
 

  
  مؤتمر األطراف في االتفاقية

   المتعلقة بالتنوع البيولوجي
             الثالث عشر         االجتماع 
      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4           ، المكسيك،       كانكون

                 من جدول األعمال     11      البند 
 

  ن مؤتمر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيمقرر معتمد م
  اآللية المالية   - 13/21المقرر 

  إن مؤتمر األطراف،
الى المقررات وعناصر المقررات ذات الصلة بإإلرشاد الصادر لآللية المالية التى اعتمدها مؤتمر  إذ يشير

  األطراف من اجتماعه العاشر الى اجتماعه الثاني عشر؛
  1الصادرة عن االجتماع األول للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛ 1/7لتوصية في ا وبعد أن نظر

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية من خالل جملة أمور الفرص المتاحة أمام التنفيذ التآزري لالتفاقية  وإذ يدرك
 2016لة فضال عن خطة عمل وغير ذلك من االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الص ،للتنوع البيولوجي المحدثة

  .من أهداف التنمية المستدامة 15و 14المستدامة وخاصة الهدفين  2للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية
  3أيضا تقرير مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، وبعد أن نظر

عالمية باعتباره الهيكل المؤسسي الذي أوكلت إليه االتفاقية بالعمل إلى التفويض الممنوح لمرفق البيئة ال    ْ     وإذ  ي شير
بمذكرة التفاهم بين مؤتمر األطراف ومجلس  1، الفقرة 21                                                       ً        كآلية مالية في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفقا  للمادة 

  إدارة مرفق البيئة العالمية؛

  )2022- 2018(نحو تحقيق النتائج  جهاألربع ألولويات البرنامج الموإطار السنوات   - ألف

) 2022- 2018(اإلرشاد الموحد لآللية المالية بما في ذلك إطار السنوات األربع ألولويات البرامج  يعتمد - 1
بهذا والثاني األول  ينلفترة التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية على النحو الوارد في المرفق

سحب المقررات وعناصر المقررات السابقة من حيث صلتها باآللية المالية والقاصرة فقط على تلك األحكام قرر ويالمقرر، 
 ذات الصلة باآللية المالية؛
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المنظمات الشريكة المشاركين في المرفق المستفيدين وغير المستفيدين وفق البيئة العالمية، ومر يدعو - 2

ن األمين التنفيذي إلى تعزيز التنفيذ الناجح إلطار السنوات األربع ألولويات البرامج ع                                 ًالعالمية واإلقليمية ذات الصلة فضال 
 لفترة التحديد السابعة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛) 2018-2020(

مرفق البيئة العالمية على مواصلة وزيادة تعزيز البرمجة المتكاملة كوسيلة الستغالل الفرص  يشجع - 3
وأهداف التنمية  2للتنمية المستدامة 2030تآزر في تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى فضال عن خطة عمل لل

 من أهداف التنمية المستدامة؛ 15و 14المستدامة وخاصة الهدفين 

عتماد، يطلب من مرفق البيئة العالمية أن ينظر في تحسين طرقة     ً                       علما  بالتقييم األولي لخطة اال    ْ     وإذ  ي حاط - 4
                                                                                           ً                   للحصول بما في ذلك التمكين من مشاركة عدد من الوكاالت الوطنية األخرى من البلدان النامية استنادا  إلى خبراته الخاصة 

 لة بطرائق الحصول، بما في ذلك استنتاجات هذا التقييم ومراعاة خبرات الصكوك المالية الدولية األخرى ذات الص

وخاصة من مرفق البيئة العالمية إدراج المعلومات المتعلقة بالعناصر المفردة من اإلرشاد الموحد  يطلب - 5
 إطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج، في تقاريره القادمة لمؤتمر األطراف؛

تحقيق النتائج الواردة في إطار السنوات األربع الدور الرئيسي لألطراف المتلقية في ضمان  يؤكد - 6
 لفترة التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية؛) 2022- 2018(ألولويات البرامج 

 التآزر البرامجي فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  -  باء

  ، 2، الفقرة 12/30إلى المقرر     ْ     وإذ  ي شير
                                                                   المشورة المتلقاة من االتفاقية المعنية باألنواع الم هاجرة من الحيوانات بعناصر  مع التقدير       ً اط علما  ح ي  - 7

                                   ً                                              راثية النباتية لألغذية والزراعة، فضال  عن المدخالت المتلقاه من اتفاقية االتجار الدولي للموارد الوالبرية والمعاهدة الدولية 
) 2022-2018(السنوات األربع ألولويات البرامج لالنقراض بالنظر في وضع إطار                                     بالحيوانات والنباتات البرية الم عرضة 

 4؛UNEP/CBD/COP/13/12/Add.4الواردة في الوثيقة  لتجديد السابع للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةل

تتجسد على  أن العناصر والمدخالت التي تقع في نطاق التفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية     ي الحظ - 8
                                       بهذا الم قرر، وأن ذلك سوف يزيد من تعزيز المرفق  السنوات األربع ألولويات البرامجإطار المستوى االستراتيجي في 

 أوضاع التآزر البرامجية فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ 

لمختلف االتفاقيات المتعلقة األجهزة الرئاسية  يدعو، 12/30من المقرر  4و  3و  2للفقرات        ًوإعماال  - 9
                   ُ                                                                                            بالتنوع البيولوجي ت كرر العملية المبينة فيها لوضع إرشاد استراتيجي للتجديد الثامن للصندوق االستئماني لمرفق البيئة 
العالمية، في وقت مناسب للنظر من جانب مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في اجتماعه الخامس 

 عشر؛ 

ومذكرة  مرفق البيئة العالمية    ً                  وفقا  للتفويض الممنوح ل) 1(أنه يتعين أن تكون عناصر المشورة  ؤكدي - 10
أن توضع على مستوى ) 2(، 3/8التفاهم بين مؤتمر األطراف في االتفاقية ومجلس إدارة مرفق البيئة العالمية حسب المقرر 

 اسية لكل اتفاقية من االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛           ُ         ً               أنها قد اعت مدت رسميا  من األجهزة الرئ) 3(استراتيجي، و 

 االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية   –جيم 

ختصاصات الخاصة باالستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية بما في ذلك لبروتوكول قرطاجنة اال يعتمد - 11
الموارد الجينية وتقاسم المنافع على النحو الوارد في  بشأن السالمة األحيائية، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على

من األمين التنفيذي التأكد من توافر تقرير االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية  ويطلبالمرفق الثالث بهذا المقرر، 
 للنظر من جانب االجتماع الثاني للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛
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                                  ً أن يضمن تنفيذ االستعراض الخامس وفقا  هنا بتوافر الموارد، ، رإلى المدير التنفيذييطلب  - 12
 ؛  لالختصاصات

إلى األمين التنفيذي أن يضمن توافر التقرير المتعلق باالستعراض الخامس لفعالية اآللية     ً أيضا  طلب ي - 13
 المالية للنظر من جانب االجتماع الثاني للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ؛

 لالحتياجات من التمويل  التحديد الثاني –دال 

لحجم األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها لفترة رير المتعلق بالتقييم الكامل قبالت حاط علما ي  - 14
عن تقديره ألعضاء فرقة الخبراء إلعدادها هذا  ويعرب 5التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 التقرير؛

األمين التنفيذي أن يحيل الى مرفق البيئة العالمية التقرير الخاص بتقدير االحتياجات من إلى  يطلب - 15
مرفق البيئة العالمية  ويدعوالتمويل من التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية لينظره المرفق، 

 سيستجيب بها المرفق لهذا المقرر خالل دورة التجديد؛ الى أن يبين في تقريره الدوري لمؤتمر األطراف الكيفية التي

أخذ في االعتبار الخطة االستراتيجية وأهداف آيتشي للتنوع مرفق البيئة العالمية أن يمن طلب ي - 16
مرفق في عملية التجديد السابع لموارد الصندوق االستئماني لفرقة الخبراء لاالحتياجات ييم تق              ً          البيولوجي، فضال  عن تقرير 

 ؛                                             ، على أن ي الحظ كذلك القيود التي حددها الخبراءئة العالميةالبي

 اإلرشاد اآلخر –واو 

على أن ينظر في التمويل المشترك في شراكة مع الصكوك المالية الدولية مرفق البيئة العالمية شجع  ي  - 17
 ؛                      ُ                                                األخرى للمشروعات التي ت صمم لتحقيق أهداف أكثر من اتفاقية من اتفاقيات ريو

المتوقع في الموارد من التقييم السادس لمرفق البيئة العالمية نتيجة للتقلبات في أسعار بالنقص  ً ا          ي حاط علم - 18
من جدول أعمال االجتماع الحادي والخمسين لمجلس  6الصرف وقرار مجلس إدارة مرفق البيئة العالمية بشأن البند 

 اإلدارة؛ 

شد الموارد على المستوى المحلي وفي دعم تحقيق في حمرفق البيئة العالمية الدور الحاسم ل   ْ      وإذ  ي الحظ  - 19
                                                             أن يواصل جهوده للتخفيف من نتائج النقص المتوقع الم شار إليه في مرفق البيئة العالمية من  يطلبوأهداف آيتشي، 

لسادس اعاله لكي يوفر الدعم للبلدان النامية التي تهدف إلى تحقيق التوجهات البرامجية المتضمنة في التجديد ا... الفقرة
  على مستوى الدعم للبلدان المتلقية من مرفق البيئة العالمية؛لمرفق البيئة العالمية وبغرض المحافظة 

