
 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 األولاالجتماع 
 2016 مايو/أيار 6-2 كندا، مونتريال،

 *من جدول األعمال المؤقت 10البند 
 

 إرشاد موجه إلى اآللية المالية
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أولا 
بددين مددؤتمر األفددرا  ومجقددل مرفددل البيةدد  ال الميدد    المبرمدد  مددذكرة التفددا  ، 3/8فددا المرددرر  ،اعتمدد مددؤتمر األفددرا  -1
أحكددا   تنفيدذ لإلبردا  عقد جددول األعمدال  فداآلليد  الماليدد  كبندد داةد  ا الالحرد  مدؤتمر األفدرا عتمددت اجتماعدات لدذل،، ا  تب دا  و 
التدا والتردارير  اترشدادتدوفير اإب، وال سديما مدن حيدل صدقت ا لت زيز دا اتوتردي  إرشداد االست راضقيد ذات الصق   3/8لمررر ا

  والت اون بين األمانات ،مويلوتحديد متفقبات الت الف الي اآللي  المالي ، واست راض  تردم ا
عدددة فددا تنفيددذ  ماع ددا األولاجتفددا  أن تنظددر ال يةدد  الفرعيدد  لقتنفيددذ إلدد  12/30فددا المرددرر  فقددم مددؤتمر األفددرا و  -2
لقفقبددات  وفردا   ُنظتمدتو   دا األول دذ  المدذكرة لتنظددر في دا ال يةد  الفرعيد  لقتنفيدذ فددا اجتماع أُعددتتمدن مدذكرة التفدا    وقددد  سداةلم

دات المت قردد  باإرشدداالسددابر   لقمرددرراتالثددانا متاب دد   فددرعويرددد  ال  3/8المرددرر أحكددا   فضددال  عددن 12/30المرددرر الددواردة فددا 
-2011السددتفادة مددن ال فدد  االسددتراتيجي  لقتنددوع البيولددوجا ا، بمددا فددا ذلدد،  يددارات بشددلن أفضددل سددبل لآلليدد  الماليدد الموج دد  
  ويرددد  الرسدد  ألولويددات البرمجدد السددنوات األربدد  إفددار سدديا   ولويددات لآلليدد  الماليدد  فددالتحديددد األ وبروتوكددولا االتفاقيدد  2020
 ورديرد  الفرع الراب  م قومات عن است راض ف الي  اآللي  المالي   ويو مردم  من مرفل البية  ال المي   ال لقتراريرتحديثات الثالل 

الفدددرع السدددادل م قومدددات عدددن الت ددداون بدددين ويردددد  حتياجدددات التمويدددل  التريي  الثدددانا البددد يت قدددل ال دددامل األنشدددف  وترريدددر فدددرعال
 األمانات 

لمجقدددددددددددددل مرفدددددددددددددل البيةددددددددددددد  ال الميددددددددددددد  شدددددددددددددروع الترريدددددددددددددر األولدددددددددددددا : م، و مدددددددددددددال دددددددددددددذ  المدددددددددددددذكرة وثمددددددددددددد  تدددددددددددددذييالن -3
(UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1؛ والم)فا  وبروتوكولي ا الالزم  لتنفيذ االتفاقي  لألموالتريي  كامل ب المت قلالتنفيذي لقتررير  وجز

  وباإضداف  فا وثير  إعالمي  وسيرد التريي  الكامل(  UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2) وارد مرفل البية  ال المي مالتجديد الساب  ل
ب دذا البندد مدن جددول األعمدال،  صق  مباشرة أيضا  أ رى أعدت لتنظر في ا ال ية  الفرعي  لقتنفيذ فإن ل دة وثاةل عمل إل  ذل،، 

 2020-2011)التردددد  فدددا تنفيدددذ االتفاقيددد  واالسدددتراتيجي  الت فدددي  لقتندددوع البيولدددوجا  UNEP/CBD/SBI/1/2 يرتدددانبمدددا في دددا الوث
)اإجدرا ات االسدتراتيجي  لت زيدز تنفيدذ االتفاقيد  وال فد  UNEP/CBD/SBI/1/5 تحريدل أ ددا  أيشدا لقتندوع البيولدوجا(، ونحدو و 

  بفرير  شامق   ذ  ال مل وثاةلفا جمي   فا النظرقد ترغم األفرا  و (  2020-2011االستراتيجي  لقتنوع البيولوجا 
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 رطرا اإلرشاد الموجه من مؤتمر األ - ثانيا  
مت قرد  م دايير الالو  وأولويدات البدرام   واالستراتيجي  السياس بتررير من االتفاقي ، سيرو  مؤتمر األفرا  21لقمادة  وفرا   -4
مدن  2مدادة  دذا الحكد  فدا ال وقدد عدرض، ، واالسدتفادة من دال قي  لقحصول عق  الموارد المالي  المتاح  من  الل اآلليد  الماليد ب

الماليدد   إرشدادا  موج دا  إلد  اآلليد اعتمددد مدؤتمر األفدرا  فدا كدل اجتمداع فردد ذلد،، بندا   عقد  و   مشدار إلي دا فنفدا  ال التفدا   مدذكرة
جميد  اإرشدادات السدابر  الموج د  إلدد   أن اسدت رضب دد ، 10/24المردرر اعتمدد مدؤتمر األفدرا  فدا و   يت ديتن تمويقد بشدلن مدا 

المردرر مدن  4فا الفررة وقرر مؤتمر األفرا ،   المالي ، بما فا ذل، أولويات البرنام   آلليإرشادا  موحدا  موج ا ل آللي  المالي ،
البدرام  التدا مدن قاةمد  موحددة مدن أولويدات  متللفدا  تجديدد محدددة،  فدا مددة، يكون اإرشاد الموج  إل  اآللي  المالي ، أن 10/24

فارا   ، بمدا 2020-2011 لقتندوع البيولدوجا  مراعداة ال فد  االسدتراتيجي  نحدو تحريدل النتداة ، مد موج ا   تحدد ما يت ين تمويق ، وا 
  فا ذل، أ دا  أيشا لقتنوع البيولوجا المذكورة في ا والمؤشرات المرتبف  ب ا

 بين التفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي امجيةتعزيز أوجه التآزر البر  -ألف
إلد  أن  االتفاقيدات المت قرد  بدالتنوع البيولدوجا مجدالل إدارة ،12/30، فا الفدرع ألدم مدن المردرر دعا مؤتمر األفرا  -5

تردي  عناصر مشورة، حسم االقتضا ، ب صوص تمويل األولويات الوفني  المشار إلي ا فا الفررة أعال ، : )أ( تضفق  بما يقا
اقيد  ومجقدل ين مدؤتمر األفدرا  فدا االتفومدذكرة التفدا   المبرمد  بد لواليد  مرفدل البيةد  ال الميد ، فا إفار واليات كل من ا ووفردا  

التنوع بددد المت قرددد  تفاقيددد االوالتدددا قدددد تحدددال إلددد  مرفدددل البيةددد  ال الميددد  مدددن  دددالل مدددؤتمر األفدددرا  فدددا  ،مرفدددل البيةددد  ال الميددد 
 المت قرد  التفاقيد لفقم إل  أمانات كل من دا أن تحيدل  دذ  المشدورة فدا الوقدت المناسدم إلد  األمدين التنفيدذي ال )م( البيولوجا؛

أن يددر  أي مشدورة يتقرا دا التنوع البيولدوجا بد المت قرد  التفاقيد لفقدم مدؤتمر األفدرا  إلد  األمدين التنفيدذي   و التنوع البيولدوجاب
التنوع البيولدوجا فدا بد المت قرد  تفاقيد االلينظدر في دا مدؤتمر األفدرا  فدا  ،جددول األعمدال مدنفا الوثاةل المت قر  بالبند المالة  

  الراد  اجتماع 
أمانددددات االتفاقيددددات المت قردددد  بددددالتنوع إلدددد   12/30المرددددرر ، أحددددال األمددددين التنفيددددذي الفددددرع ألددددم مددددن واسددددتجاب  لددددذل، -6

