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طبع عدد محدود لتقلیل التأثیرات البیئیة الناتجة عن عملیات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمین العام لجعل األمم المتحدة محایدة مناخیا،  

 .طلب نسخ إضافیة ویرجى من المندوبین التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم  .من هذه الوثیقة

 

  الفریق العامل المفتوح العضویة 
  االتفاقیة ذالمخصص الستعراض تنفی

  االجتماع الخامس
 2014حزیران /یونیو 20- 16 ،مونتلایر

 من جدول األعمال المؤقت 1.7البند 
  

 اآللیة المالیة

 11/5تعراض تنفیذ المقرر اس

 مذكرة من األمین التنفیذي

مفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ الاألعمال المؤقت، سینظر االجتماع الخامس للفریق  وفقا لجدول .1
ة أعدت هذه المذكرة بتعاون وثیق مع أمانة مرفق البیئة العالمیوقد ). بشأن اآللیة المالیة( 11/5االتفاقیة، تنفیذ المقرر 

 .للنظر من جانب الفریق العامل 11/5حیث قدم معلومات مستكملة عن تنفیذ مختلف عناصر المقرر 

تقریرا كامال  أن فیوفر القسم األول معلومات مستكملة موجزة مع مراعاة. وتتضمن هذه المذكرة ثالثة أقسام .2
ویتناول القسم الثاني . لمؤتمر األطراف سوف یتوافر خالل فترة وجیزة من مرفق البیئة العالمیة لالجتماع الثاني عشر

: مصادر إضافیة للمعلومات ذات الصلة ومعلومات مستكملة مقدمة من األمین التنفیذي إعماال لعناصر مذكرة التفاهم
والرصد والتقییم، وتحدید االحتیاجات من التمویل، والتعاون فیما  ،مرفقال إدارة من مجلس الوارد  توفیر إرشاد، واإلبالغ

ویقدم القسم الثالث عناصر محتملة لإلدراج في . ین الوكاالت فضال عن البروتوكولین الواردین في إطار االتفاقیةب
مفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في أن ینظره خالل المقرر یتعلق باآللیة المالیة قد یرغب الفریق 

 .اجتماعه الخامس
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مفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة اإلحاطة الیق العامل من االجتماع الخامس للفر  ویرجى .3
 .بالمعلومات المستكملة، ووضع توصیات ذات صلة للنظر من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

معلومات مستكملة عن اإلجراءات التي اتخذها مرفق البیئة العالمیة استجابة لإلرشاد الصادر عن   - أوال
  تماع الحادي عشر لمؤتمر األطرفاالج

وفقا لمذكرة التفاهم بین مؤتمر األطراف في االتفاقیة ومجلس إدارة مرفق البیئة العالمیة المتضمنة في المقرر  .4
واستنادا إلى الممارسات السابقة، سیتوافر . عادي لمؤتمر األطراف، سیعد مجلس اإلدارة تقریرا ویقدمه لكل اجتماع 3/8

آب /أغسطس - تموز/ في یولیو من مجلس إدارة مرفق البیئة العالمیة لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر التقریر الرسمي
المعلومات المستكملة التالیة لفائدة االجتماع الخامس للفریق العامل المفتوح  غیر أن مرفق البیئة العالمیة قدم. 2014

 .العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة
 اإلجراء الذي اتخذه مرفق البیئة العالمیة )11/5المقرر (ن مؤتمر األطراف الثاني عشر اإلرشاد الصادر ع

  اإلرشاد العام
إطار برنامج األولویات الموجھ نحو تحقیق النتائج لمدة أربع  یعتمد

على النحو الوارد في المرفق بھذا المقرر،  2018-2014سنوات للفترة 
فیذه وتقدیم تقریر عنھ إلى مؤتمر من مرفق البیئة العالمیة تن ویطلب

الفقرة السادسة  إستراتیجیةاألطراف في اجتماعھ الثاني عشر بشأن 
للمرفق، والى اجتماعھ الثالث عشر عن تنفیذھا وكیفیة استجابتھ 

اإلضافیة لإلطار  اإلستراتیجیةللعناصر المختلفة ومكوناتھا واالعتبارات 
ف في االتفاقیة ومجلس إدارة وفقا لمذكرة التفاھم بین مؤتمر األطرا

  .مرفق البیئة العالمیة
 

سیبلغ مرفق البیئة العالمیة عن الدعم الذي یقدمھ لتنفیذ الخطة 
خالل السنتین األخیرتین من الفقرة الخامسة  اإلستراتیجیة

التنوع البیولوجي للفترة السادسة من  إستراتیجیةللمرفق، وفي 
ؤتمر األطراف الثاني المرفق، وإدراج ذلك في تقریره إلى م

  .عشر
 

التنوع البیولوجي أثناء  إستراتیجیةوسیتواصل ذلك خالل تنفیذ 
  .الفقرة السادسة للمرفق

 
على اإلسراع بدرجة أكبرفى توفیرالدعم eیشجع مرفق البئیة العالمیة

المالى إستنادا إلى نھج  وطنى مرن  وموجھ نحو الطلب  مع مراعاة 
 من اإلتفاقیة 20وفقا للمادة  إحتیاجات البلدان النامیة

/ ستقترح األمانة خالل اجتماع مجلس اإلدارة في أكتوبر
نظر مجموعة من تدابیر ترشید دورة  2014تشرین األول 

 المشروعات

مرفق البیئة العالمیة إلى تجنب العملیات اإلضافیة والمطولة،  یدعو
خطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي و اإلستراتیجیةواالستفادة من 

  .كأساس لتحدید المرفق لألولویات المعتمدة على االحتیاجات

 

ستقترح األمانة خالل اجتماع مجلس اإلدارة في أكتوبر تشرین 
نظر مجموعة من تدابیر ترشید دورة  2014األول 

  .المشروعات

وسیتعین على جمیع مشروعات المرفق في مجال التنوع 
وخطة العمل الوطنیة  ةإستراتیجیالبیولوجي بیان الصلة مع 

للتنوع البیولوجي بالنظر إلى أن ذلك یمثل معیارا موحدا 
  ..الستعراض المشروعات

 
مرفق البیئة العالمیة لزیادة توضیح مفھوم وتطبیق التمویل  یدعو

المشترك لمشروعات التنوع البیولوجي ویدعو المرفق إلى تطبیق 
ئق وتكالیف ال داعي لھا ترتیبات التمویل المشترك بوسائل ال تشكل عوا