المحتملة بما تخفيف المخاطر الرامية إلى أن ينظر في استكشاف التدابير من مرفق البيئة العالمية يطلب  - 20
لبلدان لفترات التجديد في المستقبل لتوفير الموارد المالية التأثيرات السلبية المحتملة على لعمالت لتجنب في ذلك مخاطر ا
 ؛ من االتفاقية 20من المادة  6و  5البيئة العالمية مع إيالء االهتمام الكامل لنصوص الفقرتين  المستفيدة من مرفق

مويل وشركائة على دعم البلدان المستفيدة في جهودها لتحديد وتعبئة ت مرفق البيئة العالمية        ً يح ث أيضا   - 21
                                                                                                   ً    مشترك لمشروعاتها ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية بما في ذلك من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص فضال  عن 
                                    ُ                                                                    تطبيق ترتيب التمويل المشترك بوسائل ت حسن من الحصول عليه دون التسبب في وضع العراقيل أو زيادة التكاليف على 

 رفق البيئة العالمية؛البلدان المستفيدة في الحصول على أموال م

                                       ُ                         إلى مرفق البيئة العالمية الشواغل التي ت بديها األطراف بشأن شفافية         أن ي حيل  إلى األمين التنفيذييطلب  - 22
 من االتفاقية؛ 21من المادة  1                                      ً        عملية الموافقة على مشروعات المرفق وفقا  للفقرة 

عملية الموافقة على شفافية طراف بشأن استجابة للشواغل التي يبديها األة يمن مرفق البيئة العالم يطلب - 23
 ؛ من مذكرة التفاهم) د(                     3.3                                                  مشروعات المرفق، أن ي درج في تقريره لمؤتمر األطراف معلومات تتعلق بالفقرة 
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  ةاستعادة النظم اإليكولوجي

ت األطراف القادرة على القيام بذلك، وغيرها من الجهات المانحة، مثل وكاالمرفق البيئة العالمية و يدعو - 24
تقديم الدعم ألنشطة استعادة النظم اإليكولوجية، فضال عن رصد  إلى التمويل الدولية، بما في ذلك مصارف التنمية اإلقليمية،

العمليات التي تم دمجها حسب االقتضاء ضمن برامج ومبادرات التنمية المستدامة، واألمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، 
  ة تغير المناخ، والتكيف، والحد من مخاطر الكوارث، والقضاء على الفقر؛وخلق الوظائف، والتخفيف من حد

  الخطة االستراتيجية
الشركاء اإلنمائيين اآلخرين والجهات المانحة األخرى القادرة على  يدعوإلى مرفق البيئة العالمية ويطلب  - 25

عرب عنها األطراف، وال سيما البلدان النامية إلى االحتياجات التي ت استناداذلك أن تواصل تقديم الدعم في الوقت المناسب، 
وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل 

د الموارد يتماشى مع استراتيجية وأهداف حشوضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها، بما 
  ؛12/3المتفق عليها في المقرر 

  للتنوع البيولوجييتشى أمن أهداف  12و 11الهدفان 
مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير سبل مواءمة وضع وتنفيذ التدابير المتعلقة  يدعو - 26

تي التجديد السادسة والسابعة لموارده بالمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في دور
للتنوع البيولوجي، وحسب مقتضى الحال، من  الوطنيةمع اإلجراءات الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل 

، وذلك بهدف تيسير الرصد واإلبالغ المنهجيين عن نتائج تلك 12و 11خالل حلقات العمل اإلقليمية لتحقيق الهدفين 
من أهداف أيشي للتنوع  12و 11إنها تسهم في تنفيذ خطط العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق الهدفين  المشاريع حيث

  البيولوجي واألهداف األخرى ذات الصلة؛
  التقرير الوطني السادس

المنقحة لإلبالغ بموجب االتفاقية  التوجيهية، في ضوء المبادئ إلى مرفق البيئة العالمية يطلب - 27
وفقا لذلك في الوقت لبلدان النامية الدعم المالي لتوفير ، والوطنييم مستويات التمويل المطلوب لإلبالغ وبروتوكوليها، تقي
  ؛المناسب وبسرعة

  التعميم عبر القطاعات
إلى تقديم مساعدة مالية للمشاريع والمنظمات المالية األخرى مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة  يدعو - 28

                                                                                            عميم عبر عدة قطاعات عند طلبها من ق بل األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا من القطرية التي تعالج الت
 تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛ والبلدان التي بينها والدول الجزرية الصغيرة النامية

  المعارف التقليدية
المنظمات غير الحكومية ذات اإلنمائية والدولية والوكاالت المالية  مؤسساتالومرفق البيئة العالمية  يدعو - 29

لبلدان النامية لألطراف من االمساعدة المالية والتقنية إلى أن تنظر في توفير ، حسب االقتضاء ووفقا لوالياتها، الصلة
نفيذ داخل هذه المجتمعات، لزيادة الوعي وبناء قدراتها المتصلة بت النساءسيما   والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ال

مبادئ روتسوليهيرساجيك التوجيهية الطوعية إلعادة توطين المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات 
من أجل ، وإعداد، حسب االقتضاء، بروتوكوالت مجتمعية أو عمليات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام

، "شاركةمالموافقة وال"ظروف الوطنية، أو لبحسب ا، "موافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةال"أو " الموافقة المسبقة والمستنيرة"
 للمنافع؛ والتقاسم العادل والمنصف
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  طاجنة للسالمة األحيائيةقربروتوكول 
لألنشطة المتعلقة بغرفة تبادل معلومات  دعما أموالمرفق البيئة العالمية مواصلة إتاحة إلى  يطلب - 30

 ؛ةالسالمة األحيائي

والذي يمكن التنبؤ به المقدم من مرفق البيئة العالمية لألطراف المؤهلة لدعم  المتواصلأهمية الدعم  يؤكد - 31
 امتثالها لاللتزامات المنصوص عليها في البروتوكول؛

األطراف من البلدان النامية، وال سيما  لتمكينإلى مرفق البيئة العالمية مواصلة تقديم الدعم المالي  يطلب - 32
، واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمواصلة تنفيذ إطار الناميةلبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة أقل ا

 وخطة عمل بناء القدرات؛

مساعدة األطراف المؤهلة التي لم تضع إطارا قانونيا وطنيا مواصلة مرفق البيئة العالمية إلى  يدعو - 33
 ، وتوفير التمويل لهذا الغرض؛على القسام بذلك للسالمة األحيائية

التنفيذ الفعال لبرنامج  لتيسيرالموارد المالية بتزويد األطراف المؤهلة مرفق البيئة العالمية  إلى يطلب - 34
في سياق أنشطة فيما يتعلق بنقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المعدلة  والمشاركةالعمل بشأن التوعية العامة والتثقيف 

 ؛الصلة وفي حدود واليته المشروعات ذات

تقييم المخاطر وإدارة  في مجالإلى مواصلة تقديم التمويل لبناء القدرات  العالميةمرفق البيئة يدعو  - 35
 ؛في سياق المشروعات القطرية المخاطر

 :مرفق البيئة العالمية إلى يدعو - 36

  ة األحيائية؛مواصلة توفير تمويل محدد لألطراف المؤهلة لكي تضع أطرها الوطنية للسالم  )أ(
مواصلة تمويل المشروعات وأنشطة بناء القدرات بشأن القضايا التي تحددها األطراف لتيسير مواصلة   )ب(

، مثل تلك التي تستخدم الشبكات تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية بما في ذلك مشروعات التعاون اإلقليمي
تيسير تبادل الخبرات والدروس المستفادة ف عن الكائنات الحية المحورة، بهدف اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات للكش

  واالستفادة من التآزر المتعلق بذلك؛
                ُ                                                                              مواصلة ضمان أن ت تبع السياسة واالستراتيجية وأولويات البرنامج ومعايير التأهيل المعتمدة في المرفق   )ج(

حو الواجب بطريقة فعالة فيما يتعلق بالحصول على الموارد الصادر عن مؤتمر األطراف على الن 1/2األول بالمقرر 
  ؛المالية واستخدامها

  وتقاسم المنافع بروتوكول ناغويا بشأن الحصول 
لمعايير األهلية للحصول على التمويل في إطار التجديد السابع للصندوق  التالي نتقالياالبند ال يعتمد - 37

 :االستئماني لمرفق البيئة العالمية

البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية،  ل من مرفق البيئة العالمية أيضامويتؤهل للت"
والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، التي تمثل أطرافا في االتفاقية وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا 

ويجب أن يكون . ابير وطنية وقدرات مؤسساتية من أجل تمكينها من أن تصبح أطرافافي البروتوكول، وذلك إلعداد تد
إلى من وزير الدليل على هذا االلتزام السياسي مشفوعا بأنشطة إرشادية ومعالم متوقعة في شكل ضمان رسمي مكتوب 

  ."األنشطة التي يطلب تمويلها األمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في بروتوكول ناغويا بعد االنتهاء من
إلعداد التقارير الوطنية المرحلية بموجب مرفق البيئة العالمية إلى توفير الدعم لألطراف المؤهلة يدعو  - 38

 . بروتوكول ناغويا
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  المرفق األول

) 2022- 2018(إطار السنوات األربع ألولويات البرامج لفترة التجديد السابع 
  بيئة العالميةللصندوق االستئماني لمرفق ال

يوفر إطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج إرشادا لمرفق البيئة العالمية لفترة التجديد  - 1
. وفي حدود التفويض الممنوح لمرفق البيئة العالمية لتوفير الموارد لتحقيق المنافع البيئة العالمية. 2022-2018السابع 

