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  الفريق العامل المفتوح العضوية

  المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
  الثالثاالجتماع 
  2010أيار /مايو 28-24 نيروبي،

 جدول األعمال من 3-6البند 

 الموجه إلى اآللية الماليةاستعراض اإلرشاد 

  21و 20المعني بالمادتين  رئيس فريق أصدقاء الرئيسمقدم من  منقح مشروع توصية

    ،الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيةإن 

  :المقترحات التالية إلى األمين التنفيذي يقدم  - 1  

-UNEP/CBD/WG(استعراض اإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية زيادة تطوير الوثيقة المتعلقة ب  )أ(  

RI/3/9( االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ؛، استناداً إلى التعليقات الواردة خالل  

إجراء مشاورات بالوسائل اإللكترونية مع األطراف بشأن قائمة موحدة مقترحة لإلرشاد الموجه   )ب(  
  المالية؛إلى اآللية 

إعداد مشروع مقرر بشأن قائمة موحدة لإلرشاد الموجه إلى اآللية المالية في الوقت المناسب   )ج(  
  لينظر فيه االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

بأن يعتمد  المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية العامل الفريق يوصي  - 2  
   :اف مقرراً على غرار ما يلياالجتماع العاشر لمؤتمر األطر

  إن مؤتمر األطراف، "   

المقررات وعناصر المقررات ذات الصلة باآللية المالية والتي اعتمدها مؤتمر األطراف من  إلى يشيرإذ 
  اجتماعه األول إلى اجتماعه التاسع؛

مخصـص  في التوصية الصادرة عن االجتماع الثالث للفريق العامـل المفتـوح العضـوية ال    وقد نظر
  ؛أعاله 1، باإلضافة إلى نتائج الفقرة الستعراض التنفيذ

   بما فيها األولويات البرنامجية؛ ،القائمة الموحدة لإلرشادات الموجهة لآللية المالية يعتمد  -1

على سحب المقررات وعناصر المقررات السابقة من التداول، والمتعلقة باآللية الماليـة   يوافق  -2
  على األحكام ذات الصلة باآللية المالية؛وأن يقتصر ذلك فقط 

لمقررات وعناصـر المقـررات   هذه ااألمين التنفيذي المحافظة على النص الكامل ل يطلب إلى  -3
  المسحوبة من التداول على الموقع اإللكتروني لألمانة مع اإلشارة إلى سحبها من التداول؛ 
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ية متألفاً من قائمـة موحـدة مـن األولويـات     أن يكون اإلرشاد الموجه إلى اآللية المال يقرر  -4
، مع مراعاة الخطة في مدة تزود محددة البرنامجية التي تحدد ما يتعين تمويله، وإطار موجه نحو النتائج،

  مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها؛ بما في ذلك االستراتيجية لالتفاقية،

لمقدمة من األطراف وأصحاب المصلحة األمين التنفيذي تجميع المعلومات واآلراء ايطلب إلى   -5
، مع مراعاة تطوير األولويات البرنامجية بشأن زيادةالمعنيين، بما في ذلك المجتمعات األصلية والمحلية، 

ينظـر فيهـا   ويفضـل أن  مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها،  بما في ذلكالخطة االستراتيجية لالتفاقية، 
  ؛تنفيذالخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض الم العامل لفريقل االجتماع الرابع

الستعراض التنفيذ أن يقوم االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  يطلب إلى  -6
إطار مدته أربع سنوات وموجه نحو النتائج ألولويات البرامج المتعلقة باستعمال مـوارد  باستعراض تنفيذ 

مع مراعـاة الخطـة   ، 2014إلى  2010ل التنوع البيولوجي في الفترة من مرفق البيئة العالمية من أج
  مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها؛ بما في ذلك االستراتيجية لالتفاقية،

أن يقوم االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف باعتماد إطار ألولويات البرامج مدتـه   يقرر  -7
باإلضافة إلـى نتـائج   مؤشراتها وأهدافها المرتبطة بها،  بما في ذلكأربع سنوات وموجه نحو النتائج، 

فيما  ،لمرفق البيئة العالمية التابع لصندوق اإلستئمانيلينظر فيه خالل فترة التزود السادسة ل االستعراض،
 .   2018إلى  2015يتعلق باستعمال موارد مرفق البيئة العالمية من أجل التنوع البيولوجي في الفترة من 
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