
 البيهلهجي بالتنهع المتعلقة تفاقيةل مؤتمر األطراف في ا
 بروتهكهل العامل كاجتماع لألطراف في
 قرطاجنة للسالمة األحيائية

 منثاال االجتساع

 6116/كانهف األكؿ ديدسبخ 17-4، السكديك، كانكهف 
 *من ججكؿ األعساؿ السؤقت 8البشج 

 
 (82)المادة  المالية اآللية المالية والمهارد

 محكخة من األمين التشفيحي
 دمةقم -أول

في بخكتهكهؿ  العامل كاجتساع لألطخاؼاألحيائية، يقجـ مؤتسخ األطخاؼ  قخطاجشة لمدالمةمن بخكتهكهؿ  68كفقا لمسادة  -1
مؤتسخ األطخاؼ كيشظخ كالسهارد.  اتو بذأف السدائل الستعمقة باآللية الساليةمقخر األطخاؼ من خالؿ  قخطاجشة تهصيات إلى مؤتسخ

 آللية السالية.إرشاده السهجو إلى اات إلدراجيا في سقخر ال فيكحلك 

يحتهي القدم ك . لبخكتهكهؿ قخطاجشة كالسهارد السالية الساليةاآللية  بذأف 68تظبيق السادة عن تقجـ ىحه السحكخة تحجيثا ك  -6
آللية السالية لبخكتهكهؿ تحجيث عن اك مؤتسخ األطخاؼ،  السقجـ من باإلرشادمعمهمات ذات صمة عمى سالية اللية ا بذأف اآلانيث

 أشارتالتسهيل كسا  عمى االحتياجات منفعالية اآللية السالية، كنظخة عامة لمخفق البيئة العالسية، كاستعخاض  أفاد بوقخطاجشة كسا 
عشاصخ  ارابعكيعخض القدم . حذج السهارد بذأفالسهارد السالية تحجيثا عمى آخخ التظهرات الستعمق ب اثالث األطخاؼ. كيقجـ القدم

 حدبسافي بخكتهكهؿ قخطاجشة  ألطخاؼلسحجثة الحتياجات االيتزسن تهصيات إلى مؤتسخ األطخاؼ بذأف  مقخرسذخكع مقتخحة ل
 تتعمق باآللية السالية.

 اآللية المالية -ثانيا

أف التختيبات بين مؤتسخ األطخاؼ  BS-I/15في السقخر بخكتهكهؿ الفي  العامل كاجتساع لألطخاؼمؤتسخ األطخاؼ أكج  -3
مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الثالث سهؼ تظبق،  اي اعتسجىتكمجمذ مخفق البيئة العالسية السشرهص عمييا في محكخة التفاىم ال

اىتساما خاصا لتهفيخ  68من السادة  5ك 3ك 6الفقخات كتعظي قخطاجشة. ، ألغخاض بخكتهكهؿ ما يمـد من تعجيلمع إجخاء 
كفقا لإلرشاد، كاإلبالغ، الرادر عن مؤتسخ األطخاؼ في االتفاقية. كبالتالي يتم تشظيم ىحا القدم  اإلرشادفي  اإلدراجي تهجييات

 .التسهيلمن كتحجيج االحتياجات  االستعخاض فعاليةك 
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 تمر األطرافمؤ  اإلرشاد المقدم من -ألف

، ةإلى مخفق البيئة العالسيالسهجو  اإلرشادتبديط  زيادة، بيجؼ 16/31 سقخرمن ال 5في الفقخة  ،قخر مؤتسخ األطخاؼ -4
 اتاإلرشادكتحجيج أكلهيات  عشج االقتزاء، ةالدابق اتاإلرشاد كتهحيج، وأك تقميمالتكخار السقتخح لتجشب  الججيج اإلرشاداستعخاض 

مؤتسخ  يعتسجأف ب ،األكؿ االييئة الفخعية لمتشفيح، في اجتساعي تأكص، 1/7في التهصية ك لمتشهع البيهلهجي.  في سياؽ أىجاؼ أيذي
إطار  ذلك آللية السالية، بسا فيمهجو إلى ا مهحج إرشاديتشاكؿ، في جسمة أمهر، مذخكع  امقخر الثالث عذخ  واجتساعفي األطخاؼ 

 تحميال نحه التالياردة من االتفاقيات الستعمقة بالتشهع البيهلهجي. كيقجـ القدم الفخعي اله  كالسذهرةكلهيات البخام  أل األربعدشهات ال
 بالدالمة األحيائية. تعمقي امهحج ، في حين يقجـ القدم الفخعي التالي إرشادااألربع دشهاتالإطار  إعجاد

 إطار الدشهات األربع السهجو نحه الشتائ  ألكلهيات البخام  -1

شتائ  ألكلهيات البخام  الستعمقة باستخجاـ مهارد مخفق النحه  يةالسهج األربعدشهات أطخ القبل من طخاؼ اعتسج مؤتسخ األ -5
 سقخرفي ال كذلك ،مرشجكؽ االستئساني لسخفق البيئة العالسيةللتشهع البيهلهجي لفتخات التججيج ذات الرمة من أجل االبيئة العالسية 

شتائ  أكلهيات ال(. كتزسشت ىحه األطخ الدابقة السهجية نحه التججيج الدادس) 11/5 سقخر( كفي الالتججيج الخامذ) باء 9-31
بالتعاكف مع مخفق ، يعجلييئة الفخعية لمتشفيح إلى األمين التشفيحي أف ت اطمب ،1/7في تهصيتيا ك لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة.  البخام 

ام  في التججيج الدابع لسهارد الرشجكؽ االستئساني لسخفق البيئة البيئة العالسية، مذخكعا إلطار الدشهات األربع ألكلهيات البخ 
أكجو التآزر  ؛ )ب(استخاتيجية التشهع البيهلهجي في التججيج الدادس لمسهارد )أ( العالسية، مع األخح بعين االعتبار، في جسمة أمهر