، وبروتوكولي االتفاقية في وضع األولويات 2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  ويستخدم اإلطار الخطة
لآللية المالية باالعتماد على استراتيجية مجال التركيز للتنوع البيولوجي لفترة التجديد السادس للمرفق، ومن هنا فإن من 

التجديد السابع محفزارئيسيا على تحويل استراتيجيات وخطط  المتوقع أن يمثل استخدامه في وضع التوجهات البرمجية لفترة
 .العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الى برامج ومشروعات يمكن أن تمول بصورة مشتركة مع اآللية المالية

وسوف تصل دورة التجديد السابع للصندوق اإلستئمانى لمرفق البئية العالمية الى منعطف حرج لالتفاقية بالنظر  - 2
، والسنتين األولتين 2020- 2011تغطي السنتين األخيرتين من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  نها سوفإلى أ

ولهذا السبب فإن إطار السنوات األربع يبرز مجاالت سوف يقدم مرفق البيئة العالمية  لها التمويل . من أي إطار الحق لها
أهداف إيتشي فضال عن الدعم المرتب األولوية ألنشطة التمكين الرئيسية وخاصة اإلضافي الذى يوفر الدعم الالزم لتحقيق 

وعلى ذلك يعمل إطار . ضمن اإلطار الالحق للخطة االستراتيجية 2020تلك التي سوف تكتسي أهمية  لفترة ما بعد عام 
تياجات التمويل المحددة في تقدير السنوات األربع على تيسير توافق تجديد الموارد السابع لمرفق البيئة العالمية مع اح

 12/30من المقرر  11االحتياجاتإستجابة للفقرة 

                                                                       ّ                                 وال يمكن تنفيذ اإلطار دون الموارد المالية التي تتوافر من اآللية المالية إال  أن تنفيذه الفعلي سوف يتوقف أيضا  - 3
ات دون الوطنية فضال عن الشعوب على إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك قطاعات األعمال والحكوم

ويتعين إيالء اهتمام خاص للبعد الجنساني فضال عن مراعاة وحفظ وتعميم المعارف . األصلية والمجتمعات المحلية
والمستحدثات التقليدية، وممارسات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية فضال عن استخدامها العرفي للموارد البيولوجية 

 . وفعالة من جانب الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على جميع المستويات ذات الصلةبمشاركة كاملة 

لتحقيق التوعية العامة والترويج في مرحلة التصميم كجزء أساسي من المشروعات االتصال الفعال إدراج ويتعين  - 4
سهم في تحقيق                  ستدام، ويمكن أن ي للمشاركة حيث يكون ذلك ضروريا لتحقيق حفظ التنوع البيولوجي المهم واستخدامه الم

 . للتنوع البيولوجي من أهداف ايتشي 4أنماط االستهالك األكثر استدامة بحسب الهدف 

للبلدان المستفيدة في إطار االتفاقية وبروتوكوليها فضال عن التقني وبناء القدرات تقديم أنشطة الدعم سيتواصل و - 5
ين توفير االستنارة لألنشطة التي تنفذ في سياق اإلطار من خالل برامج الرصد ويتع. المؤسسات الشريكة العالمية واإلقليمية

 .المحسنة للتنوع البيولوجي

           ُ         ً                                                                               وينبغي أن ت راعى أيضا  أهمية تحسين القاعدة العلمية والمعرفية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي على المستوى  - 6
 . الوطني

فاقية و بروتوكليها، ينبغي أن يتضمن إطار السنوات األربع وتمشيا مع نتائج استعراض منتصف المدة  لتنفيذ االت - 7
 .تركيزا معززا على األطر السياساتية وترويج تجانس السياسات لتحقيق النتائج المنشودة

ويعترف اإلطار بالفرص المتاحة للتآزر والكامنة في التصميم المؤسسي الفريد لمرفق البيئة العالمية مع االتفاقات  - 8
للتنمية المستدامة، وأهداف التنمية المستدامة  2030دة األطراف فضال عن عمليات التآزر مع تنفيذ خطة عمل البيئية المتعد

ويمكن للدعم المقدم من مرفق البيئة العالمية صوب تنفيذ االتفاقية . من أهداف التنمية المستدامة 15و 14وخاصة الهدفين 
ة للتنوع البيولوجي أن يستفيد من هذه العمليات التآزرية ، وفي هذا وبروتوكليها، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطني

المجال يشجع اإلطار النهج المتكاملة إزاء تصميم المشروعات فضال عن  المشروعات العالمية واإلقليمية مع مالحظة أن 
. ولوجي مثل األنواع المهاجرةالنهج اإلقليمية أمر ال يمكن االستغناء عنه في معالجة بعض عناصر جدول أعمال التنوع البي
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ويشجع التعاون على المستوى الوطني فيما بين جهات االتصال الوطنية لالتفاقية وبروتوكوليها، واالتفاقات البيئية ذات 

  .الصلة، ومرفق البيئة العالمية بما في ذلك من خالل المشروعات المعانة من المرفق
                                                                     ع البيولوجي عبر القطاعات فضال عن المناظر الطبيعية األرضـية والمنـاظر              تعميم التنو  :                           المجموعة األولى ذات األولوية

                  الطبيعية البحرية
  6                النظم اإليكولوجية و                                                            النهوض بالسياسات وصنع القرار المستنير بقيم التنوع البيولوجي   :            األولوية ألف

            في االعتبار  7               واتخاذ القرارات   ط                                                    السياسات المالية والضرائبية واإلنمائية وقرارات التخطي     تأخذ   :  1                 النتيجة المتوقعة 
                         ُ                                   في سياق مختلف األدوات والنُهج التي تستخدمها األطـراف لتحقيـق                                       التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  8   قيم ب

                               أهداف آيتشي للتنوع البيولوجي؛
                 ها أو إزالتها أو                                                                          تحديد الحوافز الهامة بما في ذلك اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، وإلغاؤ  :  2                 النتيجة المتوقعة 

                                                                                                   إصالحها بما يتسق ويتجانس مع االتفاقية وغير ذلك من االلتزامات الدولية مع مراعـاة الظـروف االجتماعيـة    
   .                  واالقتصادية الوطنية

   أو  / و        مستدامة                                                                   القطاعات االقتصادية المؤثرة في التنوع البيولوجي الهام سالسل إمدادات        اعتماد   :  3                 النتيجة المتوقعة 
   .                                             ومن ثم الحد من تأثيراتها على التنوع البيولوجي        النظيفة   ج    نتا         عمليات اإل

   .                                                           إدارة التنوع البيولوجي في المناظر الطبيعية والمناطق البحرية  :            األولوية باء
                                                                                    الحد من فقد أو تفتيت أو تدهور الموائل الطبيعية ذات األهمية وما يرتبط بها مـن حـاالت     :  4                 النتيجة المتوقعة 

                  بما في ذلـك مـن                                                  ، وحالة حفظ األنواع المهددة المعروفة واستدامتها              ح هذه الموائل                      انقراض ووقف ذلك أو إصال
                                            واإلصالح واإلنشاءالستراتيجي لهذه المناطق وغيـر    9                                                  خالل رصد المناطق المحمية والتخطيط العمراني والحوافز

   .               ذلك من التدابير
   . ة                                                االستفادة من التنوع البيولوجي في الزراعة المستدام  :            األولوية جيم

                                                                                       حفظ وإدارة التنوع البيولوجي الذي يسهم في النظم االيكولوجية الزراعية الرئيسية مثـل مـن     :  5                النتيجة المتوقعة
   .                                                                                                    خالل التلقيح، والمكافحة البيولوجية لآلفات، أو التنوع الوراثي مما يسهم في تحقيق االنتاج الزراعي المستدام

                           رة لحماية الموائل واألنواع              الدوافع المباش  :                             المجموعة الثانية من األولويات
                                    منع ومكافحة األنواع الغريبة الغازية  :            األولوية دال

   .                                      تحسين أطر إدارة األنواع الغريبة الغازية   : 6                 النتيجة المتوقعة 
                 ُ                                       وغير ذلك من النُظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الهامة                                      الحد من الضغوط على الشعاب المرجانية  :            األولوية هاء

       ُ                                                       على النُظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية الهامة، بما فـي ذلـك                          الحد من الضغوط البشرية   :  7      توقعة            النتيجة الم
                                                    وما يرتبط بها من نظم ايكولوجية بما في ذلك التلـوث،                                   والمانغروف، ومهاد األعشاب البحرية                  الشعاب المرجانية 

                                           ، ومن ثـم المسـاهمة فـي تكامـل الـنظم                                                                    واإلفراط في الصيد، والصيد المدمر، والتنمية الساحلية غير المنظمة
   .                  االيكولوجية وصمودها

                                  تعزيز فعالية نظم المناطق المحمية  :            األولوية واو

                                                           
  )2()ب( 9، الفقرة 10/3المقرر انظر    6
  .على المستويين الوطني ودون اإلقليمي   7
  )2)(ب( 9، الفقرة 10/3المقرر انظر     8
 .لوجييتشي للتنوع البيوأمن أهداف  3حسب اإلشارة إلى الهدف     9
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                                            والعادلة زيادة كبيرة بما فـي ذلـك تنميـة                                                  زيادة المناطق المحمية  الخاصعة لإلدارة الفعالة   :  8                 النتيجة المتوقعة 
                    التمويل المستدام
                         المحمية، وتدابير الحفـظ                  تغطيتها للمناطق       زيادة                 لمناطق المحمية و  ُ    لنُظم ا       كولوجى            التمثيل اإلي  :  9                 النتيجة المتوقعة 

