
 
با  دادد   ُطاألمم المتحدة محايدة مناخياا    لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة

 .نسخ إضافيةنسخهم إلى االجتمادات وددم طلب  إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة 

 بالتنوع البيولوجي

 الحادي دشراالجتماع 
 2192 /تشرين األولأكتوبر 91-8حيدر آباد  الهند  

 *المؤقت من جدول األدمال 4-4و 3-4 انالبند
 

 إرشاد موجه إلى اآللية المالية
تقييم االحتياجات و لية اآللية الماليةاواستعراض فع ؛إطار السنوات األربع ألولويات البرامج

 العالمية التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئةلدورة 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
المتعلقة ختاااات االادتمد و آللية الماليةفي اإلرشاد الموجه إلى االعاشر   في اجتماده  نظر مؤتمر األطراف -1
البيئة االستئماني لمرفق لاندوق اموارد ل ةالسادس في دورة التزوداألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية  لمقدارإجراء تقييم كامل ب

لية اآللية المالية ووض  االستعراض الراب  لفعاوإدداد  ()ويشار إليها في هذه الوثيقة باسم "دورة التزود السادسة" العالمية
دلى ددة  11/42إلى  11/42 تاالمقرر وتحتويولويات البرامج. موجه نحو تحقيق النتائج ألسنوات مدته أرب  إطار 

 أحكام لينظر فيها االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف.

أن يعتماد  لموجه إلى اآللية المالية(  قرر مؤتمر األطراف )استعراض اإلرشاد ا 11/42من المقرر  2في الفقرة و -4
نحو تحقيق النتائج ألولوياات البارامج  ما  مرادااة الخطاة       السنوات األرب  موجهل ااجتماده الحادي دشر إطار في

ات   بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الماذكورة فيهاا والمؤشار   4141-4111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .المرتبطة بها

ماوارد  اآللية المالية: تقييم مقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية في فترة التزود السادسة ل) 11/42وفقا للمقرر و -3
االجتماع الراب  للفريق العامل المفتوح العضوية المخاص الساتعراض  نظر (  لاندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةا

ضعه في ايغته النهائية لينظر فيه االجتماع الحادي دشر وطلب وفريق الخبراء الذي أدده تقييم التقرير  في تنفيذ االتفاقية
 لمؤتمر األطراف.

(  ادتمد مؤتمر األطاراف اختااااات   لية اآللية الماليةاالتحضير لالستعراض الراب  لفع) 11/42في المقرر و -2
لية اآللية المالية افي إجراءات أخرى  دند الضرورة  لتحسين فعالنظر ضا االستعراض الراب  لفعالية اآللية المالية  وقرر أي

 .لالتفاقية  وذلك في االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف
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ويستجيب القسام أوال  في اآللية المالية. االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف وأددت هذه المذكرة لتيسير نظر  -5
 11/42للمقارر   االقسم ثانييستجيب و. طار السنوات األرب  الموجه نحو تحقيق النتائجإبشأن  11/42من المقرر  2للفقرة 

معلوماات مساتكملة دان التحضاير      افريق الخبراء. ويقدم القسم ثالثالذي أدده من خالل توفير تقرير تقييم االحتياجات 
 اآللية المالية. وترد التوايات في القسم األخير. لفعاليةالستعراض الراب  ل

 إطار السنوات األربع ألولويات البرامج -أوال

 مقدمة -ألف

من فترات  حددةفترة مي ألالموجه إلى اآللية المالية   هإرشاد يتألفأن   11/42في المقرر مؤتمر األطراف  قرر  -2
  مراداة الخطة ولويات البرامج تحدد ما يتعين تمويله وإطار موجه نحو تحقيق النتائج  مأل  من قائمة موحدة تجديد الموارد

  بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الماذكورة فيهاا والمؤشارات    4141-4111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
فاي اجتماداه الحاادي دشار      4112-4112عتمد إطارا لمدة أرب  سنوات للفتارة  ي(  وقرر أن 2 )الفقرةالمرتبطة بها 

 (.2 )الفقرة

األطراف وأاحاب المالحة المعنيين  بما في ذلاك المجتمعاات   بددوة ر األطراف مؤتم قام  هنفس وفي المقرر -2
مواالة تطاوير أولوياات البارامج  ما  مرادااة الخطاة        بشأن ووجهات نظراألالية والمحلية  إلى تقديم معلومات 

العضاوية المخااص    العامال المفتاوح  ينظر فيها االجتماع الراب  للفرياق  واألمين التنفيذي  لكي يجمعهااالستراتيجية 
 1 الماؤر   124-4111خطاار  اإل(. وأرسل األمين التنفيذي هذه الاددوة بموجاب   5)الفقرة  الستعراض تنفيذ االتفاقية

الحق تقارير من االتحاد األوروبي والهند والكويت وبرنامج األمم المتحدة للبيئة. في وقت . وقد وردت 4111 /نيسانأبريل
 .RI/4/7-UNEP/CBD/WGفي الوثيقة  وتجميعها /http://www.cbd.int/financial/news: ليدلى الموق  التاتم إتاحتها و

ساتعراض  المفتوح العضوية المخاص ال  طلب االجتماع الراب  للفريق العامل 2/3تواية المن  1في الفقرة و -2
سانوات  أربا   مدته  ا جديداإطار  بالتشاور م  األطراف ومرفق البيئة العالمية  أن يعد نفيذياألمين التإلى  1االتفاقية تنفيذ

 العناار التالية: مراداةنظر فيه في االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف  م  للألولويات البرامج 

ع البيولوجي يشي للتنوأبما في ذلك أهداف   4141-4111للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطة  )أ(
 ؛المرتبطة بهاوالمؤشرات المذكورة فيها 
مشروع التقرير الخاص بالتقييم الكامل لمقدار األموال الالزمة لمساددة البلدان النامية  والبلدان التي تمر  )ب(

أساس الفهم أنه للفترة السادسة لتجديد موارد الاندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية دلى  يةاقتااداتها بمرحلة انتقال
 مشروع تقرير أولي ومن المرجح تعديله؛

ولويات أتقييم نتائج مرفق البيئة العالمية الحالية والفجوات المتبقية في البرمجة التي يجب سدها وترتيب  )ج(
 مجاالت البرمجة الرئيسية؛

 الحاجة إلى تعزيز مبادرات بناء القدرات؛ )د(
 للسالمة األحيائية؛مواالة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة  (ه)

تنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحاول دلى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمناف للمناف  الناشئة دن  )و(
 .استخدامها

                                                           
 .42  الافحة UNEP/CBD/COP/11/4انظر الوثيقة  1

http://www.cbd.int/financial/news/


UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2 
Page 3 

 

 أرسال األماين التنفياذي     لتشاور م  األطراف ومرفق البيئة العالميةاب المتعلقبناء دلى طلب الفريق العامل و -9
السنوات األربا   إطار  بشأن ات نظرهوجفيه إلى تقديم  اددالذي  4114 ه/حزيرانيوني 11 المؤر  191-4114اإلخطار 
 رتقريا  وورد. 4114 ه/حزيرانيوني 31بحلول  دورة التزود السادسةلنتائج ألولويات البرامج النحو تحقيق الموجه الجديد 

في التقاارير   الواردة وجهات النظرراداة تم م وباإلضافة إلى ذلك  2؛من كندا هذه في وقت الحقوجهات النظر عبر دن ي
نب نتائج المشاورات غير الرسمية م  أماناة مرفاق البيئاة    امن االتحاد األوروبي والهند والكويت إلى ج ة المقدمةسابقال

 العالمية.

