة للسالمة األحيائية 
  لكل بلد، على أساس التقارير الوطنية الثانية بشأن تنفيذ البروتوكول؛

 إعداد تقاريرها الوطنية تيسيرت المناسب، لألطراف المؤهلة من أجل يح موارد مالية، في الوقيت  )ج(
  ؛الثانية بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

لبناء القدرات من أجل المشاركة الفعالة في غرفة تبادل معلومات السالمة دعمه وسع نطاق ي  )د(
االجتماع السادس ريرا كيما ينظر فيه قدم تقأن يهلة في البروتوكول واألحيائية ليشمل جميع األطراف المؤ

   في البروتوكول؛لألطراف
 للقدرات ة الذاتياتإدراج العناصر المتعلقة بالسالمة األحيائية ضمن اختصاصات التقييميكفل   )ه(

  ؛ بتمويل من مرفق البيئة العالميةالمنفذةالوطنية والمبادرات األخرى لتقييم القدرات 
 والمقررات ذات 18من المادة ) أ (2يكفل مراعاة متطلبات تحديد الهوية الواردة في الفقرة   )و(

  الصلة في األنشطة المنفذة بتمويل من مرفق البيئة العالمية؛
يكفل مراعاة برنامج العمل بشأن التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بسالمة نقل   )ز(

  كائنات الحية المحورة في األنشطة المنفذة بتمويل من مرفق البيئة العالمية؛ومناولة واستخدام ال
 الحصول السريع ، حسب االقتضاء،رصدأن ي األموال لألطراف المؤهلة بطريقة ميسرة ويتيح  )ح(

  ؛على هذه األموال
  التنوع البيولوجي وتغير المناخ

 ووسائل إبالغ وكاالته سبللتنفيذي بشأن  مرفق البيئة العالمية إلى التشاور مع األمين ايدعو  - 21
عن المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وخاصة بشكل أفضل المنفذة 

   بين اتفاقيات ريو، من أجل تسهيل جهود األطراف المبذولة عمال بهذه المقررات؛بتعزيز التعاونتلك المتعلقة 
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  :رهنا بتوافر الموارد، أن يقوم ، التنفيذيإلى األمينيطلب   - 22
تحديد مؤشرات لقياس وتيسير اإلبالغ عن تحقيق المنافع ب ،بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية  )أ(

  تدهور األراضي؛/االجتماعية واالقتصادية والثقافية للتنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر
إعداد أدوات لتقييم وخفض اآلثار السلبية ب ، المنفذةهلمية ووكاالتابالتعاون مع مرفق البيئة الع  )ب(

على التنوع البيولوجي ألنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، باالستناد إلى أمور من بينها األطر 
ئية الموضوعة داخل القائمة لتحليل اآلثار البيئية المحتملة والمشتركة بين القطاعات للمشاريع وسياسات الحماية البي

 .الوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية
----  