اتفاقيدد  حفددو أنددواع الحيوانددات ، و اتفاقيدد  التجددارة الدوليدد  بددلنواع الحيوانددات والنباتددات البريدد  الم ددددة بدداالنرراض في دداالبيولددوجا، بمددا 
راثيدد  النباتيدد  والم ا دددة الدوليدد  بشددلن المددوارد الو ، ال ددالما التددرالواتفاقيدد  واتفاقيدد  األراضددا الرفبدد  )رامسددار(،  ،البريدد  الم دداجرة

فريدددل لاجتماعدددات  فضدددال  عدددن عردددد مدددؤتمرات ب ديددد  ثناةيددد  ونظددد  أيضدددا  ، حمايددد  النباتدددات، واالتفاقيددد  الدوليددد  للألغذيددد  والزراعددد 
وأنشددةت التفاقيددات المت قرد  بددالتنوع البيولدوجا  يسددير اسدتجاب  ا  بدالتنوع البيولددوجا لت زيدز وتاالتصدال الم نددا باالتفاقيدات المت قردد

 الم قومات المت قرد  ( لت زيز تراس https://www.cbd.int/financial/blg.shtml) م صص  ل ذا الغرض شبكي صفح  أيضا  
  قيات المت قر  بالتنوع البيولوجااالتفافا مويل تبال
 عقددد  ا  رد الورقدددات المردمددد بدددين االتفاقيدددات المت قرددد  بدددالتنوع البيولدددوجا فدددا  امجيددد التددد زر البر ويمكدددن مالحظددد  أوجددد   -7

لقفتدرة تنفيدذ االتفاقيد  قتمويل الدالز  والمتدال لالكامل لتريي  الألغراض إعداد تررير عن  وزع  فريل ال برا  ال مس االستبيان الذي 
مشداري  التندوع البيولددوجا ل النسدب  المرتف دد  لقغايد  1الجددول  يوضد و   2022يونيددو حزيران/إلد   2018يوليدو تموز/ الممتددة مدن

 االتفاقيددات البيةيدد  كمشدداري  تتندداول أيضددا   والتددا صددنفت لمرفددل البيةدد  ال الميدد  ا  ددالل فتددرة التجديددد السدداب  لمددواردإنجاز ددزمدد  الم
فدا الماةد (، واتفاقيد  األمد  المتحددة  42المت ددة األفرا ، وال سديما اتفاقيد  األمد  المتحددة اإفاريد  بشدلن تغيدر المندا  ) األ رى 

اتفاقيدد   إنجاز ددازمدد  مشدداري  التنددوع البيولددوجا الم ترريبددا    مددلال نسددب تندداول أيضددا  توسددو  (  فددا الماةدد  37مكافحدد  التصددحر )ل
النباتدات   حمايد ، واالتفاقي  الدولي  لاقي  التجارة الدولي  بلنواع الحيوانات والنباتات البري  الم ددة باالنرراضاتفاألراضا الرفب ، و 

أ دا  الم ا دة الدولي  بشلن المدوارد الوراثيد  النباتيد  لألغذيد   اإنجاز المزم  شر مشاري  التنوع البيولوجا أكثر من عُ وسيغفا 
 المت قرد اتفاقيد  اسدتك ول  ب  اإنجاز المزم  من مشاري  التنوع البيولوجا  وسترتب  حص  صغيرةال الما  والزراع  واتفاقي  الترال 

  المواد المستنفدة لفبر  األوزون  لزةبل، وبروتوكول مونتريال بشلنوي  الثابت ، واتفاقي  ميناماتا بشلن االمقوثات ال ضب
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خهال تتهرا التجديهد العهابو لمهوارد لمرتهئ البيئهة متعلقهة بهالتنوع البيولهوجي أوجهه التهآزر البرامجيهة لاتفاقيهات ال  -1الجدول 
 العالمية

 االتفاقي 

النسب  المةوي  
لقمشاري  

  ازم  إنجاز الم

النسب  المةوي  
مشاري   مويللت

 التنوع البيولوجا

حص  التمويل 
 المشتر،

    كآلية ماليةمرتئ البيئة العالمية  عينتالتفاقية التي 
 فا الماة  60 فا الماة  27 فا الماة  42 قي  األم  المتحدة اإفاري  بشلن تغير المنا اتفا

 فا الماة  62 فا الماة  20 فا الماة  37 اتفاقي  األم  المتحدة لمكافح  التصحر
 فا الماة  63 فا الماة  0,22 فا الماة  5 اتفاقي  استك ول  المت قر  بالمقوثات ال ضوي  الثابت 

 فا الماة  50 فا الماة  0,07 فا الماة  4 فاقي  ميناماتا بشلن الزةبلات
 فا الماة  50 فا الماة  0,07 فا الماة  3 بروتوكول مونتريال بشلن المواد المستنفدة لفبر  األوزون 

    تعتفيد من تمويل مرتئ البيئة العالمية يجوز أنالتفاقية التي 
 فا الماة  68 فا الماة  22 فا الماة  21 ر(اتفاقي  األراضا الرفب  )رامسا

 فا الماة  57 فا الماة  37 فا الماة  20 اتفاقي  التجارة الدولي  بلنواع الحيوانات والنباتات البري  الم ددة باالنرراض
 فا الماة  40 فا الماة  11 فا الماة  20 االتفاقي  الدولي  لحماي  النباتات

 فا الماة  62 فا الماة  17 فا الماة  16 انات البري  الم اجرةاتفاقي  حفو أنواع الحيو 
 فا الماة  74 فا الماة  4 فا الماة  13 الم ا دة الدولي  بشلن الموارد الوراثي  النباتي  لألغذي  والزراع 

 فا الماة  65 فا الماة  7 فا الماة  12 اتفاقي  الترال ال الما
 فا الماة  66   متوس  حص  التمويل المشتر،

 
فددا الموقدد  حتدد  اآلن عقدد  اإنترنددت الددواردة و  12/30المرددرر ألددم مددن  المردمدد  ردا  عقدد  الفددرع لورقدداتوقددد أتيحددت ا -8

ن  الداةم  التفاقي  األنواع الم اجرة القج المررر الصادر عن، بما فا ذل، https://www.cbd.int/financial/blg.shtmlالتالا: 
مرفددل ل المردمدد  قمشددورةبوضدد  عناصددر لفيمددا يت قددل اجتماع ددا الرابدد  واألرب ددين )االجتمدداع الرابدد  واألرب ددون لقجندد  الداةمدد ( فددا 

نتداة  االجتمدداع و تماشد  مد  تنفيدذ أ ددا  أيشدا لقتندوع البيولدوجا، ي تفاقيد  بمداتمويدل األولويدات الوفنيد  لالبشدلن البيةد  ال الميد  
)االجتمدداع السددادل التجددارة الدوليدد  بددلنواع الحيوانددات والنباتددات البريدد  الم ددددة باالنرراضلقجندد  الداةمدد  التفاقيدد  السددادل والسددتين 

 لمجقددل إدارة الم ا دددة(، ونتدداة  الدددورة السادسدد  2016يندداير كددانون الثانا/ 15-11، والسددتون لقجندد  الداةمدد  لالتفاقيدد ، جنيددم
لدددوجا  وسيواصدددل األمدددين االتفاقيددد  المت قرددد  بدددالتنوع البيو بليددد  بشدددلن المدددوارد الوراثيددد  النباتيددد  لألغذيددد  والزراعددد  ذات الصدددق  الدو 

درا  أي  12/30 المرددرر ألددم مددن فددرعمدد  أمانددات االتفاقيددات المت قردد  بددالتنوع البيولددوجا وفرددا لق  ددذ  المسددلل  متاب دد التنفيددذي  وا 
   البيولوجا فا الوثاةل ذات الصق  قيات المت قر  بالتنوعاالتفا يتقرا ا منمشورة 

