
 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثاني االجتماع

 8132 يوليه/تموز 31-9مونتلاير، كندا، 
 *من جدول األعمال المؤقت 17البند 

   
 الصندوق االستئماني لتيسير مشاركة األطراف في عملية االتفاقية: تخصيص

مكانيات مشاركة القطاع الخاص    الموارد وا 

 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة

لتقديمه إلى المدير التنفيذي ( إلى األمين التنفيذي أن يعد تقريرًا، 01)الفقرة  31/18طلب مؤتمر األطراف في مقرره  -3
لفرعية للتنفيذ بهدف اتخاذ ، ولنظر الهيئة ا1، الفقرة 8/32لقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وفقاً 

 :ما يلي قرار ممكن في االجتماعات القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها بشأن

 ؛عبر فترات السنتين األربع الماضية BZ الطوعي االستئماني صندوقالحالة المساهمات في  )أ(
 والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلً  اً ، والسيما أقل البلدان نمو األطراف مشاركة البلدان الناميةمستوى  )ب(

من فترات السنتين هذه  فترة عن األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوليها في كل
، والدول نمواً ، وأقل البلدان األطراف البلدان الناميةو وتأثيرات العجوزات في المساهمات على حضور جميع األطراف المؤهلة 

 الية، على نحو منفرد؛قواألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انت ،الجزرية الصغيرة النامية
الممكنة على التشغيل الفعال الجتماعات األطراف في االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك التداعيات  )ج(

 ؛االجتماعات المفتوحة العضوية المنعقدة بين الدورات

استكشاف إمكانية المشاركة على نحو رسمي مع (، 13)الفقرة  نفسه في المقرر، إلى األمين التنفيذي أيضاً  ُطلبو  -8
تطوير الوسائل لضمان  مواصلة لمشاركة البلدان النامية، من أجل BZ الطوعي االستئماني صندوقالالقطاع الخاص في دعم 

من االتفاق العالمي لألمم المتحدة، وذلك لنظر الهيئة  31ا للمبدأ شفافية مساهمات القطاع الخاص وتجنب ظهور التأثير، وفق
 .الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني واتخاذ قرار في االجتماعات القادمة لألطراف في االتفاقية وبروتوكوليها

من هذه  قضية األول والثاني والثالث والرابع من هذه الوثيقة كل فروعال ، في المقابل،، تتناولين الطلبينواستجابة لهذ -1
السابع مشروع توصية كي تنظر فيه  فرعيتضمن ال في حيناالستنتاجات العامة  كذلك بعضالسادس  فرعيقدم الو القضايا. 

 .الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني
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 BZ الطوعي االستئماني الصندوق - أوالا 
 معلومات أساسية -ألف 

( لتيسير BZ) الطوعي ، الصندوق االستئماني1/80مقرره  من 5الفقرة  ، أنشأ مؤتمر األطراف، في3993في عام  -0
البلدان النامية، وال سيما أقلها نموًا،  أن تتمكنفي ضمان  BZصندوق اليتمثل هدف و مشاركة األطراف في عملية االتفاقية. 

تحسين شرعية قرارات في كاملة وفعالة في عملية التفاوض و بصورة وكذلك البلدان الجزرية الصغيرة النامية، من المشاركة 
من  ،لمة األحيائية، أنشأ مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للس8110في عام و  االتفاقية.

( لبروتوكول السلمة األحيائية. ومع (BI) صندوقًا مماثًل )الصندوق االستئماني الطوعي الخاص ،3/31-س.أخلل المقرر 
، بناًء على طلب من مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 8130في عام  قرر مؤتمر األطراففقد  ذلك،

(. وقرر مؤتمر 38/18المقرر من  80الفقرة ) يناالستئماني دوقين(، دمج الصنVII/7-BSقرطاجنة للسلمة األحيائية )المقرر 
 ذات الصلةلتيسير مشاركة األطراف في االجتماعات  انالمدمج الصندوقان االستئمانيان يتاح أيضاً األطراف كذلك أن 
 .(38/18المقرر من  85الفقرة ببروتوكول ناغويا )

 هذا تستخدم األمانةو . BZللصندوق االستئماني  اللزم التمويلالبلدان المتقدمة األطراف على أساس طوعي  وتوفر -5
وبدالت إقامة يومية لتمكينهم من المشاركة في اجتماعات  سفر جويةبتذاكر  ةلتزويد ممثلي األطراف المؤهل بعد ذلك التمويل

بيولوجي، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة التنوع الب المتعلقة تفاقيةاالمؤتمر األطراف في 
ومؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية  ،للسلمة األحيائية

ممثلي األطراف دعم مشاركة ل موارد الصندوق أيضاً  تستخدمو والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. 
 .لين والهيئات المرتبطة بهذه الصكوكلتفاقية والبروتوكو للهيئات الفرعية التي تعقدها افي االجتماعات ذات الصلة  المؤهلة

. BZ لتخصيص التمويل من الصندوق االستئماني إجراءً  (،13)الفقرة  9/10في المقرر  ،اعتمد مؤتمر األطرافو  -3
بعد ذلك إلى ضمان التمثيل يهدف و  ،ويتطلب هذا اإلجراء إعطاء األولوية ألقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية

غراض تحليلية، البلدان في ثلث فئات تصنف األمم المتحدة، ألو المؤهلة.  األطراف الجغرافي الكافي لجميع البلدان النامية
تنقسم فئة و . النمو البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان ذات االقتصادات المتقدمة هي عامة

 وُتصّنف. األخرى اميةالبلدان النو البلدان النامية إلى ثلث فئات فرعية هي: أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية 
وتستعرض هذه . نميتهالمستوى ت وفقاً البلدان  للمجلس االقتصادي واالجتماعـي لألمم المتحدةالسياسات اإلنمائية التابعة لجنة 
ضمن طرفًا  351 اندرج، 8133إلى عام  8119من عام الممتدة خلل الفترة و دورًيا.  تحّدثهو  بلد من البلدانتصنيف اللجنة 
مؤهلة للحصول على تمويل من  بالتالي أطرافاً  ، وكانتيةالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالفئات 

