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 )٢١ و ٢٠المادتان  (د المالية واآلليات الماليةرالموا

 متابعة توصيات الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية

 مذكرة من األمين التنفيذي

    مقدمة-أوال

فتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ     أعدت هذه المذكرة استجابة للطلب الذي قدمه الفريق العامل المخصص الم           -١

، من أجل مساعدة مـؤتمر األطـراف        ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٩ الى   ٥االتفاقية في اجتماعه األول المعقود في مونتريال من         

وينبغي النظر في هذه المذكرة مع تقرير االجتماع األول         .   من االتفاقية  ٢١ و   ٢٠على النظر في المزيد في تنفيذ المادتين        

 بشأن الموارد المالية واآلليات     ١/٤الذي احتوى التوصية    و،  (UNEP/CBD/COP/8/4)ي عقده الفريق العامل المذكور      الذ

الـى   ، المرفوعـة األوضاع القائمة والفجوات والخيارات: عن الموارد المالية االضافية   األمين التنفيذي   المالية، ومع مذكرة    

 .(UNEP/CBD/COP/8/4) الجتماع الثامن لمؤتمر األطرافا

، طلب أن    اجتماعه األول   االتفاقية ذاستعراض تنفي  العامل المخصص المفتوح العضوية المعني ب      عندما عقد الفريق   -٢

 :يقوم األمين التنفيذي بما يلي

أن يضع خطة عمل لنظر االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، تتضمن أحكاما الجـراء تحليـل                )أ"(

في التقارير الوطنية الثالثة وفي التقارير األخرى من األطراف والمنظمات، وذلك           المعلومات ذات الصلة الواردة     

 استعدادا للبحث المتعمق للموارد المالية واآلليات المالية في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف؛

 أن يتعاون مع مرفق البيئة العالمية في حوار بشأن سبل الصياغة والتنفيذ الفعالين لالرشـادات               )ب(

الموجهة الى اآللية المالية والستكشاف فرص تبسيط تلك االرشادات، مع مراعـاة اطـار الغايـات واألهـداف                  
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، مع رفع تقريـر  ٢٠١٠، وكذلك مؤشرات تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام           ٣٠/٧المتضمن في المقرر    

 عن نتائج هذا الحوار الى االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛

، اذا لزم األمر، وبعد التشاور مع األطراف المعنية، بمراجعة القائمة المعتمدة بالمقرر             أن يقوم  )ج(

، وهي قائمة األطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طواعيـة االلتزامـات الخاصـة            ١/٢

 باألطراف من البلدان المتقدمة، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن؛

أن يضع السبل والوسائل لتحسين عملية استعراض اآللية المالية، كـي ينظـر فيهـا مـؤتمر                  )د(

 األطراف في اجتماعه الثامن؛

أن يدعو رئيس مرفق البيئة العالمية الى تقديم شرح مفصل الطار تخصيص الموارد الذي أقره          )ه(

تأثيره المحتمل على تنفيذ االتفاقية، وذلك       و وآلثاره،  ٢٠٠٥أيلول  / سبتمبر ١االجتماع الخامس لمجلس المرفق في      

 ".لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف

 اطار تخصيص الموارد، ومن المتوقـع أن  لشرحلذلك وجه األمين التنفيذي دعوة الى رئيس مرفق البيئة العالمية          -٣

ويشرح القسم .   قدمها الفريق العاملوتركز هذه المذكرة على أول أربعة طلبات  .  يقوم ذلك المرفق بأعمال المتابعة المقررة     

يشمل و.  الموارد المالية واآلليات الماليةفي  االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف بتعمق      نظر  ثانيا خطة العمل التي ستعد لكي ي      

 تحديث قائمة أما القسم رابعا فهو يشمل حالة.   معلومات عن الحوار بشأن اسداء االرشادات الى اآللية المالية الذي يليهالقسم

 ويشرح القسم خامسا سبل ووسائل تحسين اجراءات استعراض فاعلية اآللية الماليـة             ،البلدان المتقدمة األطراف في االتفاقية    

 .ويتضمن القسم الختامي التوصيات المعروضة على نظر مؤتمر األطراف.  المقررة

 لثامن لمؤتمر األطراف بتعمق االجتماع انظر   خطة العمل التي يتعين اعدادها لكي ي-ثانيا  

 الموارد المالية واآللية الماليةفي    

، أن يضـع    ١/٤طلب الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، في توصيته              -٤

ل للمعلومات ذات  خطة عمل تشمل أحكاما الجراء تحلي االجتماع التاسع لمؤتمر األطرافاألمين التنفيذي ويعرض على نظر

الثة وفي التقارير األخرى التي قدمتها األطراف والمنظمات، وذلك اسـتعدادا للنظـر            ثالصلة الواردة في التقارير الوطنية ال     

كون واقترح ذلك الفريق العامل أيضا أن ي    .   واآلليات المالية في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف       بتعمق في الموارد المالية   