 مشاورات غير رسمية م  أماناة مرفاق البيئاة   المن هذا القسم النقاط البارزة الناتجة دن  ويوجز الجزء المتبقي -11
موجاه  ال 4112-4112السنوات األرب  إطار دداد ذات الة إلتعتبر التي  في التقاريرفضال دن النتائج الواردة  العالمية 

 محددة لإلطار المقترح.اللايغة لوفر األساس المنطقي تفهي   وبالتالي ألولويات البرامجنحو تحقيق النتائج 

 في المرفق بهذه المذكرة. تحقيق النتائج ألولويات البرامجموجه نحو ال 4112-4112السنوات األرب  إطار ويرد  -11

 الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج 4102-4102طار السنوات األربع إلمقترح الشكل ال -باء

الجديادة   االساتراتيجية دلى أن الخطاة   ة م  أمانة مرفق البيئة العالميةفي المشاورات غير الرسميلط الضوء ُس -14
تحدد  من خالل سو ةلبرمجلنحو النتائج  اموجه ا  إطارالقادمةشكل بالفعل  دلى مدى السنوات الثماني تسبيولوجي للتنوع ال
 في إدداد  دورة التزود السادسةبالنسبة إلى سيتمثل التحدي  والعالمي.  الاعيددلى  األولوياتالمذكورة فيها  أيشي أهداف 

 الغاياات الخماس   مقابال ام راد لتتب  االستثمارات والمخرجات والنتاائج  نظووض  قوية لمدة أرب  سنوات استراتيجية 
وستكون أول . 4141-4111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  المذكورة فيلتنوع البيولوجي ل العشرينأيشي أهداف و

السات  سانوات  ال انغطيتسا  تينى من بين استراتيجيهي األول دورة التزود السادسةفي ألرب  سنوات مستمرة استراتيجية 
 من الخطة االستراتيجية الجديدة.المتبقية 

أوجاه  الجديدة وأهداف أيشي  م  االستفادة الكاملة من إمكانياات   االستراتيجيةهذه االستراتيجية الخطة ستعكس و -13
دملياة   وستكون. ميةمرفق البيئة العاللاألخرى ذات الالة أن تقدمها المجاالت البؤرية والقيمة المضافة التي يمكن التآزر 

ستجيب لهذه التحديات والفرص  بما في ذلك دلى سبيل المثال من خاالل  يوض  استراتيجية وإطار إدارة قائم دلى النتائج 
بين أاحاب المالحة الرئيسيين المشااركين فاي    امجمودات مناسبة من األهداف  مهمة معقدة تتطلب حوارا مكثف إدداد

ما    حسب الممارسة المعتادة  بما في ذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  هم في هذه المهمةومشاركتالموارد  دملية تجديد
 لتنوع البيولوجي.البؤري لفي مجال  اتاالستراتيجي إلدداداألخيرة العمليات 

نتاائج  الموجاه نحاو تحقياق    ال 4112-4112رب  األسنوات إطار القترح تحديد في ضوء هذه المالحظات  ُيو -12
 فأهادا و 4141-4111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تمثلدناار مختلفة  بوافه يتكون من البرامج  ولوياتأل

  الاذي وضا    UNEP/CBD/WG-RI/4/7من  12النهج المتب  في الفقرة ويوفر . دنارا أساسيا منها فيها المذكورةأيشي 
ساتراتيجية  وا( 4112-4111للفترة مؤتمر األطراف تاس  لاالجتماع الي ادتمد ذرب  )الللسنوات األخريطة لإلطار السابق 

ستراتيجية التناوع  ا إلددادنقطة انطالق مناسبة  ذات الالةوأهداف أيشي لدورة التزود الخامسة وغايات التنوع البيولوجي 
 .دورة التزود السادسةفي الجديدة  4112-4112البيولوجي 

ساتعراض تنفياذ   المفتوح العضوية المخاص اللفريق العامل ل 2/3لقائمة المناوص دليها في التواية لوفقا و -15
 :ستكون  فإن العناار األخرى االتفاقية

 (؛BS-V/16)المقرر  4141-4111الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية   )أ(

                                                           
 .en.pdf-gef6-priority-programme-framework-http://www.cbd.int/financial/doc/canadaيرد التقرير في  2

http://www.cbd.int/financial/doc/canada-framework-programme-priority-gef6-en.pdf
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ناغويا بشأن الحاول بروتوكول اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية بشأن أولويات البرامج لددم تنفيذ  )ب(
3ناغويا. بروتوكولاالجتماع الثاني للجنة الحكومية الدولية المعنية ب أدده الذي وتقاسم المناف 

 

لمساددة فاي رااد اساتثمارات    اموجه نحو تحقيق النتائج هو السنوات األرب  الإلطار المهمة  ومن األغراض -12
-4112السنوات األرب  إلطار سيكون من المفيد   خطة االستراتيجية. ولذلكال مقابلمرفق البيئة العالمية مخرجات ونتائج و

 أيضا: مراداةألولويات البرامج موجه نحو تحقيق النتائج ال 4112

الخطة االستراتيجية للتنوع غايات ألهداف المتاحة لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق لالقائمة اإلرشادية  )أ(
االجتماع الحادي  ادوره دنالمتوق   المقرر حسبما ترد فيلتنوع البيولوجي يشي لأهداف أو 4141-4111البيولوجي 

4دشر لمؤتمر األطراف؛
 

 في إطارالعمل في المستقبل   نتيجة مؤشرات إضافية إددادهذه المؤشرات  أو أخرى لأي تحسينات  )ب(
مؤشرات إدداد  بشأناألحكام ذات الالة )ي( و 2لمادة لاالتفاقية  مثل دمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخاص 

 5؛المستدامالعرفي ة واالستخدام يذات الالة للمعارف التقليد

  بها المرتبطة تتب أدوات الراد والدمليات واألثر  مؤشرات المجمودة الحالية من النواتج والنتائج و )ج(
 حاليا مرفق البيئة العالمية. التي يستخدمها

لتقييم التقدم في تحقياق الخطاة    بدايةخالل االدتراف بأن هذه المؤشرات توفر نقطة من  ويمكن االضطالع بذلك -12
 دلى مستويات مختلفة. 4141-4111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ةسابقالاستعراض التقارير 

يركاز  للبرامج ينبغي أن  إطار السنوات األرب  الموجه نحو تحقيق النتائجدن رأي مفاده أن  كنداأدربت حكومة  -12
أيشاي  وأهاداف   4141-4111الخطة االستراتيجية للتناوع البيولاوجي   باألولوية العليا المرتبطة  دلى سد الفجوات ذات

مرفق البيئة العالمية )من حيث ددد كبير من  التي حظت بددملمجاالت لالعشرين المذكورة فيها  وأشارت إلى تحليل أولي 
قاوي  إطار بوض  تحليل كامل من شأنه أن يسمح  ويشج  التقرير دلى إجراء ددم.أقل التي تلقت  والمجاالتالمشاري (  

 الفجاوات ذات الحاجة إلى التركيز دلى ساد  أن تنعكس قترح . وُيدورة التزود السادسةلقائم دلى األدلة ألولويات البرامج 
فاي  العشرين المذكورة فيهاا  يشي أ وأهداف 4141-4111لتنوع البيولوجي لالخطة االستراتيجية باألولوية العليا المرتبطة 

 .األرب  الموجه نحو تحقيق النتائج إطار السنوات

تحدياد  له الحرية المطلقاة فاي   دن رأي مفاده أن مؤتمر األطراف السابق في تقريره  االتحاد األوروبيأدرب  -19
دلى دراساات دلمياة   بناء و تغير األوضاع و/أ نتيجةالتوجهات االستراتيجية الجديدة وأولويات البرامج إذا اقتضى األمر 

حتوي يمؤتمر األطراف في اجتماده الحادي دشر  إذا تقرر ذلك  سوف أن اإلرشاد الذي سيعده   ومن الدراسات وغيرها
إلاى مرفاق البيئاة     إرشادستراتيجية وأولويات البرامج. وشدد االتحاد األوروبي دلى أهمية توفير االهام من  جزءدلى 

برامج ذا أهمية خااة في اجتمادات ماؤتمر  الأولويات وستراتيجية االبشأن  اإلرشاد وأن يابح  العالمية بطريقة منهجية
مرفق البيئة العالمية  ألنها لحظة مثالية لتقديم مساهمات مباشرة في استراتيجية موارد األطراف التي تسبق مفاوضات تجديد 

سانوات  الالشكل المقترح إلطار من شأن . والموارد ملية تجديدتحديثها أثناء د يجريلتنوع البيولوجي التي المجال البؤري ل
 م  هذا الرأي. اكون متسقي أنموجه نحو تحقيق النتائج الرب  األ

                                                           
( لينظر فيها االجتماع UNEP/CBD/COP/11/6للجنة الحكومية الدولية المعنية ببروتوكول ناغويا )الاادرة دن االجتماع الثاني  4/1انظر التواية  3

 ر األطراف.الحادي دشر لمؤتم
 من جدول األدمال. 3-3انظر البند  4
 .UNEP/CBD/COP/11/7الواردة في الوثيقة  2/2انظر التواية  5
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إلى أن  مشيرة  ةإلى العالقة بين دملية التخطيط الوطني وأهداف التنوع البيولوجي العالمي الهندد أشارت حكومة و -41
التاآزر  ُيمّكن بالفعل ددة دناار من أهداف أيشي  مما تشمل  في الهند 4112 املع للتنوع البيولوجيالعمل الوطنية خطة 