أكجو التآزر  ؛ )ج(فييا مخفق البيئة العالسية كآلية ماليةالسحتسمة بين االتفاقيات الستعمقة بالتشهع البيهلهجي كاالتفاقيات التي يعسل 
التقييم العالسي لمتقجـ السحخز، كالحاجة إلى  ؛ )د(السحتسمة بين تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشهع البيهلهجي كأىجاؼ التشسية السدتجامة

الخدكد  ؛ )ك(إطار اإلبالغ السالي االحتياجات التي أعخبت عشيا األطخاؼ من خالؿ ؛ )ق(تحجيج أكلهيات األنذظة لدج الفجهات
 )أ((. 1)الفقخة  عمى االستبياف من فخيق الخبخاء السعشي باحتياجات التسهيل لمتججيج الدابع لمسهارد، ككحلك تقخيخ فخيق الخبخاء

، كتحجد الثغخات 1/7تحميال لمعشاصخ الفخدية الهاردة في التهصية  UNEP/CBD/COP/13/12/Add.3الهثيقة  كتعخض -6
دشهات ال إطارمذخكع  يخدعمى ىحا األساس، ك السحتسمة. كالشتائ  كحلك السجاالت ذات األكلهية تعخض التشفيح كفخص التآزر، ك في 

القدم ألف من مخفق البيئة العالسية في  لسهارد( 6166-6118) لفتخة التججيج الدابعشتائ  ألكلهيات البخام  الالسهجو نحه  األربع
ما تبقى من ىحا القدم الفخعي معمهمات ذات صمة لبخكتهكهؿ قخطاجشة، كيقجـ . UNEP/CBD/COP/13/12الهثيقة ب السخفق األكؿ
 مشظهرربع من األدشهات القتخح عشاصخ إلدراجيا في إطار يفي التحميل، ك  الشظخ فيياقائسة العشاصخ التي يتعين  استشادا إلى

 بخكتهكهؿ قخطاجشة.

في متشهع البيهلهجي السجاؿ البؤري لاستخاتيجية حتهي ت :لمسهارد الدادس التججيجاستخاتيجية التشهع البيهلهجي في فتخة  -7
كفقا ك (. 5بخنام  محجد لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة )البخنام   عمى خفق البيئة العالسيةلس االستئسانيالتججيج الدادس لسهارد الرشجكؽ 

األكلهية لتشفيح األنذظة تعظي بخكتهكهؿ البشاء القجرات لتشفيح ة بالخاصسهارد مالتججيج الدادس لاستخاتيجية فإف ليحا البخنام ، 
 من مؤتسخ األطخاؼ إلى مخفق البيئة العالسية، كال سيسا العشاصخالسقجـ  اإلرشادكفي التقييسات القظخية في تحميالت  السحجدة

ظة االستخاتيجية لمدالمة األحيائية كالخ 1إطار كخظة عسل بشاء القجرات من أجل التشفيح الفعاؿ لمبخكتهكهؿ الهاردة في يةيدخئال
 األحيائيةحتى اآلف من أطخىا الهطشية لمدالمة دعسا فخصة لمبمجاف التي لم تظمب سهارد مالتججيج الدادس ل كيتيح 6111-6161.2

 ات األساسية.بشاء القجر من عسميات لحرهؿ عمى دعم ليحه السخاحل األكلية بأف تمتسذ ا

بمج الخرائص  ما تهصيهطشية لمدالمة األحيائية في ىحه البمجاف الستبقية عشجالطخ األتشفيح  تمككفقا لمبخنام ، سي -8
 امخفق البيئة العالسية دعسسيقجـ ني  كطشي لتشفيح البخكتهكهؿ في ذلك البمج. ك  بهضعتحميل، ال الهارد في تقييمكفقا لمسؤىل، ال

                                                           
 .BS-VI/3السخفق األكؿ من السقخر  1
 .BS-V/16السخفق األكؿ من السقخر  2
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فعالة من حيث السحجكدة بظخيقة السهارد ؿ مذاريع إقميسية أك دكف إقميسية عشجما تكهف ىشاؾ فخص لتقاسم لمبمجاف السؤىمة من خال
بعض األحكاـ  التي تتشاكؿمخفق البيئة العالسية السذاريع السهاضيعية سيجعم متشديق بين أطخ الدالمة األحيائية. ك لالتكمفة ك 
لى مجسهعة استشادىا إاإلقميسي كدكف اإلقميسي ك  يينالسذاريع عمى السدته بخكتهكهؿ قخطاجشة. كيشبغي كضع ىحه  منالسحجدة 
كسا سيجعم . هطشية لمدالمة األحيائيةالطخ األكتشفيح  فيسا يتجاكز كضعمن األىجاؼ كالفخص لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة  مهحجة

قخطاجشة لسدؤكلية كالجبخ التعهيزي لبخكتهكهؿ التكسيمي بذأف ا كهااللسبهر-ناغهيابخكتهكهؿ  عمى ترجيقالمخفق البيئة العالسية 
 .كتشفيحه األحيائية لمدالمة

 كاستعخاضااألكؿ، تقييسا  االييئة الفخعية لمتشفيح، في اجتساعي أجخت التقييم العالسي لمتقجـ في تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة: -9
 1/3في التهصية الحظت بخكتهكهؿ، ك الستخاتيجية لمترف السجة لمخظة اسشا لاألحيائية كتقييس قخطاجشة لمدالمةفعالية بخكتهكهؿ ل

تظهيخ طخائق لمتعاكف كاإلرشاد في تحجيج ىهية الكائشات الحّية السحهرة أك الدسات السحجدة التي يسكن أف تكهف بطء التقجـ في: )أ( 
رحة البذخية؛ )ب( بشاء القجرات ليا آثار ضارة عمى حفظ التشهع البيهلهجي كاستخجامو السدتجاـ، مع مخاعاة أيزا السخاطخ عمى ال

االعتبارات االجتساعية كاالقترادية؛ )د( بشاء القجرة عمى اتخاذ تجابيخ مشاسبة في  في مجاؿ تقييم السخاطخ كإدارة السخاطخ؛ )ج(
 (.3)الفقخة  حالة اإلطالؽ غيخ السقرهد لمكائشات الحّية السحهرة