 القائمة الموحدا ألولويات البرامج -باء
إضافي  لآللي  الماليد   إرشاداتفا اجتماع  ال اشر، ام  راةم  أولويات البر لتوحيد األول المنذ اعتمد مؤتمر األفرا ،  -9
فددا و   12/30المرددرر دال و ددا  مددن والفددروع جددي  و ، 11/5مددن المرددرر دال  والفددرع، 10/25المرددرر  في ددا، بمددا عدددة مرددررات فددا

 أن يسدت رضإلد  مرفدل البيةد  ال الميد ،  وجد بغيد  زيدادة تبسدي  اإرشداد الم ، قرر مدؤتمر األفدرا ،12/30 المرررمن  5الفررة 
 ، وتحديد أولويات اإرشادات فا سيا  اإرشادات السابر  عند االقتضا وحيداإرشاد الجديد المرترل لتجنم التكرار أو ترقيق ، وت

 قاةمدد  موحدددةاألمددين التنفيددذي ، بالتشدداور مدد  مرفددل البيةدد  ال الميدد ، مشددروع  سددُي دت لددذل،،    وتب ددا  أ دددا  أيشددا لقتنددوع البيولددوجا
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اجتماعدد   ألفددرا  فددامددؤتمر ا ينظددر فيدد لتمدداع الثددانا عشددر لمددؤتمر األفددرا  االجحتدد   لإلرشددادات الموج دد  إلدد  آلليدد  الماليدد 
  الثالل عشر

  2020-2011من الخرطة العتراتيجية للتنوع البيولوجي  عبل تحقيئ أتضل اعتفادا   -جيم
 العنوات األربولتحديد األولويات لآللية المالية تي عياق إرطار وبروتوكولي التفاقية       

  مجة تي التجديد العابو لموارد مرتئ البيئة العالميةألولويات البر       

السبل التا يمكدن  وي رض التنفيذي أن يستكشم، فقم مؤتمر األفرا  إل  األمين 12/30المررر من  10فا الفررة  -10
وبروتوكددولا االتفاقيدد   2020-2011ب ددا لمددؤتمر األفددرا  أن يحرددل أفضددل اسددتفادة مددن ال فدد  االسددتراتيجي  لقتنددوع البيولددوجا 

وارد مرفدل البيةد  ال الميد  مدألولويات البرمج  فا التجديد الساب  لالسنوات األرب  إفار سيا  لي  المالي  فا آللولويات األلتحديد 
: اثندين  مدا   وفا  ذا الصدد، يمكن استكشدا  ن جدينفا اجتماع ا األول في  لتنظر إل  ال ية  الفرعي  لقتنفيذ ترريريرد  الوأن 
التردددد  مراعددداة ، مددد  وبروتوكدددولا االتفاقيددد  2020-2011لبيولدددوجا ا " فدددا ضدددو  ال فددد  االسدددتراتيجي  لقتندددوعالتندددازلا" الدددن  )أ( 

  الرفري  المردم  لورقاتعق  أسال ا تصاعدي)م( ن    ؛م تقم أ دا  أيشاتحريل ال الما نحو 
 ةقتمويددل الددالز  والمتددال لتنفيددذ االتفاقيدد  لقفتددر كامددل لالتريددي  البإعددداد ترريددر عددن  المكقددم ال مسدد   بددرا الفريددل وتقردد   -11

فدا التجديدد السداب  لمدوارد مرفدل  مزم دا  إنجداز  مشدروعا   383 ما مردار  2022يونيو حزيران/إل   2018يوليو تموز/ الممتدة من
 عقدد  المسددتوى الددوفنازمدد  إنجاز ددا الم اري نمدد  المشدد 2يصددم الجدددول و   سددتفيدةبقدددان المبقدددا  مددن ال 45مددن  البيةدد  ال الميدد 

  عق  حد سدوا  مبالغ تمويل المشاري من حيل عدد المشاري  و وذل، لموارد مرفل البية  ال المي ،  التجديد الساب   الل  اتمويقل
الم قومات الموجودة فإن ، وفنيا   الموج  األولويات  أفكارا  عن فرلستمن بقدان أ رى  المزيد من الورقات المردم فا حين أن و 

  ستفيدةبقدان المال حددت اات التا ألولويل ترد  دليل م روال  بالف ل 
التجديههد العههابو لمههوارد مرتههئ البيئههة  خههالالمزمههو إنجاز هها علههى المعههتو  الههورطني لتمويلههها  توزيههو المشههاريو  -2الجههدول 
 العالمية

 الموضوع

المشاري  المزم  إنجاز ا 
 الل التجديد الساب  
لموارد مرفل البية  
 ال المي 

المزم  تمويق ا من مرفل 
 البية  ال المي  

 تمويل اإجمالا لقمشاري ال

 ال دد

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

 من أ دا  أيشا( 1تثريم الجم ور وتوعيت  )ال د  
30 

فا  7,8
 106,69 الماة 

فا  5,2
 210,72 الماة 

فا  3,4
 الماة 

)ي( 8دي  واالست دا  ال رفا )المادة قيالتر ار الم 
 19 (من أ دا  أيشا 18واألحكا  المتصق  ب ا، ال د  

فا  5
 38,91 الماة 

فا  1,9
 138,72 الماة 

فا  2,2
 الماة 

 (من أ دا  أيشا 3ال د  التدابير الحافزة )
6 

فا  1,6
 7,86 الماة 

فا  0,4
 13,48 الماة 

فا  0,2
 الماة 

 السياح  المستدام 
12 

فا  3,1
 127,85 الماة 

فا  6,2
 442,98 الماة 

فا  7,2
 الماة 
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 الموضوع

المشاري  المزم  إنجاز ا 
 الل التجديد الساب  
لموارد مرفل البية  
 ال المي 

المزم  تمويق ا من مرفل 
 البية  ال المي  

 تمويل اإجمالا لقمشاري ال

 ال دد

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

والراعدة  ر االم تحسين (، 12البحل والتدريم )المادة 
،  قيمالمت قر  بالتنوع البيولوجا، و  ال قمي  والتكنولوجيات

، وحالت  واتجا ات ، واآلثار المترتب  عق  فردان ووظيفت ، 
ة والتكنولوجيات وتراس   ذ  الم ار  والراعد وتحسين

من أ دا   19)ال د   ونرق ا وتفبير ا عق  نفا  واس 
وتفبيل إعداد  ؛المبادرة ال المي  لقتصنيم ؛(أيشا

 31 (7المؤشرات والرصد )المادة 
فا  8,1

 116,84 الماة 
فا  5,7

 290,09 الماة 
فا  4,7

 الماة 
التنوع البيولوجي على اليابعة وتي المنارطئ  حفظ -ألف

المجال البؤري  اعتراتيجية بشكل أعاعية )العاحلي
البيئة  مرتئالتجديد العادس لموارد  تي للتنوع البيولوجي

 80 (العالمية

20,9 
فا 
 661,10 الماة 

فا  32
 2 405,49 الماة 

فا  39
 الماة 

 ان)ال دفشبكات المنافل المحمي  وحفو األنواع بوج  عا  
 (من أ دا  أيشا 12و 11

46 

12,0 
فا 
 540,94 الماة 

فا  26
 2 118,41 الماة 

فا  34
 الماة 

نظ  المنافل البري  المحمي : المواةل الفبي ي  والغابات 
من  12و 11و 5والجبال واألراضا الجاف  )األ دا  

 17 أ دا  أيشا(
فا  4,4

 285,49 الماة 
فا  14

 1 293,33 الماة 
فا  21

 الماة 
 ان)ال دف حمي والمنافل المنظ  التنوع البيولوجا البحري 

( ومصايد األسما، المستدام  من أ دا  أيشا 12و 11
من أ دا   7و 6و 4فا المنافل الساحقي  )األ دا  

 8 (أيشا

2,1  
فا 
 32,90 الماة 

فا  1,6
 102,5 الماة 

فا  1,7
 الماة 

من أ دا   15و 14و 10الش ام المرجاني  )األ دا  
 7و 6و 4 ( ومصايد األسما، المستدام  )األ دا أيشا

 8 (من أ دا  أيشا
فا  2,1

 11,93 الماة 
فا  0,6

 45,50 الماة 
فا  0,7

 الماة 
 11ال دفان المنافل المحمي  لقتنوع البيولوجا الجزري )