أولوياات   لوضا  طريقة الأن هذه  ويشير تقرير الهند إلى. ةوأهداف التنوع البيولوجي العالمي ةبين دملية التخطيط الوطني
أن إلى   كمبدأ دام  اإلشارةمن المفيد السياق  سيكون هذا في وسادد دلى توجيه الموارد لتحقيق أهداف أيشي. تالبرامج س
بالنسبة إلى األطراف يمكان تكييفاه  ما      اتوفر أساسا مرنسلمؤشرات لالمقترح طار واإللتنوع البيولوجي لأيشي أهداف 

لتناوع  لالمنقحاة  ات وخطاط العمال الوطنياة    ستراتيجيفي االالوطنية المختلفة  بما في ذلك والقدرات مراداة الظروف 
الوطنياة الاواردة فاي    البارامج  في االدتبار األهداف وأولويات  دورة التزود السادسةأن تأخذ استراتيجية و البيولوجي 
 لتنوع البيولوجي.لالمنقحة وخطط العمل الوطنية  اتاستراتيجي

والتمويال   التقنيتوفير الخبرات والددم    كمسألة ذات أولوية أن يعجلينبغي  أن اإلطار الكويتأكدت حكومة و -41
-4111الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الزم لألطراف في االتفاقية من أجل تحديث ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات ال

 أنالشاكل المقتارح   من شأن التي ادتمدتها االتفاقية. و 4141-4111  وفقا للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 4141
 .م  هذا الرأي اكون متسقي

 ربع ألولويات البرامجاألسنوات التعلق بإطار ي عناصر مشروع مقرر

 4/3العناصر الرئيسية من التوصية 

مان   4الماوارد فاي الفقارة    حشد مشروع المقرر المتعلق باستعراض تنفيذ استراتيجية لالعناار الرئيسية ترد  -44
ض تنفياذ االتفاقياة   االجتماع الراب  للفريق العامل المفتوح العضاوية المخااص الساتعرا   الاادرة دن  2/3التواية 

(UNEP/CBD/COP/11/4وتت )المقرراتأيضا في تجمي   اح (UNEP/CBD/COP/11/1/Add.2) 

  في دورة التزود السادسةتقارير تقييم مقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية  -ثانيا

أن  فريق الخباراء لى   إفي اجتماده الراب   ستعراض تنفيذ االتفاقيةالالمفتوح العضوية المخاص الفريق طلب  -43
م  مراداة ما يلي  لينظر فيه ماؤتمر   (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10تقرير )ال   إددادبددم من األمين التنفيذييواال  

 األطراف في اجتماده الحادي دشر:

المفتوح ن خالل االجتماع الراب  للفريق العامل ياألطراف والمراقبمن قبل دنها  المعربوجهات النظر  )أ(
 ستعراض تنفيذ االتفاقية؛ضوية المخاص الالع

 حزيران/يونيه 31وجهات النظر األخرى التي قدمتها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات قبل  )ب(
 ؛4114

التنوع البيولوجي الذي تشترك في من أجل تمويل المعني بالالعمل الذي اضطل  به الفريق رفي  المستوى  )ج(
 متحدة؛ردايته الهند والمملكة ال

-4111للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةخرى ذات الة بشأن تكاليف تنفيذ الخطة األتقنية المعلومات ال )د(
 .يشي للتنوع البيولوجيأوتحقيق أهداف  4141

( SCBD/ITS/RS/DC/fb/80164األمين التنفياذي )  الذي أرسلهإلخطار استجابة ل اوقدمت األطراف وجهات نظره -42
تنفياذ االتفاقياة.   ساتعراض  المخاص الالمفتوح العضوية نشأت دن االجتماع الراب  للفريق العامل  التي المسائلبشأن 

المتعلاق  ردود أخرى دلى االساتبيان   ندا  دلى الرغم من أنه لم ترد أيردت تقارير رسمية من االتحاد األوروبي وكوو
 .االتفاقية تنفيذستعراض المخاص الالعضوية المفتوح بعد االجتماع الراب  للفريق العامل  دورة التزود السادسةب
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مشاروع  استعراضا لواألمين التنفيذي  ةمرفق البيئة العالمي أجرى  11/42المقرر بمرفق الفي  2واستجابة للفقرة  -45
كانت موجهة باالختااااات  فريق الخبراء  التي استخدمهاإلى أن المنهجية  اافريق الخبراء وخُلالذي أدده تقرير التقييم 

العشارين  نهج تدريجي ألهداف أيشي ُطبق لتنوع البيولوجي. وأيشي العشرين ل( ومتسقة دبر جمي  أهداف 11/42مقرر )ال
آللية المالياة  واختياار   واإلرشاد الموجه إلى اوالسالمة األحيائية دن طريق تحديد مقررات مؤتمر األطراف ذات الالة 

 أهميتها االستراتيجية لتحقيق الهدف. حسباألنشطة 

م  األخذ في االدتبار المساؤوليات وااللتزاماات   تمويلها من الموارد العامة تم تحديد األنشطة التي ال غنى دن و -42
فيهاا   أن يشتركمباشرة والمحتمل القتاادية االعوائد ال ذاتاألنشطة  استبعادالوطنية وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي و

التمويال  من وتقديرات االحتياجات  لتأهيل األنشطة المختارة فق البيئة العالميةوقد جرى تبرير شروط مرالقطاع الخاص. 
مماثلة ومؤسسات التمويل المرفق البيئة العالمية  مشاري أمثلة دلى تمويل المؤلفات العلمية ومن خالل استخدام معلومات من 

سامى  ت -ة مان تقاديرات التمويال    مجمودا ُنفاذت  جدوى   اتالخيارأكثر اختيار ومن أجل الخبراء.  رأيواألخرى  
للبلدان المؤهلة تسليم وال لكل نشاط م  األخذ في االدتبار قدرات االستيعاب -مستويات الطموح قائمة دلى السيناريوهات ال

ياة   اإلضافي لمرفق البيئة العالمالمنطقي  ة التبريردواستنادا إلى قادلنتائج. فيما يتعلق با مرفق البيئة العالميةوفقا لشروط 
مجموع التقديرات لكل هدف. ل أدد بعد ذلك موجز. والمختارلنشاط من انسبة مئوية لتبرير تحقيق مناف  بيئية دالمية  تحدد

كون يالمبلغ الاذي سا   بشأنالتمويل المشترك لتقديم خيارات إلى الاندوق االستئماني من  ة معدالتوأخيرا  تم تطبيق ثالث
 .ةية التكاليف اإلضافية المتوقعلتغط دورة التزود السادسةلمطلوبا 

دراساة.  المخاص للفي اإلطار الزمني  سدهاال يمكن  والمعارفالبيانات في فجوات بوجود تقرير التقييم م سّلوُي -42
مرفق البيئة العالمية و األطرافوأن مولتها نشطة التي سبق األتدابير أو الفي  الفجواتلدراسة أن تحدد بوضوح وال يمكن ل

 قد أدى ذلك إلى اعوبةإلى مستوى معين من اإلنجاز في إطار كل هدف. و للواول 4111خرى منذ دام والمنظمات األ
االحتياجاات وهياكال   مختلاف  تقييم ما يتعلق بووجهت أيضا فجوات في البيانات فيوقد التمويل. في المتبقية تقييم الفجوة 

 .التكاليفمتوسط لافتراضات  استخدمت وبالتالي  المختارة؛لمختلف البلدان لتنفيذ األنشطة  التكاليف

واألمثلة والخبرة من مرفاق البيئاة العالمياة    المؤلفات العلمية لى إأيضا  االحتياجات من التمويلوتستند تقديرات  -42
 زمنيةلفترة اللمحدودية انظرا ومن األطراف.  المقدمةتقارير نظرا لقلة الالخبراء  آراءومؤسسات التمويل األخرى  وكذلك 

تقديرات التمويل. ومن المتعلقة باالفتراضات  لتعديلمزيد من البحوث الستكون هناك حاجة إلى إجراء   والمواردات قدرالو
التقييم العالمي لموارد تنفياذ الخطاة االساتراتيجية للتناوع     بالفريق الرفي  المستوى المعني نتائج  توفرالمتوق  أيضا أن 

 .دورة التزود السادسةتقييم دملية تكميلية يمكن أن تخدم أيضا معلومات إضافية و 4141-4111البيولوجي 

الماوارد  مبالغ التي ستكون متاحة وقت تجدياد  بالق الخبراء من التنبؤ يفرتمكن ي  لم توافر التمويلوفيما يتعلق ب -49
 تجديد موارد المرفق.الفترات السابقة ل الذي شهدتهتسليط الضوء دلى هذا االتجاه بواكتفى 