سهى ما يقخب من نرف األطخاؼ تجابيخ بذكل كامل  حتى اآلفع لم يزأيزا مع القمق أنو  كالحظت الييئة الفخعية -11
 افيداىس ليا دعم سياسيك لقزايا الدالمة األحيائية  عجـ كجهد كعيأف الحظ كسا أنيا ت 3قانهنية كإدارية كغيخىا لتشفيح البخكتهكهؿ،

 4.كاستيعابو في محجكدية الحرهؿ عمى التسهيل لمدالمة األحيائية

األطخاؼ، ليشظخ فييا مؤتسخ  جانبة لمتشفيح، في نفذ التهصية، عجة مجاالت لسديج من العسل من الييئة الفخعي كحجدت -11
تعديد آليات عمى حثت الييئة الفخعية لمتشفيح األطخاؼ ك في اجتساعو الثامن. بخكتهكهؿ الفي  العامل كاجتساع لألطخاؼاألطخاؼ 
خمجة مخررات مخفق البيئة العالسية بيجؼ ضساف التسهيل بالحكهمية ذات الرمة فيسا يتعمق ببين السؤسدات  الهطشيةالتذاكر 
5لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة. الكافي

 

 العامل كاجتساع لألطخاؼالييئة الفخعية لمتشفيح مؤتسخ األطخاؼ أكصت آللية السالية، السهجو إلى ا اإلرشادبكفيسا يتعمق  -16
اآللية السالية فيسا يتعمق  السهجو إلى هإرشاداعتساد  عشجاألطخاؼ في اجتساعو الثالث عذخ، يهصي مؤتسخ بأف بخكتهكهؿ الفي 
ف يجعه مخفق البيئة العالسية إلى مهاصمة مداعجة األطخاؼ السؤىمة التي لم بأاألحيائية،  قخطاجشة لمدالمةجعم تشفيح بخكتهكهؿ ب

 (.16)الفقخة  ليحه الغايةتسهيل كإتاحة ، قـه بحلكحتى اآلف عمى أف ت لمدالمة األحيائية اكطشي اإطار تزع 

مدائل متعمقة في الثاني عذخ كالثالث عذخ، نظخت لجشة االمتثاؿ بسهجب بخكتهكهؿ قخطاجشة، أيزا  اجتساعييافي ك  -13
جعم بيسا يتعمق إلى اآللية السالية فالسهجو ه إرشاداعتساد  عشجمؤتسخ األطخاؼ، بأف يجعه باآللية السالية. كأكصت لجشة االمتثاؿ 

 ىازع أطخ ت كيتسهيل محجد لألطخاؼ السؤىمة ل تهفيخ)أ( إلى تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية، مخفق البيئة العالسية 
6سذاريع كأنذظة بشاء القجرات الالزمة لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة.السقجـ إلى الالتسهيل نظاؽ )ب( تهسيع ؛ هطشية لمدالمة األحيائيةال

 

 :خفق البيئة العالسيةلس االستئسانيفي التججيج الدابع لسهارد الرشجكؽ  التسهيلمن التقاريخ الهطشية بذأف االحتياجات  -14
من االحتياجات  بعسمية ثانية لتحجيج، في اجتساعو الثالث عذخ، أف يزظمع، قخر مؤتسخ األطخاؼ لمسهاردلمتججيج الدابع  تحزيخا

فخيق  أعجهدعيت األطخاؼ إلى ملء استبياف ك (. 6166-6118مسهارد )ل الدابعتججيج اللفتخة  بخكتهكهليياالتسهيل لتشفيح االتفاقية ك 
تقييم، كفقا لالختراصات التي اعتسجىا مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الثاني عذخ. ككفقا لمتقخيخ الشيائي الالخبخاء السكمف بإجخاء 

                                                           
 إلى مؤتسخ األطخاؼ العامل كاجتساع لألطخاؼ. الفخعيةمن تهصية الييئة  6انظخ الفقخة 3
 .13السخجع نفدو، الفقخة  4
 .14السخجع نفدو، الفقخة  5
 .UNEP/CBD/BS/COP-MOP/8/2من السخفق في الهثيقة  8انظخ الفقخة  6
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 7إلى السداىسة في تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة.في السجسهع(  41ريع السقجمة )في السائة من جسيع السذا 3 تيجؼ لفخيق الخبخاء،
 كهااللسبهر-ناغهيا ؛ كبخكتهكهؿالسجاالت التالية: كضع كتشفيح أطخ الدالمة األحيائية الهطشية ةالسقجم السذاريعكتغظي مفاىيم 

بإطالؽ القجرات التشظيسية الستعمقة ؛ ك األحيائية لمدالمة قخطاجشةبخكتهكهؿ السمحق بالتكسيمي بذأف السدؤكلية كالجبخ التعهيزي 
االعتبارات االجتساعية  اتمن خالؿ البيهلهجيا التخكيبية، كتقييس السظهرةكالكائشات الحية السحهرة السحهرة الحية  الشباتات

 كاألماف في مشاكلةبكة السعمهمات، البحث العمسي كتعديد شك االتراؿ كالتثقيف كالتهعية العامة؛ ك ؛ البذخيةرحة الكاالقترادية ك 
 .الهطشي الخصج كاإلبالغنظاـ خجاـ الكائشات الحية السحهرة؛ ك كنقل كاست

استشادا إلى السعمهمات السحكهرة أعاله، ىشاؾ حاجة  نحه الشتائ : السهجوربع األدشهات الإطار عشاصخ إلدراجيا في  -15
في البخكتهكهؿ  العامل كاجتساع لألطخاؼمؤتسخ األطخاؼ بالتالي قج يخغب ك  مدتسخة إلى مهاصمة الجعم لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة،

الدشهات األربع السهجو العشاصخ التالية إلدراجيا في إطار بمؤتسخ األطخاؼ، في اجتساعو الثالث عذخ، صي ه أف يفي  أف يشظخ
 كلهيات البخام :ألشتائ  نحه ال

