
 

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
تقييم مقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية في فترة : اآللية المالية  10/26المقرر 

  التزود السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية
  إن مؤتمر األطراف،

 لمساعدة البلدان النامية والبلدان مقدار األموال الالزمةة بتقييم كامل لالمتعلق االختصاصات يعتمد  - 1
 لفترة ذات االقتصاد االنتقالي، وفقاً لإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية

  ؛ في المرفق بهذا المقرر، على النحو الوارد لمرفق البيئة العالمية التابعالتزود السادسة للصندوق االستئماني
التقييم وفقا لالختصاصات، في الوقت المناسب للنظر إنهاء  األمين التنفيذي أن يضمن يطلب إلى  - 2

فيه من جانب االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، وبعد ذلك 
  لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر؛

 األطراف إلى اإلسراع في إعداد استراتيجيات قطرية محددة لحشد الموارد كجزء من يدعو  - 3
 للتنوع البيولوجية ـة للتنوع البيولوجي استجابة للخطة االستراتيجيـها وخطط عملها الوطنيـاستراتيجيات

البلدان النامية واألطراف  بالنسبة إلى األطراف من ، وتحديد األولويات الوطنية للتمويل ذات الصلة2011-2020
، بما في ذلك االحتياجات التمويلية الوطنية ذات األولوية التي يمكن اعتبارها مؤهلة للتمويل ذات االقتصاد االنتقالي

  ؛2018حزيران / إلى يونيو2014تموز /للفترة من يوليوبموجب اآللية المالية وخصوصا 
 تقييمات االحتياجات التمويلية في حلقات العمل  األمين التنفيذي أن يدرج النظر فييطلب إلى  - 4

  ؛شاورات اإلقليمية ودون اإلقليميةاإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة من أجل تيسير الم
 أن يحيل إلى مرفق البيئة العالمية، على النحو الذي حدده االجتماع الحادي عشر لمؤتمر يقرر  - 5

لمساعدة البلدان  األموال الالزمة مقدارب ؤتمر األطراف، التقييم المتعلقاألطراف، ووفقاً لإلرشادات التي قدمها م
ن ذات االقتصاد االنتقالي، للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية في دورة التزود السادسة لمرفق البيئة النامية والبلدا
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راف إلى الكيفية التي استجاب العالمية، لينظر فيه هذا المرفق، بحيث سيشير في تقريره المنتظم إلى مؤتمر األط
  بها خالل دورة التجديد للتقييم السابق لمؤتمر األطراف؛

  مرفق
اختصاصات لتقييم كامل لمقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود 

  السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العالمية
  الهدف

قيام به بموجب االختصاصات هذه يتمثل في تمكين مؤتمر األطراف من إن الهدف من العمل الذي يجب ال  - 1
 بالتزاماتها ذات االقتصاد االنتقالي في الوفاءإجراء تقييم لمقدار األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية والبلدان 

 تي قدمها مؤتمر األطراف، وفقاً لإلرشادات البموجب االتفاقية خالل فترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية،
  .3/8والمقرر ، 21 من المادة 1للفقرة وتقرير ملبغ الموارد الالزمة وفقا 

  النطاق
ينبغي لتقرير االحتياجات التمويلية لتنفيذ االتفاقية أن يكون شامال وموجها في المقام األول نحو تقدير   - 2

 لإلجراءات التي ستتخذها  الكاملة المتفق عليهاافيةمجموع االحتياجات التمويلية الالزمة لتغطية التكاليف اإلض
األطراف من البلدان النامية واألطراف ذات االقتصاد االنتقالي للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية خالل الفترة 

  .، وذلك وفقاً لإلرشادات التي قدمها مؤتمر األطراف2018حزيران / إلى يونيو2014تموز /يوليو
  المنهجية

  :غي أن يأخذ تقييم االحتياجات التمويلية في الحسبان ما يليينب  - 3
، والخطة االستراتيجية للتنوع من االتفاقية 21 من المادة 1الفقرة ، ، و20لمادة  من ا2الفقرة   )أ(
  ؛2020-2011البيولوجي 
  قبل؛اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف الذي يطلب موارد مالية في المست  )ب(
جميع االلتزامات المدرجة في إطار االتفاقية والمقررات ذات الصلة التي اعتمدها مؤتمر   )ج(
  األطراف؛
 من 26المعلومات المرسلة إلى مؤتمر األطراف في التقارير الوطنية المقدمة وفقا للمادة   )د(
  االتفاقية؛

يئة العالمية لتحديد األهلية الالزمة القواعد والمبادئ التوجيهية التي وافق عليها مجلس مرفق الب  )ه(
  لتمويل المشاريع؛

   من االتفاقية؛6االستراتيجيات أو الخطط أو البرامج الوطنية المعدة وفقا للمادة   )و(
المعلومات المرسلة إلى مؤتمر األطراف من مرفق البيئة العالمية عن عدد البرامج والمشاريع   )ز(

   والعدد الذي اعتمد للتمويل، والعدد الذي رفض بسبب نقص الموارد؛ المرفق، هذاالمؤهلة التي قدمت إلى
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ية في تنفيذ المشاريع، والجهات المسؤولة عن إعداد لجهات المعنالخبرة المكتسبة من جانب ا  )ح(
تقارير تقييم االحتياجات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول مونتريال بشأن 

  .المواد المستنفدة لطبقة األوزون، واتفاقية استكهولم
 اعترضت المشاريع الممولة من مرفق البيئة الخبرة المكتسبة حتى اآلن، بما في ذلك القيود التي  )ط(