 .للبلدان المستفیدة للحصول على أموال المرفق

ستقترح األمانة، بالتعاون مع وكاالت المرفق، تعدیال على 
سیاسة التمویل المشترك للعرض على مجلس إدارة المرفق 

 .2014أیار / الستعراضھ خالل اجتماعھ في مایو

السادس لمواردالمرفق إلى  یحث مرفق البئیة العلمیة خالل عملیة التجدید
تقریر تقییم اإلحتیاجات الصادر عن  أن یسند أإلھتمام لجمیع جوانب

 .بشأن مستویاتالتمویل للتنوع البیولوجىفریق الخبراء

 .أخذ علما

األمین التنفیذي ویدعو مرفق البیئة العالمیة إلى تحدید أھداف  یطلب إلى
وى من التآزر مع مجاالت إیتشي للتنوع البیولوجي مع االستفادة القص

 .التركیز األخرى في المرفق وإتاحة ھذه المعلومات لمواصلة استخدامھا

السادسة  فترة التجدید إستراتیجیةداد جرى كجزء من إع
للمرفق استكشاف واستغالل التآزر من خالل نھج متكامل 
 للبرامج وبرنامج اإلدارة المستدامة للغابات وعالوة على ذلك،

مساھمات من استراتیجیات مجاالت التركیز جرى تحدید 
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 اإلجراء الذي اتخذه مرفق البیئة العالمیة )11/5المقرر (ن مؤتمر األطراف الثاني عشر اإلرشاد الصادر ع
 إستراتیجیةاألخرى في تحقیق أھداف إیتشي، وعرضت في 

 .الفقرة السادسة للمرفق بشأن التنوع البیولوجي
إلى مرفق البیئة العالمیة تقریرا عن تقییم االحتیاجات للفترة یحیل 

ره السادسة للمرفق للنظر من جانب المرفق لكي یبین المرفق في تقری
الدوري لمؤتمر األطراف الكیفیة التي استجاب بھا خالل دورة التجدید 

 .لعملیات التقییم السابقة التي أجراھا مؤتمر األطراف

سیبلغ المرفق االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف نتائج 
التجدید فضال عن اجتماع الفریق العامل المفتوح العضویة 

بنتائج التجدید في وثیقة  المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة
 .معلومات

  إرشاد إضافي محدد لآللیة المالیة
 العالمیة لحفظ النباتات اإلستراتیجیة

، یحث األطراف ویدعو الحكومات األخرى، 10/17المقرر  إذ یستذكر
واآللیة المالیة، ومؤسسات التمویل إلى توفیر الدعم الكافي وحسن 

العالمیة لحفظ النباتات وخاصة  اتیجیةاإلسترالتوقیت والمستدام لتنفیذ 
للبلدان النامیة وعلى وجھ الخصوص البلدان األقل نموا، والدول النامیة 
الجزریة الصغیرة فضال عن األطراف التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة 

 .تحول وتلك البلدان التي تمثل مراكز للتنوع الجیني

بما یكفي الخامسة للمرفق شاملة  فترة التجدید إستراتیجیة
، وتتبع اإلستراتیجیةلمعالجة حفظ النباتات في إطار أھداف 

. الفقرة السادسة للمرفق نفس النھج في ھذا المجال إستراتیجیة
وسیواصل المرفق تمویل األنشطة في إطار مشروعات 

العالمیة لحفظ  اإلستراتیجیةالمرفق التي تحقق التقدم في تنفیذ 
صر أھداف المشروع التي تحقق النباتات عندما تدعم ھذه العنا

 .منافع بیئیة تتسق مع اختصاصات المرفق

 التنوع البیولوجي البحري والساحلي

األطراف ویدعو الحكومات واآللیة المالیة ومؤسسات التمویل،   یحث
حسب مقتضى الحال، لتوفیر الدعم الكافي وحسن التوقیت والمستدام 

یر ذلك من األنشطة ذات الصلة لتنفیذ عملیات التدریب وبناء القدرات وغ
بالمناطق البحریة المھمة من الناحیتین االیكولوجیة والبیولوجیة وخاصة 
للبلدان النامیة وعلى وجھ الخصوص البلدان األقل نموا والدول النامیة 
الجزریة الصغیرة واألطراف التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحول بما في 

حسب مقتضى الحال المجتمعات ذلك البلدان ذات النظم الصاعدة و
 .األصلیة والمحلیة

استراتیجیات الفقرتین الخامسة والسادسة للمرفق شاملتین بما 
یكفي بشأن إدارة المناطق المحمیة البحریة التي یمكن أن 

 .یدعمھا ھذا اإلرشاد

  المناطق المحمیة

نفیذ مرفق البیئة العالمیة ووكاالتھ المنفذة إلى تیسیر توافق وضع وت یدعو
مشروعات المناطق المحمیة مع اإلجراءات المحددة في خطط العمل 
الوطنیة لبرنامج العمل، مثل من خالل التحدید الواضح للصالت مع 

من أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي في وثائق  11عناصر الھدف 
المشروعات بغرض تیسیر الرصد واإلبالغ المنتظمین بشأن نتائج تلك 

من أھداف إیتشي  11مساھماتھا في تحقیق الھدف  المشروعات من حیث
للتنوع البیولوجي وغیره من األھداف ذات الصلة من جانب األطراف 
ولتعظیم مساھمة ھذه المشروعات في الخطة اإلستراتیجیة للتنوع 

  .2020-2011البیولوجي للفترة 

 

المشروعات المقدمة للتمویل في أنشطة دعم المرفق ترد في 
مشروعات التنوع البیولوجي  جمیعویطلب من  برنامج العمل

ومشروعات مجاالت التركیز المتعددة أن تبین بوضوح 
 .المساھمة التي یقدمھا كل مشروع ألھداف إیتشي
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 اإلجراء الذي اتخذه مرفق البیئة العالمیة )11/5المقرر (ن مؤتمر األطراف الثاني عشر اإلرشاد الصادر ع
 األنواع الغریبة الغازیة

من مرفق البیئة العالمیة وفقا الختصاصاتھ، ویدعو الجھات  یطلب
افي وحسن التوقیت للبلدان المانحة األخرى إلى تقدیم الدعم المالي الك

النامیة وعلى وجھ الخصوص أقل البلدان نموا، والدول النامیة الجزریة 
منھا والبلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة تحول بما في ذلك الصغیرة 

