
 
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل

 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية 
  ستعراض تنفيذ االتفاقيةالمخصص ال
  االجتماع الثالث 

  2010 أيار/مايو 28-24نيروبي، 

  من جدول األعمال 1-6البند 

 لبلوغ الغاياتأو المؤشرات /ي تشمل األهداف القابلة للقياس واألنشطة والمبادرات الملموسة الت
  مؤشرات لرصد تنفيذ االستراتيجيةوبشأن  دستراتيجية حشد المواراالستراتيجية الواردة في ا

  الرئيس مقدم من توصيةمشروع 

مر بأن يعتمد مؤت الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية يوصي
  :ما يليعلى غرار األطراف في اجتماعه العاشر مقررا 

  إن مؤتمر األطراف،

  ،)باء( 9/11ستراتيجية حشد الموارد دعما لتحقيق أهداف االتفاقية المعتمدة في المقرر ايشير إلى إذ 

المخصص لفريق العامل المفتوح العضوية التوصيات الصادرة عن االجتماع الثالث ل نظر فيوبعد ال
  راض تنفيذ االتفاقية،ستعال

من  20على التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في أحكام المادة  وإذ يؤكد من جديد
  االتفاقية ووفقا لمبادئ ريو،

تكميلية لآلليات المالية المنشأة بموجب أحكام المادة  هي آلياتأن أي آليات مالية إبتكارية  إذ يشدد علىو
  ،من االتفاقية 21

لتنفيذ الوطني ا تيسيرمن أجل " نقطة اتصال معنية بحشد الموارد"األطراف التي لم تحدد  دعوي  -1
  حشد الموارد أن تقوم بذلك؛ الستراتيجية 

 ، حسب اإلقتضاء،الستراتيجية حشد الموارد ينبغي أن يشملأن التنفيذ الوطني على  يعيد التأكيد  -2
ظمات غير ، مثل المنينالرئيسي أصحاب المصلحةمع إشراك  الموارد؛تصميم وتعميم استراتيجية قطرية لحشد 

صلية والمحلية، والصناديق البيئية، واألعمال التجارية والجهات المعنية، في إطار األالمجتمعات الحكومية، و
  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي؛

تنظيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية بغرض وافر الموارد، ترهنا باألمين التنفيذي،  إلىيطلب   -3
 بما في ذلك للمجتمعات األصلية والمحلية، كجزء منقطرية لحشد الموارد،  اتالمساعدة على إعداد استراتيجي
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تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، 

  حشد الموارد؛للنتائج االستراتيجيات القطرية فيما يخص تمويل التنوع البيولوجي وتيسير الرصد الوطني 

ت المناسب لتحديث يوقتفي الو] الوافي[مرفق البيئة العالمية تقديم الدعم المالي  إلىيطلب   -4
حشد لستراتيجيات القطرية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي قد تتضمن إعداد اال

  وارد؛الم

ت يوقتستراتيجية حشد الموارد في البشأن تنفيذ ا ةأنه ينبغي إعداد تقارير الرصد العالمي يقرر  -5
ينبغي و، ةواإلقليمي ةالوطني مع المشاركةالمناسب كي تعرض على نظر مؤتمر األطراف خالل اجتماعاته العادية، 

المساعدة على تعميم المعارف  فضال عنويل التنوع البيولوجي واتجاهاته تقديم معلومات أساسية عن حالة تم
  1؛المتعلقة بالتمويل والدراية فيما يخص التنوع البيولوجي

االستراتيجية الخاصة باستراتيجية حشد  لبلوغ الغاياتاألنشطة والمبادرات الملموسة  تنفيذ يقرر  -6
  :جملة أمور ، التي يمكن أن تشتمل على ما يلي، ضمنالموارد

  ؛ستراتيجية حشد المواردن تنفيذ اعرية للرصد العالمي التقارير الدو  )أ(

  حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لتقييم احتياجات التمويل وتحديد الثغرات واألولويات؛  )ب(