كهااللسبهر -ناغهيااألحيائية كبخكتهكهؿ  قخطاجشة لمدالمةكهؿ : زيادة عجد الترجيقات عمى بخكته 1الشتيجة  )أ(
 ؛بذأف السدؤكلية كالجبخ التعهيزي التكسيمي

 كهااللسبهر التكسيمي-ناغهيااألحيائية كبخكتهكهؿ  قخطاجشة لمدالمةالتشفيح الهطشي لبخكتهكهؿ تعديد : 6الشتيجة  )ب(
 ؛عهيزيبذأف السدؤكلية كالجبخ الت

األطخاؼ بالتداماتيا بتقجيم التقاريخ بسهجب البخكتهكهؿ، من خالؿ تقجيم التقاريخ الهطشية في ت: 3الشتيجة  )ج(
 تبادؿ معمهمات الدالمة األحيائية.غخفة كالسعمهمات ذات الرمة من خالؿ 

 ةالسهحج ةالدابق اتاإلرشاد -6

" شادات الدابقة عشج االقتزاءاإلر  هحيجت"بذأف مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الثاني عذخ  الرادر عن سقخرالعسال ب -16
 اتإلرشادلعمى تهحيج  UNEP/CBD/COP/13/12الهثيقة ب السخفق الثانييحتهي القدم باء من (، 16/31 سقخرالمن  5الفقخة )

ة الدابق اتاإلرشادتهحيج كيدتشج مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الثالث عذخ.  كيعتسجهشظخ فيو يآللية السالية لالسهجية إلى االدابقة 
كالسخفق(، مع  1)الفقخة  11/64 سقخرالاألكلى، التي اعتسجىا مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو العاشخ كالهاردة في  التهحيجلى عسمية إ

مؤتسخ األطخاؼ حتى اجتساعو الثاني عذخ؛ كىي  السالية الرادرة عنلية الستعمقة باآلضافية اإلات سقخر الاألخح في االعتبار أيزا 
تقييم مقجار األمهاؿ الالزمة لتشفيح )اآللية السالية:  11/66ك آللية السالية(،إلى ا يةالسهجضافية اإل اتاإلرشاد) 11/65 اتسقخر ال

)التحزيخ لالستعخاض الخابع لفعالية  11/67، ك(الدادس لمرشجكؽ االستئساني التابع لسخفق البيئة العالسية التججيجاالتفاقية في فتخة 
 )اآللية السالية(. 16/31لية السالية(، ك)اآل 11/5ك اآللية السالية(،

بخكتهكهؿ ب آللية السالية متعمقمهجو إلى ا إرشادعمى ات الدابقة الرادرة عن مؤتسخ األطخاؼ أيزا سقخر ىحه ال كاشتسمت -17
لشحه الهارد في ، عمى ااتاإلرشاديج حالستعمقة ببخكتهكهؿ قخطاجشة في ته  يةفي إطار األكلهية البخنامجالهاردة العشاصخ ك  8قخطاجشة.

 :ىي، UNEP/CBD/COP/13/12الهثيقة ب السخفق الثانيالقدم باء من 

بذأف السدؤكلية  كهااللسبهر التكسيمي-ناغهيااألحيائية كبخكتهكهؿ  قخطاجشة لمدالمةبخكتهكهؿ عمى الترجيق  )أ(
 ؛ىساكتشفيح خ التعهيزيكالجب

 ؛ع الستعمق بالدالمة األحيائيةالتذخي كضع كتشفيح أطخ الدالمة األحيائية الهطشية، كخاصة )ب(

                                                           
 .UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2التقخيخ الكامل لفخيق الخبخاء متاح في الهثيقة  7
كالتػحييل  15ك 13؛ كالفقػختين 11/5كالتػحييل الثػاني مػن السقػخر  68؛ كالفقػخة 11/65من السقػخر  61الفقخة ؛ ك 11/64من السخفق بالسقخر  14-4انظخ الفقخة  8

 .16/31األكؿ من السقخر 
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 كتعديد قجرات السهارد البذخية السدتجامة في مجاؿ تقييم السخاطخ كإدارة السخاطخ؛ كتهحيج بشاء )ج(

 تحجيج الكائشات الحية السحهرة أك الدسات السحجدة التي قج يكهف ليا آثار ضارة عمى حفظ التشهع البيهلهجي )د(
 ؛البذخيةرحة المخاعاة السخاطخ عمى ، مع كاستخجامو السدتجاـ

 ؛عتبارات االجتساعية كاالقتراديةاالالستعمقة ببشاء القجرات  )ق(

 سقرهد لمكائشات الحية السحهرة؛الطالؽ غيخ اإلالتخاذ تجابيخ مشاسبة في حاالت  الالزمة بشاء القجرات )ك(

نقل كمشاكلة كاستخجاـ باألماف في ا يتعمق كالتثقيف كالسذاركة فيس ةالعام تهعيةالات في مجاؿ تعديد القجر  )ز(
 مسجتسعات األصمية كالسحمية؛لالكائشات الحية السحهرة، بسا في ذلك 

 ؛تبادؿ معمهمات الدالمة األحيائيةغخفة  استخجاـالسذاركة العامة كتبادؿ السعمهمات، ك  )ح(

 األحيائية. قخطاجشة لمدالمةتقاريخ الهطشية بسهجب بخكتهكهؿ ال )ط(

 اآللية المالية لبروتهكهل قرطاجنة بشأنتحديث  -باء

 االستئسانيالتججيج الدادس لسهارد الرشجكؽ في متشهع البيهلهجي ل مسجاؿ البؤري تو لاستخاتيجيفي مخفق البيئة العالسية  حجد -18
قخطاجشة تشفيح بخكتهكهؿ  فبذأ 5لمبخنام  أمخيكي  دكالرمميهف  31 قجره( انظخي ا)أك تخرير نامجيا، ىجفا بخ خفق البيئة العالسيةلس