  . والوكاالت المنفذة ووكاالت التنفيذ التابعة لهالعالمية والنجاحات التي حققتها هذه المشاريع، باإلضافة إلى أداء المرفق
  .أوجه التآزر القائمة مع االتفاقيات األخرى التي يمولها مرفق البيئة العالمية  )ي(

  إجراءات للتنفيذ
، ى األمين التنفيذي، بموجب سلطة مؤتمر األطراف وبدعم منه، أن يتعاقد مع فريق من خمسة خبراءعل  - 4

اثنين منهم من البلدان النامية األطراف، واثنين من البلدان المتقدمة األطراف، وخبير واحد من منظمة دولية غير 
تموز /من يوليولتنفيذ االتفاقية خالل الفترة  إلعداد تقرير عن التقييم الكامل للتمويل الضروري والمتاح حكومية،
  . وفقا للهدف والمنهجية المذكورين أعاله،2018حزيران / إلى يونيو2014

لدى إعداد تقرير التقييم، ينبغي لفريق الخبراء أن يجري المقابالت والدراسات االستقصائية والتحليالت   - 5
  :ي ذلك ما يليالكمية والكيفية، والمشاورات، عند اإلقتضاء، بما ف

جمع وتحليل االحتياجات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما   )أ(
   من االتفاقية؛6في ذلك االستراتيجيات القطرية المحددة لحشد الموارد والتي تعدها األطراف عمال بالمادة 

 من االتفاقية لتحديد احتياجات 26ة استعراض التقارير المقدمة من األطراف بموجب الماد  )ب(
  التمويل من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية؛

  اآلثار المالية التقديرية لإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية من مؤتمر األطراف؛  )ج(
  الخبرة المكتسبة حتى اآلن في تقديم اآللية المالية لألموال في كل فترة من فترات التزود؛  )د(
، 2018حزيران / إلى يونيو2014تموز /من يوليوخالل الفترة  االحتياجات التمويلية اإلضافية  )ه(

  ؛2020- 2011للتنوع البيولوجي الناشئة عن التنفيذ الوطني للخطة االستراتيجية و
ع وتحليل أي معلومات إضافية تقدمها األطراف، سواء من البلدان النامية أو البلدان ذات يجمت  )و(

  .صاد االنتقالي عن احتياجاتها التمويلية لتنفيذ التزاماتها بموجب االتفاقيةاالقت
ينبغي لمرفق البيئة العالمية واألمين التنفيذي إجراء استعراض لمشروع تقارير التقييم التي يعدها فريق   - 6

  .الخبراء لضمان دقة واتساق النهج والبيانات
وزيع تقرير التقييم الصادر عن فريق الخبراء على جميع على األمين التنفيذي أن يسعى إلى ضمان ت  - 7

  .المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقيةاألطراف قبل شهر من انعقاد االجتماع الرابع للفريق العامل 
ينبغي لالجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن ينظر في   - 8
  .رير تقييم فريق الخبراء وإعداد توصيات لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافتق
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مقدار األموال التقييم المتعلق ب عن مقررا مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر صدرسوف ي  - 9
مية، وإبالغ النتائج إلى الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادسة للصندوق االستئماني التابع لمرفق البيئة العال

  .مرفق البيئة العالمية تبعا لذلك
  العملية التشاورية

ينبغي لفريق الخبراء، عند إعداد تقرير التقييم، أن يتشاور على نطاق واسع مع جميع األشخاص   -10
  .والمؤسسات من ذوي العالقة وغيرهم من مصادر المعلومات المفيدة

 إلى 2014يوليو /من تموزيانا عن االحتياجات التمويلية للفترة على فريق الخبراء أن يعد استب  -11
وأن يوزعه على جميع األطراف في االتفاقية، واألمانة، وأمانة مرفق البيئة العالمية، ومكتب يونيو، /حزيران

  .التقييم والوكاالت التابعة للمرفق، وأن يذكر النتائج في تقرير التقييم
ماعات تشاورية يشارك فيها على األقل أصحاب المصلحة الرئيسيون المعنيون، ينبغي تنظيم مقابالت واجت  -12

بما فيهم مجموعات األطراف الرئيسية وأمانة االتفاقية، فضال عن أمانة مرفق البيئة العالمية، ومكتب التقييم 
  .والوكاالت التابعة للمرفق

ام بمشاورات إقليمية ودون إقليمية، مستغال ينبغي أن يسعى فريق الخبراء، إلى أقصى قدر ممكن، نحو القي  -13
في ذلك حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية التي تنظمها أمانة االتفاقية وأمانة مرفق البيئة العالمية خالل فترة 

  .الدراسة
االعتماد ينبغي أن تكون النُهج المستخدمة في تقييم التمويل الالزم والمتاح لتنفيذ االتفاقية شفافة ويمكن   -14

، مع األخذ في االعتبار 20 من المادة 2افية وفقا للفقرة عليها ويمكن تكرارها، وأن توضح مبررات التكاليف اإلض
المعلومات المجمعة من الصناديق الدولية األخرى التي تخدم االتفاقيات والمعلومات المقدمة من األطراف في 

القواعد والمبادئ التوجيهية الحالية لمرفق البيئة العالمية كما وافق تطبيق مفهوم التكاليف اإلضافية، باإلضافة إلى 
  .عليها مجلس هذا المرفق

ينبغي لفريق الخبراء أن يعالج القضايا اإلضافية التي قد تثار في االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح   -15
  .ييمالعضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية خالل نظره في تقرير التق

----  