                 األنواع المعرضـة        موائل                                          ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخاصة                                    الفعالة األخرى المعتمدة على المناطق 
         لالنقراض

                                          وجيه اجراءات ذات أولويـة علـى األنـواع       مع ت  ،                                                  مكافحة االستخدام غير القانوني وغير المستدام لألنواع  :            األولوية زاي
                لمعرضة لالنقراض ا

                                                                 من الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المسـتدام علـى األنـواع                بدرجة كبيرة      الحد   :     10                النتيجة المتوقعة
                                         أو االتجار بها ومعالجة كل من الطلب والعرض  /                                                          المعرضة من الحيوانات والنباتات بما في ذلك األنواع البحرية و

   .                                                 مع إجراءات ذات أولوية بشأن األنواع المعرضة لالنقراض                        شأن المنتجات ذات الصلة ب
   .                                                     مواصلة وضع األطر السياساتية والمؤسسية للتنوع البيولوجي  :                             المجموعة الثالثة من األولويات

   10                                                  تنفيذ بروتوكول قرطاجنة المعني بشأن السالمة األحيائية  :            األولوية حاء
                                                                            دة عدد عمليات التصديق على بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية وبروتوكـول     زيا  :   11                 النتيجة المتوقعة 

   .                                          كوااللمبور التكميلي بشأن المسؤولية والتعويض  -      ناغويا
  -                                                                                 تعزيز التنفيذ الوطني لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، وبروتوكـول ناغويـا    :   12                 النتيجة المتوقعة 

   .                    ولية والجبر التعويضى                        كوااللمبور التكميلي للمسؤ
  11                                                                    تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع  :            األولوية طاء

                                                                          زيادة عدد التصديقات على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المواد الجينية و    13                 النتيجة المتوقعة 
                            سياساتية بشأن الحصول وتقاسم    أو   ة  ي             تشريعية وإدار        تدابير       اعتمدت                        زيادة عدد البلدان التي   :   14                 النتيجة المتوقعة 

                                                                              بما في ذلك، وضمن جملة أمور، وحسب مقتضى الحال تدابير للتنفيـذ المتبـادل مـع                               المنافع لتنفيذ البروتوكول
                                                                               عمليات التنسيق في الموارد الجينية العابرة للحدود والمعارف التقليدية المتعلقـة                                 االتفاقات الدولية المعنية األخرى 

   .                                                              ً أو اإلجراءات الرامية إلى إصدار شهادات االمتثال المعترف بها دولياً /     بها و
                                                         تحسين السياسات والتخطيط واالستعراض بشأن التنوع البيولوجي  :            األولوية ياء

                                                                            األطراف التزاماتها بشأن اإلبالغ بموجب االتفاقية وبروتوكوليها مـن خـالل تقـديم         تحقق   :   15                 النتيجة المتوقعة 
                                                                  وطنية ذات الصلة والمعلومات ذات الصلة من خالل غرفة تبادل المعلومات           التقارير ال

                   تحديـد الثغـرات                     التنفيذ والفعالية و             ؤسسية وتقييم  م  ال              الوطنية واألطر                   إستعراض السياسات  :   16                 النتيجة المتوقعة 
ُ   ومعالجتها بوساطة اُألطر                     

                                    الوطنية للتنـوع البيولـوجي وحسـب                                              الشروع في استعراض االستراتيجيات وخطط العمل   :   17                 النتيجة المتوقعة 
-    2011                                                                                            مقتضى الحال تنقيحها وتحديثها في ضوء اإلطار الالحق للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفتـرة  

   .                                             مع  تركيز معزز على تحقيق التجانس بين السياسات      2020

                                                           
 .مؤجلة رهنا بالمقرر الصادر عن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول في اجتماعه التاسع  10
  .في البروتوكول في اجتماعه الثاني مؤجلة رهنا بقرار من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  11
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  المرفق الثاني
  اإلرشاد السابق الموحد لآللية المالية

  جيةالسياسة واإلستراتي  -  ألف
ينبغي تخصيص الموارد المالية للمشروعات التي تحقق معايير األهلية وتوافق عليها وتعززها األطراف المعنية  - 1

وينبغي أن تسهم المشروعات، الى أقصى حد ممكن، اى إقامة أواصر التعاون على المستويات دون اإلقليمية واإلقليمية 
يمثل حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته أحد العناصر و. والدولية استخدام الخبرات المحلية واإلقليمية

   12.الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم اإلسهام في مكافحة الفقر
  أولويات البرامج  -  باء

ياجات يتعين على مرفق البيئة العالمية أن يقدم الموارد المالية لألطراف من البلدان النامية مع مراعاة االحت - 2
الخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن األطراف من االقتصادات التي تمر بمرحلة تحول 
لألنشطة والبرامج الموجهة للبلدان بما يتماشى مع األولويات واألهداف الوطنية ووفقا ألولويات البرامج التالية مع االعتراف 

جتماعية واستئصال الفقر تشكل األولويات األولى والجامعة للبلدان النامية، وأخذ جميع المقررات بأن التنمية االقتصادية واال
  .في االعتبار 13ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

        األهداف  :  1       المادة 
قد المشروعات التي تستخدم نهج النظم االيكولوجية دون مساس باالحتياجات واألولويات الوطنية المختلفة التي  - 3

  14.تتطلب تطبيق نهج مثل برامج حفظ أنواع  بمفردها

  15:صمود النظم االيكولوجية وتغير المناخ - 4
بناء القدرات بهدف زيادة الفعالية في معالجة القضايا المبينة من خالل التزاماتها بموجب االتفاقية المتعلقة   )أ (

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن جملة أمور،  بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ،
 بتطبيق نهج النظم االيكولوجية؛

وضع برامج موجهة نحو التآزر لحفظ جميع النظم االيكولوجية مثل الغابات واألراضي الرطبة والبيئات   )ب (
 البحرية التي تسهم أيضا في استئصال الفقر، وإدارتها بصورة مستدامة؛

ة الى البلدان بما في ذلك المشروعات الرائدة، والتي تهدف الى تحقيق المشروعات ذات األنشطة الموجه  )ج (
الصلة بحفظ النظم االيكولوجية وإصالح األراضي المتدهورة والبيئات البحرية التكامل الشامل للنظم االيكولوجية الذي يأخذ 

 .في االعتبار تأثيرات تغير المناخ

   16:احليةالنظم االيكولوجية البحرية والس - 5
                                                                                  المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي المع رض للمخاطر واستخدامه   )أ (

المستدام، وتنفيذ برامج العمل المفصلة عن التنوع البيولوجي البحري والساحلي وبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي 
 للجزر؛

                                                           
 .المرفق ألف 10/24المقرر   12
 .1الفقرة  10/25المقرر  4ة ، والمرفق، الفقر10/24المقرر   13
 .15-4، والمرفق، الفقرة 10/24المقرر   14
والمقرر  16و 6الفقرتان  10/33وكذلك المقرر  22و 21الفقرتان  10/25والمقرر  23إلى 4، والمرفق، الفقرات10/24المقرر   15

 .4الفقرة  11/21
والمقرر  17الفقرة  11/5والمقرر  19و 18رتان الفق 20/25، والمقرر 20-4و 19-4والمرفق، الفقرتان  10/24المقرر   16

، والمقرر 25الفقرة  11/18والمقرر  22الفقرة  11/17والمقرر  74و 38و 20الفقرات  10/29وكذلك المقرر  22الفقرة  12/30
 .17الفقرة  12/23
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ز القدرات على معالجة تأثيرات الذبول المتعلقة األنشطة الموجهة الى البلدان التي تهدف الى تعزي  )ب (

بإبياض الشعاب المرجانية والتدهور والتدمير المادي للشعاب المرجانية بما في ذلك تنمية قدرات على االستجابة السريعة 
 لتنفيذ التدابير لمعالجة تدهور الشعاب المرجانية وذبولها واستعادتها بعد ذلك؛

القدرات وغيرها من األنشطة ذات الصلة بالمناطق البحرية ذات األهمية  تنفيذ أنشطة التدريب وبناء  )ج (
 االيكولوجية أو البيولوجية؛

توفير الدعم لبناء القدرات لمواصلة التعجيل بالجهود الحالية لتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي في   )د (
 .المناطق البحرية والساحلية

ية المحددة فضال عن اإلجراءات اإلقليمية المشتركة بين البلدان التي المشروعات التي تركز على األولويات الوطن - 6
تساعد في تنفيذ برنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي للغابات الذي يتناول حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام 

ة متوازية، وتأكيد أهمية ضمان حفظ المستدام لمكوناته والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية بطريق
الغابات الوطنية طويل األجل واستخدامها المستدام وتقاسم منافعها، واستخدام آلية غرفة تبادل المعلومات إلدراج األنشطة 

التقييم والرصد األساسية للتنوع البيولوجي للغابات بما في ذلك  التي تسهم في وقف ومعالجة إزالة الغابات وعمليات
راسات التصنيفية وعمليات الحصر مع التركيز على األنواع الحرجية وغير ذلك من المكونات الهامة للتنوع البيولوجي الد

                               17          للغابات والنظم االيكولوجية المع رضة للخطر؛

ي المشروعات التي تساعد في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي للنظم االيكولوجية للمياه الداخلية، والت - 7
تساعد األطراف في وضع وتنفيذ الخطط الوطنية والقطاعية والمشتركة بين القطاعات لحفظ التنوع البيولوجي للنظم 
االيكولوجية للمياه الداخلية واستخدامه المستدام بما في ذلك عمليات التقييم الشاملة للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية وبرامج 