 :ما يليكاالستعراض 

 أن يبني على االستعراضات السابقة؛ )أ"(

 أن يركز على ما اتخذ أو يجب أن يتخذ من تدابير لمعالجة العوائق المبينة؛ )ب(

أن يبحث الكيفية التي تستعمل بها الموارد المالية الواردة من اآللية المالية والمساعدة االنمائية               )ج(

 صة بالتنوع البيولوجي؛الرسمية لمعالجة األولويات الوطنية الخا

أن يتبين الفرص المتاحة لألطراف بفضل المساعدة االنمائية الرسمية من أجل تنفيذ االتفاقيـة،               )د(

 لك من خالل تعميم التنوع البيولوجي؛ذبما في 

ريقها أن تعزز اآللية المالية التعاون بين اتفاقيات ريو         طأن يستكشف الخيارات التي يمكن عن        )ه(

 ع مراعاة أولويات األطراف في مجال كل واحدة منها؛الثالث، م
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أن يضع استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة أنشطة التنفيذ، على أسـاس نتـائج االسـتعراض                )و(

 ."المتعمق

كان من المعتزم اجراء االستعراض المقترح للموارد المالية واآلليات المالية كجزء من االستعراض العام للتقـدم                 -٥

وقد حددت خطـة    .  ٢٠١٠في تنفيذ خطة العمل االستراتيجية لالتفاقية من أجل بلوغ هدف التنوع البيولوجي لسنة              المحرز  

 بشأن  ٣ بشأن القدرة، والهدف     ٢العمل أربعة أهداف مترابطة فيما بينها، وكان من المعتزم اجراء استعراض متعمق للهدف              

 .ل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في االجتماع الثاني للفريق العام،التخطيط الوطني

وبنـاء  .  ظلت مسألة الموارد المالية واآلليات المالية تدرج على جدول أعمال كل اجتماع عادي لمؤتمر األطراف           -٦

 :على نصوص االتفاقية نظر مؤتمر األطراف في المسائل التالية

 ؛٢٠ من المادة ٢الفقرة الموارد الجديدة واالضافية، بموجب  )أ(

 ؛٢٠ من المادة ٣توفير الموارد من خالل القنوات الثنائية واالقليمية والمتعددة األطراف، بموجب الفقرة  )ب(

 ؛٢٠ من المادة ١الدعم المالي الوطني والحوافز، بموجب الفقرة  )ج(

 ؛٢١ من المادة ٢ و ١ات الى اآللية المالية المعينة، بموجب الفقرتين توجيهتقديم ال )د(

 ؛٢١ من المادة ٣فاعلية اآللية المالية المعينة، بموجب الفقرة  )ه(

 ؛٢١ من المادة ٤تعزيز المؤسسات المالية الراهنة، بموجب الفقرة  )و(

 التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي وخـارج الوضـع    تقديم الدعم المالي وأنواع الدعم األخرى لحفظ       )ز(

 .٩من المادة ) ه( والفقرة ٨من المادة ) م(قرة ، بموجب الفالطبيعي

االحتياجات الخاصة واألوضاع الخاصة للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية  )ح(

أكثر الدول تعرضـا   في ، وكذلك االحتياجات الخاصة واألوضاع الخاصة ٢٠ من المادة ٦ و ٥الصغيرة، بموجب الفقرتين    

 .٢٠ من المادة ٧البيئية، مثل الدول التي فيها مناطق جافة وشبه جافة ومناطق ساحلية وجبلية، بموجب الفقرة ثار لآل

ظلت فاعلية اآللية المالية تستعرض بصفة منتظمة في مؤتمر األطراف وكذلك في مكتب التقييم المسـتقل التـابع                -٧

 .كن موضع دراسة متعمقة في مؤتمر األطراف حتى اليومولكن المسائل األخرى لم ت.  لمرفق البيئة العالمية

 االسهام في فاعليـة تنفيـذ   هوان الهدف من قيام مؤتمر األطراف بدراسة متعمقة للموارد المالية واآلليات المالية        -٨

ركيز بصفة خاصة   األحكام المالية الواردة في االتفاقية، واالستناد الى المقررات الراهنة الصادرة عن مؤتمر األطراف، والت             

لموارد المالية واآلليات   اوبناء على ذلك ينبغي أن يشمل استعراض        .  ٢٠١٠على عملية بلوغ هدف التنوع البيولوجي لسنة        

 باحتياجات التمويل، وتحليل االحتياجات التي لـم يـتم           الوفاء المالية دراسة للوضع الراهن لمالية التنوع البيولوجي، ومدى       

، وتقاسم الخبرات المكتسبة وأفضل الممارسات، واستعراض الدروس المستفادة، وتحديد المجاالت التي            الوفاء بها والفجوات  

 صلة، ينبغي النظـر     ت وجعل النتائج مفيدة حقا وذا     وتوخيا لتحقيق أقصى فائدة من االستعراض المتعمق      .  تقتضي التحسين 