 4 (من أ دا  أيشا 12و
فا  1,0

 148,77 الماة 
فا  7,2

 360,55   الماة 
فا  5,8

 الماة 
أ دا  من  12األنواع الم ددة باالنرراض )ال د   حفو
 19 (أيشا

فا  5,0
 280,74 الماة 

فا  14
 1 161,18 الماة 

فا  19
 الماة 

من أ دا   9األنواع الغريب  الغازي  )ال د   الت امل م 
 18 أيشا)

فا  4,7
 228,12 الماة 

فا  11
 873,10 الماة 

فا  14
 الماة 
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 الموضوع

المشاري  المزم  إنجاز ا 
 الل التجديد الساب  
لموارد مرفل البية  
 ال المي 

المزم  تمويق ا من مرفل 
 البية  ال المي  

 تمويل اإجمالا لقمشاري ال

 ال دد

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بشكل المياه الدولية ) التنوع البيولوجي البحري تي -باء
 تي للمياه الدوليةالمجال البؤري  يةأعاعي اعتراتيج

 12 (التجديد العادس لموارد مرتئ البيئة العالمية
فا  3,1

 21.55 الماة 
فا  1,0

 70,56 الماة 
فا  1,1

 الماة 
 ار  حدود الوالي   الواق   المنافل المحمي  البحري 

 من أ دا  أيشا( 11الوفني  )ال د  
4 

فا  1,0
 2,60 الماة 

فا  0,1
 6,56 الماة 

 0,1 
فا 
 الماة 

فا أعالا البحار واالست دا   المستدا  مصاةد األسما،
 7 (من أ دا  أيشا 7و 6و 4المستدا  )األ دا  

فا  1,8
 13,95 الماة 

فا  0,7
 44,00 الماة 

فا  0,7
 الماة 

 12و 11)األ دا   نظ  الميا  الدا قي  ال ابرة لقحدود
 2  (من أ دا  أيشا 14و

فا  0,5
 8,50 الماة 

فا  0,4
 25,00 الماة 

فا  0,4
 الماة 

النظم اإليكولوجية و اعتعادا الموائل الرطبيعية،  -جيم
تغير المناخ ومرونة النظم  حدا  وخدماتها )للتخفيف من

 31 اإليكولوجية(
فا  8,1

 359,56 الماة 
فا  17

 1 395,74 الماة 
فا  22

 الماة 
 (أيشامن أ دا   5است ادة المواةل الفبي ي  )ال د  

14 
فا  3,7

 156,52 الماة 

7.6 
فا 
 506,57 الماة 

8.2 
فا 
 الماة 

 5)ال د   وتفتت ا وتد ور الغابات ،تجنم فردان الغابات
 14 من أ دا  أيشا(

فا  3,7
 138,23 الماة 

فا  6,7
 455,56 الماة 

فا  7,4
 الماة 

است ادة النظ  اإيكولوجي  األساسي  لقغابات و دمات ا 
 10 ن أ دا  أيشا(م 15)ال د  

فا  2,6
 268,07 الماة 

فا  13
 1 202,74 الماة 

فا  19
 الماة 

لقميا  ال ذب  و دمات ا  األساسي  است ادة النظ  اإيكولوجي 
 8 (من أ دا  أيشا 14)ال د  

فا  2,1
 31,75 الماة 

فا  1,5
 94,10 الماة 

فا  1,5
 الماة 

اإلنتاج العتخدام المعتدام للتنوع البيولوجي و  -دال
 والعتهاك

41 

10,7 
فا 
 88,99 الماة 

فا  4,3
 236,74 الماة 

فا  3,8
 الماة 

من أ دا   13التنوع الجينا لقنباتات والحيوانات )ال د  
 24 (أيشا

فا  6,3
 36.42 الماة 

فا  1,8
 110,80 الماة 

فا  1,8
 الماة 

من أ دا   4ن )ال د  اإنتا  واالست ال، المستداما
 23 (أيشا

فا  6,0
 67,47 الماة 

فا  3,3
 169,64 الماة 

فا  2,7
 الماة 
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 الموضوع

المشاري  المزم  إنجاز ا 
 الل التجديد الساب  
لموارد مرفل البية  
 ال المي 

المزم  تمويق ا من مرفل 
 البية  ال المي  

 تمويل اإجمالا لقمشاري ال

 ال دد

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

بماليين 
 الدوالرات

النسب  
المةوي  
 لقمجموع

 فض التقول الناج  عن الزراع  ونظ  الميا  ال ذب  
 8)ال د  وغير ا إل  مستويات التنوع البيولوجا اآلمن  

 13 (من أ دا  أيشا
فا  3,4

 36,64 الماة 
فا  1,8

 84,58 الماة 
فا  1,4

 الماة 
، المرفل، 11/5 رررالمضفق  ب ا بموجم الماألنشف  
، بروتوكول الحصول وتراس  المناف ؛ تنفيذ األولالتذييل 

ذكا الترارير الوفني ، و و   17 الردراتالوعا، وتحسين  ا 
فا  4,4

 28,54 الماة 
فا  1,4

 80,52 الماة 
فا  1,3

 الماة 
الترارير الوفني  ألفر الوفني  لقسالم  األحياةي  و تنفيذ ا

ناغويا  عق  بروتوكولتصديل ال وبنا  الردرات والتحسين؛
 18 التكميقا بشلن المسؤولي  والجبر الت ويضاكوااللمبور  -

فا  4,7
 27,50 الماة 

فا  1,3
 77,30 الماة 

فا  1,2
 الماة 

 بناء القدرات والتعاون  -حاء

57 

14,9 
فا 
 145,62  الماة 

فا  7,0
 الماة 

423,56 
فا  6,8

 الماة 
 اإبالغ الوفنا

11 

2,9  
فا 

 46,52 لماة ا
فا  2,2

 102,99 الماة 
فا  1,7

 الماة 
من  20الموارد )ال د   لحشد الرفري  ستراتيجياتاال

 (أ دا  أيشا
7 

فا  1,8
 44,38 الماة 

2,1  
فا 
 55,95 الماة 

0,9  
فا 
 الماة 

 الت اون فيما بين بقدان الجنوم
10 

فا  2,6
 22,86 الماة 

فا  1,1
 97,80 الماة 

فا  1,6
 الماة 

مقيات الت في  والدم  والت زر المت قر  بالتنوع البيولوجا ع
 26 (من أ دا  أيشا 2)ال د  

فا  6,8
 53,24 الماة 

فا  2,6
 168,04 الماة 

فا  2,7
 الماة 

( وفلي  16الت اون الترنا وال قما ونرل التكنولوجيا )المادة 
 21 (18غرف  تبادل الم قومات )المادة 

فا  5,5
 41,92 الماة 

فا  2,0
 137,03 الماة 

فا  2,2
 الماة 

 383 المجموع
 

607,85 2 
 

195,28 6 
  

وحفددو المصددال  الوفنيدد  فددا شددبكات المنددافل المحميدد   عقدد  تركيددزال اسددتمرارب زمدد  إنجاز دداعدددد المشدداري  الم فيدددوي -12
من أ ددا   19و 12و 7  دا األ) وتفوير الم ار  وتراسم اوالرصد  ،(من أ دا  أيشا 12و 11ال دفان ) األنواع بوج  عا 

 بدالتنوع البيولدوجا المت قرد  والتد زر دم الت فدي  والدوعمقيدات (، مدن أ ددا  أيشدا 1)ال دد   وتوعيتد  تثريم الجم دورو (، أيشا
مددن  3التدددابير الحددافزة )ال ددد   التددا تغفددامددن المشدداري  لقغايدد  عدددد محدددود  وال يوجددد سددوى (  مددن أ دددا  أيشددا  2 )ال ددد 
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 عدددد مماثددل مددن المشدداري  ترريبددا  و نددا، (  أيشددا مددن أ دددا  20المددوارد )ال ددد   لحشددد الرفريدد  سددتراتيجياتاالو  ،(أ دددا  أيشددا
عددد مدن  المردمد  أيضدا   ورقداتويظ در فدا ال(  مدن أ ددا  أيشدا 9البروتوكولين واألندواع الغريبد  الغازيد  )ال دد   تناوللالمرررة 
 اآلمندد إلدد  مسددتويات التنددوع البيولددوجا  الندداج  عددن الزراعدد  ونظدد  الميددا  ال ذبدد  وغير ددا التقددول ل فددض المزمدد  إنجاز ددا المشدداري 
إل  اآلليد     الموج  السابررشادات فا اإ  ذ  المسلل  بالتفصيل الالز  عد  تناول( عق  الرغ  من من أ دا  أيشا 8)ال د  
 المالي  