العمل واالتجاهات في التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، ولجمع المعلومات ونشرها بين  بناء القدرات لرصد تنفيذ برنامج
 18المجتمعات النهرية؛

المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي للمناطق القاحلة وشبه القاحلة واستخدامه المستدام بما في ذلك تنفيذ  - 8
 19ضي الجافة وشبه الرطبة؛برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي لألرا

 20المشروعات التي تعزز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق الجبلية؛ - 9

المشروعات التي تنفذ برنامج عمل االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الزراعي وتلك التي تساعد في تنفيذ خطة  - 10
  21.امها المستدامالعمل الخاصة بالمبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخد

        التعاون   5       المادة 

النظر في إنشاء صندوق استئماني للتعاون بين بلدان الجنوب بشأن التنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية  - 11
   22.باالعتماد على المساهمات الطوعية 2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة 

                                         التدابير العامة للحفظ واالستخدام المستدام   6       المادة 

  23.استعراض وتنقيح وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي - 12

   24.مواصلة وضع نهج بشأن إدراج التنوع البيولوجي في عمليات استئصال الفقر وتحقيق التنمية - 13
                                                           

 .22-4و 21-4و 18-4و 4/16، المرفق، الفقرات 10/24المقرر   17
 .4/18ات ، المرفق، الفقر10/24المقرر   18
 .4/21، المرفق، الفقرات 10/24المقرر   19
 .22-4، المرفق، والفقرة 10/24المقرر   20
 .17-4، المرفق، والفقرة 10/24المقرر   21
 .2دال الفقرة  11/8، والمقرر 7الفقرة  10/23، المقرر 16الفقرة  11/25، المقرر 16الفقرة  10/24المقرر   22
 10/2وكذلك المقرر  27الفقرة  11/5والمقرر  4و 3و 2الفقرات  10/25، والمقرر 1-4، والمرفق، الفقرة 10/24المقرر   23

 .، وباء والديباجة2ألف الفقرة  2/12، والمقرر 7، الفقرة 2/11، والمقرر 4، الفقرة 10/5والمقرر  11و 9الفقرتان 
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               التحديد والرصد   7       المادة 

   25.وضع وتنفيذ األهداف الوطنية وإطار المؤشرات وبرامج الرصد فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي - 14
                          الحفظ في المواقع الطبيعية   8       المادة 

مناطق الحفظ للمجتمعات المحلية، النظم الوطنية واإلقليمية للمناطق المحمية، مواصلة وضع حافظة المناطق  - 15
ر بصورة فعالة تعالج االحتياجات الشاملة للنظم، وأنشطة اإلجراءات السريعة المحمية لوضع نظم شاملة وتمثيلية وتدا

الموجهة نحو البلدان لبرنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية للتمكين من تنفيذه الكامل، والمشروعات التي تبين الدور الذي 
ية الطويلة األجل للمناطق المحمية بما في ذلك تضطلع به المناطق المحمية في معالجة تغير المناخ ومعالجة االستدامة المال

   26.من خالل آليات ووسائل متباينة
  27تنوع األنواع والموارد الجينية - 16

 المشروعات التي تعزز حفظ األنواع المتوطنة واستخدامها المستدام؛  )أ (

 ؛2020- 2011تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات   )ب (

القدرات ألغراض المبادرة العالمية للتصنيف، وعناصر مشروع  أنشطة تصنيفية وطنية وإقليمية لبناء  )ج (
 لمعالجة االحتياجات التصنيفية خالل تحقيق أهداف االتفاقية؛

مشروعات تساعد في وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل بشأن األنواع الغريبة الغازية على   )د (
ذات الصلة بالنظم االيكولوجية المعزولة جغرافيا  المستويين الوطني واإلقليمي وخاصة تلك االستراتيجيات واإلجراءات

وتطورا، وبناء القدرات لمنع أو الحد من مخاطر االنتشار، واستقرار األنواع الغريبة الغازية ، وتحسين الوقاية، واالستجابة 
 السريعة وتدابير اإلدارة لمعالجة أخطار األنواع الغريبة الغازية؛

  28   كام                  وما يتصل بها من أح  )  ي ( 8       المادة 
إدراج األبعاد الخاصة بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والسيما المنظور الجنساني في عملية   )أ( - 17

 تمويل خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية؛

                                                                                             تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعزز من مشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وتحقيق التقدم    ) ب (
                                                                                                    الحفظ التي تضطلع بها المجتمعات المحلية، والترويج للنظم العرفية لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛          في عمليات 

                            الحفظ خارج المواقع الطبيعية   9       المادة 

                                           االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي    10       المادة 

  29.استدامة استخدام التنوع البيولوجي تنفيذ مبادئ أديس أبابا وخطوطها التوجيهية على المستوى الوطني لضمان - 18

   30السياحة المستدامة التي تسهم في تحقيق أهداف االتفاقية؛ - 19
                                                                                                                                                                                           

 .10الفقرة  10/6وكذلك المقرر  5الفقرة  10/25المقرر   24
 10/39، والمقرر 7الفقرة  10/7والمقرر  8و 7الفقرتان  10/25، والمقرر 3-4و 2-4الفقرتان  ، المرفق10/24المقرر   25

 جيم والديباجة 11/3والمقرر  13و 8الفقرتان 
 9الفقرات  10/31والمقرر  18الفقرة  11/5، والمقرر 11و 10الفقرتان  10/25، والمقرر 4-4، المرفق الفقرة 10/24المقرر   26
 .3و 1الفقرتان  11/24 ، والمقرر13و 10و

الفقرة  10/17وكذلك المقرر  19و 16، الفقرتان 11/5، والمقرر 9الفقرة  10/25، والمقرر 5-4، المرفق الفقرة 10/24المقرر   27
 .الديباجة 12/15، والمقرر 5
والمقرر  21الفقرة  11/30والمقرر  24الفقرة  11/5والمقرر  12الفقرة  10/25، والمقرر 6-4، المرفق والفقرة 10/24المقرر   28

 .9و 8الفقرتان  11/14والمقرر  7باء، الفقرة  11/3والمقرر  6الفقرة  10/42
 .7-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   29
 ).ھ( 13الفقرة  10/22وكذلك المقرر  23الفقرة  12/30المقرر   30
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                 التدابير الحافزة    11       المادة 

وضع وتنفيذ تدابير مبتكرة بما في ذلك في مجال الحوافز االقتصادية، وتلك التي تساعد على البلدان النامية على  - 20
اليف الفرصة البديلة تتكبدها المجتمعات المحلية ولتحديد السبل والوسائل التي يمكن معالجة األوضاع التي تكون فيها تك

   31تعويض ذلك؛
                البحوث والتدريب    12       المادة 

عناصر المشروعات التي تتناول البحوث الموجهة التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام  - 21
   32.االتجاهات الحالية لفقدان التنوع البيولوجي وانقراض األنواعلمكوناته بما في ذلك البحوث الخاصة بتصحيح 

                        التثقيف والتوعية العامة    13       المادة 

وضع وتنفيذ أنشطة تحظى باألولوية في مجاالت االتصال والتثقيف والتوعية العامة على المستويات الوطنية  - 22
   33.واإلقليمية

           لى أقصى حد                                      تقييم اآلثار والتقليل من اآلثار الضارة ا    14       المادة 

                           الحصول على الموارد الجينية    15       المادة 

   34:بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع - 23
المشروعات التي تدعم التصديق على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم   )أ (

 المنافع وتنفيذه؛

ريعية واإلدارية والسياساتية وإنفاذها ومن ثم اإلسهام في حفظ بناء القدرات لوضع وتنفيذ التدابير التش  )ب (
 :التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته بما في ذلك

تحديد العناصر الفاعلة ذات الصلة والخبرات القانونية والمؤسسية لتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول  )1(
 ف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنص

تقييم التدابير المحلية ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع في ضوء االلتزامات الخاصة ببروتوكول  )2(
 ناغويا؛

أو تعديل التدابير التشريعية واإلدارية أو السياساتية الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع بغرض /وضع و )3(
 ناغويا؛تنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول 

 وضع وسائل لمعالجة القضايا العابرة للحدود؛ )4(

وضع ترتيبات مؤسسية ونظم إدارية لتوفير الحصول على الموارد الجينية لضمان تقاسم المنافع، ودعم  )5(
االمتثال للموافقة المسبقة عن علم، والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة ورصد استخدام الموارد 

 .ة ذات الصلة بالموارد الجينية بما في ذلك توفير الدعم إلنشاء نقاط تفتيشالجينية والمعارف التقليدي

بناء القدرات على التفاوض على شروط متفق عليها بصورة متبادلة لتعزيز العدالة واإلنصاف في   )ج (
فهم بنماذج المفاوضات الخاصة بوضع وتنفيذ االتفاقات ذات الصلة بالحصول وتقاسم المنافع بما في ذلك من خالل تعزيز ال

 قطاع األعمال وحقوق  الملكية الفكرية؛

                                                           
 .8-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   31
  .9-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   32
 .10-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   33
والمقرر  1والتذييل  23و 22و 21الفقرات  11/5، والمقرر 13الفقرة  10/25، والمقرر 11-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   34

و هاء،  2فقرة دال ال 11/1والمقرر  14الفقرة  10/1والتذييل الثاني وكذلك المقرر  20و 19و 18و 17و 16و 13الفقرات  12/30
 .34المرفق الفقرة  NP-1/9 و) أ(29الفقرة  1، المرفق 8/1والمقرر  NP-1/6; NP،  2الفقرة 
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بناء قدرات األطراف لتنمية قدرات البحوث الخاصة بالشعوب األصلية لديها إلضافة قيمة على مواردها   )د (
الجينية الخاصة بها والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية من خالل جملة أمور من بينها نقل التكنولوجيا 