 .في عملية االتفاقية نالفاعليجميع شراك في جميع المسائل والمواضيع التي نصت عليها االتفاقية وا
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 التمويل وان كان ذلك بدرجات متفاوتة، ولـذلك         الى عوامل ت مقررات كثيرة صادرة عن مؤتمر األطراف        طرقت -٩

تسـتحق االدراج فـي االسـتعراض المتعمـق         مواضيعية   المقررات قد تشكل مجاالت      تلكفان األحكام المالية الواردة في      

 : ما يلي المواضيعيةمجاالتوتشمل هذه ال.  المقترح

تخطيط التنوع البيولوجي، والمبادرة العالمية للتصنيف، واألنواع : االتفاقية مثلمواد المواضيع المرتبطة ب )أ(

وضـع  خـارج ال  وضـع الطبيعـي و    في ال التنوع البيولوجي   واألحكام المتصلة بها، وحفظ     ) ي (٨الغريبة الغازية، والمادة    

مستدام والسياحة، وتغير المناخ، والتدابير الحافزة، وتثقيف الجمهور وتوعيتـه، والحصـول علـى              ، واالستخدام ال  الطبيعي

التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، والحصول على المواد الجينية وتقاسم منافعها، وآلية غرفة تبـادل المعلومـات، والتقـارير                 

 الوطنية؛

قليلـة  األراضـي   األحيائية مثل األراضي الجافة و  المواضيع التي تخص األنظمة االيكولوجية والمناطق      )ب(

 والتنوع البيولـوجي البحـري والسـاحلي،        ،الرطوبة، والتنوع البيولوجي في الجبال، والتنوع البيولوجي في المياه الداخلية         

 .والتنوع البيولوجي في الجزر، والتنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي في الغابات

فقد أنشئت  .  ر الزمن اآلليات المنصوص عليها في االتفاقية للتعامل مع المواضيع المذكورة أعاله           تطورت على م   -١٠

واشتمل .   بالمناطق المحمية وبالحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها        ىأفرقة عاملة مخصصة مفتوحة العضوية لتعن     

ة المالية للمناطق المحمية، ودعـا األطـراف الـى القيـام            برنامج العمل للمناطق المحمية قائمة أنشطة لضمان االستمراري       

 بشأن الحصول على المـوارد الجينيـة      ٧/١٩وفي المقرر   .  بدراسات وطنية ووضع وتنفيذ خطط قطرية الستدامة التمويل       

ت هذه البرامج وكان.  لتمويلالتقييم الموارد المطلوبة واستراتيجية وتقاسم منافعها، حدد مؤتمر األطراف االجراءات الالزمة      

المواضيعية القائمة على األنظمة االيكولوجية والمناطق األحيائية موضع استعراض بصفة دورية، وكثيرا ما جـرى هـذا                 

فاذا نظرنا مثال   .  االستعراض بمساعدة أفرقة خبراء تقنيين مخصصة، ولكن أحكام التمويل ظلت الى حد كبير بدون معالجة              

اعـي،   لتبين لنا أنه كان ينبغي استعراض تمويل تنفيذ برنامج العمل للتنوع البيولوجي الزر             ٦/٥من المقرر   ) ج(الى الفقرة   

 بعض المنظمات المتعاونة على تنفيذ البرامج المواضيعية ذات الصلة دراسات أو استعراضات لحالـة التمويـل                 وقد أجرت 

وبـة، والميـاه   طلجافة واألراضي القليلة الروفجوات التمويل، واستطلعت مختلف الخيارات، وال سيما في مجال األراضي ا          

ولذلك ال بأس من االستناد في االستعراض المتعمق الى هذه اآلليات االستعراضية القائمة، ومـن نشـر     .  الداخلية والغابات 

 .النتائج في اطار سلسلة تقنية عن تمويل التنوع البيولوجي توخيا لبث المعلومات والخبرات على نطاق واسع

ح االستعراض المتعمق الموصى به فرصة لتقوم الحكومات بتقييم التزاماتها وفاعليتها من حيث الموارد المالية               يتي -١١

واآلليات المالية المنصوص عليها في االتفاقية، حتى يتسنى االعتماد في االستعراض المتعمق على نتائج هـذه التقييمـات                  

لالستعراض الوطني للمـوارد  توجيهات ادرة عن مؤتمر األطراف بمثابة     ت الراهنة الص  اقررموينبغي أن تعتبر ال   .  الوطنية

وباالضافة الى النظر في تقديم الدعم المالي الى مجاالت مواضيعية مختلفة حسبما سبق الذكر فـي   .  المالية واآلليات المالية  

رات الراهنة بشأن الموارد الماليـة،       أعاله، ينبغي أيضا أن تشمل التقييمات الوطنية العناصر ذات الصلة من المقر            ٩الفقرة  