شددبكات المندافل المحميدد  وحفدو األنددواع بوجدد  ل  صددصم لقمشداري  م ظدد  التمويدل الددالز ، فددإن ورقددات المردمد لق ووفردا   -13
: المواةدل الفبي يد  والغابدات والجبدال واألراضدا الجافد  ونظ  المنافل البري  المحميد ، من أ دا  أيشا( 12و 11عا  )ال دفان 

(، واسددت ادة الددنظ  أيشددامددن أ دددا   12األنددواع الم ددددة بداالنرراض )ال ددد   وحفددو(، مددن أ دددا  أيشددا 12و 11و 5 األ ددا )
مددن  9األنددواع الغريبدد  الغازيدد  )ال ددد  والت امددل مدد  (، مددن أ دددا  أيشددا 15لقغابددات و دددمات ا )ال ددد   األساسددي  اإيكولوجيدد 
مددن  12و 11 ال دددفان) البيولددوجا الجددزري  التنددوعو (، مددن أ دددا  أيشددا 5(، واسددت ادة المواةددل الفبي يدد  )ال ددد  أ دددا  أيشددا
ال يزمد  أن  التمويدلفدإن بندا  الرددرات والت داون، المت قرد  بمشداري  الوجدود عددد ال بدلل بد  مدن  مدن رغ عقد  الد(  و أ دا  أيشدا
مدن فدا الماةد   2,5 سدوى حدوالا ن م دا  وال يتفقدم البروتوكدوالالتمويدل  إجمدالا مدن  فا الماة  7ل ذ  األغراض سوى  ي صص

مدددن المبقدددغ  فدددا الماةددد  0,4أقدددل مدددن  إلددد ( مدددن أ ددددا  أيشدددا 3زة )ال دددد  التددددابير الحددداف تحتدددا ، و اري المشدددب المت قدددل تمويدددلال
االستراتيجيات الرفريد  لحشدد المدوارد  المرررة لتناولمستوى أدن  من التمويل المشتر، لقمشاري   أيضا   ورقاتال تذكرو اإجمالا  
من أ ددا   1)ال د   وتوعيت  الجم ور تثريمو (، من أ دا  أيشا 3التدابير الحافزة )ال د  (، و من أ دا  أيشا 20)ال د  
النداج  عدن الزراعد  ونظد  الميدا  ال ذبد  وغير دا إلد  مسدتويات التندوع البيولدوجا اآلمند  التقول  و فض، واإبالغ الوفنا(، أيشا

ا فدد عقدد  فاةددة عظيمدد  تفيدةالمسدالبقدددان  (  ويمكدن أن تنفددوي ورقدات أ ددرى مردمدد  مدن المزيددد مدنمددن أ ددا  أيشددا 8)ال دد  
تحديدد األولويدات لآلليد   فدااالتفاقيد   وبروتوكدولا 2020-2011البيولدوجا  ال فد  االسدتراتيجي  لقتندوع اسدت دا المساعدة عقد  

  مرفل البية  ال المي ل الصندو  االستةمانا لموارد لتجديد الساب فا األولويات البرمج  السنوات األرب  المالي  فا سيا  إفار 
التردد  المحدرز نحدو تحريدل أ ددا  أيشدا ، من منظور عالما، ضا  مؤتمر األفرا  فا االعتبار أي ذفرد يل وم  ذل،،  -14

  عن الركممت قف   ، عق  وج  التحديد،ا ال تزالت زيز الدع  لتق، األ دا  التبغي  لقتنوع البيولوجا، 
، بالت دداون مدد  مرفددل أن ُي دددت  ن التنفيددذيإلدد  األمددي فددا أن تفقددماألول  اقددد ترغددم ال يةدد  الفرعيدد  لقتنفيددذ فددا اجتماع ددو  -15

 سدددوالحاجدد  إلدد  تحديددد أولويددات األنشددف  ل المحددرز  ددالما لقترددد التريددي  ال مراعدداةمدد  و البيةدد  ال الميدد ، واألفددرا  ذات الصددق ، 
ويدات البرمجد  ألولالسدنوات األربد  إفدار مدن فريدل ال بدرا ، مشدروع الموجد  االسدتبيان  الدردود الفرديد  عقد  فضال  عن ، ثغراتال

  جتماع الثالل عشر لمؤتمر األفرا اال لينظر في لتجديد الساب  لموارد الصندو  االستةمانا لمرفل البية  ال المي  فا ا
 اإلباغ - ثالثا  

كدل اجتمداع عدادي لمدؤتمر    إلد وترديمدإعدداد ترريدر مجقدل مرفدل البيةد  ال الميد  لمذكرة التفدا  ، فدإن مدن واجدم  وفرا   -16
 مشددروع أولددا لترريددر  إتاحدد  مرفددل البيةدد  ال الميدد  إلدد  ،12/30)ه( مددن المرددرر  8فددا الفرددرة  ،دعددا مددؤتمر األفددرا را   و فدداأل

 رشدادات السدابر  المردمد  مدنإللعقد  اسدتجاب  مرفدل البيةد  ال الميد   عقد  وجد  التحديددإل  مؤتمر األفدرا ، مد  التركيدز  المرد 
فدا  دذا الترريدر، وذلد، ب دد  رسدميا  الدذي سدُينظر فيد قبدل اجتمداع مدؤتمر األفدرا   لقتنفيدذال يةد  الفرعيد   إل مؤتمر األفرا  

  الم قومات الواردة فا التررير فات زيز النظر الف ال وفا الوقت المناسم 
  UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1 ولا لمرفل البية  ال المي ، انظرلالفالع عق  التررير األو  -17

 يمالرصد والتقي - رابعا  

ف اليد  اآلليد  اسدت راض مدن االتفاقيد ، ب 21من المادة  3عق  النحو المنصوص عقي  فا الفررة مؤتمر األفرا ، يرو   -18
بصدددورة دوريددد ، وموافددداة المجقدددل بدددالمرررات ذات الصدددق  التدددا ات دددذ ا مدددؤتمر األفدددرا  نتيجددد  ل دددذا  الماليددد  فدددا تنفيدددذ االتفاقيددد 
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فا  أكمل مؤتمر األفرا تنفيذ االتفاقي   وقد مساعدة البقدان النامي  األفرا  فا المالي  فا ف الي  اآللي  لقن وض ب االست راض
تحسدين ف اليد   الراميد  إلد  زيدادةسقسدق  مدن اإجدرا ات  ات داذ االست راض الرابد  لف اليد  اآلليد  الماليد  مد  اجتماع  الثانا عشر

  اآللي  المالي 
كدل أربد  سدنوات،  مدرة ف اليد  اآلليد  الماليد لاسدت راض  عقد  إجدرا  ،10/24لمردرر ، فا مرفل اوافل مؤتمر األفرا و  -19
لف اليد  اآلليدد   ينبغدا إجددرا  االسدت راض ال ددامللددذل،،  تب دا  أن يتدزامن  ددذا االسدت راض مدد  اجتمداع مددؤتمر األفدرا   و  نبغداوي

اجتماع دا األول فدا  م ال يةد  الفرعيد  لقتنفيدذ فداد ترغداالجتماع الراب  عشر لمؤتمر األفرا   وفا  ذا الصدد، ق  اللالمالي  
  ف الي  اآللي  المالي لال امل الست راض تتضمن ا تصاصات ا األفرا  مؤتمر إل  توصي  أن تنظر فا تردي 