 .البلدان التي یمثل مراكز منشأ أو تنوع الموارد

 .یواصل المرفق االمتثال لھذا الطلب

 الدولیة واالتفاقیات والمبادرات األخرىالتعاون مع المنظمات 

من مرفق البیئة العالمیة ویدعو اآللیات المالیة األخرى إلى  یطلب
مواصلة تقدیم الدعم للمشروعات واألنشطة الرامیة إلى تحسین التآزر 

 .فیما بین االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف ذات الصلة

للتنوع البیولوجي  اإلستراتیجیةیوفر الطابع الشامل للخطة 
التنوع البیولوجي للفترة  وإستراتیجیة، 2020-2011للفترة 

السادسة للمرفق فرصة واسعة للمشروعات القطریة التوجھ 
لالستفادة من التآزر فیما بین االتفاقات البیئیة المتعددة 

 .األطراف وتحقیق تقدم في األھداف المشتركة
 لمنافعبروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم ا

البیئة العالمیة بإتاحة األموال الالزمة لألنشطة الرامیة إلى  مرفقیوصي 
دعم الحصول وتقاسم المنافع، وإنفاذ وتنفیذ بروتوكول ناغویا في وقت 

البیولوجي،  مبكر لتنفیذ الھدف الثالث من االتفاقیة المتعلقة بالتنوع
تنظر بعنایة  ویوصي كذلك جھات االتصال العاملة التابعة للمرفق بأن

في االحتیاجات الملحة لتمویل األنشطة ذات الصلة بالحصول وتقاسم 
المنافع وبروتوكول ناغویا لدى التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنیین 

 .نظام التخصیص الشفافبشأن توزیع اعتمادات 

بأن یواصل مرفق البیئة العالمیة توفیر التمویل، كأولویة،  یوصي كذلك
لألطراف التي تھدف إلى سرعة التصدیق واإلنفاذ المبكر للدعم التقني 

 .لبروتوكول ناغویا وتنفیذه على المستوى الوطني

المرفق أن ینظر في تمویل مشروعات صندوق تنفیذ  ویطلب من
برتوكول ناغویا لضمان أن یدعم الصندوق بصورة محددة األنشطة ذات 

م في الحصول على الصلة بالتصدیق المبكر وبناء القدرات، وأن یستخد
الموارد الجینیة واستخدامھا فقط لدى الموافقة على ھذه األنشطة من 
جانب السلطات الحكومیة المسؤولة والموافقة علیھا من جانب جھة 

 .االتصال العاملة الثانیة للمرفق

مواصلة إدارة صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا حتى  المرفقویطلب من 
رة الخامسة موارد الملتزم بھا حتى نھایة الفقالالوقت الذي یتم فیھ إنفاق 

للمرفق، واإلبالغ عن حالة األموال لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر 
 .األطراف في االتفاقیة الذي سیقرر مستقبل الصندوق

سیقدم المرفق تقریرا كامال لالجتماع الثاني عشر لمؤتمر 
ن وبإیجاز فإ. األطراف بشأن دعم تنفیذ بروتوكول ناغویا
 ةالخامس الفقرةالصندوق االستئماني للمرفق قدم الدعم، خالل 

 7للمرفق، للتصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه من خالل 
بلدا لإلنفاذ  50(مشروعات قطریة ومشروعین عالمیین 

واستثمر المرفق مبلغ ) بلدا للتصدیق 25المبكر للبروتوكول و
ن دوالر ملیو 64وحقق مبلغ  ملیون دوالر أمریكي 29

 ..أمریكي من التمویل المشترك
 

وتستجیب إستراتیجیة التنوع البیولوجى لفترة التجدید السادسة 
للمرفقلإلرشاد المقدم من مؤتمر األطراف للمرفق بشأن 

بروتوكول ناغویا بشأن  األولویات البرامجیة لدعم تنفیذ
 الحصول وتقاسم المنافع

مشروعا  11م لعدد وقدم صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا الدع
 29.9ملیون دوالر أمریكي وتحقیق  12.6بما مجموعھ 

 8ویشمل ذلك . ملیون دوالر أمریكي في شكل تمویل مشترك
مشروعات قطریة ومشروع عالمي ومشروعین إقلیمیین 

التصدیق على  لدعم) المحیط الھادئ وأفریقیا الوسطى(
وفي حین أن جمیع المشروعات سوف . بروتوكول ناغویا

تدعم التصدیق في بعض التدابیر، فإن المشروع العالمي 
والمشروعین اإلقلیمیین تركز فقط على اإلسراع بوتیرة 

وسوف یقدم المرفق تقریرا كامال لالجتماع . التصدیق المبكر
 .الثاني عشر لمؤتمر األطراف

الرصد التقدم في تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
 وأھداف إیتشي للتنوع البیولوجي 2011-2020

البیئة العالمیة، والجھات المانحة والمنظمات  األطراف ومرفق یدعو
الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة، ومنظمات المجتمعات األصلیة 
والمحلیة إلى أن تنظر في توفیر الدعم التقني والموارد المالیة للبرامج 

األصلیة والمحلیة بشأن المعارف التعاونیة ذات الصلة بعمل المجتمعات 
 11/3المستدام الوارد في المرفق  التقلیدیة واالستخدام العرفي

  .أخذ علما

ضمن جملة اللتین تطلبان،  10/10 من المقرر 6و 5الفقرتین  یستذكر
، من مرفق البیئة العالمیة ویدعو الجھات المانحة األخرى أمور

تقدیم الدعم  إلىوالثنائیة  والحكومات والوكاالت المتعددة األطراف
 المالي أیضا في الوقت المناسب، إلعداد التقاریر الوطنیة الخامسة

التنوع البیولوجي للفترة  إستراتیجیةوضعت اعتمادات في 
السادسة للمرفق لتقدیم الدعم للتقریر الوطني الخامس للبلدان 

 .من خالل التجنیب في جھة االتصال
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 اإلجراء الذي اتخذه مرفق البیئة العالمیة )11/5المقرر (ن مؤتمر األطراف الثاني عشر اإلرشاد الصادر ع
 رینإشراك أصحاب المصلحة اآلخ

المقرر من  7على دعوتھ  لمرفق البیئة العالمیة في الفقرة  یعید التأكید
للنظر في إنشاء صندوق استئماني للتعاون فیما بین بلدان  10/23