أنو بحمهؿ نياية إلى ، 5بخنام  ال، في إطار لمسهاردالتججيج الدادس في اتجاىات البخمجة كتذيخ تهقعات األحيائية.  لمدالمة
غيخ أنو لم  ؛دعم لتشفيح األطخ الهطشية لمدالمة األحيائيةحرل عمى بمجا قج  64ما يرل إلى يكهف س، لمسهاردالتججيج الخامذ 

مدالمة األحيائية. ككفقا لمتقخيخ الحي قجمو مجمذ لالهطشية  هالهقت طمب الجعم لتشفيح أطخ  قج قجـ حتى ذلك مؤىال بمجا 71 يكن
مخفق فقج قاـ  (،UNEP/CBD/COP/13/14/Add.1مخفق البيئة العالسية إلى مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الثالث عذخ )الهثيقة 

من استثسار ب)ماليديا( لجعم تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة،  كاحج قظخي بتسهيل مذخكع  خالؿ الفتخة السذسهلة بالتقخيخالبيئة العالسية 
تسهيل مذتخؾ. كباإلضافة إلى ذلك، قجـ مخفق البيئة العالسية شكل في مميهني دكالر  كجسع دكالرمميهف قجره مخفق البيئة العالسية 

لدالمة بذأف ا ةالثالث ةتقاريخ الهطشياللمتقاريخ الهطشية الثالثة "تقجيم الجعم إلعجاد امعة جمن خالؿ ثالثة مذاريع إقميسية تسهيال 
أفخيقيا، كآسيا ك  الهسظى كالذخقية، أكركباك  ،بخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية" )أمخيكا الالتيشية كالكاريبيالسقجمة إلى األحيائية 

 قجره مبمغا إضافيا كجسعت مميهف دكالر 3996 قجرىاليحه السذاريع الثالثة مخفق البيئة العالسية إجسالية من سشحة ب( ئالسحيط اليادك 
 تسهيل مذتخؾ.شكل في  دكالر مميهف  391

 بذأفسخفق مشح تقخيخه األكؿ الحي كافق عميو المخفق البيئة العالسية عامة عن كل دعم  نظخةيهفخ السخفق بيحه السحكخة ك  -19
 تقمب، الدابقةكفقا لتقاريخ مخفق البيئة العالسية ك مؤتسخ األطخاؼ في اجتساعو الخابع.  وشظخ فيالسقجـ ليتسهيمو لمدالمة األحيائية 

عمى مجى فتخات  اكبيخ  تقمبامخفق البيئة العالسية  بيا الحي كافق عميوالدالمة األحيائية كالتسهيل السختبط الستعمقة بعجد السذاريع 
( تزسشت 6111) كالعاشخ( 6118) ( كالتاسع6114الدابع )تفاقية االخاؼ في مؤتسخ األط حتى اجتساعالسختمفة: التقاريخ  اإلبالغ

. ذخ كالثاني عذخ كالثالث عذخالثامن كالحادي ع مقارنة باالجتساعاتمذاريع لمدالمة األحيائية من  معمهمات عن عجد أكبخ
ثل تظهيخ األطخ الهطشية لمدالمة األحيائية، ، ميةتسكيشالمذتخكة لتسهيل أنذظة الدالمة األحيائية  كسيمةالعالسية  سذاريعالككانت 
تبادؿ معمهمات الدالمة األحيائية كالتقاريخ الهطشية. كقج تم تسهيل ثالثة مذاريع إقميسية لجعم األطخاؼ في الهفاء بالتداماتيا كغخفة 
في إطار تسكيشية أنذظة تتسثل في ة جسيع السذاريع القظخيككانت إعجاد التقاريخ الهطشية الثانية كالثالثة عمى التهالي.  تيفي دكر 

 695 حهاليب( كالكاميخكف  اليشج) مذخكعين باستثشاء ،أمخيكي مميهف دكالر 198 نع السذخكع حجممتهسط  كيقلاإلجخاءات السعجمة. 
 .دكالر مميهف  195 حهاليب( السكديك) كاحج كمذخكعأمخيكي  دكالر مميهف 
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 استعراض فعالية اآللية المالية -جيم

الستعخاض الخامذ ل، اعتساد مذخكع اختراصات 1/7في التهصية  ،األكؿ االييئة الفخعية لمتشفيح، في اجتساعيت اقتخح -61
مع استعخاض مجم  فعالية اآللية السالية في إطار االتفاقية. كبالشظخ إلى أف استعخاض فعالية اآللية السالية لبخكتهكهؿ قخطاجشة ل

بخكتهكهؿ قخطاجشة.  عمىفعالية اآللية السالية لالستعخاض الخامذ امذخكع اختراصات سل يتعين أف يذتفعالية اآللية السالية، 
 كفي ىحا الدياؽ، يسكن الشظخ في الشقاط الثالث التالية عشج إجخاء االستعخاض:

 ؛بخكتهكهؿ قخطاجشةلالهطشية نقاط االتراؿ عمى فعالية اآللية السالية الستعمق بيسكن أيزا تعسيم االستبياف  )أ(

 ؛بخكتهكهؿ قخطاجشةلهطشية التراؿ االاط نقأيزا عمى التذاكر بذأف فعالية اآللية السالية يسكن أف يذتسل  )ب(

فعالية اآللية السالية في دعم تشفيح  بذأفتقخيخ عن فعالية اآللية السالية عمى فرل مخرص يسكن أف يحتهي ال )ج(
 بخكتهكهؿ قخطاجشة.