 ف البيولوجي وما يرتبط بذلك من دراسات بحثية وتصنيفية؛واالستكشا

معالجة االحتياجات واألولويات الخاصة بالمجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة المعنيين   )ه (
 :وخاصة المشروعات التي سوف

 تشجع على مشاركتها في العمليات القانونية والسياساتية وصنع القرار؛ )1(

ا المتعلقة بالموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مثل من خالل وضع المساعدة في بناء قدراته )2(
بروتوكوالت مجتمعية، وشروط تعاقدية نموذجية والحد األدنى من المتطلبات للشروط المتفق عليها 

 .بصورة متبادل لضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع

بادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، واستخدام أفضل تمكين األطراف من المشاركة بنشاط في غرفة ت  )و (
 وسائل االتصال المتاحة والنظم المعتمدة على اإلنترنت للحصول وتقاسم المنافع؛

استثارة الوعي بأهمية الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها والقضايا ذات الصلة بالحصول   )ز (
 فيذ استراتيجيات وطنية وإقليمية الستثارة الوعي؛وتقاسم المنافع وخاصة من خالل وضع وتن

 توفير الموارد المالية والالزمة لمساعدة األطراف على إعداد تقاريرها الوطنية؛  )ح (

 .تقديم الدعم لتنفيذ اإلطار االستراتيجي لبناء القدرات والتنمية لدعم تنفيذ البروتوكول  )ط (

                        الحصول ونقل التكنولوجيا    16       المادة 

يم وطنية لالحتياجات من التكنولوجيا لتنفيذ االتفاقية، وتعزيز الحصول على التكنولوجيا ونقلها إعداد عمليات تقي - 24
   35.والتعاون من أجل تطويرها بصورة مشتركة

                تبادل المعلومات    17       المادة 

                       التعاون التقني والعلمي    18       المادة 

دريب والتكنولوجيا والعمليات ذات تعزيز نظم المعلومات الخاصة بالتنوع البيولوجي في مجاالت من بينها الت - 25
الصلة بجمع البيانات والمعلومات وتنظيمها والمحافظة عليها وتحديثها، وبناء القدرات آللية تبادل المعلومات مثل التدريب 

تصاداتها على تكنولوجيا المعلومات واالتصال واإلدارة المعتمدة على اإلنترنت التي تمكن البلدان النامية والبلدان التي تمر اق
  36 بمرحلة تحول من االستفادة بصورة كاملة من وسائل االتصال الحديثة بما في ذلك اإلنترنت؛

                                          مناولة التكنولوجيا الحيوية وتوزيع المنافع    19       المادة 

  37بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية - 26
ر التكميلي بشأن كوااللمبو - التصديق على بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية وبروتوكول ناغويا  )أ (

 المسؤولية والجبر التعويضي، وتنفيذهما؛

 وضع وتنفيذ أطر وطنية للسالمة األحيائية وخاصة تشريعات السالمة األحيائية؛  )ب (

تحديد الكائنات الحية المحورة أو السالالت النوعية التي قد تنطوي على تأثيرات ضارة على حفظ   )ج (
 عاة المخاطر على صحة اإلنسان؛التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مع مرا

                                                           
 ).ج( 3الفقرة  10/16، والمقرر 13الفقرة  10/25، والمقرر 12-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر    35
 .4الفقرة  10/15قرر ، والم15الفقرة  10/25، والمقرر 13-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر    36
 12/30والتذييل الثاني، والمقرر  28الفقرة  11/5، والمقرر 20الفقرة  10/25، والمقرر 14-4، المرفق، الفقرة 10/24المقرر   37

 وBS-VI/5 و 15المرفق األول الفقرة  BS-V/16 و 6الفقرة  BS-V/14 الديباجة و BS-V/5 والتذييل األول وكذلك 15و 13الفقرتان 
BS-VI/2 الديباجة و BS-VI/3  و 34و 31والفقرتان  1المرفق BS-VI/14 الديباجة و BS-VII/2  6و 5الديباجة الفقرتان. 
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بناء القدرات المستدامة من الموارد البشرية وتجميعها وتعزيزها في مجال تقييم المخاطر وإدارة   )د (

 المخاطر؛

 بناء القدرات بشأن االعتبارات االجتماعية االقتصادية؛  )ه (

 ورة الحية؛بناء القدرات التخاذ تدابير مالئمة في حاالت االنطالق غير المتعمد للكائنات المح  )و (

تعزيز القدرة على التوعية العامة والتثقيف والمشاركة فيما يتعلق بالنقل اآلمن للكائنات المحورة الحية   )ز (
 ومناولتها واستخدامها بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية؛

 المشاركة الشعبية وتبادل المعلومات واستخدام غرفة تبادل المعلومات؛  )ح (

 .ى بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائيةالتقارير الوطنية بمقتض  )ط (

                الموارد المالية    20       المادة 

  38 .وضع وتنفيذ استراتيجيات حشد الموارد تتالءم مع ظروف البلد - 27
              اآللية المالية    21       المادة 

  :39ينبغي أن يراعي مرفق البيئة العالمية اإلجراء التالي لمواصلة تحسين فعالية اآللية المالية - 28
 40ة في تمويل خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجيةإدراج الجنساني  )أ (

 41تدابير المشروع  )ب (

مواصلة تبسيط دورة المشروعات لديه بغرض زيادة تبسيط عملية إعداد المشروعات وجعلها أكثر شفافية وأكثر  •
 اتجاها الى البلدان؛

نفاق، وبالنسبة لمشروعات الممولة من مواصلة تبسيط وتعجيل التدابير الخاصة بالموافقة والتنفيذ بما في ذلك اإل •
 مرفق البيئة العالمية استنادا الى نهج مرن موجها نحو الطلب الوطني وتجنب العمليات اإلضافية والطويلة؛

 وضع سياسات وتدابير تمتثل بصورة كاملة لإلرشاد الموجه من مؤتمر األطراف بطريقة مباشرة وحسنة التوقيت؛ •
نامج عمل اتفاقية التنوع البيولوجي المواضيعي والطويل األجل وفقا لإلرشاد الموجه من زيادة مرونة االستجابة لبر •

 مؤتمر األطراف؛
النهوض بنظام معلومات المشروعات بما في ذلك من خالل مجموعات البيانات وأدوات البيانات المعتمدة على  •

تحسين التتبع مقابل اإلرشاد من اإلنترنت لزيادة فرص الحصول على معلومات المشروعات وإتاحة الفرصة ل
 مؤتمر األطراف؛

مراعاة المنافع التي تعود على األطراف والسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية من التوازن المالئم بين  •
 .المشروعات الوطنية واإلقليمية في تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف

 42الدور التحفيزي والتمويل المشترك  )أ (

ك وغير ذلك من طرق التمويل لمشروعاته المتعلقة بتنفيذ االتفاقية، وتطبيق ترتيبات التمويل تعبئة التمويل المشتر •
المشترك بطرق ال تسبب في وضع حواجز ال داعي لها وتكاليف على األطراف المتلقية للحصول على أموال 

 مرفق البيئة العالمية؛

                                                           
 .4الفقرة  10/3وكذلك المقرر  6، الفقرة 10/25المقرر   38
 .2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   39
 .7لثاني الفقرة ، المرفق ا12/7، المقرر 8-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   40
  ).ب(8الفقرة  12/30المقرر  4و 3الفقرتان  11/5، المقرر 1-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   41
 ).أ(8و 7الفقرتان  12/30، والمقرر 5الفقرة  11/5، والمقرر 2-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   42
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 التي أثبتت نجاحها وتيسير تكرارها وتوسيع نطاقها؛تقديم الدعم لنشر مبادرات آلية التمويل الجديدة والمبتكرة  •
 .تعزيز دورها التحفيزي في حشد الموارد المالية الجديدة واإلضافية مع عدم المساس بأهداف المشروع •
 43التكاليف اإلضافية  )ب (

 تطبيق مبدأ التكاليف اإلضافية بطريقة مرنة وعملية وشفافة؛ •
 44االستدامة  )ج (

 المكتسبة في معالجة استدامة المشروعات الممولة بشأن التنوع البيولوجي الترويج لتبادل الخبرات والدروس •
 45الملكية القطرية  )د (

الترويج للملكية القطرية الحقيقية من خالل زيادة مشاركة البلدان المتلقية في األنشطة الممولة من مرفق البيئة  •
 العالمية؛

مرونة في التوفيق بين األولويات الوطنية واالحتياجات الترويج الستخدام الخبرات اإلقليمية والمحلية، والتحلي بال •
 اإلقليمية ضمن أهداف االتفاقية؛

تشجيع التعاون على المستوى الوطني بين جهات االتصال الوطنية لالتفاقية ولالتفاقات البيئية ذات الصلة ولمرفق  •
حلقات العمل اإلقليمية والوطنية البيئة العالمية، وإدراجه من خالل المشروعات المعانة من المرفق ومن خالل 

 .لجهات االتصال
 46االمتثال وتعاون الوكاالت  )ه (

تعزيز الجهود الرامية الى ضمان امتثال الوكاالت المنفذة على نحو كامل للسياسات واإلستراتيجية وأولويات  •
يمولها مرفق البيئة البرامج ومعايير األهلية الصادرة عن مؤتمر األطراف في دعم األنشطة الموجهة للبلدان التي 