اإلستراتیجیة للتنوع البیولوجي الجنوب للتنوع البیولوجي لتنفیذ الخطة 
المساھمات الطوعیة ویرحب  إلىاستنادا  2020-2011للفترة 

  .اقشات الجاریة حول ھذه المسألةبالمن
 

 أخذ علما

 السالمة األحیائیة

إحالتھ اإلرشاد  11/5من المقرر  28واصل مؤتمر األطراف في الفقرة 
الوارد من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 .قرطاجنة للسالمة األحیائیة الوارد في التذییل الثاني بھذا المقرر

التنوع البیولوجي للفقرة  إستراتیجیةإلرشاد في إدراج ھذا ا
 .السادسة

 الفقرة السادسة للمرفق إستراتیجیةعناصر 

التنوع البیولوجي لدورة التجدید السادسة  إستراتیجیةإعداد  عن توجیھ
لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البیئة العالمیة، فإن إطار السنوات 

یق النتائج ألولویات البرامج الموجھ نحو تحق 2018-2014األربع 
 :یتكون من العناصر التالیة

-2011للتنوع البیولوجي  اإلستراتیجیةالخطة   )أ(
، بما في ذلك أھداف إیتشي للتنوع البیولوجي المذكورة فیھا 2020

  ؛)10/2المرفق بالمقرر (

لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  اإلستراتیجیةالخطة   )ب(
  ؛)BS-V/16المقرر ( 2020-2011األحیائیة للفترة 

اآللیة المالیة بشأن أولویات  إلىاإلرشاد الموجھ   )ج(
البرامج لدعم تنفیذ بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع الذي 
قدمھ االجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة لبروتوكول ناغویا، الوارد 

  في التذییل األول؛

م الوطني أي مؤشرات ذات صلة باالستخدا  )د(
  ؛اإلستراتیجیةوالعالمي لتقیم التقدم المحرز في تنفیذ الخطة 

المجموعة الحالیة من النواتج والنتائج ومؤشرات   )و(
  .األثر، وعملیات الرصد وأدوات التتبع المرتبطة بھا

السادسة  لفترة التجدیدالتنوع البیولوجي  إستراتیجیةتتضمن 
 .للمرفق ھذه العناصر
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 اإلجراء الذي اتخذه مرفق البیئة العالمیة )11/5المقرر (ن مؤتمر األطراف الثاني عشر اإلرشاد الصادر ع

 اإلضافیة ستراتیجیةاإلاالعتبارات 

التنوع البیولوجي في دورة التجدید السادسة  إستراتیجیةینبغي أن تأخذ 
لموارد مرفق البیئة العالمیة في الحسبان أن أھداف إیتشي للتنوع 
البیولوجي تقدم أساسا مرنا لألطراف یمكنھم تكییفھ، واألخذ في الحسبان 

ك في االستراتیجیات الظروف والقدرات الوطنیة المختلفة، بما في ذل
 .وخطط العمل الوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجي

التنوع البیولوجي في دورة التجدید السادسة  إستراتیجیةأن تأخذ  وینبغي
لموارد  مرفق البیئة العالمیة في الحسبان االتساق وأوجھ التآزر بین 

مل  البرامج واألولویات القطریة المحددة في االستراتیجیات وخطط الع
الوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجي، مع التركیز على ملء الثغرات ذات 

للتنوع البیولوجي  اإلستراتیجیةاألولویة األعلى المرتبطة بالخطة 
  .وأھداف إیتشي العشرین للتنوع البیولوجي فیھا 2011-2020

التنوع البیولوجي في دورة التجدید لموارد  إستراتیجیةوینبغي أن تشجع 
ة العالمیة على االتساق وأوجھ التآزر بین المجاالت المركزیة للتنوع البیئ

البیولوجي في مرفق البیئة العالمیة، وتدھور األراضي، والمیاه الدولیة، 
التخفیف من حدتھ والتكیف معھ، وفي سیاق البرامج  -وتغیر المناخ

 .واألولویات القطریة

أصحاب المصلحة البیئة العالمیة إشراك  وینبغي أن یواصل مرفق
التنوع  إستراتیجیةالرئیسین، بما فیھم أمانة االتفاقیة، في عملیة صیاغة 

 .البیولوجي في دورة التجدید السادسة لموارد مرفق البیئة العالمیة

طبقت االعتبارات اإلستراتیجیة اإلضافیة على وضع 
التنوع البیولوجي للفترة السادسة للمرفق وتشجع  إستراتیجیة

بوضوح التآزر فیما بین مجاالت التركیز في  تراتیجیةاإلسھذه 
المرفق وفي البرامج الرائدة للنھج المتكامل للفترة السادسة 

 .للمرفق
 

وقد شارك ممثلو أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 
ومنظمات المجتمع المدني في الفریق االستشاري التقني الذي 

  إستراتیجیةئة العالمیة بشأن قدم المشورة ألمانة مرفق البی
 .للمرفق فترة التجدید السادسة

وكان مجلس . معلومات مستكملة أخرى بشأن صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا أیضامرفق البیئة العالمیة  وقدم .5
ارة وعقب هذا المقرر، وافق مجلس اإلد 1 .2011شباط / فبرایر 18إدارة المرفق قد وافق على إنشاء هذا الصندوق في 

 2 .2011أیار / على الترتیبات التشغیلیة لهذا الصندوق االستئماني الجدید المتعدد األطراف خالل اجتماعه في مایو
الصندوق للتشجیع على اإلنفاذ المبكر والتنفیذ الفعال لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة  أنشئوقد 

 16وقد تلقى الصندوق حتى اآلن مساهمات بلغ مجموعها . اشئة عن استخدامهاوالتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الن
ملیون دوالر أمریكي وفرتها بسخاء حكومات الیابان، وفرنسا، وسویسرا، والمملكة المتحدة، وبدأ الصندوق عملیاته في 

األخیرة،  وخالل الثالث سنوات. 2011دیسمبر / كانون األول 13حیث قدمت أول منحة في  2011صیف عام 
ملیون  29.9، وتحقیق تمویل مشترك بمبلغ 3ملیون دوالر أمریكي 12.6مقترحا بمجموع  11وافقت أمانة الصندوق على 