  في دورة التزود السادسةاألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية  مقدارر تقييم موجز تقري

في اجتماده العاشر  اختاااات إلجراء تقييم كامل لمقدار األموال الالزماة لمسااددة     ادتمد مؤتمر األطراف -31
لوفاء بالتزاماتها لمؤتمر األطراف   البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتااداتها بمرحلة انتقالية  وفقا لإلرشادات المقدمة من

دورة أن تغطاي  . ومن المتوقا   11/42المقرر بمرفق ال  دلى النحو الوارد في في دورة التزود السادسةبموجب االتفاقية 
إلى اتفااق   المؤديةالمناقشات أن تبدأ   ومن المتوق  4112 ه/حزيرانإلى يوني 4112 ه/تموزيوليمن الفترة  التزود السادسة

 .4114عية مرفق البيئة العالمية في أواخر دام جم

 دلى النحو التالي: 11/42و 11/3 لمقرريندمال باأنشطة أخرى ذات الة بويجري االضطالع  -31



UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2 
Page 7 

 

إطار لإلبالغ  ُأدددلى التنوع البيولوجي. و الحاليةلتقييم النفقات  11/3لمقرر المضطل  به دمال باالعمل  )أ(
في ضوء و. 11/3الموارد وفقا للمؤشرات المعتمدة في المقرر  دن حشدبيانات  فيروت دلىلمساددة األطراف ولي األ

وهي بلجيكا وبلغاريا وكندا طرفا  خمسة ودشرينالمقدمة من استخدام إطار اإلبالغ األولي التجارب المتعلقة بالتعليقات و
اليابان وإيطاليا والهند وغرينادا وألمانيا ورنسا فوفنلندا واالتحاد األوروبي وإثيوبيا وستونيا إنمرك وإكوادور واوالاين والد

وهو متاح في وقت الحق طار اإل ُنقحالسويد وسويسرا  وسبانيا وإبولندا والنرويج وهولندا وميانمار والمكسيك والكويت و
 (؛UNEP/CBD/COP/11/14) UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1 بوافه الوثيقة

الدتماده  دورة التزود السادسةلو تحقيق النتائج ألولويات البرامج موجه نحرب  األسنوات للإدداد إطار  )ب(
 2و 2تمشيا م  الفقرتين و. دورة التزود السادسةخالل  بعد ذلك في االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف  وللنظر فيه

-4111وع البيولوجي الخطة االستراتيجية للتن يراديأن موجه نحو تحقيق النتائج الاإلطار  دلى  11/45من المقرر 
دورة استعراض   وكذلك نتائج المرتبطة بها مؤشراتالو المذكورة فيهالتنوع البيولوجي أيشي ل   بما في ذلك أهداف4141

 ؛التزود الخامسة

التقييم العالمي لموارد تنفيذ الخطة االستراتيجية بضطل  به الفريق الرفي  المستوى المعني يالعمل الذي  )ج(
ا الهند والمملكة المتحدة تحكوماشتركت   وض  األهدافمن أجل تنوير المناقشات بشأن و. 4141-4111لوجي للتنوع البيو
أيشي وتحقيق أهداف  4141-4111لموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي لتقييم  ةفي رداي

فريق  بتوجيه منعاملين دلى أهداف محددة أو مجمودات مواضيعية لى دمل الخبراء الإتقييم ال ستنديولتنوع البيولوجي. ل
التقييم العالمي لموارد تنفيذ الخطة بالفريق الرفي  المستوى المعني  ألدمالرفي  المستوى متوازن إقليميا. ويرد موجز 

 .UNEP/CBD/COP/11/14/Add.2في  4141-4111االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فاي  دقاد  ي ذستعراض تنفيذ االتفاقية  الا الب  للفريق العامل المفتوح العضوية المخاص نظر االجتماع الراو -34
إدالمياة  ويارد كوثيقاة   فرياق الخباراء   التقييم األولي الاذي أداده   تقرير في   4114 /أيارمايو 11-2مونتريال في 

(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10و )فترة التازود مالية: استعراض اآللية المشروع التقرير كمرفق للوثيقة الرسمية:  موجز 
( وقادم تواايات   UNEP/CBD/WG-RI/4/7)السادساة  التازود  لفترة  واالحتياجات البيئة العالمية موارد مرفقل الخامسة

 الستعراض التقييم.

 تأدربا   االتفاقياة  تنفياذ ساتعراض  المخاص الالمفتوح العضوية االجتماع الراب  للفريق العامل دورة في و -33
: أستراليا والاين وإثيوبيا واألردن والنرويج وجنوب أفريقيا شفويا التقرير األولي ا دلىدن وجهات نظره األطراف التالية
أمانة اتفاقياة التناوع البيولاوجي أيضاا.     إلى خطية الالرسمية تقاريرهما قدمت كندا واالتحاد األوروبي ووتايلند وتونس. 

بشأن التأهيال والتبريار   وتطبيق قوادد مرفق البيئة العالمية  ل القائمالتمويو تعليقات محددة بشأن النهج وتضمنت التقارير
فرياق الخباراء   ورادى  وتضارب األهداف وأوجه التآزر بينها ضمن أمور أخرى.التمويل المشترك المنطقي اإلضافي و

 لدراسة.دند إدداده الايغة النهائية لجمي  التعليقات المقدمة 

مقدار األموال الالزمة لمساددة البلدان النامياة   ف في اجتماده الحادي دشرمؤتمر األطراومن المقرر أن يحدد  -32
لوفااء بالتزاماتهاا بموجاب    لوالبلدان التي تمر اقتااداتها بمرحلة انتقالية  وفقا لإلرشادات المقدمة من مؤتمر األطراف  

 تقريرهالبيئة العالمية في مرفق يشير   بحيث هانظر فيلي مرفق البيئة العالميةويحيلها إلى  في دورة التزود السادسةاالتفاقية 
 الاذي أداده  للتقييم الساابق  الموارد خالل دورة تجديد  الطريقة التي استجاب بهامؤتمر األطراف إلى الدوري المقدم إلى 
 مؤتمر األطراف.
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 عمليةالالمنهجية وو االختصاصات

اء بناء دلى ترشيحات وردت من األطاراف  (  تم تعيين فريق من خمسة خبر11/42وفقا لالختاااات )المقرر  -35
تمويال أنشاطة التناوع    مجال الخبراء الخمسة خبرة واسعة في ولدى في اجتماع مكتب مؤتمر األطراف. ة جرت ومناقش

لمنظمات غير الحكومياة  من إحدى ابالتساوي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية باإلضافة إلى ممثل  وينقسمونالبيولوجي 
 مرفق البيئة العالمية.لاتفاقية التنوع البيولوجي وشبكة المنظمات غير الحكومية من أجل ليه التحالف وافق د

 يدج بددم من موظفي األماناة كيتو وكامبرو طوكيوو (اجتمادانلخبراء في مونتريال )لاجتمادات خمسة ودقدت  -32
مشااورات   وجارت . بالفيديومنها  اجتماداتدت حيث دقممثلون دن أمانة مرفق البيئة العالمية  إلى االجتمادات وانضم 

لعقد تمويال سخيا اليابان وهولندا  تاباستخدام الوسائل اإللكترونية. وقدمت حكوماالجتمادات بين منتظمة في الفترات الواقعة 
حظى وت ؛لتقييمل هتعويض مالي دن الوقت الذي خااالحاول دلى أي دون بتقييم الفريق الخبراء  ىاالجتمادات. وأجر
اتفاقية التناوع  بدون أي أدباء مالية دلى  التي يعملون بها بوقتهم منظماتالساهم الخبراء وو. بتقدير كبير مساهمته السخية

 البيولوجي.