 العالمية؛
االضطالع بجهود لتحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في عملية التعاون والتنسيق فيما بين الوكاالت المنفذة لتحسين  •

 .نظم التجهيز والتسليم لدى مرفق البيئة العالمية ولتجنب االزدواجية والعمليات الموازية
 47الرصد والتقييم  )و (

التنفيذي في عمليات االستعراض ذات الصلة التي يضطلع بها مرفق البيئة العالمية والتي تؤثر التشاور مع األمين  •
 في اآللية المالية لالتفاقية؛

ستراتيجية وأولويات البرامج تدرج في أنشطتها اخاصة بالرصد والتقييم، التقييم الخاص باالمتثال للسياسات واال •
 راف؛ومعايير األهلية التي يحددها مؤتمر األط

توضح وتحيل الى مؤتمر األطراف نواتج التقييم حسنة التلخيص، والتقارير التقييم الكاملة المتعلقة بالتنوع  •
 البيولوجي ولإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف؛

تدرج في تقريرها العادي نتائج واستنتاجات وتوصيات جميع عمليات التقييم ذات الصلة التي أجراها مكتب التقييم  •
 .رفق البيئة العالميةفي م

                                                           
 .3-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   43
 .9-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   44
 .5-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   45
 .4-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   46
 .6-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   47
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 48برنامج الهبات الصغيرة  )ز (

مواصلة توسيع نطاق برنامج الهبات الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية ليشمل بلدانا نامية أخرى وخاصة أقل  •
 البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

                                   العالقات مع االتفاقيات الدولية األخرى    22       المادة 

  49 .لنهوض بالتآزر فيما بين االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلةمشروعات وأنشطة ل - 29
         التقارير    26       المادة 

  50إعداد التقارير الوطنية المقبلة - 30
  معايير األهلية  -  جيم

  51االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
. سريان االتفاقية بالنسبة لهمالبلدان النامية األطراف في االتفاقية فقط هي المؤهلة للحصول على التمويل لدى  - 31

ووفقا ألحكام االتفاقية، فإن المشروعات التي تسعى الى تحقيق أهداف حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته 
 مؤهلة للحصول على الدعم المالي من الهيكل المؤسسي،

مر اقتصاداتها بمرحلة تحول لتنفيذ ويواصل مرفق البيئة العالمية توفير الموارد المالية لألطراف التي ت - 32
  .المشروعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  52بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية
جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمرا  - 33

ن بينها التي هي مراكز للمنشأ ومراكز للتنوع الجيبي والتي هي أطراف في إقتصاداتها بمرحلة تحول بما في ذلك البلدان م
 .بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية، مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية

جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر  - 34
ها بمرحلة تحول بما في ذلك البلدان من بينها التي هي مراكز للمنشأ ومراكز للتنوع الجيني، والتي هي أطراف في اقتصادات

االتفاقية، وتقدم التزاما سياسيا واضحا بأن تصبح أطرافا في البروتوكول، مؤهلة للتمويل من مرفق البيئة العالمية لوضع 
غرف الوطنية لتبادل معلومات السالمة األحيائية وغير ذلك من القدرات األطر الوطنية للسالمة األحيائية، ووضع ال

المؤسسية الالزمة لتمكين غير األطراف من أن تصبح أطرافا وستتخذ القرائن على هذا االلتزام السياسي شكل تأكيد مكتوب 
  .تي ستموللألمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا في البروتوكول لدى استكمال األنشطة ال

  53                                                              بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع
جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر  - 35

وفقا للتفويض  يئة العالمية، مؤهلة للتمويل من مرفق الباقتصاداتها بمرحلة تحول التي هي أطراف في بروتوكول ناغويا
 .الممنوح له

جميع البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر  - 36
اقتصاداتها بمرحلة تحول األطراف في االتفاقية والتي تقدم التزاما سياسيا واضحا بأنها ستصبح أطرافا في البروتوكول، 

                                                           
 .7-2، المرفق هاء، الفقرة 10/24المقرر   48
 .16الفقرة  11/6المقرر  ديباجة 14و 4و 3و 2و 1، الفقرات 12/30، المقرر 20، الفقرة 11/5المقرر   49
 .5الفقرة  10/10وكذلك المقرر  25الفقرة  11/5، والمقرر 17الفقرة  10/25، والمقرر 24-4، المرفق والفقرة 10/24المقرر    50
 .2و 1، المرفق جيم والفقرتان 10/24المقرر    51
 .4و 3، المرفق جيم والفقرتان 10/24المقرر   52
 .20و 19، الفقرتان 12/30المقرر   53
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لوضع التدابير الوطنية والقدرات المؤسسية لتمكينها من أن تصبح . 54هلة للتمويل من مرفق البيئة العالميةستكون مؤ
وسوف تتخذ قرائن هذا االلتزام السياسي الذي ترفق به أنشطة إشارية والمعالم البارزة المتوقعة، شكل تأكيد مكتوب . أعضاء

  .في بروتوكول ناغويا لدى استكمال األنشطة التي ستموللألمين التنفيذي بأن البلد يعتزم أن يصبح طرفا 
  اإلبالغ من مجلس مرفق البيئة العالمية الى مؤتمر األطراف  - دال

ينبغي تقديم تقرير مجلس مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر األطراف قبل ثالثة أشهر من االجتماع العادي لمؤتمر  - 37
من النظام الداخلى الخاص  54و 28قتضى الحال ووفقا للمادتين األطراف فضال عن التحديثات الخاصة به حسب م

 55 .باجتماعات مؤتمر األطراف، وسوف يتولى األمين التنفيذي توفير هذا التقرير بجميع لغات األمم المتحدة الرسمية الست

ة اإلجمالية للمرفق وينبغي لمرفق البيئة العالمية أن يجري تحسينات في اإلبالغ المعتمد على النتائج بشأن المساهم - 38
 56 .في تحقيق أهداف االتفاقية بما في ذلك مساهمة المرفق في تمويل التكاليف اإلضافية وزيادة التمويل المشترك

ويتعين على مرفق البيئة العالمية أن يبلغ عن تنفيذه إلطار السنوات األربع الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات  - 39
 57 .بها للعناصر المختلفةالبرامج والكيفية التي استجاب 

ويتعين على مرفق البيئة العالمية أن يتيح مشروع أولي لتقريره الى مؤتمر األطراف وخاصة الذي يركز على  - 40
استجابة المرفق لإلرشاد السابق من مؤتمر األطراف، للهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ، قبل اجتماع مؤتمر األطراف الذي 

 58 .سمية بغرض تعزيز نظر المعلومات المقدمة في التقرير بفعالية وفي التوقيت المناسبسينظر فيه التقرير بصفة ر

وينبغي لمرفق البيئة العالمية أن يستكشف السبل الالزمة لتحقيق التوازن بين الشمولية واإليجاز في تقرير المرفق  - 41
 59 .أهداف إيتشي للتنوع البيولوجيمع االعتراف بالحاجة الى بيان التقدم المحرز في برمجة الموارد صوب تحقيق 

وعلى مرفق البيئة العالمية أن يبين في تقريره الى مؤتمر األطراف الكيفية التي يعتزم بها االستجابة للتقرير  - 42
  60 .من مذكرة التفاهم 2- 5المعني بتحديد االحتياجات من التمويل إعماال للفقرة 

  استعراض فعالية اآللية المالية  -  هاء
تعراض فعالية اآللية المالية مرة كل أربع سنوات، ويتعين أن يتزامن هذا االستعراض مع اجتماع سوف يجري اس - 43

  61 .مؤتمر األطراف
  موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةالسادس لتجديد ال  - واو

لتي تتحمل طوعيا قائمة منقحة لألطراف من البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان ا 8/1862يتضمن مرفق المقرر  - 44
 .من االتفاقية 2الفقرة  20التزامات األطراف من البلدان المستخدمة وفقا للمادة 

وتدعى األطراف من البلدان المتقدمة وغيرها الى زيادة مساهماتها المالية من خالل اآللية المالية خالل فترة تجديد  - 45
 63 .موارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

                                                           
نظر الوثیقة ا" لفترة تصل إلى أربع سنوات بعد دخول بروتوكول ناغویا حیز التنفیذ"حذف الجملة األصلیة الواردة ھنا اقترحت   54

UNEP/CBD/ NP/COP-MOP/2/5.  
  1، المرفق دال والفقرة 10/24المقرر  55
  2، المرفق دال والفقرة 10/24المقرر  56
  1، الفقرة 11/5المقرر  57
 ) ھ(8، الفقرة 12/30 المقرر 58
 ) د(8، الفقرة 12/30المقرر  59
  12، الفقرة 12/30المقرر  60
 .7الفقرة  11/5، والمقرر 1، المرفق هاء والفقرة 10/24المقرر  61
 .، المرفق واو10/24المقرر   62
 . 6، الفقرة 11/5المقرر   63
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رفق البيئة العالمية على أن يولي، خالل عملية التجديد االهتمام الواجب لجميع جوانب تقرير تقدير ويحث م - 46

 64 .االحتياجات بشأن مستويات التمويل للتنوع البيولوجي

وينبغي إحالة تقرير تقدير االحتياجات الى مرفق البيئة  العالمية للنظر لكي يتسنى للمرفق أن يبين في تقريره الى  - 47
 65 .األطراف الكيفية التي استجاب بها خالل دورة تجديد الموارد إزاء التقدير السابق لمؤتمر األطرف مؤتمر

ويتعين استباقا للتجديد القادم لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية، إجراء تحديد لالحتياجات من  - 48
  66 .التمويل لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها

  ن األماناتالتعاون بي  -  زاي
يتعين مشاركة ممثل عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية التابعة لالتفاقية، والفريق االستشاري  - 49

العلمي والتقنية التابع لمرفق البيئة العالمية في اجتماعات كل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والفريق 
 67لمي والتقني على أساس تبادلياالستشاري الع

وينبغي لألمين التنفيذي أن يعزز، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية، تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في تمويل  - 50
 68 .التنوع البيولوجي

اتيها، وينبغي لألمين التنفيذي والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمرفق البيئة العالمية مواصلة تعزيز التعاون بين أمان - 51
  69 .والتعاون مع مكتب التقييم المستقل للمرفق والوكاالت التابعة له

  المسائل األخرى ذات الصلة باإلرشاد  -  حاء
ينبغي إدراج اإلرشاد الموجه لآللية المالية في مقرر يتضمن تحديد المسائل ذات األولوية التي سوف توفر الدعم  - 52

شفافة ) أ(ن النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول بطريقة تكون للمسائل الشاملة وبناء القدرات وخاصة للبلدا
 70 .تمكن من إيالء االهتمام الكامل لمقرراته األخرى) ج(تتيح المشاركة ) ب(

ويتألف اإلرشاد الموجه لآللية المالية في أي فترة تجديد للموارد، من قائمة مجمعة ألولويات البرامج تحدد ما  - 53
يله، وإطار موجه نحو تحقيق النتائج مع مراعاة االستراتيجيات والخطط في إطار االتفاقية وبروتوكوليها، سيجري تمو

والمؤشرات ذات الصلة وبغية مواصلة تبسيط اإلرشاد الموجه لمرفق البيئة العالمية، سيجري استعراض إرشاد جديد مقترح 
ع اإلرشاد السابق حيثما يكون مالئما ووضع ترتيب ألولويات اإلرشاد لآللية المالية لتجنب االزدواجية أو الحد منها، وتجمي

 71 .شي للتنوع البيولوجييأفي سياق أهداف 
 

                                                           
 .14و 11- 8و 12، الفقرات 11/5المقرر   64  

 .15، الفقرة 11/5المقرر   65
 .11و 6، الفقرتان 12/30المقرر   66
 .1، المرفق زاي الفقرة 10/24المقرر   67
 .2، المرفق زاي الفقرة 10/24المقرر   68
 .9و) ج(8الفقرة  12/30والمقرر  13الفقرة  11/5، والمقرر 3، المرفق زاي الفقرة 10/24المقرر    69
 .2، المرفق باء الفقرة 10/24المقرر   70
 .10و 5الفقرتان  12/30والمقرر  3والمرفق باء الفقرة  7- 1ات ، الفقر10/24المقرر   71



CBD/COP/DEC/XIII/21 
Page 19 
 

  المرفق الثالث
  اختصاصات االستعراض الخامس لفعالية اآللية المالية

       الهدف
مبادئ التوجيهية المشار ، يستعرض مؤتمر األطراف فعالية اآللية بما في ذلك المعايير وال3الفقرة  21وفقا للمادة  - 1

ولهذا الغرض . بغرض اتخاذ اإلجراءات المالئمة للنهوض بفعالية اآللية حسب مقتضى الحال 2الفقرة  21إليها في المادة 
  :سوف تشمل الفعالية مايلي

تأكيد أنشطة مرفق البيئة العالمية بوصفه الهيكل المؤسسي الذي يدير اآللية المالية بإرشاد من مؤتمر   )أ (
 .رافاألط

فعالية اآللية المالية في توفير وتعبئة الموارد المالية الجديدة واإلضافية لتمكين األطراف من البلدان   )ب (
ً                                         والسيما األطراف من البلدان االقل نموا  واألطرف من الدول الجزرية الصغيرة النامية  النامية واألطراف التي تمر                                   

افية الكاملة الخاصة بها لتنفيذ التدابير التي تحقق االلتزامات الخاصة اقتصاداتها بمرحلة تحول من الوفاء بالتكاليف اإلض
 .بهذه االتفاقية واالستفادة من أحكامها مع مراعاة الحاجة الى تدفق األموال بصورة يمكن التنبؤ بها والكافية وحسنة التوقيت

شاد الموجه من مؤتمر األطراف، كفاءة اآللية المالية في توفير وتسليم الموارد المالية باإلضافة وفقا لإلر  )ج (
 .الى اإلشراف والرصد والتقييم بشأن األنشطة الممولة من مواردها حسب مقتضى الحال

كفاءة وفعالية األنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية بشأن تنفيذ االتفاقية وتحقيق أهدافها الثالثة فضال   )د (
 .اد المقدم من مؤتمر األطرافعن بروتوكوليها، حسب مقتضى الحال مع مراعاة اإلرش

 .فعالية وأهمية اإلرشاد الموجهه من مؤتمر األطراف لمرفق البيئة العالمية  )ه (

 .االتساق مع اتفاقيات ريو األخرى  )و (

          المنهجية
سيغطي االستعراض جميع األنشطة الخاصة بالهيكل المؤسسي الذي يعمل في شكل آلية مالية وخاصة للفترة من  - 2

  .2017حزيران / يونيهإلى  2010تموز / يوليو
  :سيعقد االستعراض على مصادر المعلومات التالية ضمن جملة أمور - 3

ن األطراف عن البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة مالمعلومات المقدمة   )أ (
 ة فيما يتعلق باآللية المالية؛النامية، واألطراف التي تمر اقتصااتها بمرحلة تحول فضال عن األطراف من البلدان المتقدم

التقارير التي يعدها مرفق البيئة العالمية بما في ذلك التقارير الموجهة لمؤتمر األطراف فضال عن   )ب (
 عمليات التقييم التي تجريها منظمات شبكة مرفق البيئة العالمية؛

إطار اآللية المالية بما في تقارير مكتب التقييم في المرفق التي تتعلق بأنشطة التنوع البيولوجي في سياق   )ج (
 ذلك التقييم الشامل السادس لمرفق البيئة العالمية ؛

  .المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين  )د (
          المعايير

  :سيجري تقييم فعالية اآللية المالية مع أخذ مايلي في االعتبار ضمن جملة أمور - 4
بة لإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف على النحو المجمع في اإلجراءات التي اتخذتها اآللية المالية استجا  )أ (

 ؛12/30و 11,5و 10/25فضال عن المقررات  10/24المرفق بالمقرر 
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فضال عن  ،عدد األطراف من البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية  )ب (

على أموال كافية وحسنة التوقيت ويمكن التنبؤ بها لتغطية التكاليف  البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول التي حصلت
 اإلضافية الكاملة المتفق عليها التي تتحملها لتنفيذ التدابير التي تحقق االلتزامات بموجب االتفاقية؛

. بشأن أداء وشروط تقديم موارد مرفق البيئة العالمية بما في ذلك طرق الحصولوجهات نظر األطراف   )ج (
فضال عن  ،نموا، والدول الجزرية الصغيرة الناميةاألقل البلدان السيما األطراف من ن البلدان النامية وى األطراف م  ُ  وت دع

مرفق البيئة العالمية من خالل         ُ                          إلى أن ت علق وخاصة على توفير موارد األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول 
 والقائمة على التنفيذ؛جزة الوكاالت المن

  .وطبيعة ومصادر الموارد المالية المقدمة من خالل اآللية المالية لتحقيق أهداف االتفاقية نوعية  )د (
                 إجراءات التنفيذ

يتعاقد األمين التنفيذي تحت إشراف مؤتمر األطراف ومساندته مع أخصائي تقييم مستقل محنك إلجراء  - 5
 .االستعراض وفقا لألهداف والمنهجية والمعايير المشار إليها أعاله

صمم أخصائي التقييم استبيانا باستخدام المعايير المعتمدة في هذه االختصاصات إلرساله إلى األطراف، وأصحاب ي - 6
  .المصلحة اآلخرين بمجرد أن تتوافر الظروف العملية وإعداد تجميع وتحليل للمعلومات المسترجعة

والتعاون مع مكتب التقييم في مرفق  يجري أخصائي التقييم الدراسات النظرية والمقابالت والزيارات الميدانية - 7
 .البيئة العالمية حسب مقتضى الحال إلعداد االستعراض رهنا بتوافر الموارد

                                                                                          وس تقدم النتائج م فصلة، ضمن جملة أمور على أساس األبعاد الخاصة باألطراف دون اإلقليمية واإلقليمية  - 8
 .واألطراف المتبرعة والمتلقية

لتوصيات التي يعدها أخصائي التقييم لمرفق البيئة العالمية الستعراضه والتعليق يتاح مشروع تقرير التحليل وا - 9
 .سوف تدرج هذه التعليقات في الوثائق وتحدد بحسب المصدر. عليها

واستنادا إلى تقرير التحليل وتوصيات أخصائي التقييم المستقل، يعد األمين التنفيذي، بالتشاور مع مرفق البيئة  - 10
لآللية المالية بما في ذلك المقترحات النوعية لإلجراءات التي تنهض الخامس قرر بشأن االستعراض العالمية، مشروع م

الهيئة الفرعية المعنية بالتنفيذ خالل اجتماعها الثاني لتقدم توصياتها بفعالية اآللية إذا اقتضى األمر ذلك للنظر من جانب 
 .عشر مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابعل

التنفيذي جميع الوثائق ذات الصلة لألطراف قبل ثالثة أشهر على األكثر من االجتماع الرابع عشر  يقدم األمين - 11
  .لمؤتمر األطراف

 

__________  