وتشمل هذه المشروعات ثمانیة مشروعات قطریة . بلدا 51وقد أفادت هذه المشروعات ما مجموعه . دوالر أمریكي
، ومشروع عالمي، ولدعم التصدیق علي )جي، والغابون، وكینیا، وبنمابهوتان، وكولومبیا، وجزر كوك، وكوستاریكا، وفی(

ومشروعین إقلیمیین لدعم التصدیق على بروتوكول ناغویا، ومشروع ) حتى اآلن 21قدم الدعم لعدد (بروتوكول ناغویا 
لعدد اثني  لهادئافي أفریقیا الوسطى للدول األعضاء العشرة في لجنة الغابات ألفریقیا الوسطى، ومشروع في المحیط 

وتحقق المروعات القطریة دورا . الهادئعشر بلدا من البلدان األعضاء في أمانة برنامج البیئة اإلقلیمي للمحیط 
                                                   

جلس الصندوق االستئماني للتشجیع على اإلنفاذ المبكر لبروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع وتنفیذه الفعال، مقرر صدر بالبرید، م إنشاء 1
 .2011فبرایر / شباط 14إدارة مرفق البیئة العالمیة، 

 .2011أیار / مایو 26، في GEF/C.40/11/Rev.1اغویا القضایا المعلقة ذات الصلة بصندوق تنفیذ بروتوكول ن  2
 .ملیون دوالر أمریكي 14.5ملیون دوالر أمریكي رسوم وكالة عن ما مجموعھ  1.9زائدا   3



UNEP/CBD/WGRI/5/5 
Page 7 
 

 

عقد اتفاقات للحصول وتقاسم المنافع بین مستخدمي الموارد الجینیة وموردیها، وتحقیق تقدم في جدول أعمال : مزدوجا
ویجري وضع اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع باستخدام الموارد . وى الوطنيالحصول وتقاسم المنافع على المست

وتساعد المشروعات ). كینیا(ئات المتطرفة ونباتات البی) كولومبیا وكوستاریكا(، والنباتات الوعائیة )فیجي وبنما(البحریة 
أو تنفیذ أحكامه األساسیة، وقد صادق بعض منها /العالمیة واإلقلیمیة البلدان في التصدیق على بروتوكول ناغویا و

) نزیا وبنماومصر، وفیجي، وغینیا بیساو، ومیكرو بهوتان وبوركینا فاسو، وكوت دیفوار، (بالفعل على بروتوكول ناغویا 
 .یسهم بفعالیة في إنفاذ هذا البروتوكول الملزم قانونامما 

 المشروعات الممولة من صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا: 1الجدول 
PMIS البلد أو اإلقلیم الوكالة MSP 

أو  
FSP 

مرفق البیئة  تاریخلا العنوان
العالمیة 
بالدوالر 
 األمریكي

التمویل 
المشترك 
بالدوالر 
 األمریكي

المجموع 
ر بالدوال

 األمریكي

التشجیع على تطبیق بروتوكول ناغویا بشأن  MSP بنما الیوئندیبي 4780
الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع 

 الناشئة عن استخدامھا في بنما

12-13-11 1,000,000 3,422,000 4,422,000 

وضع وإنتاج الصبغات الطبیعیة في منطقة  MSP كولومبیا الیوئندیبي 5160
كو في كولومبیا الستخدامھا كغذاء وصناعات شو

مواد تجمیل والعنایة الشخصیة بمقتضى أحكام 
 بروتوكول ناغویا

9-28-12  980,000 1,516,500 2,496,500 

استكشاف المنتجات المعتمدة على الطبیعة وبناء  MSP فیحي الیوئندیبي 5170
القدرات لتطبیق بروتوكول ناغویا بشأن 

رد الجینیة وتقاسم المنافع الحصول على الموا
 الناشئة عن استخدامھا

10-2-12 970,000 2,370,000 3,340,000 

 عالمي الیونیب 5172

أنغوال،  أرمینیا، (
بوركینا فاسو، 

بیالروس،البوسنھ 
والھرسك، كوت 

جیبوتي، ,دیفوار، 
مصر، غینیا 

 بیساو، 
كازاخستان، 

یرغیزستان، ق
لیسوتو، ماالوي، 

 مونتانا، النیجر،
نیجیریا، 

سیرالیون، 
سوزیالند، توغو، 
 )أوغندا، زمبابوي

MSP  الدعم العالمي إلنفاذ بروتوكول ناغویا بشأن
الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع 

 الناشئة عن استخدامھا 

10-1-12 1,000,000 627,500 1,627,500 

كول ناغویا بشأن ذات صلة ببروتو أنشطةتنفیذ  FSP الغابون البنك الدولي 5264
الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم  المنافع 

 4المكون (الناشئة عن استخدامھا في الغابون 
بموجب مشروع اإلدارة المستدامة للنظم 

 )االیكولوجیة الحرجة في األراضي الرطبة

4-12-13 1,000,000 3,594,014 4,594,014 

استخدام بروتوكول ناغویا من التشجیع على  MSP كوستاریكا الیوئندیبي 5420
خالل تطویر المنتجات على الطبیعة وتقاسم 

 المنافع وحفظ التنوع البیولوجي

5-7-13 979,566 4,619,309 5,598,875 

تنفیذ بروتوكول ناغویا بشأن الحصول على  MSP بھوتان الیوئندیبي 5448
الموارد البیئیة وتقاسم المنافع الناشئة عن 

 اناستخدامھا في بھوت

8-28-13 1,000,000 2,000,000 3,000,000 
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PMIS البلد أو اإلقلیم الوكالة MSP 
أو  
FSP 

مرفق البیئة  تاریخلا العنوان
العالمیة 
بالدوالر 
 األمریكي

التمویل 
المشترك 
بالدوالر 
 األمریكي

المجموع 
ر بالدوال

 األمریكي

 أفریقیا -إقلیمي الیونیب 5454

بوروندي، (
جمھوریة أفریقیا 

الوسطى، الكونغو، 
الكامیرون، 

الغابون، غویانا، 
رواندا ساو تومي 
وبرنشیبي، تشاد، 

  )الكونغو

 

MSP  التصدیق على بروتوكول ناغویا وتنفیذه للبلدان
 في أفریقیا الوسطىاألعضاء في لجنة الغابات 

8-20-13 1,762,557 8,300,000 10,062,557 

تعزیز عملیة تنفیذ بروتوكول ناغویا بشأن  MSP جزر كوك الیوئندیبي 5613
الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع 