 :بما في ذلك ما يلي

 عملية رصد الدعم المالي المقدم للتنوع البيولوجي؛ )أ(

 التنوع البيولوجي بالعالقة الى مؤسسات التمويل ووكاالت التنمية؛في النظر  )ب(

ـ لم اعفاءات ضريبية تطبق على الهبـات ا       النظر في تضمين األنظمة الضريبية الوطنية      )ج( ة للتنـوع   منوح

 البيولوجي؛
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الخبرة المكتسبة في وضع وتنفيذ التدابير المالية الالزمة لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الداعمة،              )د(

  وتشجيع القطاع الخاص على دعم التنوع البيولوجي؛،ئمانية المخصصة للتنوع البيولوجيستمثل الصناديق اال

 الوطنية، بما في ذلك فاعلية المساعدات االنمائيـة الرسـمية المخصصـة    الميزانيات والسياسات النقدية   )ه(

ء انتباه خاص للحـوافز االيجابيـة   يالللتنوع البيولوجي من أجل النهوض بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، مع ا 

  باالضافة الى المحافظة على الحوافز وسبل ووسائل ازالتها أو تخفيضها؛،وأدائها

ماج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط التنمية المستدامة والسياسات والخطط القطاعية الوطنيـة،             اد )و(

 باالضافة الى برامج المساعدة؛

اتخاذ االجراءات في حينها لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج العمل والخطة االستراتيجية لالتفاقية واألهداف              )ز(

 المرتبطة بها؛

ة المتعلقة بالتنوع البيولوجي مع مؤسسات التمويل وغيرها من الهيئات صاحبة           ترتيبات الشراك  )ح(  

 قطاع المصارف وقطاع األعمال التجارية؛هيئات المصلحة وفيما بينها، بما في ذلك 

 بما فيها من أدوات لتخفيف الديون من أجـل          ،الفرص المتاحة لالستفادة من مختلف المبادرات      )ط(  

 .بيولوجي واستخدامه المستدامالنهوض بحفظ التنوع ال

 : وهيهناك بنود اضافية ينبغي أن تنظر فيها البلدان المانحة -١٢

 ق البيئة العالمية على مستويات أعلى؛فتجديد موارد مر )أ(

 الخبرة المكتسبة من اعطاء التنوع البيولوجي مرتبته العليا في عمليات التمويل؛ )ب(

  تحقق في مونتيري بشأن تمويل التنمية؛يذلاراء التنفيذ التام لتوافق اآل )ج(

 .التوافر العام للمشاريع الممولة المتعلقة بالتنوع البيولوجي )د(

وللحصول على المعلومـات الوطنيـة يسـتطيع        . ينبغي للحكومات أن تتعاون على اجراء االستعراضات الوطنية        -١٣

 مدى توافر المعلومات عـن التمويـل الـوطني          بينيولوجي ي األمين التنفيذي أن يضع وينفذ استقصاء عن تمويل التنوع الب         

وينبغي أيضا تصميم هذا االستقصاء بطريقة تسهل       .  والحاجة الى اعداد نطاق مؤسسي للتصنيف القياسي للتنوع البيولوجي        

 :اصر التاليةوال بأس من اقامة االعتبار في هذا االستقصاء للعن.  رصد االتجاهات المالية طويلة األجل وتحديد الفجوات

 المعلومات الوطنية األساسية عن التنوع البيولوجي؛ )أ(

 اكل والمخاطر؛شالمعلومات عن الم )ب(

 المعلومات عن األهداف الوطنية ومدى بلوغها؛ )ج(

 المعلومات المالية؛ )د(

 .المنجزات عموما )ه(

وبناء .  ستيعاب الوطنية الالزمة لتنفيذ البرامجينبغي أيضا في بعض الحاالت معالجة المسائل المتعلقة بقلة قدرة اال -١٤

 اقليمية لتقييم حالة التمويل االقليمي للتنوع البيولوجي، والنظر في سد           يمكن تنظيم اجتماعات  المقترح  على نتائج االستقصاء    

ويمكن نشـر   .  فجوات المعلومات ووضع آفاق اقليمية الستراتيجية التمويل، وتقاسم الخبرات المكتسبة وأفضل الممارسات           
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 وبث المعلومات   معارفنتائج االستعراضات الوطنية واالقليمية في سلسلة تقنية عن تمويل التنوع البيولوجي تشجيعا لجمع ال             

 .والخبرات على نطاق واسع

لمنظمات المختصة لتقييم مدى فاعليتها فـي       أمام ا على هذا النحو يشكل االستعراض المتعمق الموصى به فرصة           -١٥

الموارد المالية الالزمة لدعم تنفيذ االتفاقية، وينبغي أن يراعي االستعراض المتعمق التقييمـات التـي أجرتهـا هـذه                 تقديم  

شمل وت.  ويمكن نشر نتائج هذه التقييمات في سلسلة تقنية عن تمويل التنوع البيولوجي توزع على نطاق واسع               .  المنظمات

 :المنظمات المختصة المؤسسات التالية على سبيل المثال ال الحصر

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ )أ(

بنوك ووكاالت التنمية المتعددة األطراف مثل البنك الدولي، وبنك التنميـة االفريقـي، وبنـك التنميـة                  )ب(

 . والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، األوروبي لالنشاء والتعميراآلسيوي، وبنك التنمية للبلدان األمريكية، والبنك

برنامج األمم المتحدة االنمائي، وبرنامج األمم المتحـدة للبيئـة، ومنظمـة            : منظمات األمم المتحدة مثل    )ج(

لدولية، ومنظمـة األمـم     األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمة البحرية ا            

 المتحدة للتنمية الصناعية؛

، والمنظمة الدولية للطيـور، والمنظمـة       (IUCN)المنظمات األخرى مثل االتحاد العالمي لحفظ البيئة         )د(

الدولية لحفظ البيئة، والمنظمة الدولية للحيوان والنبات، ومؤسسة حفظ الطبيعة، وجمعية حفظ األحيـاء البحريـة، ومعهـد                  

 .(WWF)العالمية، ومنظمة األحياء البرية د الموار

يمكن لألمين التنفيذي أن ينشئ مجموعة لدراسة تمويل التنوع البيولوجي لتساعد في عملية التحضـير للدراسـة                  -١٦

وينبغي أن تتكون هذه المجموعة من خبراء بارزين في مجـال تمويـل التنـوع               .  المتعمقة للموارد المالية واآلليات المالية    

 :يولوجي وأن تؤدي المهام التاليةالب

  استعراضات مواضيعية ووطنية؛ذ وتنفياعداد )أ(

 تقييم نتائج مختلف االستعراضات الواردة من الحكومات والمنظمات بشأن مجاالت مواضيعية مختلفة؛ )ب(

واالستفادة منها  التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،         " أهداف اتفاقية ريو  "تقييم   )ج(

 الى أقصى حد؛

تحديد الفجوات المتبقية في معلومات التمويل، واجراء دراسات اضافية ولتكن مـثال عـن الصـناديق                 )د(

 لطبيعة، والمبتكرات األخرى في مجال تمويل التنوع البيولوجي؛لمانية للتنوع البيولوجي، ومبادرات الديون ستئاال

 .تمويلالستراتيجية ال ومشروع ،لتنوع البيولوجيتحضير تقرير مركب عن تمويل ا )ه(

بالنظر الى حجم المعلومات التي يتعين انتاجها، ينبغي تكليف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعنـي     -١٧

ه باستعراض تنفيذ االتفاقية بأن يجري استعراضا متعمقا للموارد واآلليات المالية قبل أن يجري مؤتمر األطـراف دراسـت                 

عقـد   وأن ي  ،وينبغي للفريق العامل المذكور أن ينتبه بصفة خاصة الى التقرير المركب عن التنـوع البيولـوجي               .  المتعمقة

وينبغي أن يختتم هذا الفريق استعراضـه       .  االتفاقيةتنفيذ  ستراتيجية التمويل لصالح    ية حكومية حول مشروع ا    مناقشات دول 

وباالضافة الى النظر بصفة نظامية في توصيات .  ر األطراف في اجتماعه التاسعباستراتيجية تمويل موصى بها لنظر مؤتم



UNEP/CBD/COP/8/20 
Page 7 
 

 

 

 جزئـه   ، عند انعقـاد   التنوع البيولوجي الفريق العامل، قد يرغب االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف أن يطرق مسائل تمويل             

 :تالي  ويمكن أن يكون برنامج العمل المقترح وجدوله الزمني على النحو ال.رفيع المستوى

  واآلليات المالية الماليةدراسة متعمقة للمواردر تحضيلخطة عمل 

 

 االجتماع انتهاء الموعد الجهة المسؤولة المهمة المرحلة

استعراضات وطنية  المرحلة األولى

واستعراضات تجريها 

 الوكاالت

 كانون ٣١ المنظمات/الحكومات

 ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 اجتماعات مالية وطنية

اجتماعات مجموعة  ٢٠٠٧فبراير / شباط٢٨ األمين التنفيذي االستقصاء المالي لثانيةالمرحلة ا

 الدراسة

التقارير االقليمية والتقارير  المرحلة الثالثة

 المواضيعية

الحكومات والمنظمات 

 والجهاز التنفيذي

اجتماعات اقليمية  ٢٠٠٧يوليو / تموز٣١

 ومواضيعية

مشروع قرير مركب وتوضع  المرحلة الرابعة

 تمويلالاستراتيجية 

سبتمبر / أيلول٣٠ األمين التنفيذي

٢٠٠٧ 

اجتماعات مجموعة 

 الدراسة

استعراض متعمق للتقارير  المرحلة الخامسة

االقليمية والتقارير المواضيعية 

والتقرير المركب ومشروع 

 استراتيجية التمويل

الفريق العامل المخصص 

المفتوح العضوية المعني 

  االتفاقيةذباستعراض تنفي

االجتماع الثاني للفريق  

 العامل

دراسة متعمقة للتقرير المركب  المرحلة السادسة

المنقح واستراتيجية التمويل 

 الموصى بها

االجتماع التاسع لمؤتمر   مؤتمر األطراف

 األطراف

اورات التي سيجريها كل    ان خطة العمل المقترحة لها آثار مالية واضحة ألنها تنطوي على أنواع مختلفة من المش               -١٨