الية مرفق البيئة تتمثل والتقييم. و أجزاءفي جمي   لمرفق البيئة العالمية اإلضافي يالمنطقالتبرير  قاددةتم تطبيق و -32
مشااري    تاؤدي لمشاري  المتعلقة بتوفير مناف  بيئية دالمية. وبالتالي  لالتكاليف اإلضافية المتفق دليها  تمويلفي العالمية 

دلى نحو ما جرت دلياه  المنفذة دن طريق إحداث اختالف في األدمال  ةفزاإضافية وح امرفق البيئة العالمية دموما أدوار
منظمات غير حكومية ومؤسسات. وباإلضافة   منموارد الخااة  مثالالموارد العامة من مختلف المستويات واللجم  العادة 

معدل التمويل المشترك كجزء من جمي  المشاري . وبالتالي  فإن  بحشدالوكاالت المنفذة لمرفق البيئة العالمية تقوم إلى ذلك  
البيئية العالمياة التاي    لمناف اطبيعة كل مشروع  و بر دننسبة التمويل المشترك يع إلىلمرفق لالاندوق االستئماني منح 
المشاروع    هكملسات لتحقيق المناف  البيئية العالمية  وطبيعة خط األساس الذي يالالزمة التكاليف اإلضافية و  إدرارهاسيتم 

يسعى إلى  امرفقبوافه مرفق البيئة العالمية فإن في الممارسة العملية  و. جهات تمويل مشترك أخرى ومساهماتهاوجود و
معدل مرتف  لى إليال  4:1 التمويل المشترك منإلى الاندوق االستئماني للمرفق  معدلمبلغ ممكن. وقد تراوح بر جم  أك
 مفاوضاات بال إلى حد مايتأثر هذا المعدل و. 2:1  ويبلغ المتوسط الحالي لتنوع البيولوجيل المجال البؤريفي  11:1قدره 

 .المعنيين المشاركين بين محتملةال

نهج تدريجي  وُطبق(. 11/42ختاااات )المقرر موجهة باالفريق الخبراء التي استخدمها منهجية ال وكانت -32
  واختيار واإلرشادوالسالمة األحيائية دن طريق تحديد مقررات مؤتمر األطراف ذات الالة  العشرينألهداف أيشي 

م   تمويلها من الموارد العامةال غنى دن  وتم تحديد األنشطة التيلتحقيق الهدف.  أهميتها االستراتيجية حسباألنشطة 
األخذ في االدتبار المسؤوليات وااللتزامات الوطنية وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي واستبعاد األنشطة ذات العوائد 

يل األنشطة االقتاادية المباشرة والمحتمل أن يشترك فيها القطاع الخاص. وقد جرى تبرير شروط مرفق البيئة العالمية لتأه
المختارة وتقديرات االحتياجات من التمويل من خالل استخدام معلومات من المؤلفات العلمية وأمثلة دلى تمويل مشاري  
مرفق البيئة العالمية المماثلة ومؤسسات التمويل األخرى  ورأي الخبراء. ومن أجل اختيار أكثر الخيارات جدوى  ُنفذت 

لكل نشاط م  األخذ في االدتبار  -قائمة دلى مستويات الطموح السيناريوهات التسمى  - مجمودة من تقديرات التمويل
ة التبرير دللبلدان المؤهلة وفقا لشروط مرفق البيئة العالمية فيما يتعلق بالنتائج. واستنادا إلى قاد قدرات االستيعاب والتسليم

رير تحقيق مناف  بيئية دالمية للنشاط المختار. وأدد بعد ذلك المنطقي اإلضافي لمرفق البيئة العالمية  حددت نسبة مئوية لتب
بشأن المبلغ الذي  لعرض الخيارات للتمويل المشتركثالثة معدالت موجز لمجموع التقديرات لكل هدف. وأخيرا  تم تطبيق 

 .لتغطية التكاليف اإلضافية المتوقعة دورة التزود السادسةسيكون مطلوبا ل

دلى محددة الاالحتياجات المالية معلومات دن للحاول دلى استبيان ُأدد (  11/42قرر الختاااات )الملوفقا و -39
 بموجااب اإلخطاااردلااى األطااراف  وُدماام "هاادفبهاادف " معنااونباإلضااافة إلااى مسااح اااعيد البلاادان 
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SCBD/ITS/RS/ESE/fb/77838  ق مرفوفقا لشروط جمي  األطراف المؤهلة  إلى. وطلب 4111 /تشرين األولأكتوبر 2في
ماادر الأو من  مرفق البيئة العالميةتتوقعه من الذي تمويل احتياجاتها من الإجمالي من نسبة الما هي تحديد  البيئة العالمية

  با االجتمااع الرا األموال. وفي ما هي الماادر التي تتوق  أن تحال منها األطراف دلى واألخرى خارجية الوالداخلية 
 4114 /أيارمايو 41إلى  2من في مونتريال  المنعقد االتفاقية تنفيذستعراض لمخاص الاالمفتوح العضوية للفريق العامل 

 2 حتاى في نهاية المطاف  أكملت تسا  دول االساتبيان   و. ذلك دلى اوتشجيعهالمشاركة بتم تذكير جمي  البلدان المؤهلة 
رونيزيا الموحدة وميانماار وكولومبياا   واليات ميكو: إكوادور ومدغشقر والهند وبنغالديش وغرينادا 4114 /أيلولسبتمبر

بعض  نأغير في الوقت المناسب.  هاردودهذه البلدان لها لتقديم ريتقددن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتعرب والبرازيل. 
ردود ال إحاائيا  فإن اليكن ممثال  لم. وبما أن ددد الردود تكن كاملة أو قدمت م  إجراء تغيير في شكل اإلبالغ مالردود ل

متابعة في و. دورة التزود السادسةفي تمويل من الالحتياجات أفضل لتقدير يسمح بإجراء منظور القطري التشكل أساسا من 
مان   القطرية من التمويل والفجاوات  افهم احتياجاته ها كامال للمساددة دلىقدم استبيانتالبلدان أن   ُيطلب إلى التقرير ذلكل

 .دورة التزود السادسةدملية  رشاداألدلة إلزيادة أجل 

ا الهند والمملكة المتحادة فاي   تحكوماشتركت   دورة التزود السادسةتقييم االحتياجات من التمويل لبالتوازي م  و -21
-4111لموارد الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتناوع البيولاوجي   ل الفريق الرفي  المستوىدالمي أجراه  تقييم ةرداي

مجموداات الفرياق الرفيا     دمل أدضاء فريق الخبراء بشكل وثيق م  و لتنوع البيولوجي.لف أيشي وتحقيق أهدا 4141
دورة فاي  النتائج األولية لتقييم االحتياجات المالياة  الفريق بتم إبالغ مجمودات وبين التقييمين. المستوى لضمان االتساق 

نتائج يستكمل إلى حد ما الفريق الرفي  المستوى المي الذي أجراه الواردة من التقييم الع. وبالمثل  فإن النتائج التزود السادسة
هنااك  في المعلومات والبيانات. وبالتالي  فإن فجوات  هناكأن  خلص إلىالذي  دورة التزود السادسةفي تقييم االحتياجات 

يركز  –جية دلى مستويات مختلفة لألموال الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتي االدراستين في تقييمهمبين  ومتممةدالقة تكميلية 
بينماا تركاز    مرفق البيئة العالمية في البلدان المؤهلةلالمؤهلة التكاليف اإلضافية لألنشطة دلى  دورة التزود السادسةتقييم 

 لتحقيق أهداف أيشي. التكاليف العالميةمجموع األفرقة األخرى الرفيعة المستوى دلى 

 ق الخبراء في دمله.يفرها برزفيما يلي القيود الرئيسية التي أو -21

واجاه  ومن هذا الناوع  دلى اإلطالق  أول دملية تنفذ دورة التزود السادسةفي من التمويل الحتياجات الحالي لتقييم الكان 
 القيود التالية: مراداةاألطراف الدراسة  يجب وفي حين ستبحث الكثير من التحديات والشكوك. 

 مؤتمر األطراف: مقررات فيما يتعلق باإلرشاد من (1

العديد مان األنشاطة   كان باإلمكان تحديد واختيار من مقررات مؤتمر األطراف معقد جدا و إن اإلرشاد أ(
األنشاطة  إال دلاى  تركياز  ددم المناسبة لتمويل مرفق البيئة العالمية. وم  ذلك  فقد تقرر أنه ينبغي ال

أنشطة أخارى  هناك بأن في الوقت نفسه  االستراتيجية التي تسهم في تحقيق هدف معين  م  االدتراف
 لتحقيق هذا الهدف بالكامل.أيضا ضرورية ومناسبة 

حتياجاات  المزدوج لالتقدير الالتداخل المعقد ألهداف أيشي بعين االدتبار من أجل تجنب  كان يجب أخذ ب(
 األنشطة لتقليل التداخل إلى أقاى حد ممكن. اختياروبالتالي تم  ؛التمويلمن 

 :والمعارفالبيانات يتعلق بما في (4

محدد. الزمني لم يتيسر سدها في اإلطار الأثناء الدراسة  ولكن  والمعارفالبيانات في فجوات  ُسّلم بوجود أ(
مرفق و األطرافوأن مولتها نشطة التي سبق األتدابير أو الفي  ولم يتيسر إجراء تحديد واضح للفجوات
إلى مستوى معين من اإلنجاز في إطار كال   للواول 4111دام البيئة العالمية والمنظمات األخرى منذ 