 الناشئة عن استخدامھا في جزر كوك

12-23-13 

 

970,000 1,499,535 2,469,535 

المحیط  -يإقلیم الیونیب 5634
 الھادئ

ماكرونزیا، (
كریباتي، جزر 
مارشال، نارو، 

نوي، بابوا غینیا 
الجدیدة باولو، 
جزر سلیمان، 
تونغو، توفالو 
  )فانوتو، سموا

 

MSP  لبلدان  وتنفیذهالتصدیق على بروتوكول ناغویا
 الھادئإقلیم المحیط 

12-11-13 1,980,000 290,000 2,270,000 

وضع صناعة التكنولوجیا الحیویة المكروبیة من  MSP كینیا الیونیب 5626
بحیرات الصودا في كینیا وإعماال لبروتوكول 

 ناغویا

12-5-13 1,000,000 1,751,845 2,751,845 

     TOTALS 12,642,123 29,990,703 42,632,826 

  11/5معلومات إضافیة عن المقرر  -ثانیا

  اآللیة المالیة إلىإرشاد 

 29المسؤول التنفیذي الرئیسي ورئیس مرفق البیئة العالمیة في  إلى 11/5یذي المقرر األمین التنف أحال .6
، وكرر الرسائل الواردة من االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف من خالل بیاناته 2012أكتوبر / تشرین األول

كما عقد اجتماع على الویب . العالمیة المقدمة لالجتماعین الثالث واألربعین والرابع واألربعین لمجلس إدارة مرفق البیئة
مشترك بین االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ومرفق البیئة العالمیة بشأن اآللیة المالیة وأهداف إیتشي للتنوع 

 .خالل یوم البیئة العالمي 2013یونیو / حزیران 5في  2020البیولوجي لعام 

اتجاهات البرمجة للفترة : حد كبیر عن طرق الوثائق التالیة إلىوقد وصلت استجابات مرفق البیئة العالمیة  .7
، )GEF/R.6/19(، وتحدید الوضع االستراتیجي لمرفق البیئة العالمیة )GEF/R.6/20/Rev.01(السادسة للمرفق 

امل ، واستجابة اإلدارة للدراسة الخامسة عن األداء الش)GEF/R.6/21(والتوصیات السیاساتیة للفترة السادسة للمرفق 
حت أمانة المرفق هذه الوثائق الرسمیة من مذكرة التفاهم، أتا 7للفقرة  ووفقا). GEF/R.6/18(لمرفق البیئة العالمیة 

 .ألمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وصدرت عندئذ في شكل وثائق معلومات لالجتماع الحالي
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 اإلبالغ

العالمیة بشأن التزامات اإلبالغ الدوري بموجب مذكرة التفاهم  وكانت األمانة على اتصال وثیق بمرفق البیئة .8
من المقرر  2بین مؤتمر األطراف في االتفاقیة ومجلس إدارة مرفق البیئة العالمیة فضال عن الطلب الوارد في الفقرة 

مرفق واجتماعه لل فترة التجدید السادسة  إستراتیجیةبشأن إبالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر عن  11/5
 .اإلضافیة لإلطار اإلستراتیجیةالثالث عشر بشأن التنفیذ وكیفیة استجابته للعناصر المختلفة ومكوناتها واالعتبارات 

 الرصد والتقییم

األمین التنفیذي أن یتیح لألطراف تقریر االستعراض  إلى 11/5من المقرر  7طلب مؤتمر األطراف في الفقرة  .9
المالیة للنظر من جانب  الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة  الرابع لفعالیة اآللیة

ت اویتوافر تقریر االستعراض الرابع لفعالیة اآللیة المالیة في وثیقة معلوم. خالل اجتماعه الخامس
UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10 وترد التعلیقات ومشروع المقرر في الوثیقة ،UNEP/CBD/WGRI/5/5/Add.1. 

 تحدید االحتیاجات من التمویل

األطراف من البلدان المتقدمة وغیرها من  11/5من المقرر  14 إلى 8دعا مؤتمر األطراف في الفقرات  .10
وأحال . زیادة مساهماتها المالیة من خالل اآللیة المالیة أثناء فترة التجدید السادسة لمرفق البیئة العالمیة إلىالبلدان 

مرفق البیئة العالمیة التقریر المتعلق بتقییم االحتیاجات للفترة  إلىمن نفس المقرر  15اف في الفقرة مؤتمر األطر 
مؤتمر األطراف الكیفیة التي استجاب بها  إلىالسادسة للمرفق للنظر من جانب المرفق لكي یبین المرفق في تقریره 

 .فخالل دورة التجدید للتقییم السابق الذي أجراه مؤتمر األطرا

 20المسؤول التنفیذي الرئیسي، ورئیس مرفق البیئة العالمیة في  إلى 11/5وأحال األمین التنفیذي المقرر  .11
، وأعاد تكرار الرسائل الواردة من االجتماع  الحادي عشر لمؤتمر األطراف من خالل 2012تشرین األول / أكتوبر
 .ین لمجلس إدارة مرفق البیئة العالمیةاالجتماعین الثالث واألربعین والرابع واألربع إلىبیاناته 

 2014نیسان / أبریل 17و 16ومن المقرر عقد االجتماع الرابع للتجدید السادس لمرفق البیئة العالمیة یومي  .12
التجدید السادس للصندوق االستئماني  - موجز المفاوضات"وسوف تتضمن نتائج التجدید السادس في وثیقة بعنوان 

من مذكرة التفاهم، ستتاح الوثیقة الرسمیة للمرفق بواسطة أمانة المرفق ألمانة  7ووفقا للفقرة . "لمرفق البیئة العالمیة
 .االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وستصدر في شكل وثیقة معلومات لالجتماع الحالي

 التعاون فیما بین األمانات

تفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ومرفق البیئة منذ االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، واصلت أمانتا اال .13
العالمیة جهودهما لتعزیز التعاون فیما بین األمانتین استجابة لمختلف المقررات وجددت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع 

البیئة العالمیة قة باستراتیجیات مرفق لالبیولوجي موقعها على الویب بشأن اآللیة المالیة تحت العناوین الجدیدة المتع
وبرامجه ومشروعاته، ومساءلة المرفق، وفعالیة المرفق وتجدید أموال المرفق، واستضافت كذلك المحتجز المشترك بین 