 .BZالصندوق االستئماني 

على سبيل المثال، و ألمم المتحدة معايير مماثلة للتمويل وتحديد األولويات. ل تابعة أخرى اتفاقيات وعملياتتعتمد و  -7
قل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من أل األولويةمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية األمنح ت

 1.عتبة الدخل التي يقل دخلها عنو  يةالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

 المساهماتحالة  - باء

فترات السنتين  من تأتيةالم في المعلومات ُينظر في هذه الوثيقة، 31/18للوالية المنصوص عليها في المقرر  وفقاً  -2
 :ما يلي بما في ذلك ،اجتماعاً  18في هذه الفترة  قدوقد عُ  (.8133إلى  8119من ) األربع الماضية

 ؛أربعة اجتماعات لمؤتمر األطراف )أ(
                                                                 

1 " Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process( ويمكن 0202تشرين األول/أكتوبر  20"، مذكرة معلومات أساسية أعدتها األمانة ،)
november-conference-change-climate-meetings/conferences/un-and-https://unfccc.int/es/process-االطلع عليها على الموقع التالي: 

-the-of-transparency-and-efficiency-the-increase-to-sway-on-workshop-events/technical-schedules/mandated-and-2017/events
process-budget 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-03/full/cop-03-dec-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-01/full/mop-01-dec-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/mop-07/mop-07-dec-07-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-32-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-34-ar.pdf
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/events-and-schedules/mandated-events/technical-workshop-on-ways-to-increase-the-efficiency-and-transparency-of-the-budget-process
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/events-and-schedules/mandated-events/technical-workshop-on-ways-to-increase-the-efficiency-and-transparency-of-the-budget-process
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/events-and-schedules/mandated-events/technical-workshop-on-ways-to-increase-the-efficiency-and-transparency-of-the-budget-process
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/events-and-schedules/mandated-events/technical-workshop-on-ways-to-increase-the-efficiency-and-transparency-of-the-budget-process
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/conferences/un-climate-change-conference-november-2017/events-and-schedules/mandated-events/technical-workshop-on-ways-to-increase-the-efficiency-and-transparency-of-the-budget-process
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 ؛األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسلمة األحيائيةأربعة اجتماعات لمؤتمر  )ب(
اجتماعان لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد  )ج(

 ؛الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها
 ؛العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورةية سبعة اجتماعات للهيئة الفرع )د(
 ؛التنفيذ استعراضثلثة اجتماعات للفريق العامل المعني ب )ه(

 ؛اجتماع واحد للهيئة الفرعية للتنفيذ (و)
 ؛)ي(2أربعة اجتماعات للفريق العامل المعني بالمادة  (ز)
 ؛وتقاسم المنافع أربعة اجتماعات للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للحصول (ح)
 .ثلثة اجتماعات للجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا (ط)

بين عامي ما  الممتدة في الفترة BZفي الصندوق االستئماني  جهة مانحة وأودعت 33من  ةمساهم 98 وقد وردت -9
. لكل فترة سنتين في المتوسط دوالر مليون 8 ورد مبلغ قدره، 8133و 8119بين عامي ما الممتدة  . وفي الفترة8133و 8119

 التي عقدت خلل هذه الفترة. ومع ذلك، 18لكل اجتماع من االجتماعات الـ في المتوسط دوالر 851 111 مقدارذلك ويعادل 
 وصلت. و تفاوتًا على مر الزمن BZالمساهمة في الصندوق االستئماني  ياتمستو  تفقد شهد ومثلما هو مبين في الشكل أدناه،

في  وعقدت جهات مانحة. 31من  وقد وردت، 8131-8119مليون دوالر في الفترة  1,3مبلغ ذروتها عند  إلى المساهمات
 111 بلغ مقدارهاو  BZ، انخفض عدد المساهمات المقدمة إلى الصندوق االستئماني حيناجتماعات. ومنذ ذلك ال 9تلك الفترة 

أدنى  هذا المبلغاجتماعات. ويمثل  7عقد  التي تسنى خللها 8133-8135جهات مانحة خلل الفترة  2قدمتها دوالر  710
 .(3)انظر الشكل  3993للمساهمة في الصندوق منذ إنشائه في عام  ىمستو 

 

 

 6112-1991لفترة خالل ا BZاالتجاه في المساهمات في الصندوق االستئماني  -1الشكل 

 
 االتفاقية وبروتوكوليها في اجتماعاتاألطراف  مستوى مشاركة الدول النامية - ثانياا 

والهيئات الفرعية يها عدد المندوبين من البلدان النامية األطراف المشاركة في اجتماعات االتفاقية وبروتوكول فاوتت -31
 تستفيد أطراف أخرىلمشاركتها في حين  BZتعتمد بعض األطراف على الصندوق االستئماني و . مع مرور الزمن المرتبطة بها
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 شكل كاملب اقنوات تمويل أخرى، مثل تمويل المشاريع، لدعم مشاركته عن طريقمن مصادر تمويل محلية و/أو تمويل مقدم 
 .الصندوق االستئماني عن طريقأو الستكمال التمويل المقدم 

 BZعدد األطراف والمشاركين الذين يمكن أن تدعمهم األمانة باألموال المقدمة من الصندوق االستئماني  ويتوقف -33
 اليفوتك ،لبلد الذي يعقد فيه االجتماع، ومدة االجتماعفي االيومي  بدل اإلقامةعلى المساهمات التي تتلقاها األمانة، ومعدل 

 .تي تعذر انعقادهاالمقارنة مباشرة بين االجتماعات  بإجراء وسمح بين االجتماعات ا. وقد تباين كل هذالسفر جواً 