  ؛الدعم العالمي إلعداد الخطط المالية الوطنية للتنوع البيولوجي  )ج(

  ؛مواصلة مبادرة التنمية والتنوع البيولوجي  )د(

  ؛األنشطة األخرى بشأن اآلليات المالية الجديدة واالبتكارية  )ه(

  ؛معنية بحشد المواردال االتصالالتدريب فيما يخص نقاط  ) و(

خدمات النظم اإليكولوجية للزعماء ما يرتبط به من المنتديات العالمية بشأن التنوع البيولوجي و  )ز(
 ؛الوطنيين، ورجال األعمال، وقادة المنظمات غير الحكومية السياسيين

  ؛ستراتيجية حشد المواردالمؤشرات التالية لرصد تنفيذ ا )كندا( ]يدعو إلى النظر في[  ]يعتمد[  -7

  ؛نسبة التمويل المرتبط بالتنوع البيولوجي في المساعدة اإلنمائية الرسمية في السنة  )أ(

  ؛تنوع البيولوجي في الميزانيات الوطنية في السنةنسبة التمويل المرتبط بال  )ب(

  ؛الثغرات واألولويات وأبلغت عنهاالتمويل وكذلك عدد البلدان التي حددت احتياجات   )ج(

خدمات ما يرتبط به من عدد البلدان التي قيمت التكاليف االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي و  )د(
  ؛عنهماوالمنافع الناشئة  النظم اإليكولوجية

عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وخطط مالية وطنية   )ه(
  ؛للتنوع البيولوجي

سياسات والوكاالت اإلنمائية التي لديها  أو الخاصة ذات الصلة/و عدد المؤسسات المالية العامة  )و(
  ؛خدمات النظم اإليكولوجيةط به من مشتركة بين القطاعات بخصوص التنوع البيولوجي وما يرتب

                                                   
هذه الفقرة قيد البحث، رهنا باستعراض األطراف ومناقشتها للوثيقة بشأن هيكل، وتوقيت، ومحتوى ومنهجية تقارير الرصد    1

  .نفيذي في االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالعالمية، التي سيقدمها األمين الت
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  ]؛)صناديق مرفق البيئة العالمي والتمويل المشترك(مرفق البيئة العالمية  من خاللحجم التمويل   )ز(

  :ستراتيجية حشد الموارداألهداف التالية لرصد تنفيذ ا ينظر في  -8[

إلى البلدان السنوية تدفقات المالية الدولية ال 2020سيتضاعف بحلول عام  Xما ال يقل عن   )أ(
  ؛النامية للمساهمة في تحقيق أهداف االتفاقية الثالثة

عن االحتياجات والثغرات واألوليات  2015بحلول عام األطراف ستبلغ  من Xما ال يقل عن   )ب(
  ؛علقة بالتمويلالمت

نوع التكاليف االقتصادية لفقدان الت 2015بحلول عام من األطراف ستقيم  Xما ال يقل عن   )ج(
  ؛والمنافع الناشئة عنهما خدمات النظم اإليكولوجيةما يرتبط به من البيولوجي و

  ؛ططا مالية وطنية للتنوع البيولوجيخ 2015بحلول عام من األطراف ستعدX  ما ال يقل عن   )د(

لجنة  في إطار التي ترفع تقارير(من المؤسسات المالية والوكاالت اإلنمائية  Xما ال يقل عن   )ھ(
ما يرتبط به التنوع البيولوجي و درجست) مساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديال

  ]؛2015قطاعات بحلول عام ال المشتركة بينخدمات النظم اإليكولوجية في سياساتها من 

ناسب من أجل إعمال ت الميوقتفي الو] الوافي[المانحة إلى تقديم الدعم المالي  طرافاأل يدعو  -9
  .استراتيجية حشد الموارداالستراتيجية الخاصة ب لبلوغ الغاياتاألنشطة والمبادرات الملموسة 

 -----  