 يلالتمه  الحتياجات منتحديد  -دال

االجتساع يجخي سخفق البيئة العالسية، لاالستئساني سهارد الرشجكؽ متججيج الدابع لل تحزيخاأعاله،  14في الفقخة  أشيخكسا  -61
مسعمهمات الهاردة ممخص لخد ي. ك 6166-6118 التججيج الدابع لمسهاردمتسهيل السظمهب لفتخة ل االثالث عذخ لسؤتسخ األطخاؼ تقييس

إطار الدشهات األربع  كضعبتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة في القدم الفخعي ألف أعاله، في سياؽ  لستعمقةالستمقية كامن البمجاف 
 .لمتججيج الدابع لمسهاردألكلهيات البخام  

 المهارد المالية -ثالثا

عمى  6الفقخة كتشص من بخكتهكهؿ قخطاجشة عمى أحكاـ بذأف السهارد السالية.  68من السادة  6ك 4ك 1الفقخات تحتهي  -66
 يااقتراداتكالبمجاف التي تسخ البمجاف الشامية أف تقجـ السهارد السالية، كيجهز لألطخاؼ من  أيزامبمجاف الستقجمة األطخاؼ ل و يجهزأن

القشهات الثشائية كاإلقميسية كالستعجدة  عن طخيقكغيخىا لتشفيح أحكاـ بخكتهكهؿ قخطاجشة ىحه السهارد  تدتفيج منأف بسخحمة انتقالية 
الخاصة من قاعجة البيانات اإلحرائية  السدتسجةاألمين التشفيحي السداعجة الثشائية في مجاؿ الدالمة األحيائية  رصجك طخاؼ. األ
كالتشسية في  سشظسة التعاكف التابعة للجشة السداعجة اإلنسائية التي جسعتيا ك التفاقيات ريه،  السخررةالسداعجة اإلنسائية الخسسية ب

تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة من ىحه السعمهمات لالسداعجة الثشائية  بذأفاتجاه كاضح  يسكن تحجيجال  كفي حين 9.االقترادي السيجاف
 حجم، بستهسط أمخيكي دكالرماليين  4بإجسالي تسهيل يديج عمى في الستهسط مذاريع سشهيا  بدبعة فقج الُتـدعمى مخ الدشين، 

 .أمخيكي دكالر مميهف  196 قجره مسذخكعل

سالفة في السيجاف االقترادي بالدالمة األحيائية من قاعجة بيانات مشظسة التعاكف كالتشسية  الستعمقةا لمسعمهمات ككفق -63
كشجا، ك الشسدا،  ىيلتشفيح السذاريع ذات الرمة بالدالمة األحيائية  أمهاالالتي تقجـ نذاطا الجيات السانحة  فإف أكثخالحكخ، 

 ،كسهيدخا ،كجسيهرية كهريا ،كالشخكي  ،ىهلشجاك نيهزيمشجا، ك الياباف، ك ألسانيا، ك فشمشجا، ك بي، مؤسدات االتحاد األكرك ك نسخؾ، االجك 
كالسحاصيل  ،كالبحهث الدراعية ،الدراعيةكاإلدارة كالهاليات الستحجة األمخيكية. كتخكد السذاريع السسهلة عمى الدياسة 

كالتشظيم اإلداري،  ،كالدياسات الرحيةفي السجاؿ الدراعي، ريب التج/محاصيل الترجيخ، كاإلرشاد الدراعي، كالتعميم/الرشاعية
البيئية، كاإلدارة تكشهلهجيا السعمهمات كاالتراالت، كمكافحة األمخاض السعجية، كالدياسات ك الستعجدة القظاعات،  ةكالسداعج

 البيئي.في السجاؿ كالتعميم كالتجريب  ،البحهث البيئيةك 

 األمينإلى  بخكتهكهؿال في العامل كاجتساع لألطخاؼ األطخاؼ مؤتسخ طمب، BS-VII/5قخر السمن  18الفقخة في ك  -64
بتهافخ األمهاؿ، أف يأخح في االعتبار الذهاغل الستعمقة بالدالمة األحيائية لجى تقجيم الجعم التقشي كاإلرشاد كبشاء ي، رىشا التشفيح

 يافجهاتك  يااحتياجاتكدكف اإلقميسية، من أجل مداعجة األطخاؼ عمى تحجيج  القجرات، بسا في ذلك من خالؿ حمقات العسل اإلقميسية
                                                           

 .stats.oecd.orgيسكن الهصهؿ إلى قاعجة البيانات من السهقع  9
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أىجاؼ  لتحقيقالتسهيمية في مجاؿ الدالمة األحيائية كدم  الدالمة األحيائية في عسمية إعجاد استخاتيجياتيا الهطشية لحذج السهارد 
 حمقة عسل 11في تشظيم ي، بالتعاكف مع مخفق البيئة العالسية، األمين التشفيحاشتخؾ خالؿ الفتخة الفاصمة بين الجكرات، ك . تفاقيةاال

عسل الجائخة السهسعة لسخفق البيئة العالسية.  حمقاتالسالي، بالتعاقب مع  كاإلبالغاتفاقية التشهع البيهلهجي بذأف تشفيح مذتخكة 
، ككحلك فخص البخمجة التي تهفخىا اكبخكتهكهلييسذتخكة عخكضا حهؿ التظهرات في تشفيح االتفاقية العسل ال حمقاتكتزسشت 

األخخى خالؿ نهافح البخمجة ك سخفق البيئة العالسية في التججيج الدادس لسهارد الرشجكؽ االستئساني لاستخاتيجية التشهع البيهلهجي 
 األحيائية. قخطاجشة لمدالمة، بسا في ذلك فخص لمسزي قجما في تشفيح بخكتهكهؿ التججيج الدادس لمسهارد

 اإلبالغعمى  بشاء القجراتف أبذ ةدكف إقميسيفة إلى ذلك، نظم األمين التشفيحي ما مجسهعو تدع حمقات عسل باإلضاك  -65
بخنام  األمم الستحجة ل (BIOFIN) تسهيل التشهع البيهلهجي بالتعاكف مع مبادرةكُنظست حمقات العسل . حذج السهاردالسالي ك 
من أجل االستخاتيجيات كخظط  حذج السهارداستخاتيجية كطشية ل إلعجادخاذىا في جسمة أمهر الخظهات الهاجب ات كغظتاإلنسائي، 
، بسا ذات الرمةالتقاريخ  فزال عن، يةالتسهيم الفجهاتك حتياجات اال، بسا في ذلك تحجيج لمتشهع البيهلهجي السشقحةالهطشية العسل 