 كيلألمانة  اللزم ما يكفي من التمويلخلل فترات السنتين األربع الماضية، ، BZلم يتلق الصندوق االستئماني و  -38
الفترة قيد التي عقدت خلل  18من االجتماعات الـ اجتماع تتمكن من دعم جميع األطراف المؤهلة للمشاركة في أي

، 9/10المبين في المقرر و  BZصندوق البتخصيص التمويل من  متعلق، وعمًل باإلجراء الساساالستعراض. وعلى هذا األ
على أساس قاعدة األولوية  والدول الجزرية الصغيرة الناميةعلى سبيل األولوية ألقل البلدان نموًا  واردةخصصت المساهمات ال

 .للبلدان النامية األخرى والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية متبق أي فائض بعدئذ خصصو . باألسبقية

 عن طريقاألموال المقدمة  باستخدام، لكل بلد مؤهلاألمانة  توفرلألطراف الممولة،  اللزمة المرونة إتاحةمن أجل و  -31
ُيترك و مدة االجتماع.  يلةوما يعادل بدل إقامة يومي ط سفر جوي مفتوحة للعودة، ما يعادل تذكرة BZالصندوق االستئماني 

في حالة اجتماعات مؤتمر فعلى سبيل المثال، و األموال.  هذه االستفادة من رغب بها فيي البت في الكيفية التي للطرفبعدها 
إرسال مشارك واحد ، اختارت بعض األطراف ليناألطراف واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكو 

بين بدل اإلقامة اليومي و  تذكرة الطيرانتوزيع  ت أطراف أخرىاختار يها في حين المتعلقة باالتفاقية وبروتوكول قضايالتغطية ال
 .متعددين مشاركين

 المشاركة - باء

من كين مشار  9 815االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، شارك  تسجيل اجتماعاتب الخاصة بياناتالوفقًا لقاعدة  -30
متوسط عدد المندوبين الذين يمثلون  بلغ. و ماضيةخلل فترات السنتين األربع ال التي عقدت جتماعاتاالالبلدان النامية في 

خلل كل فترة  من االجتماعات المعقودة في اجتماع يةالبلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
 8138-8133في الفترة مندوبًا  313إلى  8130-8131 الفترة فيمندوبًا  23المشاركة من  وتراوحت، باً مندو  95سنتين 

 الفترة فيمندوبًا  31تراوح عدد المندوبين الممولين من األطراف المؤهلة لكل اجتماع من و (. 3والجدول  8)انظر الشكل 
 .لكل اجتماع الً ممو  مندوباً  77العدد  هذا وسطيبلغ متو . 8138-8133 الفترة فيمندوبًا  23إلى  8131-8130

          
 ماضيةمشاركة المندوبين الذين يمثلون البلدان النامية األطراف في االجتماعات خالل فترات السنتين األربع ال - 6الشكل 
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من  اركينعدد المش مجموعكنسبة مئوية من  BZالصندوق االستئماني  عن طريقعدد المشاركين الممولين بلغ و  -01
هذه  فقد بلغتعلى سبيل المثال، و . زمنالنسبة مع مرور ال هذه غيرتفي المائة. ومع ذلك، فقد ت 02 األطراف البلدان النامية

تظهر علوة على ذلك، . و 0203-0201في المائة في الفترة  02، وبلغت 0200-0200 الفترة فيفي المائة  63 النسبة
تبلغ النسبة ، لدول الجزرية الصغيرة الناميةففي حالة ا على سبيل المثال،. و ن الناميةالبلدااختلفات واضحة لدى تصنيف 

األقل نموًا والبلدان التي تمر  في حالة البلدانتبلغ  في حينفي المائة  31 فترات السنتين األربعخلل في المتوسط  المئوية
النسبة صل هذه النامية األخرى، ت وفيما يتعلق بالبلدانفي المائة على التوالي.  22في المائة و 23اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

ي ف BZالصندوق االستئماني  عن طريقالتمويل المقدم  األهمية الخاصة التي يكتسيها ويشير ذلك إلى في المائة. 06إلى 
ضمان مشاركة ممثلي أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في اجتماعات 

 .ايهاالتفاقية وبروتوكول
 مشاركة ممثلي البلدان النامية األطراف - 1الجدول 

 المشاركون الممولون مجموع المشاركين الفئة فترة السنتين
الممولون المشاركون 

 مجموعمن  مئوية كنسبة
 المشاركين

0222-0202 

 في المائة 22 032 162 أقل البلدان نمواً 
 في المائة 30 021 081 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 في المائة 01 022 0 303 بلدان نامية أخرى
 في المائة 21 18 062 اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية

 في المائة 22 737 2 865 السنتينالمجموع لفترة 

0200-0200 

 في المائة 11 022 262 أقل البلدان نمواً 
 في المائة 20 036 003 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 في المائة 02 063 0 023 بلدان نامية أخرى
 في المائة 11 20 003 اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية

 في المائة 36 717 1 225 المجموع لفترة السنتين

0206-0202 

 في المائة 26 022 282 أقل البلدان نمواً 
 في المائة 22 021 023 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 في المائة 8 002 0 202 بلدان نامية أخرى
 في المائة 20 22 022 اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية

 في المائة 23 815 2 221 المجموع لفترة السنتين

0201-0203 

 في المائة 21 006 228 أقل البلدان نمواً 
 في المائة 12 031 088 الدول الجزرية الصغيرة النامية

 في المائة 2 062 0 102 بلدان نامية أخرى
 في المائة 22 30 068 اقتصادات تمر بمرحلة انتقالية
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 المشاركون الممولون مجموع المشاركين الفئة فترة السنتين
الممولون المشاركون 

 مجموعمن  مئوية كنسبة
 المشاركين

 في المائة 28 876 2 815 المجموع لفترة السنتين
 في المائة 25 2 881 2 278 المجموع لكل فترات السنتين األربع

 

ة وبروتوكوليها، بما جتماعات األطراف في االتفاقيال األداء الفعال التداعيات المحتملة على  –ثالثاا 
 بين الدورات نعقدةالعضوية الم ذلك االجتماعات المفتوحة في

 بين الدورات نعقدةالم مفتوحة العضويةالا وكذلك اجتماعاتها يهوبروتوكوللتنوع البيولوجي لمتعلقة باتفاقية ااالتعمل  -33
التي  لقراراتعدم القدرة على تيسير مشاركة جميع األطراف في االجتماعات بتقويض شرعية اويهدد على أساس توافق اآلراء. 