. 2013حزیران / یونیو 5و 4یومي  2020المرفق واالتفاقیة بشأن اآللیة المالیة وأهداف إیتشي للتنوع البیولوجي لعام 
ذات الصلة من وكاالت المرفق  المشروعاتعلقة بالتنوع البیولوجي استعراض مقترحات وواصلت أمانة االتفاقیة المت
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وقدمت تعلیقاتها حسب مقتضى الحال وبما في ذلك من خالل المشاركة في المؤتمر اإللكتروني الجتماعات اللجنة 
وثیقة مجلس إدارة المرفق المعنونة ن وواصلت أمانة االتفاقیة توفیر المعلومات ع. التنفیذیة لعملیات مرفق البیئة العالمیة

ورصد استجابات مجلس إدارة المرفق للطلبات المقدمة من مؤتمر األطراف بما " العالقات مع االتفاقیات والمؤسسات"
في ذلك التحلیل الداخلي لحافظة مشروعات المرفق الجاریة والمشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المرفق وغیر ذلك 

للمرفق  فترة التجدید السادسة  إستراتیجیةشاركت أمانة االتفاقیة من خالل التفاعالت التقنیة في بلورة من االجتماعات و 
بشأن التنوع البیولوجي وتتوافر تعلیقات األمین التنفیذي على موقع الویب لالتفاقیة 

)financial/gef/guidance/https://www.cbd.int/.( 

 3و 2ونظر فریق االتصال المعني باالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، خالل اجتماع عقد یومي  .14
في العالقة بین أعضائه ومرفق البیئة العالمیة بما في ذلك بشأن كیفیة مساعدة البلدان في  2013أیلول / سبتمبر

عالمیة لتنفیذ المشروعات التي تستفید من أوضاع التآزر فیما بین االتفاقیات الحصول على تمویل من مرفق البیئة ال
وخالل اجتماع سابق،  4 .ذات الصلة بالتنوع البیولوجي مع االستمرار في االتساق مع اختصاصات مرفق البیئة العالمیة

الحصول على تمویل إضافي  أنه یمكن إلىأشار فریق االتصال المعني باالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي 
ألنشطة االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي بخالف االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي من مرفق البیئة العالمیة 

وأهداف إیتشي التابعة  2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة  اإلستراتیجیةفي حالة إسهام األنشطة في تحقیق الخطة 
لك على أن وضع نهج مشترك بواسطة االتفاقیات قد ییسر حصول البلدان على التمویل، و أنه یتعین لها، واتفقت كذ

 .مواصلة النقاش بشأن هذا النهج

وأكد اجتماع فریق االتصال المعني باالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، الذي نظم بتعاون وثیق مع  .15
ا من التمویل المقدم من المرفق والمشروعات ذات الصلة تسهم بالفعل في تنفیذ أن قدرا كبیر  5أمانة مرفق البیئة العالمیة،

االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي غیر االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وأكد أهمیة استخدام التآزر البرامجي 
بصورة أفضل على أموال المرفق لتلك  المحسن فیما بین االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي كوسیلة للحصول

 اإلستراتیجیةوفي هذا السیاق، أكد االجتماع من جدید أهمیة الخطة . االتفاقیات التي ال یمثل لها المرفق آلیة مالیة
وأهداف إیتشي المتصلة بها باعتبارها أطارا عالمیا ونقطة بدایة لالستفادة من  2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 

قد اعتمدت خالل االجتماع العاشر لمؤتمر  اإلستراتیجیةأن الخطة  إلىوقد أشیر . مع االتفاقیات المعنیة التآزر
األطراف في االتفاقیة باعتباره إطارا حصریا یصلح لجمیع االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، وقد اعترف 

طراف أو قرارات األجهزة الریاسیة لالتفاقیات األخرى بهذا الشكل في مختلف مقررات مؤتمر األ اإلستراتیجیةبالخطة 
 .ذات الصلة بالتنوع البیولوجي

عالقة وثیقة  في إقامة 6تنوع البیولوجي، كعنصر هاملمعني باالتفاقیات ذات الصلة بالوأشار فریق االتصال ا .16
توصیات ذات الصلة التي تصدر ال مع مرفق البیئة العلمیة، إّال أنه سیكون من المفید لوضع ترتیبات تمكن من إبالغ

                                                   
http://www.cbd.int/cooperation/doc/blg-: التقریر الكامل الجتماع فریق االتصال المعني باالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي على یتوافر 4 

en.pdf-09-09-2013. 
بأن أمانة "، 2011تشرین الثاني / نوفمبر 11-8ومن ثم االستجابة أیضا لموافقة مجلس إدارة المرفق خالل اجتماع الحادي واألربعین المنعقد في الفترة   5

المتعلقة بالتنوع البیولوجي لتیسیر التنسیق بین أولیاتھما الحتمال  االتفاقیةظم اجتماعا لالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي مع أمانة المرفق سوف تن
 ".البرمجة للفترة السادسة للمرفق إستراتیجیةإدراجھا في 

مجال التركیز للتنوع البیولوجي،  إستراتیجیةفق مع التركیز على مشروع ة للمرسنظر االجتماع أیضا في مشروع االتجاھات البرامجیة للفترة الساد  6
للتنوع  اإلستراتیجیةوحدد الفرص المالئمة لتشجیع التنسیق على مستوى البلدان فیما بین االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، في سیاق الخطة 

ة للتنوع البیولوجي لتحقیق التنفیذ التآزري واألھلیة لتمویل المرفق لألنشطة التي ستدعم وخطط العمل الوطنی اإلستراتیجیةالبیولوجي وعملیة مراجعة 
 .التنفیذ المتكامل لجمیع االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي في بلد معین
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واتفق االجتماع على أن . عن االتفاقیات األخرى ذات الصلة بالتنوع البیولوجي للمرفق بطریقة حسنة التنسیق والفعالیة
یقترح ترتیبا یتألف من العناصر التالیة للنظر من جانب الفریق العامل المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة خالل اجتماع 

 :ؤتمر األطراف خالل اجتماع الثاني عشرالخامس، وم

یدعو مؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي األجهزة الرئاسیة في االتفاقیات األخرى   )أ (
أن تقدم، حسب مقتضى الحال، أي مشورة تتعلق بالمرفق والتي تتصل ) 1( إلىذات الصلة بالتنوع البیولوجي 