وينبغي لمؤتمر األطراف أن ينظر في هذا األمر في اطار ميزانية برنامج العمـل لفتـرة                .  من األمين التنفيذي والحكومات   

نية واستعراضات الوكاالت فمن الضروري أن يسدي األمـين         طأما فيما يتعلق باالستعراضات الو    .  ٢٠٠٨-٢٠٠٧السنتين  

وينبغي أيضا توخي شيء مـن      .  متساوية لجميع البلدان  راف حتى يتسنى انجاز نتائج ذات مغزى و       التفيذي االرشادات لألط  

المرونة في المهل الزمنية المقترحة، ألن األمر قد يقتضي مثال أكثر من الشهرين المقترحين حاليا العداد استراتيجية التمويل 

 .المقترحة

  التوجيهات الفاعلية في صياغة وتنفيذحوار حول سبل تحقيق المزيد مناجراء    -ثانيا  

 ات التمويل واستطالع فرص تبسيط هذه التوجيهالالزمة آللية

طلب الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية أن يتعاون األمين التنفيذي مع                -١٩

ات الالزمة آللية التمويـل واسـتطالع       توجيهياغة وتنفيذ ال  مرفق البيئة العالمية بشأن سبل تحقيق المزيد من الفاعلية في ص          

، وكذلك اسـتطالع المؤشـرات      ٧/٣٠ت، مع مراعاة اطار الغايات واألهداف الوارد في المقرر          توجيهافرص تبسيط هذه ال   
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ع الثـامن  ، وأن يقدم تقريرا عن نتائج هذا الحوار الى االجتمـا ٢٠١٠الالزمة لتقييم التقدم المحرز صوب انجاز هدف سنة       

 .لمؤتمر األطراف

ات، كان مؤتمر األطراف قد حدد بعض المعايير الجراءات تحضـير هـذه             توجيهقبل طلب اجراء حوار حول ال      -٢٠

 ادماج التوجيه المتعلق باآللية المالية في مقرر وحيد،         ٥/٢٠ من المقرر    ٨فقد قرر مؤتمر األطراف في الفقرة       .  اتتوجيهال

 ،ا ذات األولوية التي ستوفر الدعم للمسائل المتشعبة ولبناء القدرات، وخاصة في البلـدان الناميـة          بما في ذلك تحديد القضاي    

 من ١٣ الفقرة في األطراف مؤتمر أيضا وقرر  .األخرى المقررات في كاملة بصورة النظر وتتيح المشاركة تتيح شفافة بطريقة

 فـي  تنظـر  أن لهـا  ينبغي والتكنولوجية والتقنية العلمية بالمشورة ةالمعني الفرعية الهيئة أن من الرغم على انه ٤/١٦ المقرر

 يتعلق فيما وال المالية، بالمسائل يتعلق فيما األطراف لمؤتمر المشورة تقديم تتضمن لن توصياتها فان لمقترحاتها، المالية التبعات

 .ذلك منها األطراف مؤتمر طلب اذا اال المالية، لآللية الالزمة توجيهاتبال

 المسائل بشأن األطراف الى المشورة التنفيذي األمين يسدي أن ٤/١١ المقرر من ٤ الفقرة في األطراف مؤتمر طلب -٢١

 مقترحـة  توجيهـات  أي بـين  العالقـة  بخصوص المالية لآللية الرشادا من المزيد تقديم الى ترمي التي بالتوصيات المتعلقة

 قـدمها  التي التوجيهات تنفيذ على المقترحة التوجيهات نصوص بها تعود أن حتملي تأثيرات أي وبيان لها، السابقة والتوجيهات

  ةمباشـر  وأسهم بل التوجيهات، اعداد بشأن للمشورة امصدر أيضا هو العالمية البيئة مرفق كان وقد  .قبل من األطراف مؤتمر

 المـوارد  علـى  والحصـول  المعلومات، بادلت غرفة آلية مثل متنوعة مسائل بشأن األطراف مؤتمر قدمها التي التوجيهات في

 بمعلومـات  االسهام الى المرفق ذلك ودعي ،٢/٣ المقرر من ٨ والفقرة ،٣/٥ المقرر من ٧ للفقرة طبقا منافعها، وتقاسم الجينية

 .التوجيهات بعض عليه بنيت الذي األساس بمثابة العالمية البيئة مرفق تقارير كانت ولقد  .أخرى مواضيع في وخبرته

 المقترح من االتفاقية، تنفيذ باستعراض المعني العضوية المفتوح المخصص العامل الفريق توصيات متابعة اطار في -٢٢