 المتخذةبتقويض شرعية التوصيات  يضاً أ يهددو . ينواجتماعات األطراف في البروتوكول ،يتخذها مؤتمر األطراف في االتفاقية
مؤتمر األطراف أو اجتماعات األطراف في أن يعيد  من احتماليزيد  وهو ماوالمقررات التي تعدها الهيئات الفرعية، 

. وعلوة على بمجملهايقلل من كفاءة العمليات  األمر الذي، فيها بالفعل تلك الهيئات ظرتنفتح القضايا التي  ينالبروتوكول
في  تهدد، فإن المشاركة المحدودة من ثمهيئة ثلثي عدد األطراف. و  ةتتخذها أيسلقرارات التي المطوب في االنصاب  يبلغك، ذل

 .نهاية المطاف إمكانية اتخاذ أي قرار

المرتبطة بها ا والهيئات الفرعية والهيئات يهمشاركة البلدان النامية األطراف في اجتماعات االتفاقية وبروتوكول - 6الجدول 
 2ماضيةخالل فترات السنتين األربع ال

 االجتماع فترة السنتين

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

لتلقي النامية( المؤهلة 
لحضور  الدعم

 3االجتماعات

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 
 4النامية( الممولة

 5على التمويل كاملً  تعتمد اعتماداً  التي األطراف

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

 النامية(

النسبة المئوية لألطراف 
)البلدان األقل نمواً 

والدول الجزرية الصغيرة 
 النامية(

0222-
0202 

للفريق االجتماع السادس 
 )ي(8العامل المعني بالمادة 

82 (21) 86 (21) 32 (20) 
في  26في المائة ) 23

 المائة(
للفريق االجتماع السابع 

لحصول با المعنيالعامل 
22 (22) 81 (62) 12 (66) 

في  86في المائة ) 36
 المائة(

                                                                 
فإنه لن يتمكن من المشاركة في  BZالصندوق االستئماني  عن طريق وفد أحد األطراف على تمويل في حالة عدم حصوليفترض هذا التقييم أنه   2

فيها  يشاركفي الحاالت التي و . عدم تمثيل هذا الطرفيعني  ذلكتماع، فإن الجفي االطرف  هذا مندوب واحد فقط من مشاركةفي حالة و االجتماع. 
األرقام الواردة  وتدلالطرف.  الذين يمولهم هذاعدد المشاركين ليقتصر على  طرفوفد ال يتقلصمن المفترض أن ف ،في االجتماع واحد مندوبأكثر من 
  أقل البلدان نموًا أو الدول الجزرية الصغيرة النامية. تمثلفرعية من األطراف المؤهلة التي المجموعة ال على بين قوسين

  .هذا العمود عدد البلدان النامية األطراف )البلدان األقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية( المشاركة في كل اجتماع بّيني  3

 BZول الجزرية الصغيرة النامية( التي تتلقى الدعم من الصندوق االستئماني األطراف )البلدان األقل نموًا والد هذا العمود عدد البلدان النامية بّيني  4

قد يجري تمويل أكثر من ممثل واحد للطرف حينما بعض الحاالت،  بيد أنه في. في معظم الحاالت التمويل لمندوب واحد ويوفرللمشاركة في االجتماع. 
  .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، على سبيل المثال الهيئة الفرعية مكتبمؤتمر األطراف أو  مكتب في عاملً  هأحد ممثلي يكون

المكونة من عضو وفود والنسبة المئوية لهذه األطراف ذات العدد األطراف )أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية(  هذان العمودان يبّين  5
في هذه الفئة  المندرجة األطراف  تمثلمصادر التمويل البديلة، المن و  BZويل من الصندوق االستئماني التم ظل غيابفي و تتلقى تمويلً.  واحد والتي

  .معّينفي اجتماع 
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 االجتماع فترة السنتين

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

لتلقي النامية( المؤهلة 
لحضور  الدعم

 3االجتماعات

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 
 4النامية( الممولة

 5على التمويل كاملً  تعتمد اعتماداً  التي األطراف

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

 النامية(

النسبة المئوية لألطراف 
)البلدان األقل نمواً 

والدول الجزرية الصغيرة 
 النامية(

 وتقاسم المنافع
للفريق االجتماع الثامن 

لحصول با المعنيالعامل 
 وتقاسم المنافع

26 (22) 86 (26) 32 (62) 
في  82في المائة ) 32

 المائة(

االجتماع العاشر لمؤتمر 
 األطراف

022 (21) 008 (20) 02 (1) 
في  06في المائة ) 02

 المائة(
االجتماع الخامس لمؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 قرطاجنة 

22 (60) 23 (08) 62 (03) 
في  10في المائة ) 62

 المائة(

االجتماع الرابع عشر للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
86 (63) 13 (61) 22 (08) 

في  28في المائة ) 28
 المائة(

للفريق االجتماع الثالث 
 استعراضالعامل المعني ب

 التنفيذ
22 (61) 13 (61) 21 (02) 

في  80في المائة ) 12
 المائة(

للفريق االجتماع التاسع 
لحصول با المعنيالعامل 

 وتقاسم المنافع
20 (60) 32 (60) 26 (02) 