 يلتحديد مترطلبات التمو  - ا  خامع
الصددندو  االسددتةمانا لمرفددل لقتجديددد السدداب  لمددوارد  توق ددا  قددرر مددؤتمر األفددرا ، ، 12/30مددن المرددرر  11فددا الفرددرة  -20

مد   البية  ال المي ، أن يجري، فا اجتماع  الثالل عشدر، التحديدد الثدانا لمتفقبدات التمويدل لتنفيدذ االتفاقيد  وبروتوكولي دا، تمشديا  
 األمددوال الالزمدد  لتنفيددذ مردددارإجددرا  تريددي  كامددل ل  وتدددعو اال تصاصددات إلدد  اال تصاصددات الددواردة فددا المرفددل ب ددذا المرددرر

د اإجددرا ات الالزمدد  يددوتحدالصددندو  االسددتةمانا لمرفددل البيةدد  ال الميدد ،  لمددوارد التجديددد السدداب فتددرة ي ددا فددا االتفاقيدد  وبروتوكول
         لقتنفيذ

رشددحت   مددن  مسدد   بددرا   ا  فريردد بدددع  مددن مكتددم االجتمدداع الثددانا عشددر لمددؤتمر األفددرا ،  ،أنشددل األمددين التنفيددذيو  -21
نداير دامدوداران ) ال ندد(  أبوكوتدان: السيد كارلول مانويل رودريغيز )كوستاريكا( والسديد ، و  حكومي ات غير الحكومات ومنظم

المتردمدد ؛  األفددرا  البقدددان عددنالسدديدة ماريددا شددولتز )السددويد( والسدديد ياسوشددا  يبددا )اليابددان( و ؛ الناميدد  األفددرا البقدددان  عددن
المنظمدددات الدوليددد  غيدددر  عدددن (  المددددنا المت اونددد  مددد  مرفدددل البيةددد  ال الميددد شدددبك  منظمدددات المجتمددد) ميالشددديرغدددونتر والسددديد 

الدددع  المددالا لفريددل  ووردفددا التريددي  بصددف  مراقددم   زيمسددكاالحكوميدد   وقددد شددار، ممثددل مرفددل البيةدد  ال الميدد ، السدديد مددار، 
 تحاد األوروبا االمن قتنوع البيولوجا و ل اليابان  مس  من حكوم  اليابان من  الل صندو  ال برا  ال

، وفدا نيدودل ا، 2015أكتدوبر تشدرين األول/، فدا مونتريدال، كنددا، فدا مباشدريناجتماعين  ال برا  ال مس  عرد فريلو  -22
الفريدل م تقدم أسداليم التريدي   وبحدل  الب ديد  ال ديدد مدن المدؤتمرات عردد ، عق  التدوالا، باإضداف  إلد 2016فبراير شباط/فا 

 المردددررقدددم فدددا التمويدددل مدددن  دددالل اسدددتبيان فُ  الحتياجددداتقتريدددي  الثدددانا ل تصددداعدياعتمددداد ن ددد   ررمدددات، وقدددومصدددادر الم قو 
، https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtmlالموق  التالا:  م قومات ذات صق  بشكل كامل عق ال وتتال  12/30
  3مبين فا الجدول ال عق  النحو، بقدا   45ردود عق  االستبيان من ردت وو 

 البلدان التي ردت على اعتبيان تريئ الخبراء  -3الجدول 
 البقد المنفر 

شدولتز والسديد  أفريريا )السيدة ماريا
 ياسوشا  يبا(

سددان تددوما و  ،وزمبددابوي  ،ورواندددا ،وجم وريدد  الكونغددو الديمررافيدد  ،وبددنن ،وأوغندددا ،إريتريددا
 ،ومدغشددددرر ،والكدددداميرون  ،بيسدددداو –وغينيددددا  ،وسيشدددديل ،والسددددودان ،والسددددنغال ،وبرينسدددديبا
 رطرتا  حتى اآلن( 36)لم يرد ( 18) وموزامبيل ،وموريتانيا ،ومالوي  ،والمغرم ،ومصر

السددددددديد فسددددددديا والمحدددددددي  ال ددددددداد  )
 ناير داموداران( أبوكوتان

السددوري ، ودولد  فقسددفين، والصددين، وال ددرا ،  ليشددتا، والجم وريد  ال ربيدد  -تركيدا، وتيمددور 
رطرتها  حتهى  36)لهم يهرد ( 12) والفقبين، وفييت نا ، وقيرغيزسدتان، ومقدديم، ونيبدال، وال ندد

 اآلن(

https://www.cbd.int/financial/gef7needs.shtml
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 البقد المنفر 

 البحددددددر مريكددددددا الالتينيدددددد  ومنفردددددد أ
السدددديد كددددارلول مانويددددل ) الكدددداريبا
 (رودريغيز

وكوسددددددتاريكا، وكولومبيددددددا، إكدددددوادور، وبربددددددادول، وبيدددددرو، وسددددددورينا ، وغواتيمدددددداال، وكوبدددددا، 
 رطرتا  حتى اآلن( 24)لم يرد ( 9) والمكسي،

السددددددديد غدددددددونتر أوروبدددددددا الشدددددددرقي  )
 ميالشير(

 6( )لد  تدرد 6)أرمينيا، وألبانيا، والبوسن  وال رس،، وبيالرول، وجم وريد  مولددوفا، وصدربيا
 أفرا  حت  اآلن(

 
 2,05مددا مجموعدد   وتمثددل، لمشدداري  تت قددل بددالتنوع البيولددوجا فكرة/مف ومددا   381 ال مسدد  واألرب ددون الددردود اقترحددت و  -23

الدردود،  واسدتنادا  إلد   دذ مرفدل البيةد  ال الميد   لالصدندو  االسدتةمانا مدوارد لقتجديدد السداب  ل و و المبقدغ المتدو   مقيار دوالر،
يوليددو  الممتدددة مددن تمددوز/ االتفاقيدد  لقفتددرة قتمويددل الددالز  والمتددال لتنفيددذشددروع مددوجز تنفيددذي لقتريددي  الكامددل لأعددد فريددل ال بددرا  م

مدن  مجموعد (  ويتضمن مشروع تررير فريل ال برا  UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2، )أنظر 2022يونيو حزيران/إل   2018
  البقدان المستفيدة من تمويل مرفل البية  ال المي ردود باالستنتاجات األولي  فيما يت قل 

مرفل البية  ال المي  عق  النحو المبين فدا  من تمويلالحتياجات الن جي   ذا التريي  الثانا فريل ال برا  أن م الحووي -24
  وم  ذلد،، فدإن جدودة نتداة  التريدي  ت تمدد ستنسا وقابق  لال  م قومات شفاف  وموثوقانات و بيتبدو مالةم  لتردي   تصاصات اال

 ازدادت مشدارك يمكدن تحسدين ا إال إذا ال و تمويدل مرفدل البيةد  ال الميد  البقددان المسدتفيدة مدن اإسد امات المردمد  مدن عقد  كثيرا  
( 147من أصل فرفا   45) لقردودلن ال دد المحدود بفريل ال برا   فيدوي فا  ذ  الم م  وكانت مشارك  منتظم  وجدي   البقدان
 التجديددد السدداب  فتددرةحتياجددات التمويددل  ددالل يمكددن عقدد  أساسدد ا تريددي  ابيانددات قويدد  أو موثوقدد  بمددا فيدد  الكفايدد   يشددكل قاعدددةال 

فددا الترريددر الن دداةا  حتدد  يتسددن  إدراجدد  ااسددتبيان  إلدد  مددل  أن يسدد   المزيددد مددن البقدددانمرفددل البيةدد  ال الميدد ، وينبغددا  لمددوارد
ذات الصق  فرا  حل األفا أن تاألول  اقد ترغم ال ية  الفرعي  لقتنفيذ فا اجتماع و لالجتماع الثالل عشر لمؤتمر األفرا   