 الستعراض منهما موظفين من يتكون مشترك عامل فريق انشاء الى العالمية البيئة مرفق أمانة الى دعوة االتفاقية أمانة توجه أن

 واألهداف الغايات اطار حسبانه في واضعا التوجيهات هذه تبسيط فرص واستطالع المالية اآللية الى تقدم التي التوجيهات وتنفيذ

 أن وينبغي  .٢٠١٠ سنة هدف بلوغ صوب المحرز التقدم مدى لتقييم الالزمة المؤشرات الى باالضافة ٧/٣٠ المقرر في الوارد

 .العالمية البيئة مرفق مجلس والى العضوية المفتوح عاملال الفريق الى أعماله نتائج تقديم الى العامل الفريق هذا يدعى

 البيولوجي التنوع اتفاقية في األطراف المتقدمة البلدان بأسماء المنقحة القائمة   -رابعا  

 حسـب  ،التنفيذي األمين موقي أن االتفاقية تنفيذ باستعراض المعني العضوية المفتوح المخصص العامل الفريق طلب -٢٣

 البلـدان  أسـماء  احتوت والتي ١/٢ المقرر بموجب اعتمدت التي القائمة بتنقيح المعنية، األطراف مع التشاور بعدو  الضرورة

 القائمـة  يعرض وأن األطراف، المتقدمة البلدان التزامات بأخذ طوعا تعهدت التي األخرى األطراف وأسماء األطراف المتقدمة

 قائمة األطراف لمؤتمر الثامن االجتماع يعتمد بأن أيضا العامل الفريق وأوصى ،األطراف لمؤتمر الثامن االجتماع على المنقحة

 .األطراف المتقدمة البلدان التزامات بأخذ طوعا تعهدت التي األطراف من وغيرها األطراف المتقدمة البلدان بأسماء منقحة

 التنميـة  ومنظمة االتفاقية بين االتصال نقاط على األطراف المتقدمة البلدان قائمة تنقيح مشروع التنفيذي األمين وزع -٢٤

 مرفق لموارد تجديد لثالث المانحة الدول الى باالضافة األوروبي، االتحاد في األعضاء والدول االقتصادي، الميدان في والتعاون

 فـي  األطـراف  المتقدمـة  البلـدان  بأسماء المنقحة للقائمة تأييدهاب التنفيذي األمين لىع أطراف عدة ترد وقد  .العالمية البيئة

 وتـرد   .التنفيذي األمين وزعه الذي االقتراح لمشروع اضافات ،وسلوفينيا التشيكية الجمهورية هما ،طرفان واقترح  .االتفاقية

 .المذكرة بهذه مرفقة المحدثة القائمة
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 ةنيالمع المالية اآللية استعراض ءاتاجرا تحسين ووسائل سبل   -خامسا

ـ  ١/٤ توصـيته  في علما االتفاقية تنفيذ باستعراض المعني العضوية المفتوح المخصص لعاملا الفريق أحاط -٢٥  نقصب

 لتحسين ووسائل سبال التنفيذي األمين يجد أن وطلب المعنية، المالية اآللية لفاعلية الثالث االستعراض الجراء الالزمة تبرعاتال

 .األطراف لمؤتمر الثامن االجتماع نظر على يعرضها وأن المالية، اآللية استعراض اجراءات

 بنـاء  يتخذ وأن المالية اآللية فاعلية منتظمة بصفة األطراف مؤتمر يستعرض أن على ٢١ المادة من ٣ الفقرة نصت -٢٦

 الثاني، اجتماعه األطراف مؤتمر عقد وعندما  .االقتضاء حسب اآللية هذه فاعلية لتحسين المالئمة التدابير االستعراض هذا على

 فـي  مرة األطراف مؤتمر يجتمع أن وهي آنذاك السارية الممارسة على بناء سنوات ثالث كل مرة االستعراض هذا اجراء ررق

 جدول لكن سنتين، كل مرة األطراف لمؤتمر العادية االجتماعات تنعقد أن ٥/٢٠ المقرر في األطراف مؤتمر قرر ثم  .سنة كل

 .المقرر ذلك حسب ينقح لم االستعراض

 العالميـة  البيئـة  لمرفق الشامل لألداء الثالثة للدراسة االعداد ان يدرك أنه ٧/٢٢ المقرر في األطراف مؤتمر أعلن -٢٧

 لآلليـة  الثالـث  االستعراض وذلك الدراسة هذه بين التضافر ضمان الى الحاجة يعي وأنه ،٢٠٠٥ يونيو/حزيران في سينتهي

 ولكـن   .الماليـة  اآللية عمليات عن العالمية البيئة مرفق تقارير الثالث ستعراضلال التام الحسبان في توضع أن وقرر  .المالية

 مـن  ىتجـر  التي الدراسات مثل جراءاتها،ا سيما وال الشامل، داءألل الثالثة الدراسة من االستفادة كيفية حددي  لم ٧/٢٢ المقرر