في  21في المائة ) 30
 المائة(

االجتماع التاسع المستأنف 
 المعنيللفريق العامل 

 لحصول وتقاسم المنافعبا
20 (22) 81 (22) 32 (61) 

في  88في المائة ) 22
 المائة(

0200-
0200 

االجتماع الخامس عشر 
الفرعية للمشورة العلمية للهيئة 

 والتقنية والتكنولوجية
021 (22) 26 (22) 21 (62) 

في  81في المائة ) 20
 المائة(

للفريق االجتماع السابع 
 )ي(8العامل المعني بالمادة 

20 (62) 82 (62) 33 (66) 
في  81في المائة ) 26

 المائة(
للجنة االجتماع األول 

الحكومية الدولية لبروتوكول 
 ناغويا

20 (22) 20 (22) 32 (22) 
في  22في المائة ) 33

 المائة(

لمؤتمر  االجتماع السادس
األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 للسلمة األحيائية قرطاجنة

020 (66) 80 (60) 28 (06) 
في  22في المائة ) 28

 المائة(

االجتماع السادس عشر 
الفرعية للمشورة العلمية للهيئة 

020 (22) 83 (22) 22 (62) 
في  82في المائة ) 32

 المائة(
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 االجتماع فترة السنتين

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

لتلقي النامية( المؤهلة 
لحضور  الدعم

 3االجتماعات

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 
 4النامية( الممولة

 5على التمويل كاملً  تعتمد اعتماداً  التي األطراف

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

 النامية(

النسبة المئوية لألطراف 
)البلدان األقل نمواً 

والدول الجزرية الصغيرة 
 النامية(

 والتقنية والتكنولوجية
 حادي عشراالجتماع ال

 لمؤتمر األطراف
062 (22) 000 (20) 02 (2) 

في  03في المائة ) 02
 المائة(

للفريق العامل االجتماع الرابع 
 التنفيذ استعراضالمعني ب

20 (20) 80 (22) 38 (22) 
في  28في المائة ) 21

 المائة(
للجنة االجتماع الثاني 

الحكومية الدولية لبروتوكول 
 ناغويا

22 (20) 82 (22) 20 (62) 
في  22في المائة ) 23

 المائة(

0206-
0202 

االجتماع السابع عشر للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
88 (23) 28 (23) 12 (62) 

في  81في المائة ) 31
 المائة(

للفريق االجتماع الثامن 
 )ي(8العامل المعني بالمادة 

32 (68) 30 (68) 20 (62) 
في  22في المائة ) 12

 المائة(
لمؤتمر  ثاني عشراالجتماع ال

 األطراف
001 (32) 22 (13) 02 (03) 

في  01في المائة ) 01
 المائة(

لمؤتمر  جتماع السابعاال
األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 للسلمة األحيائية قرطاجنة

22 (26) 31 (68) 68 (02) 
في  36في المائة ) 22

 المائة(

لمؤتمر االجتماع األول 
األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 ناغويا

32 (02) 62 (08) 01 (00) 
في  68في المائة ) 00

 المائة(

االجتماع الثامن عشر للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
82 (28) 32 (22) 22 (62) 

في  22في المائة ) 16
 المائة(

للفريق االجتماع الخامس 
 استعراضالعامل المعني ب

 التنفيذ
21 (21) 13 (22) 20 (63) 

في  82في المائة ) 13
 المائة(

للجنة االجتماع الثالث 
الحكومية الدولية لبروتوكول 

 ناغويا
81 (23) 23 (23) 32 (22) 

في  82في المائة ) 20
 المائة(

0201-
0203 

االجتماع التاسع عشر للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
80 (22) 30 (22) 20 (62) 

في  81في المائة ) 10
 المائة(

في  88في المائة ) 12 (61) 26 (22) 30 (22) 22للفريق االجتماع التاسع 
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 االجتماع فترة السنتين

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

لتلقي النامية( المؤهلة 
لحضور  الدعم

 3االجتماعات

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 
 4النامية( الممولة

 5على التمويل كاملً  تعتمد اعتماداً  التي األطراف

عدد األطراف )أقل 
البلدان نمواً والدول 
الجزرية الصغيرة 

 النامية(

النسبة المئوية لألطراف 
)البلدان األقل نمواً 

والدول الجزرية الصغيرة 
 النامية(

 المائة( )ي(8العامل المعني بالمادة 
لمؤتمر  لثالث عشراالجتماع ا
 األطراف

066 (33) 028 (31) 62 (01) 
في  68في المائة ) 03

 المائة(
لمؤتمر  جتماع الثامناال

األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 للسلمة األحيائية قرطاجنة

001 (36) 028 (36) 28 (60) 
في  22في المائة ) 68

 المائة(

لمؤتمر االجتماع الثاني 
األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

 ناغويا

002 (30) 028 (30) 22 (08) 
في  21في المائة ) 62

 المائة(

االجتماع العشرون للهيئة 
الفرعية للمشورة العلمية 

 والتقنية والتكنولوجية
86 (23) 11 (26) 21 (68) 

في  86في المائة ) 12
 المائة(

لهيئة الفرعية االجتماع األول ل
 للتنفيذ

82 (22) 11 (26) 23 (68) 
في  80في المائة ) 11

 المائة(
 

 األطراف الناميةحيويًا لضمان مشاركة البلدان عامًل  BZالصندوق االستئماني  عن طريقكان التمويل المقدم قد و  -37
 في ظلو . ماضيةفترات السنتين األربع ال خللواألطراف ذات االقتصادات االنتقالية في اجتماعات االتفاقية وبروتوكوالتها 