 التمويل.في تقييم الفجوة المتبقية  قد أدى ذلك إلى اعوبةهدف. و
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العالمية واألمثلة والخبرة من مرفق البيئة المؤلفات العلمية لى إ االحتياجات من التمويلتقديرات استندت  ب(
ستكون هناك حاجة إلى إجراء   والمواردات القدرلوقت ولمحدودية انظرا و. ومؤسسات التمويل األخرى

نتاائج   تاوفر تقديرات التمويل. ومن المتوق  أيضا أن المتعلقة باالفتراضات  لتعديلمزيد من البحوث ال
تقييم دملية التقييم العالمي معلومات إضافية وتكميلية يمكن أن تخدم أيضا بالفريق الرفي  المستوى المعني 

 .لسادسةدورة التزود ا

مختلف االحتياجات وهياكل التكااليف لمختلاف البلادان لتنفياذ     تقييم  دندالبيانات  فجوات فيووجهت  ج(
 .األنشطة المختارة؛ وبالتالي  استخدمت افتراضات لمتوسط التكاليف

 :مواردلالتزود السادسة لدورة ما يتعلق بقوادد مرفق البيئة العالمية واإلطار الزمني لفي (3

ربما تكون لام  تحقيق هدف معين ل الخامسةدورة التزود  كان من المقرر تنفيذها في إطارشطة التي األن أ(
 .دورة التزود السادسةبعض األنشطة أو تستمر خالل  يجب أن تبدأ. وبالتالي  تبدأ أو تكمل حتى اآلن

ر فاي إطاار دورة   أن تساتم من المتوق   دورة التزود السادسةإطار  فيبعض األنشطة المقرر أن تبدأ  ب(
 .4141ير تحقيق األهداف بحلول دام لتيسالتزود السابعة 

اإلضافي والتكاليف اإلضاافية المتفاق    يالمنطقبشأن التبرير مرفق البيئة العالمية يمكن أن تكون قاددة  ج(
بدو قد يمناف  بيئية دالمية ومسألة التمويل المشترك لمشروع معين  غير واضحة ألن محاولة إدراردليها 
المحتملاة باين   المفاوضات ويعزى ذلك إلى حد ما إلى في كثير من األحيان ن مختلطتان امسألتوأنهما 

أمانة مرفق البيئة العالمية. وبالتالي  تام  المنفذة و وكاالتوالمرفق البيئة العالمية البلدان المؤهلة لتمويل 
 شفافية.لتحقيق المزيد من الفال المسألتين في نهج تدريجي 

 الظروف الخااة بكل بلد:ما يتعلق بفي (2
 للتقارير الوطنية ايةكفبما فيه ال تحليل متعمقالوقت والموارد  لم يكن من الممكن إجراء  لمحدوديةنظرا  أ(

  ودراسات أخرى للحااول دلاى معلوماات    الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخطط العملو
 اة بكل بلد.الخا االحتياجات من التمويلإضافية دن 

وقادرتها دلاى    لبلدان المؤهلاة ااستعداد بحث مدى نظرا لعدم وجود معلومات  كان من الاعب جدا  ب(
 .المختارةلتنفيذ األنشطة االستيعاب 

مسألة أن تطبيق أموال مرفق البيئة العالمية هو في األساس التي تفيد بسياسة مرفق البيئة العالمية لنظرا  ج(
 هناكختلف من نشاط إلى نشاط. وبالتالي  مختارا قد ي االتي قد تنفذ نشاطالبلدان د دد فإنقطريا   هةموج

فاي   تساهملبلدان ستتناول األنشطة المقترحة  وبالتالي ستتناول اكيف بشأن ضمنية الالعديد من الشكوك 
 تحقيق الهدف.

دورة التزود مطلوبة لتكون التي سيف اإلضافية للتكال اتوفر تقييما شامال أو دقيق أنيمكن للدراسة ال ونظرا لهذه القيود  
بما   ادتماد نهج دملي مامم لتوفير محاولة معقولة وشفافة وقابلة للتكرار يتمثل فيبدال من ذلك  فإن الهدف و. السادسة

 .دورة التزود السادسةلتمويل لمن االحتياجات ل المحتملفي ذلك سيناريوهات للنطاق 
 نتائج التقييم

 (4112-4112) دورة التازود السادساة  لرب  السنوات األ فترة أنه خالل إلىق الخبراء يتقييم فرت تشير تقديرا -24
 ملياار دوالر أمريكاي   191و مليار دوالر أمريكي 22ما بين قدره  احتياجات من التمويلإجمالي  ستكون هناك حاجة إلى
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هاذه  وتركاز  . مرفق البيئة العالمياة المؤهلة لتمويل لتنوع البيولوجي في البلدان أيشي للمساهمة في تحقيق أهداف تقريبا ل
مؤهلاة  الوتغطاي األنشاطة    مرفق البيئة العالميةلتمويل التمويل في البلدان المؤهلة من حتياجات تقديرات االاألرقام دلى 

وأي تمويال  مرفق البيئاة العالمياة   البيئة العالمية قبل مراداة التبرير المنطقي اإلضافي لللحاول دلى تمويل من مرفق 
 .1 الجدولالثالثة في ويرد التوزي  حسب السيناريوهات مشترك. 

ساتتراوح   (4112-4112) دورة التزود السادساة لرب  السنوات األ فترة أنه خالل إلىتقييم كما تشير تقديرات ال -23
 يالمنطقللتبرير ب المئوية بعد تطبيق النستقريبا  مليار دوالر أمريكي 22ومليار دوالر أمريكي  35المبالغ الالزمة ما بين 

 وتارد نشاطة.  المحتمل أن تدرها األعالمية البيئية اللمناف  لوفقا  في المائة 111و في المائة 11بين التي تتراوح اإلضافي 
 .1الجدول نتائج السيناريوهات الثالثة في 

معادالت  ثالثة لخبراء ق ايطبق فر  4112-4112خالل الفترة  دورة التزود السادسةفي لحساب المبلغ الالزم و -22
الاندوق االساتئماني  من يكون مطلوبا  يمكن أنخيارات بشأن المبلغ الذي لعرض ال( 2:1و 2:1و 4:1) للتمويل المشترك

حاة الاندوق االستئماني لمرفق البيئة إلى أن تشير هذه المبالغ و. ةلمرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف اإلضافية المتوقع
التمويال  االحتياجات من مجموع  تغطيةمزيد من التمويل المشترك لاللحشد  ة للمواردالسادسالتزود لدورة  ةوقعالعالمية المت

 معادل متوسط  من قبل  فإن ذكر وحسبمايتوقف دلى ددد من العوامل دلى النحو المبين في المنهجية.  في نهاية المطاف
 التمويال معدل . وبالنظر إلى أن 2:1قدره  البيولوجي عال البؤري للتنوللمجمرفق البيئة العالمية لالحالي  المشترك التمويل

معادل أدلاى   ( و4:1)  فقد وض  بدال من ذلك معدل أدنى شترك يخض  لمفاوضات محتملة  وبالتالي ال يمكن التنبؤ بهالم
 :2:1 إلى 4:1التمويل المشترك من  معدالتتحت  1الجدول التسعة في خيارات ال وترد(. 2:1)

 دورة التزود السادسةلمبلغ المطلوب لبشأن تقديرات اخيارات : 1دول الج
 المطلوبالمبلغ تقديرات 

 دورة التزود السادسةل
 4102-4102للفترة 

 قبل
 ةاإلضاف تطبيق منطق

 المطلوبالمبلغ تقديرات 
 دورة التزود السادسةل

 4102-4102للفترة 
 بعد
 ةاإلضاف تطبيق منطق

ندوق االستئماني لمرفق البيئة خيارات للمبلغ المطلوب للص
لتغطية التكاليف اإلضافية  دورة التزود السادسةالعالمية ل

 المتوقعة

 التمويل المشترك المطبق تمعدال

1:2 1:4 1:6 

 :1السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 22

 :1السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 35

مليااار دوالر  11
 أمريكي

 اتمليااااار 2
 ةكيأمري اتدوالر

 اتملياااااار 5
 ةأمريكي اتدوالر

 :4السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 131

 :1السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 21

مليااار دوالر  41
 أمريكي

مليار دوالر  14
 أمريكي

 اتملياااااار 2
 ةأمريكي اتدوالر

 :3السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 191

 :1السيناريو 
 مليار دوالر أمريكي 22

ر مليااار دوال 49
 أمريكي

مليار دوالر  12
 أمريكي

مليااار دوالر  14
 أمريكي

 األموال المتاحة التمويل مقابلمن حتياجات اال
ق الخبراء معلوماات  يقدم فرو. المتاحدراسة أيضا التمويل م القّيأن ُتينبغي   (11/42الختاااات )المقرر لوفقا  -25