األمددين التنفيددذي ومرفددل البيةدد   إلدد فقددم ، لقددرد عقدد  االسددتبيان، وت2016اغسددفل فم/ 31ات دداذ إجددرا ات فوريدد ، بحقددول  عقدد 
بمرحقدد   اقتصددادات ا التددا تمددرالناميدد  واألفددرا   األفددرا  مددن البقدددان ددذ  الددردود تردددي   الالزمدد  لتيسدديرال الميدد  بددذل الج ددود 

  انترالي 
حيدل ي مدل أعضدا  فريدل ال بدرا  فدا الغالدم قتريي  ل المتال إلفار الزمنال الضيل الشديد فريل ال برا  أيضا   حوالوي -25

ويوصد    محدوديد  المدوارد المتاحد  فدا ظدل ال اديد  اضفالع   بلنشدفت  عق  أسال فوعا باإضاف  إل   عق  إنجاز التريي 
مدوارد تجديدد دى لد التمويدل متفقبدات تحديدد عمقيد  تدا تصدم، ال3/8لمردرر امدن  5إل  الفردرة  فا م رض إشارت  فريل ال برا ،

األول ون دد  باعتمدداد ن دد  "تنددازلا" فددا  ترييمددين اثنددين لالحتياجددات ال بددرة المكتسددب  مددن إكمددال وفددا ضددو  مرفددل البيةدد  ال الميدد 
 ا  اسدتراتيجيا  ت فيفد تتضدمن  ومنظمد رسدمي عمقيد  بتريدي  احتياجدات التمويدل ووضد   فريدل ي ند بإنشدا   "تصداعدي" فدا الثدانا،

الصدندو  المت ددد  يةدات وأورد فريل ال بدرا  مثدال إجدرا ات و   مرفل البية  ال المي موارد لتريي  المتفقبات المالي  لتجديد موارد لق
ألمدين التنفيدذي أن قدم إلد  اففدا أن ت األول اقد ترغم ال ية  الفرعي  لقتنفيدذ فدا اجتماع دو   األفرا  لتنفيذ بروتوكول مونتريال

  لينظر في ا مؤتمر األفرا  فا اجتماع  الثالل عشر  يارات تت قل ب ذا الفريل ، بالتشاور م  مرفل البية  ال المي ،يرترل
 التعاون بين األمانات والتمثيل المتبادل - ا  عادع

بين مددا والتشدداور عقدد   فيمددا االتصددال والت دداون ترددو  أماندد  االتفاقيدد  وأماندد  مرفددل البيةدد  ال الميدد  بلمددذكرة التفددا  ،  وفرددا   -26
وتوج  دعوة إلد  ممثقدا   أسال منتظ  تيسيرا  لتحريل ف الي  اآللي  المالي  فا مساعدة البقدان النامي  األفرا  فا تنفيذ االتفاقي 

تفاقيددد  لحضدددور مرفدددل البيةددد  ال الميددد ، عقددد  أسدددال متبدددادل، لحضدددور اجتماعدددات مدددؤتمر األفدددرا ، كمدددا تدددت  دعدددوة ممثقدددا اال
وتحريرا  لمتفقبات المسؤولي  أما  مؤتمر األفرا ، ستغفا الترارير التا يردم ا المجقل، كافد    اجتماعات مرفل البية  ال المي 
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ال الميدد  والمضددفق  ب ددا ألغددراض االتفاقيدد ، بغددض النظددر عمددا إذا كانددت الرددرارات بشددلن  ددذ  األنشددف  التددا يمول ددا مرفددل البيةدد  
ات ذ ا المجقل أو الوكاالت الم ني  بالتفبيل و/أو التنفيذ التاب   لمرفل البية  ال المي ، وسيضد  المجقدل ترتيبدات، األنشف  قد 

، شدج  مدؤتمر األفدرا  12/30المردرر مدن  9فدا الفردرة و  حسم الضرورة، م  الوكاالت المنفذة فيما يت قدل بإفشدا  الم قومدات 
ول لمرفل البية  ال الميد  عقد  مواصدق  ت زيدز الت داون بدين األمدانتين، والت داون مد  مكتدم والمسؤول التنفيذي األاألمين التنفيذي 

  التريي  المسترل التاب  لقمرفل ووكاالت مرفل البية  ال المي 
 مرفدل البيةد  ال الميد األمدين التنفيدذي وأماند  ، ت داون قتنوع البيولدوجاصندو  اليابان ل المرد  من مالاالدع  الوبفضل  -27

التنوع البيولوجا ومرفل البية  ال المي  بشلن تنفيذ االتفاقيد  ب المت قر  تفاقي حقرات ال مل المشترك  بين االتنظي  سقسق  من عق  
التفاقيددد  ل التاب ددد وفنيددد  الالتصدددال نرددداط امشدددترك  لال مدددل ال وتتدددي  حقردددات  1 4، عقددد  النحدددو الدددوارد فدددا الجددددول وبروتوكولي دددا
حصدول عقد  م قومدات محدثد  عدن التفدورات لق فرصدا  لبيولدوجا ومرفدل البيةد  ال الميد  واالتفاقيدات ذات الصدق  التنوع االمت قر  بد
-2011لتنفيددذ ال فدد  االسددتراتيجي  لقتنددوع البيولددوجا  المتاحدد  فددرص البرمجدد  فضددال  عددن، وبروتوكولي دداتنفيددذ االتفاقيدد  ب المت قردد 
 األ درى المتاحد  نوافدذ البرمجد و  مرفدل البيةد  ال الميد ترة التجديد السادل لمدوارد فمن  الل استراتيجي  التنوع البيولوجا ل 2020
أن تنظدر فدا تشدجي  األمدانتين فدا  اجتماع دا األولقدد ترغدم ال يةد  الفرعيد  لقتنفيدذ فدا و   التجديد السدادل لمدوارد المرفدل الل 
الصددق   ذات مرددرراتوال لالتفاقيدد  وبروتوكولي دداقيمددا الددوفنا واإق ماثقدد  لت زيددز التنفيددذ عقدد  المسددتوييناستكشددا  فددرص معقدد  

  الصادرة عن مؤتمر األفرا 
حلقات العمل المشتركة بين التفاقيهة المتعلقهة بهالتنوع البيولهوجي ومرتهئ البيئهة العالميهة بشه ن تنفيهذ التفاقيهة   -4الجدول 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 المكان التاريخ حقر  ال مل دون اإققيمي 
 مينس،، بيالرول 2015أيقول/سبتمبر  فسيا الوسف  وأوروبا الشرقي 
 البحر الميت، األردن 2015أيقول/سبتمبر  الشر  األوس  وشمال أفريريا

 بحيرة فيكتوريا، أوغندا 2015 يوليو/تموز شر  أفريريا
 تبقيسا، جورجيا 2015 يونا/حزيران أوروبا الشرقي 
 ليبرفيل، غابون  2015 مايو/أيار غرم أفريريا

 فريبورت، جزر الب اما 2015أيار/مايو  منفر  البحر الكاريبا
 سال، كابو فيردي 2015نيسان/أبريل  غرم أفريريا

 أسونسيون، باراغواي 2015 أبريل/نيسان أمريكا الجنوبي 
 كولومبو، سري النكا 2015 مارل/أذار فسيا

 راغواماناغوا، نيكا 2015أذار/مارل  أمريكا الوسف 
 ويند و،، ناميبيا 2015 شباط/فبراير الجنوم األفريرا

 
الوكدداالت الم نيد  بددالتفبيل و/أو التنفيدذ التاب دد  لقم قومدات الددواردة مدن  ، إلدد 3/8، فددا المردرر أشدار مددؤتمر األفدرا و  -28

تمويل الدولا لقتنوع البيولدوجا و ددمات لاليو  الدولا لقتنوع البيولوجا بشلن احوار ونظ  األمين التنفيذي   لمرفل البية  ال المي 
ألصدحام المصدقح  الرةيسديين والشدركا   بوصدف  منبدرا  عالميدا  ، 2015مايو أيار/ 22و 21الذي عرد يوما و النظا  اإيكولوجا، 