، من االجتماعاتالبلدان المؤهلة على تأمين وسائل أخرى لدعم مشاركتها في اجتماع  عدم قدرةغياب هذا التمويل، وبافتراض 
 ع قيد النظراألرب السنتين فترات خلل االجتماعات في المشاركة األطراف النامية البلدان عددمتوسط  يشهدأن فقد كان ممكنًا 
للمشورة العلمية والتقنية بين الدورات )الهيئة الفرعية  نعقدةالمالجتماعات با فيما يتعلق(. و 8)انظر الجدول انخفاضًا كبيرًا 

كان فقد (، )ي(2والفريق العامل المعني بالمادة  المعني باستعراض التنفيذ/الهيئة الفرعية للتنفيذ،الفريق العامل و  والتكنولوجية،
كان و (. في المائة 73إلى  في المائة 02من ) في المائة 31 بحواليمشاركة األطراف المؤهلة أن تنخفض نسبة من الممكن 

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول و  من الممكن أن تنخفض المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف،
في  01و في المائة 81بحوالي  األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا ، ومؤتمرقرطاجنة للسلمة األحيائية

على التوالي. وسيكون لغياب هذا التمويل تأثير قوي بشكل خاص على مشاركة الدول الجزرية الصغيرة  في المائة 11و المائة
في المائة  91و 21الفرعية والهيئات المرتبطة بها، حيث يعتمد ما بين  االتفاقية في اجتماعات هيئات النامية وأقل البلدان نمواً 

 .BZ االستئمانيمن هذه البلدان على التمويل المقدم من الصندوق 

، في حالة كان من الممكن فقدتمويل، ال غيابوعلوة على ذلك، وبالنظر إلى نفس االفتراض المذكور أعله بشأن  -32
أن  مشارك واحد، وكان من الممكن مندوبطرفًا إضافيًا إلى  83إلى  33 أن تنخفض مشاركة اجتماعات مؤتمر األطراف،

للطابع المعقد الذي . ونظرًا اثنين مشاركين مندوبينطرفًا إلى  80و 30 ما بين أطراف أخرى يتراوح عددها تنخفض مشاركة
من شأن ذلك أن يهدد قدرة هذه األطراف على المشاركة بفعالية في المداوالت. ومن و اجتماعات مؤتمر األطراف،  تتسم به

 يمؤتمر بالتزامن مع انعقاد ت مؤتمر األطراف االتفاقية نحو عقد اجتماعا انتقالحجم الوفود مع  مسألة أن تزداد أهمية مرجحال
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على إخطار في رده عدد من األطراف،  الحظ فقد على سبيل المثال،و . ينكاجتماع لألطراف في البروتوكول يناألطراف العامل
لمؤتمر األطراف  جتماع الثامناالعقد مع  بالتزامن الثالث عشر لمؤتمر األطرافجتماع عقد اال تجربةراء بشأن اآل إبداء يطلب

لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع االجتماع الثاني و  للسلمة األحيائية العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة
 6.مناسب للوفودعلى ضمان حجم توقف أن المشاركة الفعالة في االجتماعات ت، لألطراف في بروتوكول ناغويا

 BZالقطاع الخاص في الصندوق االستئماني  مشاركة - رابعاا 

إمكانية المشاركة على نحو رسمي مع استكشاف  ،31/18من المقرر  13، في الفقرة األمين التنفيذي إلىُطلب  -39
 .تطوير الوسائل لضمان شفافية مساهمات القطاع الخاصو  BZالقطاع الخاص في دعم الصندوق االستئماني 

الخاص في دفع عجلة التنمية الذي يمكن أن يضطلع به القطاع في العديد من العمليات بالدور  اعُترفوقد  -81
منظومة األمم  ووضعت منظمات مختلفة، على نطاق 8111.7المستدامة ودعم األبعاد البيئية لخطة التنمية المستدامة لعام 

 :على ذلك ما يليمثلة ومن األع الخاص. بشأن كيفية إدارة العلقة مع القطا توجيهاتالمتحدة، سياسات و/أو 

المبادئ العالمية المتعلقة  تعزيزهو مبادرة طوعية تسعى إلى  تفاقاال -العالمي لألمم المتحدة  تفاقاال )أ(
بحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد من خلل المشاركة النشطة لمجتمع الشركات، بالتعاون مع المجتمع المدني 

 9؛يحدد الميثاق عشرة مبادئ يوافق األعضاء على دمجها في عملياتهمو  8 .نقابات العمالوممثلي 
المتعلقة باألخذ بنهج قائم على المبادئ إزاء التعاون بين األمم المتحدة مبادئ األمم المتحدة التوجيهية  )ب(

وتنفيذ شراكات بين األمم المتحدة  وضعتوفير إطار لتيسير  فيالغرض من هذه المبادئ التوجيهية يتمثل  –وقطاع األعمال 
على  سلبيةوقطاع األعمال، مع الحفاظ على نزاهة األمم المتحدة وحيادها واستقللها ومنع المخاطر المحتملة للتأثيرات ال

 10؛التخفيف منهاوالبيئة و  سكانال
السياسة  هذه الغرض الرئيسي منيتمثل  – لخاصبشأن مشاركة القطاع ا سياسة برنامج األمم المتحدة للبيئة )ج(

من خلل التركيز على كيفية مساهمة القطاع  هوتعزيز  عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة مع القطاع الخاص نظيمإعادة ت في
العامة على وجه  السياسةوتفيد هذه . 8111الخاص واألسواق في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 

على مجموعة من المنافع المتبادلة واألهداف الطويلة  ينبغي أن تقومأن الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص  التحديد
السياسة، قد يقدم القطاع الخاص الدعم  وفي إطار هذه. تهاوأنظم بقواعد األمم المتحدة لدى التقيداألجل المحددة بوضوح 

 ؛والقواعد المالية لألمم المتحدة لألنظمةتخضع و برنامج األمم المتحدة للبيئة ينفذها ألنشطة محددة اللوجستي والمالي 
 هذه تنص – ألمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالمتعلقة بالشراكات  المبادئ التوجيهية )د(