 ي  مثل:دن التمويل المتاح من ماادر دامة مختلفة للتنوع البيولوج
تألف من الاندوق االستئماني لمرفق البيئاة  يالذي تمويل مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي المتاح  أ(

من المرحلاة التجريبياة   الموارد تجديد المختلفة لفترات الالعالمية ومخااات التمويل المشترك خالل 
 .(4112-4111) الخامسةدورة التزود ( إلى 1991-1992)
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 منظمة التعاون والتنمية فاي الميادان االقتااادي   يل المتاح للتنوع البيولوجي من التزامات بلدان التمو ب(
 المعونة الثنائية.المتعلقة ب

 التنوع البيولوجي من القطادات األخرى.تمويل  ج(
 لتنوع البيولوجي في البلدان النامية.لالتمويل المحلي  د(

دورة التزود لالتمويل من حتياجات االاألموال المتاحة مقابل  مسألة فريق الخبراء بعض االستنتاجات بشأن ودرض -22
 1 الجددول الخيارات التسعة الاواردة فاي   فإن لتقرير الكامل  لهدف ببناء دلى ثالثة سيناريوهات وتقييم هدف و. السادسة

لبيئة العالمياة لاددم تنفياذ    مرفق ااالستئماني لاندوق لتخاياات التمويل المحتملة للالمتوقعة اإلضافية تعكس التكاليف 
 .4112-4112 دورة التزود السادسةوالسالمة األحيائية في  العشرينأهداف أيشي 

ويتمثال  من ددة دناار.  الخامسةالتزود دورة التنوع البيولوجي في للاناديق ذات الالة بويتألف المبلغ المتاح  -22
مليار دوالر أمريكي للتنوع البيولوجي ويمكن أن  1.4 إلى الذي يال مبلغال يدرج حتى اآلن فيي لم ذالتمويل اإلضافي ال

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة دن و مبالغ مخااة لإلدارة المستدامة للغاباتب العشرينسهم في أهداف أيشي ي
تادهور  مياه الدولية وللللمجالين البؤريين أقساط جزئية و ( مليار دوالر أمريكي 1.13)( +REDD) هاوتدهور الغاباتإزالة 

تقريار   الواردة مان رقام األواستنادا إلى . أقل البلدان نموا والاندوق الخاص بتغير المنا الخاص ب اندوقالاألراضي  و
 31إلاى   4111 ه/تموزيوليا  1فترة مان  لل الجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطرافالمقدم إلى اأمانة مرفق البيئة العالمية 

من  للتنوع البيولوجي في المائة 31 نسبته (  يمكن توق  توفير مبلغ إضافيUNEP/CBD/COP/11/8) 4114 ه/حزيرانيوني
ملياون دوالر   222 مبلغ إجماالي قادره   من أالأمريكي مليون دوالر  125من خالل نفقات المشاري  )ين المجالين هذ

هذا يعني أن المبلغ المتاح للتناوع  و(. المائةفي  31=  لتنوع البيولوجيل مليون دوالر أمريكي 524 ويتعلق بمبلغأمريكي  
الزياادة   4مليار دوالر أمريكاي. ويعارض الجادول     1.2إلى ما يقرب من زاد  الخامسةالتزود دورة البيولوجي خالل 

 معادالت والثالثاة  سيناريوهات للوفقا  إلى الدورة السادسةالخامسة التزود  ةدورمن  االحتياجات من التمويل المحسوبة في
 أضعاف 3بين ما زيادة تتراوح فإن ال  الخامسةدورة التزود دلى أساس المبالغ المتاحة في وتمويل المشترك دلى التوالي. ال
فاي  و. 4:1معدل تمويل مشترك قدره و 3تحت السيناريو  ضعفا 12إلى  2:1ومعدل تمويل مشترك قدره  1السيناريو  في

 ضعف. 2.5 معدلهازيادة الفإن   2:1 قدره تمويل مشترك متوق  معدلم   4إطار السيناريو 
من دورة تجديد موارد إلى دورة تالياة قادره    البيئة العالميةفي موارد مرفق النسبة المئوية للتغير متوسط وكان  -22

الموارد من دورة إلى دورة في الاندوق االستئماني لمرفاق   نمو معدلل التاريخيإلى المتوسط  النظروب. في المائة 42.2
 .إلى زيادة هائلةشير إلى الحاجة يالسيناريوهات المقترحة أدنى  العالمية  فإن ةالبيئ



UNEP/CBD/COP/11/15/Rev.2 
Page 13 

 

الددورة   إلدى : المبالغ المطلوبة والمتاحة من مرفق البيئة العالمية والزيادة المحسوبة من الددورة الخامسدة   2الجدول 
 مرفق البيئة العالميةالصندوق االستئماني للتجديد موارد  السادسة

 

سيناريو 
ة دورل

التزود 
 السادسة

في الفترة 
4102-
4102 

خيارات للمبلغ المطلوب للصندوق 
االستئماني لمرفق البيئة العالمية 

لتغطية  دورة التزود السادسةل
 التكاليف اإلضافية المتوقعة

المبلغ المتاح للصندوق 
االستئماني لمرفق البيئة 

دورة التزود العالمية ل
خامسة لتغطية التكاليف ال

 المتوقعةاإلضافية 

دورة التزود الزيادة المحسوبة من 
 علىاستنادا  السادسة لىالخامسة إ

المبالغ المتاحة في دورة التزود 
 الخامسة

المجال البؤري للتنوع  معدل التمويل المشترك المطبق
 البيولوجي

 مليار دوالر أمريكي 0.4

 وفقا لمعدل التمويل المشترك

 

1:2 

 

1:4 

 

1:6 

عة من المساهمات المتوق
المجاالت البؤرية األخرى 

لمرفق البيئة العالمية 
مليار  1.2والصناديق: نحو 

 دوالر أمريكي

 

1:2 

 

1:4 

 

1:6 

مليار  7 1السيناريو 
دوالر 
 أمريكي

 اتمليار 7
دوالر 
 أمريكي

 اتمليار 5
دوالر 
 أمريكي

 مليار دوالر أمريكي 1.1

~ 7 
 أضعاف

~ 5.5 
 ضعف

~ 3 
 أضعاف

يار مل 22 2السيناريو 
دوالر 
 أمريكي

مليار  12
دوالر 
 أمريكي

 اتمليار 8
دوالر 
 أمريكي

 مليار دوالر أمريكي 1.1

~ 12.5 
 ضعف

~ 7.5 
 ضعف

~ 5 
 أضعاف

مليار  22 3السيناريو 
دوالر 
 أمريكي

مليار  17
دوالر 
 أمريكي

مليار  12
دوالر 
 أمريكي

 مليار دوالر أمريكي 1.1

~ 18 
 ضعفا

~ 11 
 ضعفا

~ 7.5 
 ضعف

ااندوق  ماوارد ال ل ةالسادسا التازود  فترة في األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية  لمقداركامل التقييم التقرير قدم وُي -29
 .UNEP/CBD/COP11/INF/35 بوافه الوثيقةالبيئة العالمية االستئماني لمرفق 

السادسة لموارد الصندوق  دورة التزودتقييم بتعلق يعناصر مشروع مقرر 
 ة العالميةاالستئماني لمرفق البيئ

 4/3العناصر الرئيسية من التوصية 
مان   2الماوارد فاي الفقارة    حشد مشروع المقرر المتعلق باستعراض تنفيذ استراتيجية لالعناار الرئيسية ترد  -51

الجتماااع الراباا  للفريااق العاماال المفتااوح العضااوية المخاااص السااتعراض تنفيااذ االتفاقيااة ل 2/3التواااية 
(UNEP/CBD/COP/11/4 )أ وتتاح( يضا في تجمي  المقرراتUNEP/CBD/COP/11/1/Add.2) 

 االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية -ثالثا
االستعراض الراب  إلاى األطاراف قبال    من المقرر تقديم كان   لمؤتمر األطراف 11/42م  المقرر  بما يتسق -51

تم ة  غير متوقع ات أخرىارد مالية وتأخير. ولكن نظرا لعدم وجود موبوقت كاف االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف
 كتمل.يلم  هاالستعراض الراب  لفعالية اآللية المالية ولكندلى إجراء التعاقد 
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دلى ستعراض تنفيذ االتفاقية األمين التنفيذي الوحث االجتماع الراب  للفريق العامل المفتوح العضوية المخاص  -54
 ؛ستعراض الراب  لفعالية اآللية المالية في الوقت المناسب وبطريقاة فعالاة  وإدداد االدلى نحو فعال  11/42المقرر تنفيذ 