 أن العالميـة  البيئـة  مرفق مجلس قرر األحدث اآلونة وفي  .الميدانية والزيارات الشخصية، والمقابالت المكتبية، الملفات واقع

 أمانـة  وقارنت  .المرفق مجلس الى مباشرة تقاريره يقدم مستقال تقييم مكتب ليجعلها له التابعة والتقييم الرصد وحدة هيكل يجدد

 اطـار  فـي  والتقييمـات  لمراجعـات ا الجراء المسندة الصالحيات العالمية البيئة لمرفق التابع المستقل التقييم ومكتب االتفاقية

 والزيـارات  الشخصـية  والمقـابالت  المكتبية الملفات واقع من تجرى التي الدراسات في وتكرارا ازدواجا ووجدتا العمليتين،

 مكتـب  مـن   صادرةال والمالحظات المعلومات من فيدتست أن االتفاقية لعملية اقتصاديا المفيد من يكون سوف ولذلك  .الميدانية

 .تقاريره استنتاجات أهم يلخص مختصر تقرير اعداد همن طلبت وأن المستقل، ييمالتق

 التوصيات   -سادسا

 العامل للفريق األول االجتماع عن الصادرة ١/٤ التوصية مع التالية التوصية في ينظر أن األطراف مؤتمر من يرجى -٢٨

 ).UNEP/CBD/COP/8/4 الوثيقة فقمر( االتفاقية تنفيذ باستعراض المعني العضوية المفتوح المخصص

 األطراف مؤتمر ان

 بدراسة المعنية المجموعة بمساعدة ،البيولوجي التنوع لمالية استقصاء يجري أن التنفيذي األمين الى يطلب -١

 الماليـة  المعلومـات  توحيد الى الحاجة مراعاة مع التنفيذ، آلية عن ميدانيةال معلوماتال جمع أجل من البيولوجي، التنوع مالية

 األجل؛ طويلة االتجاهات ورصد قياسيا توحيدا

 وتنفيـذ  الستعراض مشترك عامل فريق انشاء الى العالمية البيئة مرفق يدعو أن التنفيذي األمين الى يطلب -٢

 الوارد دافواأله الغايات اطار حسبانه في واضعا التوجيهات هذه تبسيط فرص واستطالع المالية اآللية الى تقدم التي التوجيهات

 مـؤتمر  وطلـب   .٢٠١٠ سنة هدف بلوغ صوب المحرز التقدم مدى لتقييم الالزمة المؤشرات الى باالضافة ٧/٣٠ المقرر في

 الى المشترك العامل الفريق هذا أعمال نتائج العالمية البيئة لمرفق التنفيذي والرئيس لالتفاقية التنفيذي األمين يقدم أن األطراف

 ؛العالمية البيئة مرفق مجلس والى االتفاقية بتنفيذ المعني العضوية المفتوح خصصالم العامل الفريق
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 الموارد؛ لحشد استراتيجية مشروع يعد أن التنفيذي األمين الى يطلب -٣

 مـن  ٢٠ المادة من ٢ للفقرة طبقا االتفاقية في األطراف المتقدمة البلدان بأسماء المنقحة القائمة اعتماد يقرر -٤

 المذكرة؛ هذه مرفق في والواردة ة،االتفاقي

 ذات لألحكـام  طبقا المالية، الموارد لتوفير العالمية البيئة مرفق الى التالية االضافية التوجيهات تقديم يقرر -٥

 ؛]األطراف لمؤتمر الثامن االجتماع في المفاوضات نهاية في الفقرة هذه تستكمل[ األطراف مؤتمر مقرر في الصلة

 يعـد  أن و المـؤتمر  لهـذا  الثامن االجتماع في أبديت التي التعليقات يراعي أن التنفيذي ميناأل الى يطلب -٦

 ويجـب  .المالية اآللية فاعلية مدى عن الستبيان الختامية الصيغة العالمية البيئة لمرفق التابع والتقييم الرصد مكتب مع بالتشاور

 :االستبيان هذا يكون أن وينبغي  .األطراف مرلمؤت التاسع االجتماع الى االستبيان هذا نتائج تقديم

 األطراف؛ مؤتمر من المقدمة الطلبات أسس على أو المتخذة الراهنة االجراءات أساس على قائما )أ(

ـ  بوصفها ،البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقية التابعة الوطنية االتصال نقاط مستهدفا )ب(  المسـتهدفة  اتالجه

 .الرئيسية



UNEP/CBD/COP/8/20 
Page 11 
 

 

 

 المرفق

  المتقدمة البلدان بأسماء المنقحة قائمةال

 البيولوجي التنوع اتفاقية في األطراف

 

 النمسا استراليا

 كندا جيكابل

 الدانمرك الجمهورية التشيكية

 فرنسا فنلندا

 اليونان المانيا

 ايرلندا ايسلندا

 اليابان ايطاليا

 موناكو لوكسمبورغ

 نيوزيالندا هولندا

 البرتغال النرويج

 اسبانيا لوفينياس

 سويسرا السويد

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 

 الشمالية
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