أنشطة أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  ةمباشر أو غير مباشر  صورةأن تدعم ب للشراكات ه ينبغيأنالمبادئ التوجيهية 
وتُبّين المبادئ واليتها.  ستدعم وتعززتغير المناخ، وأن تساعدها على االستفادة من المهارات والخبرات والموارد األخرى التي 

تهدف هذه و . ئها الموّجهةوفوائدها ومباد مع األمانة لشراكةاغرض  أيضاً  ها توضحكيفية اختيار األمانة للشركاء، ولكن التوجيهية
السمعة وأي تضارب ب اإلضرار الشراكة والتخفيف من المخاطر السياسية المحتملة ومخاطر يسيرالمبادئ التوجيهية إلى ت

 11؛يرتبط بالشراكات من خلل وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لهذه الترتيباتمصالح 

                                                                 
  .من جدول األعمال 01فيها في إطار البند  التي سُينظر، CBD/SBI/2/16/Add.1مزيد من المعلومات، انظر طلع على اللل  6

 ."0262تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام "، المعنون 70/1على سبيل المثال، انظر قرار الجمعية العامة   7

 /https://www.unglobalcompact.org مزيد من المعلومات، انظرطلع على اللل  8

 gc/mission/principles-is-https://www.unglobalcompact.org/what ، انظربشأن المبادئ مزيد من المعلوماتطلع على اللل  9

 org/en/documents/5292https://business.un. مزيد من المعلومات، انظرطلع على اللل  10

 مزيد من المعلومات، انظرطلع على اللل  11
nal.pdfhttps://unfccc.int/sites/default/files/b_2017_1_unfccc_guidelines_for_partnership_fi  

https://www.cbd.int/doc/c/7fc1/6518/b1c7ac26c158df1f94a17811/sbi-02-16-add1-ar.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://business.un.org/en/documents/5292
https://unfccc.int/sites/default/files/b_2017_1_unfccc_guidelines_for_partnership_final.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/b_2017_1_unfccc_guidelines_for_partnership_final.pdf
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وعلى هذا سياسات القائمة نحو إشراك القطاع الخاص في دعم مشاريع و/أو برامج محددة. ال ُتوّجه، بوجه عامو  -83
القطاع الخاص في دعم سفر المشاركين من إشراك  تمنعال وعلى الرغم من أنها  .بطابع عام نوعًا ماتتسم  فهي األساس،

 .معالجة صريحةتعالج هذه المسألة فهي ال  البلدان المؤهلة،

خبرة في إشراك القطاع الخاص في تقديم مساهمات رسمية إلى الصندوق االستئماني  ةأيحتى اآلن  ألمانةوليس لدى  -88
BZ  عروض من القطاع  ة. وبالمثل، لم تتلق األمانة أييهادعم مشاركة البلدان النامية في اجتماعات االتفاقية وبروتوكولفي أو

 .الخاص للقيام بذلك

 يهأو االعتماد عل القطاع الخاص بمشاركة فيما يتعلق منظومة األمم المتحدة نطاقى عل خبرةقدر محدود من الهناك و  -81
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية في االجتماعات. ومع ذلك، فقد استكشفت  طرافلدعم مشاركة األ
حتى اآلن لم ترد اركين في االجتماعات ذات الصلة. و مؤخرًا إمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويل المش المهددة باالنقراض

االجتماعات ذات الصلة. ومع  لحضورمنظمات القطاع الخاص لدعم سفر المشاركين من البلدان المؤهلة  ت منمساهما ةأي
من الصناديق  ضئيلبعض التمويل لدعم المشاركة في االجتماعات من عدد  استطاعت اتفاقية التجارة الدولية توفيرذلك، فقد 

 .التفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة بالنسبة مماثلوالحال الخيرية أو المنظمات التي أنشأتها منظمات القطاع الخاص. 

لزيادة مبلغ التمويل  احتمال نظريعلى  BZتنطوي مشاركة القطاع الخاص في الصندوق االستئماني  في حينو  -80
 :ومن األمثلة على ذلك ما يلي. التصدي لهاعدد من التحديات التي يتعين  بروز المتاح، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى

ا. ليهالنظر في مسألة التأثير المحتمل لمنظمات القطاع الخاص في عمليات االتفاقية وبروتوكو يتعين  )أ(
التبرعات مجهولة  ويمكن أن ينطبق حتى في الحاالت التي تكون فيها على حد سواء التأثير الحقيقي والمتصور ويتضمن ذلك

 ؛رالمصد
إلى  BZلقطاع الخاص كمصدر محتمل لتمويل الصندوق االستئماني تؤدي المتابعة النشطة ليمكن أن  )ب(

بمشاركة القطاع الخاص، بما في  فيما يتعلقها ياالتفاقية وبروتوكول المضطلع بها في إطارصرف االنتباه عن األعمال األخرى 
المعني بقطاع العالمي لمنبر ااالقتصادي واإلنتاجي وعملها في  ينذلك العمل المتعلق بتعميم التنوع البيولوجي في القطاع

 ؛والتنوع البيولوجي األعمال
إدارة  ك مثلمثله في ذل مطروحاً  لتعاون معها تحدًيابغرض ا مناسبةتحديد منظمات القطاع الخاص ال يشكل )ج(

نبغي نموذج التعاون الذي ي هناك ،النظر فيها تعينالتي ي مسائلمن بين الفعلى سبيل المثال، و . هذه المنظمات علقة مع ةأي
والرصد واإلبلغ، ووسائل اإلقرار، ووسائل ضمان الشفافية، والتضارب المحتمل في  ذات الصلة بالرقابةاستخدامه، والمسائل 

تعرضهم لتوجيهات األمم المتحدة القائمة أو  الراهنشركاء محتملين في الوقت عدم انتهاك أي  انضم وكذلكالمصالح، 
علقات مناسبة مع منظمات القطاع الخاص بشأن هذه المسألة  إقامة فقد يتطلب، األساسبسبب سلوكهم. وعلى هذا  لعقوبات