هذا االستعراض قبل االجتمااع  القائمة إلكمال وطلب إلى األمين التنفيذي بحث إمكانية إدادة تخايص األموال من الموارد 
داجلة لتمويل تنفياذ  ديم تعهدات لها بتق يسمحوض   في تكون التيالجهات المانحة شج  الحادي دشر لمؤتمر األطراف  و

 دلى أن تقاوم باذلك  لتقرير الذي سيقدم في االجتماع الحادي دشر لمؤتمر األطراف لفي الوقت المناسب  11/42المقرر 
 (.االتفاقية تنفيذستعراض المخاص الالمفتوح العضوية الجتماع الراب  للفريق العامل ل 2/3التواية من جيم القسم )

   قدمتستعراض تنفيذ االتفاقيةال( للفريق العامل المفتوح العضوية المخاص جيم)القسم  2/3 لتوايةل واستجابة -53
 اآللية المالية لالتفاقية. ليةالفعالموارد المالية الالزمة لالستعراض الراب   بسخاءحكومة كندا 

ذوي الخبرة إلجاراء  ددوة االستشاريين دن  4114 ه/حزيرانيوني 43في  في نفس الوقتاألمين التنفيذي وأدلن  -52
 :كانتالمطلوبة  النواتجبين ومن االستعراض الراب  لفعالية اآللية المالية لالتفاقية. 

والتعليقات التي ستدرج   هاكي يستعرضمشروع تقرير تجميعي وتوايات لمرفق البيئة العالمية لإتاحة  )أ(
 ؛حسب مادرها تحديدووثائق الفي 

التنفيذي ومرفق البيئة العالمية  بشأن االستعراض الراب  لآللية المالية  بددم من األمين مشروع مقرر   )ب(
الحادي  هبما في ذلك اقتراحات محددة للعمل لتحسين فعالية اآللية دند الضرورة  لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماد

 دشر.
دقد االستشارات ريثما يتم االنتهاء  لالستشارات" فقد منحت ستراتوسلشركة "استنادا إلى التقييم والخبرة السابقة و -55

بسبب رحيل  ه/تموزفي أواخر يوليسحبت طلبها  لالستشارات" ستراتوسغير أن شركة "مالي م  حكومة كندا. التفاق من اال
 غير متوق  لموظفين رئيسيين.

. لحاين مناذ ذلاك ا   تم قبولهالدولية مقترحا   ICFفي شركات استشارية أخرى  وقدمت شركة نظرت األمانة و -52
الاالزم    النظاري ساتعراض  اال  وإجراء ووض  ايغتها النهائية الدولية تحديد منهجية التقييم ICF شركة مهمة وتتضمن

غير متوق    غير أنه نتيجة تأخروجم  مدخالت أاحاب المالحة  وتقييم المعلومات إلدداد مشروع تقرير االستعراض. 
تقريار  سيقدم   . ولذلك4114 /كانون األولديسمبر 31 بحلولإال النهائي ض االستعراتقرير لن يستطي  االستشاريون تقديم 

 ستعراض تنفيذ االتفاقية.الاالستعراض إلى االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخاص 
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 االستعراض الرابع لفعالية اآللية الماليةبتعلق يعناصر مشروع مقرر 
 4/3عناصر من التوصية 

لمقرر من ا 3و 4 للفقرتينالمقرر التالي استجابة دناار   يقترح األمين التنفيذي مشروع 2/3لتواية وفقا ل -1
 :بذلك المقرر مرفقالمن  11الفقرة و 11/42

 مؤتمر األطراف إن 
دد استجابة إلى األمين التنفيذي أن يتيح لألطراف تقرير االستعراض الراب  لفعالية اآللية المالية الذي ُأ يطلب

 الخامس. هلينظر فيه الفريق المفتوح العضوية المخاص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماد 11/42لمقرر ل
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 المرفق
 الموجه نحو تحقيق النتائج ألولويات البرامج 2112-2114إطار السنوات األربع مقترح 

 هدفال
مرفق البيئة لإرشادا  لويات البرامجألو الموجه نحو تحقيق النتائج 4112-4112إطار السنوات األرب  يوفر  -1

التزود لتنوع البيولوجي لدورة للمجال البؤري ل رادوض  استراتيجية قوية ونظام لالعالمية بوافه اآللية المالية لالتفاقية 
 .لموارد الاندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةة السادس

 عناارال
 التزود السادسة لموارد الاندوق االستئماني لمرفق البيئةدورة للوجي التنوع البيوإدداد استراتيجية توجيه  دند -4

 يتكون من العناار التالية: ألولويات البرامج الموجه نحو تحقيق النتائج 4141-4112إطار السنوات األرب    فإن العالمية
البيولوجي  لتنوعلأهداف أيشي   بما في ذلك 4141-4111الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )أ(

 (؛11/4المقرر المرفق ب)المذكورة فيها 
 (؛BS-V/16)المقرر  4141-4111الخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية للفترة  )ب(
 6؛بروتوكول ناغويا بشأن الحاول وتقاسم المناف أولويات البرامج لددم تنفيذ  )ج(

 م  األخذ في االدتبار أيضا
الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  غاياتاإلرشادية للمؤشرات المتاحة لتقييم التقدم نحو تحقيق القائمة  )د(

المتوق  من قبل االجتماع الحادي دشر لمؤتمر  المقررحسبما ترد في لتنوع البيولوجي أهداف أيشي لو 4111-4141
 4141-4111قيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي نها توفر نقطة بداية لتقييم التقدم المحرز في تحنظرا ألاألطراف  

 دلى مستويات مختلفة؛
مؤشرات إضافية ناتجة دن العمل في المستقبل بموجب  إددادهذه المؤشرات  أو أخرى لأي تحسينات  (ه)

مؤشرات داد إد بشأن)ي( واألحكام ذات الالة  2لمادة لاالتفاقية  مثل دمل الفريق العامل المفتوح العضوية المخاص 
 ؛ية واالستخدام العرفي المستدامذات الالة للمعارف التقليد

بها   المرتبطة تتب أدوات الراد والدمليات واألثر  مؤشرات المجمودة الحالية من النواتج والنتائج و )ج(
 .حاليا مرفق البيئة العالمية التي يستخدمها

 المبدأ التوجيهي
بالنسبة إلى األطراف يمكن تكييفه   المؤشرات أساسا مرنل والقائمة اإلرشاديةجي لتنوع البيولولأهداف أيشي توفر  -3

لتنوع لالمنقحة ات وخطط العمل الوطنية ستراتيجيفي االم  مراداة الظروف والقدرات الوطنية المختلفة  بما في ذلك 
مرفق البيئة لموارد الاندوق االستئماني ل. وينبغي أن تيسر استراتيجية التنوع البيولوجي لدورة التزود السادسة البيولوجي
المنقحة وخطط العمل الوطنية  اتاستراتيجيالوطنية الواردة في البرامج وأولويات تحقيق أوجه التآزر بين األهداف العالمية 

ا األولوية العلي الفجوات ذاتالتركيز دلى سد   م  ةقطريالحسب أولويتها في مقترحات المشاري   لتنوع البيولوجيل
 .العشرين المذكورة فيهاأيشي  وأهداف 4141-4111لتنوع البيولوجي لالخطة االستراتيجية بالمرتبطة 

                                                           
 (.UNEP/CBD/COP/11/6للجنة الحكومية الدولية )الاادرة دن االجتماع الثاني  4/1انظر التواية  6
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كاملة استفادة  السادسة لموارد الاندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية دورة التزوداستراتيجية أن تستفيد ينبغي و -2
المياه الدولية وتغير وتدهور األراضي وللتنوع البيولوجي المية البيئة العمن أوجه التآزر المحتملة بين مجاالت مرفق 

أاحاب المالحة الرئيسيين المشاركين  م مرفق البيئة العالمية يعمل ينبغي أن و. معه التكيفمن حدته و تخفيفال – المنا 
تادة في العمليات األخيرة إلدداد حسب الممارسات المعفي دملية تجديد الموارد  بما في ذلك أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  

السادسة لموارد الاندوق  دورة التزوددملية اياغة استراتيجية  ضمنلتنوع البيولوجي استراتيجيات في المجال البؤري ل
 .االستئماني لمرفق البيئة العالمية

السادسة لموارد  التزود دورةاستراتيجية  بشأنإلى االجتماع الثاني دشر لمؤتمر األطراف المقدم تقرير ودلى ال -5
 ما سبق في االدتبار. أن يأخذ الاندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية
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