 إلىأن تطلب من أمانة كل منها إحالة هذه المشورة ) 2(مرفق البیئة العالمیة وباختصاص كل منها واختصاصات 
 األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛

األمین التنفیذي لهذه االتفاقیة أن  إلىیطلب مؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي   )ب (
الوثائق السابقة على الدورة إلدراجها كبند مالئم في جدول األعمال للنظر من جانب  یدرج هذه المشورة، لدى تلقیها، في

 .مؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 بروتوكول ناغویا بشأن الحصول وتقاسم المنافع

أنظر القسم (ل ناغویا قدم مرفق البیئة العالمیة معلومات مستكملة عن أنشطته المتعلقة بصندوق تنفیذ بروتوكو  .17
وقدمت أمانة المرفق معلومات مستكملة دوریة عن صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا من خالل وثیقة ) األول أعاله

من مذكرة التفاهم، سوف تتاح الوثائق الرسمیة  7ووفقا للفقرة . المعلومات الخاصة بها المقدمة لمجلس إدارة المرفق
مانة االتفاقیة وسوف تصدر أحدث وثیقة معلومات عن صندوق تنفیذ بروتوكول ناغویا للمرفق بواسطة أمانة المرفق أل

 .في شكل وثیقة معلومات لالجتماع الحالي

 بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة

اإلرشاد الذي تلقاه من مؤتمر األطراف العامل  11/5من المقرر  28أحال مؤتمر األطراف في الفقرة  .18
األمین  إلىاآللیة المالیة، وطلب المقرر كذلك  إلىبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحیائیة  كاجتماع لألطراف في

 2012تشرین الثاني / التنفیذي أن یواصل االتصال مع أمانة المرفق قبل اجتماع مجلس إدارة المرفق في نوفمبر
بال وأحال األمین . غ األطراف في البروتوكول بنتائجلمناقشة إمكانیة فتح نافذة للدعم المالي الخاص لتنفیذ البروتوكول وإ

. 2012تشرین األول / أكتوبر 29المسؤول التنفیذي الرئیسي، ورئیس مرفق البیئة العالمیة في  إلىالتنفیذي هذا المقرر 
رة لمجلس إدا تشرین الثاني/ لمؤتمر األطراف واجتماع نوفمبر تشرین األول/ ونظرا لضیق الوقت بین اجتماع أكتوبر

وواصلت . تشرین الثاني لمجلس إدارة المرفق/ المرفق، لم تجر أیة مناقشات بشأن هذه المسألة خالل اجتماع نوفمبر
واالتفاقیة مناقشة المسألة خالل المحتجز المشترك بین المرفق واالتفاقیة بشأن اآللیة المالیة، وأهداف  أمانتا المرفق

 .2013حزیران / یونیو 5و 4عقد یومي الذي  2020إیتشي للتنوع البیولوجي لعام 

  التوصیات -ثالثا

 إلىوعلى ذلك یدعى االجتماع الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة  .19
استعراض المعلومات المستكملة المقدمة في هذه المذكرة وما یتصل بها من معلومات ذات صلة قدمها مرفق البیئة 

فوفقا لمذكرة التفاهم، كانت اآللیة المالیة بندا دائما . عدة عوامل إلىإّال أنه لم تعد أیة توصیات شاملة بالنظر العالمیة 
في جدول أعمال االجتماعات الدوریة لمؤتمر األطراف، وسوف یتاح التقریر الرسمي لمرفق البیئة العالمیة لالجتماع 
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یضا بأن معظم وثائق المعلومات المقدمة من مرفق البیئة العالمیة لم وتجدر المالحظة أ. الثاني عشر لمؤتمر األطراف
تكن صیغتها النهائیة قد وضعت لدى تقدیم هذه المذكرة، وسوف یتاح نسخها النهائیة لالجتماع الخامس للفریق العامل 

 .المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة

مشار إلیه لفریق االتصال المعني باالتفاقیات ذات الصلة بالتنوع نتائج االجتماع ال إلىغیر أنه استنادا  .20
، قد یرغب الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفذ 2013أیلول / سبتمبر 3و 2البیولوجي یومي 

 :في مقرر بشأن اآللیة المالیة إلدراجها االتفاقیة في أن ینظر في العناصر التالیة

 إن مؤتمر األطراف

تمثل إطارا مرنا مفیدا  2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة  اإلستراتیجیةأن الخطة  ذ یستذكرإ
ذ یرحب ،یتصل بجمیع االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي في  اإلستراتیجیةباالعتراف الذي منح للخطة  وإ

  متعلقة بالتنوع البیولوجي؛المقررات أو القرارات الصادرة عن األجهزة الرئاسیة لالتفاقیات األخرى ال

ذ یسلم بأن التمویل المقدم من اآللیة المالیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي یسهم بالفعل في  وإ
  االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛ بخالفتنفیذ االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي 

ذ یدرك ین االتفاقیات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي في سیاق أهمیة تعزیز التآزر البرامجي فیما ب وإ
للتنوع البیولوجي  اإلستراتیجیةاالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة المنقحة بشأن التنوع البیولوجي، والخطة 

مجال التركیز  إستراتیجیةالسادسة للمرفق بما في ذلك  التجدید ، واتجاهات البرمجة لفترة2020- 2011للفترة 
ق بالتنوع البیولوجي في تحقیق االستخدام الفعال للموارد المالیة والتنفیذ الفعال ألهداف إیتشي للتنوع المتعل

  .البیولوجي

  :إلىیدعو األجهزة الرئاسیة لالتفاقیات األخرى ذات الصلة بالتنوع البیولوجي   - 1

عناصر مشورة، حسب مقتضى الحال، بشأن تمویل األنشطة في إطار  أن تقدم  )أ(
المرفق من  إلىتصاصات كل منها واالختصاصات المتعلقة بمرفق البیئة العالمیة التي قد یمكن إحالتها اخ

  خالل مؤتمر األطراف في االتفاقیة؛

 إلىهذه المشورة  فى الوقت المناسبمن أمانات كل منها أن تحیل  أن تطلب  )ب(
  األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي؛

األمین التنفیذي لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي أن یدرج أي مشورة یتلقاها  إلى تطلب أن  - 2
وفقا للفقرة السابعة في الوثائق الخاصة بالبند ذي الصلة في جدول األعمال للنظر من جانب مؤتمر األطراف 

  .في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي في اجتماعه القادم

----- 