 .من وقت موظفي األمانة تكريس قدر كبير

محدودة  إمكاناتحتى اآلن، يبدو أن هناك  المكتسبة المتحدة والخبرات المتبعة حاليًا في األممإلى الممارسات  استناداً و  -85
دعم مشاركة البلدان النامية في اجتماعات االتفاقية من أجل للتمويل  وموثوقاً مستمرًا  أن يمثل القطاع الخاص مصدراً  في

التنوع البيولوجي المتعلقة بتفاقية االهذا النهج  قد ُيعّرض، وفي المقابللمرتبطة بها. هيئاتها الفرعية والهيئات او  وبروتوكوليها،
بالقطاع  صلةالذات خرى األ اعن أنشطته اويصرف انتباهه احياده ويشكك فيالسمعة، اإلضرار ب لمجموعة من مخاطر

 ستجدالتي ت بأن يطلب مؤتمر األطراف رصد التطورات أن توصيالخاص. وفي ضوء ذلك، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في 
 .منظومة األمم المتحدة في نطاقهذه المسألة  بشأن

 استنتاجات - اا سادس

التمويل ويحول . ماضيةفترات السنتين األربع ال خلل BZاألموال المقدمة للصندوق االستئماني مقدار انخفض  -83
وعلوة على ذلك، فقد تراجع عدد المؤهلة للمشاركة في االجتماعات.  تمويل جميع األطراف وبيناألمانة بين المحدود 
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وال يزال هذا العدد  ،8130و 8119المشاركين الممولين لكل فترة سنتين في االجتماعات ذات الصلة في الفترة ما بين عامي 
ذا . 8133 – 8135الفترة  االرتفاع الطفيف الذي شهده في من أقل من المطلوب على الرغم فإن االتجاه الحالي،  ما استمروا 

التوصل إليها في إطار هذه  تسنىويهدد شرعية االتفاقات التي  يهاأمام عمليات االتفاقية وبروتوكول قد يثير تحديات ذلك
 .الهيئات

تزايد التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها، بما في ذلك تنظيم اجتماعات متزامنة لمؤتمر األطراف واجتماعات ومع  -87
واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة األطراف النامية  للبلدان المقدم الدعم زيادةإلى  تبرز الحاجة، يهااألطراف في بروتوكول

العجز المتكرر في الصندوق في ضوء حاالت ، و ذلكفي ضوء و . يهااجتماعات االتفاقية وبروتوكول ها فيحضور  لتمويل يةانتقال
 يهااآلليات القائمة حاليًا لتمويل المشاركين في اجتماعات االتفاقية وبروتوكولاستعراض قد تنظر األطراف في ف، BZاالستئماني 

لىبو  لضمان تلبية احتياجات التمويل في الوقت المناسب هذه الموارد  تاحتُ  أن يحين الوقت الذي طريقة يمكن التنبؤ بها. وا 
أن قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في فالمشاركة في االجتماعات ذات الصلة، الكافية كي تتمكن جميع األطراف المؤهلة من 

، على أساس األولوية، إلى أقل BZتخصيص الموارد من الصندوق االستئماني  بمواصلةمؤتمر األطراف  أن توصيفي  تنظر
المؤهلة  األطراف لكافي لجميع البلدان الناميةإلى ضمان التمثيل ا والسعي بعد ذلكالبلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

النامية األخرى والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،  وفيما يتعلق بالبلدان. 9/10من المقرر  13بما يتماشى مع الفقرة 
ط الدخل من الشريحة متوسالبلدان والبلدان  ، للبلدان المنخفضة الدخل، ضمن هذه المجموعةاألولويةالنظر في منح يمكن 
 .اإلقليمي التوازن ضرورة تحقيق أيضاً  االعتبار في األخذ مع ،الدنيا

 مشروع توصية – اا سابع

 :على غرار ما يلي توصيةعتمد تقد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن  -82

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ

ومستوى مشاركة البلدان النامية في اجتماعات  BZتحليل المساهمات في الصندوق االستئماني  تلحظ   -0
 ؛يهااالتفاقية وبروتوكول

آثار على عمليات  تنطوي علىأن االتجاهات الحالية في مستوى التمويل والمشاركة يمكن أن  لحظت -0
 .يهاوشرعية االتفاقية وبروتوكول

في أن توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر  أيضاً  الهيئة الفرعية للتنفيذقد ترغب و -89
 مقررًا على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطرف، 
ضمان المشاركة  بغية BZزيادة مساهماتها في الصندوق االستئماني إلى البلدان المتقدمة األطراف  يدعو -3

بينها، وكذلك من ، وال سيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية األطرافالكاملة والفعالة لممثلي البلدان النامية 
 ؛التي تمر بمرحلة انتقاليةاألطراف ذات االقتصادات 

تخصيص التمويل من  لدى، ة أن تواصلالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى، و9/10من المقرر  13الفقرة ب يُذّكر -8
 ؛لتمويل أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية األولىولوية األ منح، BZالصندوق االستئماني 

 ؛منظومة األمم المتحدة معالقطاع الخاص  شراكالمبادئ التوجيهية القائمة إلمختلف ب يحيط علماً  -1

ألمم المتحدة ل تابعةالخرى األ عملياتالتفاقيات و اال خبرةبقي قيد االستعراض تُ أن  ةالتنفيذي ةاألمين يطلب إلى -0
بلغ إلمشاركة المندوبين من البلدان النامية في اجتماعاتها، و المكرسة ل صناديقفي إشراك القطاع الخاص للمساهمة في ال

 .في هذا الصدد بالتطورات األخرى المستجدة مكتب مؤتمر األطراف

_________ 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-34-ar.pdf