مدا لصدق  و التمويدل ذات ا ومبدادرات ، بمدا فدا ذلد، بدرام المت قرد  بالتمويدل الممولين لتبدادل الم قومدات وال بدرات ووج دات النظدر
                                                           

  https://www.cbd.int/financial/2015gefworkshops.shtmlيمكن االفالع عقي ا عق  الموق  التالا:  1
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 وقدد ُحددثتت   واإبدالغ عند التمويدل المت قرد  بدالتنوع البيولدوجا تب كيفي  ت بشلنمستفادة، و يرتب  ب ا من ممارسات جيدة ودرول 
وأتيحددددددت عقدددددد  الموقدددددد  التدددددددالا:  رةيسدددددددي  تمويددددددل  ومؤسسدددددد ج دددددد  مانحدددددد  20 والددددددواردة مدددددددنالتمويددددددل ب المت قردددددد  م قومدددددداتال

https://www.cbd.int/financial/ibd2015.shtml، زيدددارة لقصدددفحات مدددن  7 000حدددوالا  دددالل فتدددرة اليدددومين  دددذ   توسدددجق
مرفددل البيةدد  ال الميدد  فددا ل مددن الوكدداالت التاب دد  وكالدد  11  وشددار، مددا مجموعدد  مجموعدد  واسدد   مددن أصددحام المصددقح  جانددم

مصددر  و  ،ألمريكددا الالتينيدد  ومصددر  التنميدد ، ومنظمدد  الحفددو الدوليدد ، فددا ذلدد، بندد، التنميدد  األفريرددا بمددامنتدددى إلكترونددا، ال
الصندو  الدولا و ، منظم  األغذي  والزراع  لألم  المتحدة )الفاو(، ومصر  التنمي  لقبقدان األمريكي و ، التنمي  لقجنوم األفريرا

  ، والصندو  ال الما لقحياة البري لقبية  المتحدة األم  وبرنام ، األم  المتحدة اإنماةاوبرنام   ، والبن، الدولا،لقتنمي  الزراعي 
2توصيات مقترحة - ا  عابع

 

 قد ترغم ال ية  الفرعي  لقتنفيذ فا اعتماد مشروع توصي  عق  غرار ما يقا: -29
 إن ال ية  الفرعي  لقتنفيذ، 

3تمر األفرا  ومجقل مرفل البية  ال المي ،بين مؤ  المبرم  إل  مذكرة التفا   شيرإذ ت 
 

ذ تشير أيضا     ،12/30و 11/5و 10/25و 10/24 المررراتإل   وا 
ذ ت  الترريدر و ، 12مدن المردرر  ألدم عمدال  بدالفرعالمت قر  بالتنوع البيولدوجا البيانات المردم  من االتفاقيات ب حي  عقما  وا 

فدا  زمد  لتنفيدذ االتفاقيد  وبروتوكولي دااألمدوال الال لمرداركامل التريي  ال بشلنل برا  وتررير فريل ا 4األولا لمرفل البية  ال المي ،
  5مرفل البية  ال المي ،موارد تجديد الساب  لفترة ال

التنوع بدد المت قردد  تفاقيدد االمددؤتمر األفددرا  فددا  لينظددر فيدد بمددا يقددا،  االضددفالعاألمددين التنفيددذي  فقددم إلدد ت -1 
 الثالل عشر:البيولوجا فا اجتماع  

فدا التجديدد السداب   ام ألولويدات البدر  السنوات األرب فار إ ا  ، بالت اون م  مرفل البية  ال المي ، مشروعُي دت  )أ( 
حتياجدات التمويدل  دالل فتدرة التجديدد اباست دا  الدردود عقد  االسدتبيان بشدلن ، لموارد الصندو  االستةمانا لمرفل البية  ال المي 

 تررير فريل ال برا ؛ ستفيدة و من البقدان األفرا  الم رفل البية  ال المي الساب  لموارد م
السددت راض ل، بالتشدداور مدد  مكتددم التريددي  المسددترل التدداب  لمرفددل البيةدد  ال الميدد ، مشددروع ا تصاصددات ُي دددت  )م( 
 ف الي  اآللي  المالي ؛لال امل 
التريددي  الكامددل لمردددار األمددوال الالزمدد  لتنفيددذ  بشددلنر ترريددال بددرا  فددا إعددداد فريددل  الددذي أحددرز الترددد   تالحدو -3 

 5؛االتفاقي  وبروتوكولي ا فا فترة التجديد الساب  لموارد مرفل البية  ال المي 
التدا  سدتفيدةاألفدرا  الم تحدل  فريدل ال بدرا  وردتت عق  االسدتبيان الدذي وزعدالتا  لألفرا  اتردير  تزجا -4 

 ؛2016أكتوبر تشرين األول/ 31 بحقول  اودتسقي  ردعق  ل  تف ل ذل، 
ل ذ فا االعتبار الت قيرات الصادرة عن االجتمداع األول لق يةد  الفرعيد  لقتنفيدذ ال برا  عق  أن يفريل  تشج  -5 

الفريدل الدداة  ا تصاصدات  ترريدر التريدي ، بمدا فدا ذلد،ل ويضد  الصديغ  الن اةيد  ج ات المستفيدةالمردم  من ال والبيانات األ رى 
 ر األفرا  فا اجتماع  الثالل عشر؛مؤتم احتياجات التمويل، فا الوقت المناسم لينظر في  اتبترييم الم نا المرترل

 يتناول ال ناصر التالي : فا اجتماع  الثالل عشر مرررا   بلن ي تمد مؤتمر األفرا  توصا -6 
                                                           

  من جدول األعمال 9و 5إفار البندين  لقتوصيتين الواردتين فا ذ  التوصي  مكمق   2
  ، المرفل3/8المررر  3
4 UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.1  
5 UNEP/CBD/SBI/1/8/Add.2  

https://www.cbd.int/financial/ibd2015.shtml
https://www.cbd.int/financial/ibd2015.shtml
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 ؛ام أولويات البر ، بما في ا إرشادات موحدة لآللي  المالي  )أ( 
مدددن االتفاقيدددات المت قرددد  بدددالتنوع البيولدددوجا بمدددا  المردمددد المشدددورة   ددداإضدددافي  لآلليددد  الماليددد ، بمدددا في إرشدددادات ()م 

 )ألم(؛ 12/30المررر يتماش  م  
مرفدل البيةد  ل الصندو  االستةماناموارد لتجديد الساب  لفا اتريي  االحتياجات ب المت قلتررير العق   وافر الم ( ) 
جميد  لموارد مرفل البيةد  ال الميد  ل الساب  تجديدال فا عمقي االعتبار الواجم  أن يولامرفل البية  ال المي  إل  ة ، ودعو ال المي 

عدن  ا  لبيولدوجا، وأن يردد  ترريدر لقتندوع ا الموجد  مسدتويات التمويدل بشدلنفريدل ال بدرا   الدذي أعدد  جوانم تررير تريدي  االحتياجدات
 ؛ردود 

فدا التجديدد السداب  لمدوارد الصدندو  االسدتةمانا لمرفدل البيةد   ام ألولويدات البدر ات األرب  السنو  اعتماد إفار (د) 
 ؛اإفارعن تنفيذ  ذا  لن يرد  ترريرا  بمرفل البية  ال المي   إل  فقمالو ال المي  
 ؛تررير مجقل مرفل البية  ال المي النظر فا  (ه) 
 ؛اآللي  المالي ف الي  لال امل الست راض لاعتماد ا تصاصات  (و) 
 ؛احتياجات التمويلبترييمات  لقفريل الداة  الم نافريل ال برا   التا اقترح ااعتماد اال تصاصات  (ز) 
التنوع البيولدوجا ومرفدل البيةد  ال الميد  لت زيدز بد المت قرد  تفاقيد االالنظر فا تنظي  حقرات عمل مشترك  بين  (ل) 
ترددي  الددع   مجدال ، وتشجي  األمانتين عق  مواصق  الت داون فداما لالتفاقي  وبروتوكولي اعق  المستويين الوفنا واإققيالتنفيذ 
 الوفنا واإققيما  عق  المستويين لقتنفيذ

__________ 

 