العسل لم حمقات في حين أف ك . 16/3 سقخرة في الالسعتسج حذج السهاردالستعمقة بكاألىجاؼ  BIOFIN مبادرة يتفق مع مشيجية
االستخاتيجيات عمى أىسية دكر  تأكجفقج أخخى، مهضهعية عمى بخكتهكهؿ قخطاجشة كال عمى أي مدألة تشفيح  اخاص اتخكيد تخكد 

عمى لسهارد السالية احذج لكأساس لتحجيج احتياجات التسهيل كاألكلهيات الهطشية، ك  لمتشهع البيهلهجي السشقحةالهطشية كخظط العسل 
 بسهجب االتفاقية. البخكتهكهلينمن جسيع السرادر، بسا في ذلك، حدب االقتزاء، لتشفيح  نحه فعاؿ

"بشاء القجرات لتعديد التشفيح الستكامل لبخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة  بعشهافا تجخيبي امذخكعأجخى األمين التشفيحي ك  -66
بجعم سخي من حكهمة الياباف، من خالؿ صشجكؽ التشهع  وميسه كيجخي ت، سدتهى الهطشي"األحيائية كاتفاقية التشهع البيهلهجي عمى ال

السذخكع عمى خمفية سمدمة من  جع  كأُ طخاؼ في بخكتهكهؿ قخطاجشة في السذخكع. من األتذارؾ تدعة ك . الياباففي  البيهلهجي
إلى إدماج كتعسيم  تبخكتهكهؿ دعالفي  ؼالعامل كاجتساع لألطخاات الرادرة عن مؤتسخ األطخاؼ كمؤتسخ األطخاؼ سقخر ال

، شجع مؤتسخ األطخاؼ 16/69 سقخرفي الك . 16/69 سقخرككحلك ال BS-VII/5ك BS-V/16 ينسقخر ال كخاصةالدالمة األحيائية، 
سية كخظط التش لمتشهع البيهلهجي الهطشيةكخظط العسل في االستخاتيجيات كالحرهؿ كتقاسم السشافع مى دم  الدالمة األحيائية ع

ني   لتيديخ ةالتشديق الهطشيآليات كتعديد السذتخكة بين القظاعات  القظاعيةكالخظط كالبخام  الدياسات غيخ ذلك من الهطشية ك 
 .بخكتهكهلييامشدق لتشفيح االتفاقية ك 

 اتيةدكات الدياستعديد األقجـ تحميال لسجى ت ةكطشينظخية كل بمج مذارؾ دراسة  أعجككجدء من أنذظة السذخكع،  -67
أيزا جراسات كتدتخشج الكالقانهنية ككحلك األطخ السؤسدية عمى السدتهى الهطشي التشفيح الستكامل لبخكتهكهؿ قخطاجشة كاالتفاقية. 

جراسات العمى أساس ك تحدين التشفيح الستكامل. الالزمة لسهاصمة لجركس السدتفادة من الخبخات الهطشية كتحجد االحتياجات اإلى 
 مم إلكتخكني كمجسهعة أدكات بذأف التشفيح الستكامل لبخكتهكهؿ قخطاجشة كاالتفاقية.تعكحجة  إعجادشظخية، يجخي ال

 مقررمشروع مقترحة لعناصر  -ارابع

األخح بعين االعتبار عسل الييئة الفخعية لمتشفيح، قج يخغب مؤتسخ األطخاؼ مع أعاله، ك  السعخكضةفي ضهء السعمهمات  -68
تشفيح يتعمق ب مقخرشظخ في خالؿ اجتساعو الثامن في أف يطاجشة لمدالمة األحيائية في بخكتهكهؿ قخ  العامل كاجتساع لألطخاؼ

 ما يمي: عمى غخاركالسهارد السالية السالية بذأف اآللية  68 السادة

 في بخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية، العامل كاجتساع لألطخاؼمؤتسخ األطخاؼ إف 

 من بخكتهكهؿ قخطاجشة، 68إلى السادة  إذ يذيخ
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مؤتسخ األطخاؼ في في تقخيخ مجمذ مخفق البيئة العالسية إلى الهاردة السعمهمات الستعمقة بالدالمة األحيائية  في نظخكقج 
10،الثالث عذخ واجتساعفي  االتفاقية

 

ألمهاؿ لكامل التقييم السعشي بالالسعمهمات الستعمقة بالدالمة األحيائية الهاردة في تقخيخ فخيق الخبخاء  في أيزا كقج نظخ
11مخفق البيئة العالسية،سهارد تججيج الدابع لفي ال بخكتهكهليياالالزمة لتشفيح االتفاقية ك 

 

عمى ترجيق الآللية السالية بذأف أكلهيات البخام  لجعم إلى ا السهجو اإلرشادات الدابقة بذأف سقخر ال زع في اعتبارهيكإذ 
 ،كتشفيحه بخكتهكهؿ قخطاجشة

12؛ؿ قخطاجشةآللية السالية الستعمقة ببخكتهكه ة السهجية إلى االسهحج الدابقة اتاإلرشادب يحيط عمسا -1
 

بخام  الكلهيات األشتائ  النحه  السهجوربع األدشهات الالعشاصخ التالية في إطار  بأف يجرجمؤتسخ األطخاؼ  هصيي -6
 لرشجكؽ االستئساني لسخفق البيئة العالسية:سهارد اتججيج الدابع للم( 6118-6166)

كهااللسبهر -ناغهيااألحيائية كبخكتهكهؿ  قخطاجشة لمدالمة: زيادة عجد الترجيقات عمى بخكتهكهؿ 1تيجة الش )أ(
 ؛بذأف السدؤكلية كالجبخ التعهيزي التكسيمي

 كهااللسبهر التكسيمي-ناغهيااألحيائية كبخكتهكهؿ  قخطاجشة لمدالمةالتشفيح الهطشي لبخكتهكهؿ تعديد : 6الشتيجة  )ب(
 ؛لية كالجبخ التعهيزيبذأف السدؤك 

األطخاؼ بالتداماتيا بتقجيم التقاريخ بسهجب البخكتهكهؿ، من خالؿ تقجيم التقاريخ الهطشية تفي : 3الشتيجة  )ج(
 .تبادؿ معمهمات الدالمة األحيائيةغخفة كالسعمهمات ذات الرمة من خالؿ 

 :بسا يميمؤتسخ األطخاؼ  بأف يقـهكحلك  يهصي -3

ستعخاض تعتسج لالساألحيائية في االختراصات التي  قخطاجشة لمدالمةالكامل لبخكتهكهؿ  االعتبار إعظاء )أ(
 االتفاقية؛ في إطارفعالية اآللية السالية لالخامذ 

الخاص لسدح عمى الخد بذكل استباقي إلى ادعهة األطخاؼ في بخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية  )ب(
 ة السالية في إطار االتفاقية.فعالية اآلليلستعخاض الخامذ باال

في  في أف يشظخفي بخكتهكهؿ قخطاجشة لمدالمة األحيائية أيزا  العامل كاجتساع لألطخاؼقج يخغب مؤتسخ األطخاؼ ك  -69
في  العامل كاجتساع لألطخاؼمؤتسخ األطخاؼ أف يقخر ب، لجشة االمتثاؿ في ىحا الذأفالسقجمة من تهصية الفي الثامن  واجتساع

 :ما يميتساعو الثامن، ، في اجخطاجشةبخكتهكهؿ ق

جعم تشفيح بخكتهكهؿ بفيسا يتعمق  ،إلى اآللية الساليةالسهجو ه إرشاداعتساد  عشجمؤتسخ األطخاؼ، بأف يجعه  هصيي
 :إلىقخطاجشة لمدالمة األحيائية، مخفق البيئة العالسية 

 ؛هطشية لمدالمة األحيائيةال ىازع أطخ ت كيتسهيل محجد لألطخاؼ السؤىمة ل تهفيخ )أ(
 .سذاريع كأنذظة بشاء القجرات الالزمة لتشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشةالسقجـ إلى الالتسهيل نظاؽ تهسيع  )ب(

 

  

                                                           
10 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1. 
11 UNEP/CBD/COP/13/12/Add.2. 
 .UNEP/CBD/COP/13/12انظخ القدم باء من السخفق الثاني بالهثيقة  12
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 السخفق

 عامة على الدعم للسالمة األحيائية وفقا لتقارير مرفق البيئة العالمية نظرة

 8182-8992 في الفترةأنشطة 

 العالميةمنح مرفق البيئة  
 )بماليين الدولرات األمريكية(

هع التمهيل )بماليين مجم
 الدولرات األمريكية(

 259.01 131.25 (6114-1998لسذاريع الدالمة األحيائية )دعم 

 
 8182 العالمية حتى اآلن في عام ةالبيئلمهارد الصندوق الستئماني لمهارد مرفق  التجديد السادسأنشطة في 

مذخكع كاحج فقط )ماليديا:  :8182 /آذارمارس UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 ،82: مرفق البيئة العالميةل ولياأل تقرير ال
 الدالمة األحيائية فيجعم قجـ لدكالر  995 111 مجسهعو بساعديد مسارسات الدالمة األحيائية في ماليديا( القجرات السؤسدية لت
 6115 و/حديخافيهني-/أيارفي مايه معجالمخفق البيئة العالسية دعسا كقجـ . 6116 /آذارمارس 14 تىح لمسهاردالتججيج الدادس 

مهارد مخفق البيئة من  مميهف دكالر 39964 مجسهعو بسامخفق البيئة العالسية السؤىمة لجى لثالثة مذاريع إقميسية لجسيع األطخاؼ 
 جانبا.السهضهع متشهع البيهلهجي السجاؿ البؤري لالعالسية إلعجاد التقاريخ الهطشية الثالثة باستخجاـ أمهاؿ من 

في من استخاتيجية التشهع البيهلهجي  5بخنام  ال :UNEP/CBD/COP/13/12/Add.1 ،8182مية: تقرير مرفق البيئة العال
دعم في مجاؿ الحرهؿ عمى إرشادات لمبمجاف لظمب يهفخ مدالمة األحيائية،" ل"تشفيح بخكتهكهؿ قخطاجشة  سهاردمالتججيج الدادس ل
 .مخرراتيا القظخيةمهارد من استخجاـ بالدالمة األحيائية 

منح مرفق البيئة  الهكالة عنهان المشروع
)بماليين  العالمية

 الدولرات األمريكية(

مجمهع التمهيل 
)بماليين الدولرات 

 األمريكية(

 3.98 0.995 اليهنيب عديد مسارسات الدالمة األحيائية في ماليدياالقجرات السؤسدية لت ماليديا:

 ة بذػػػأفالثالثػػػ ةالهطشيػػػتقػػػاريخ الالػػػجعم إلعػػػجاد تقػػػجيم )أفخيقيػػػا(:  إقميسػػػي
 مدالمة األحيائيةلبخكتهكهؿ قخطاجشة  السقجمة إلىالدالمة األحيائية 

 2.59 1.36855 اليهنيب

 ةالهطشيػػتقػػاريخ الالػػجعم إلعػػجاد  تقػػجيم (:)آسػػيا كالسحػػيط اليػػادئإقميسػػي 
بخكتهكػػػػػهؿ قخطاجشػػػػػة  السقجمػػػػػة إلػػػػػىالدػػػػػالمة األحيائيػػػػػة  ة بذػػػػػأفالثالثػػػػػ

 مدالمة األحيائيةل

 2.094 1.099 اليهنيب

الػػجعم )أمخيكػػا الالتيشيػػة كالكػػاريبي كأكركبػػا الهسػػظى كالذػػخقية(:  إقميسػػي
 السقجمػػة إلػػىالدػػالمة األحيائيػػة  ة بذػػأفالثالثػػ ةالهطشيػػتقػػاريخ الإلعػػجاد 

 مدالمة األحيائيةلبخكتهكهؿ قخطاجشة 

 2.178 1.15295 اليهنيب

 

________ 


