
 
طبع عدد محدود مف ، األمـ المتحدة محايدة مناخيا لجعؿت البيئية الناتجة عف عمميات األمانة، ولممساىمة في مبادرة األميف العاـ لتقميؿ التأثيرا
 .ويرجى مف المندوبيف التكـر بإحضار نسخيـ إلى االجتماعات وعدـ طمب نسخ إضافية .ىذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 رابعاالجتماع ال
 2112أيار /مايو 11-7مونتلاير، 

 مف جدوؿ األعماؿ 6البند 
 

 اردالمو حشد إستزاتيجية تنفيذ استعزاض
 مشروع توصية مقدم من الرئيس

 ،إف الفريؽ العامؿ المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

ة والسويد والنرويج واليند الشتراكيا في استضافة ندو  إكوادور والياباف لحكومات يعرب عف امتنانوإذ - 1
 9 إلى 6مف  ، إكوادور،توالمنعقدة في كي ،تمويؿ التنوع البيولوجي زيادةمع األمانة بشأف  الحوار غير الرسمي

 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/9)بالموجز الذي أعده الرئيس المشارؾ لمحوار  ويرحب 2112 آذار/مارس
تقييـ المؤشرات  إجراء بحوث بشأفعمى دا والمممكة المتحدة نلحكومتي فنم عف امتنانو يعربإذ - 2

-UNEP/CBD/WG) لممدىدراسة : التفاقية التنوع البيولوجيلتابعة موارد اال حشدالمعتمدة لتنفيذ استراتيجية 

RI/4/INF/8)؛ 
مف إستراتيجية  8و 6و 7و 5و 2 غاياتتنفيذ البالتقارير المقدمة بشأف استعراض  إذ يحيط عمماً - 3

ضافية لحشد إجراءات في اتخاذ  االتجاىات اإليجابيةعف  مثمةاألبو حشد الموارد  البيولوجي لمتنوع موارد جديدة وا 
 ؛UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/16في الوثيقة  المذكورة

 تأكيد عيدإذ ي، و2121-2111والخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  11/3إلى المقرر  إذ يشير- 4
مع التنفيذ الفعاؿ  عمى ضرورة موازنتيامف جميع المصادر، و ( المالية والبشرية والتقنية)الموارد حشد  الحاجة إلى

تقييـ  فيالنظر  مواصمة الحاجة إلىعمى إذ يسمط الضوء و ،2121-2111االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  لمخطة
 الموارد المحشودة في مجاؿ نتائج التنوع البيولوجي التي تسنى تحقيقيا؛

 تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لمتنوعلبإنشاء فريؽ رفيع المستوى معني بالتقييـ العالمي لمموارد  يرحب- 5
، لحكومتي المممكة المتحدة واليند الشتراكيما في رعاية ىذا الفريؽمتنانو ايعرب عف و، 2121-2111البيولوجي 

 الفريؽ إلى تقديـ تقرير إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراؼ يدعوو
إلى األطراؼ  عويدو  إطار اإلبالغ األولىزيادة تطوير  أف يعمؿ عمى األميف التنفيذيطمب إلى ي- 6

 المحشودةلرصد الموارد  ومؤقت كإطار مرف (UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1)استخداـ إطار اإلبالغ األولى 
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مف يف الوطني والعالمي، وتكييفو مع االحتياجات والظروؼ الوطنية، حسب االقتضاء، صعيدالبيولوجي عمى ال لمتنوع
الوطنية  وخطط العمؿ بما في ذلؾ تنفيذ االستراتيجيات، الرصد الوطني كجزء مفىذا اإلطار المرف  أجؿ االستناد إلى
 ؛2102حزيراف /وتزويد األميف التنفيذي بالمعمومات في موعد أقصاه نياية يونيو لمتنوع البيولوجي

مع إجراءاتيا ، التابعة التفاقية التنوع البيولوجي حشد الموارداألطراؼ إلى تنفيذ استراتيجية  يدعو- 7
 بصورة كبيرة؛ التدفقات المالية الدولية والتمويؿ الداخمي لمتنوع البيولوجي، مف أجؿ تعزيز ومبادراتيا الممموسة

أف تضع، حسب ، عمى (9/11المقرر )ستراتيجية حشد الموارد إ، تمشيًا مع األطراؼ شجعي- 8
استراتيجياتيا  فكجزء ماستراتيجيات قطرية لحشد الموارد، بما في ذلؾ تقييـ االحتياجات مف الموارد،  االقتضاء،

 صيغتيا النيائيةوضع حيثما أمكف، باعتبارىا مسألة ذات أولوية، و لمتنوع البيولوجي،  المحدثة الوطنيةوخطط عمميا 
في االجتماع الحادي عشر  حشد المواردبشأف  إصدار مقررالتأثير عمى  بغية 2112 حزيراف/نياية يونيو بحموؿ

 ؛لمؤتمر األطراؼ
نظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر االضطالع باألنشطة التالية ل لتنفيذيإلى األميف ا يطمب- 9
 :األطراؼ

مكانية إنشاء  الحاجة إلى أف يستكشؼ (أ) ال )وسائؿ أخرى بتستكمؿ متنوع البيولوجي، لبوابة تمويؿ وا 
 :ميعما يمعمومات باألطراؼ  زويدكوف بمثابة بوابة لتت، ل(وصالت اإلنترنت عالية السرعةتعتمد عمى 

 اآللية المالية لالتفاقية؛ (1)
 مف خالؿ مصادر عامة وخاصة ،21، وفقا لممادة ضافيةاإلجديدة و ال ماليةالموارد الحشد  (2)

 ؛ةابتكاريوآليات مالية جديدة و 
 ؛زيادة تمويؿ التنوع البيولوجيل تييئة الظروؼ (3)
 لحشد المواردالخيارات األوسع نطاقًا  (4)

معني بالتقييـ الرفيع المستوى الفريؽ مف قبيؿ ال ،فرؽ الخبراءالقتضاء، مع ، حسب اتعاوفأف ي (ب)
مف أىداؼ أيشي لمتنوع  التمويؿ لكؿ ىدؼ ثغرة الكيفية التي يمكف بيا سد لوضع مقترحات تحدد، العالمي لمموارد

 ؛مع مراعاة أوجو التآزر أيضاً  ،التمويؿ األكثر مالءمة باستخداـ مصادر البيولوجي
، لمساعدة ورىنًا بتوافر الموارد حمقات عمؿ إقميمية وحمقات عمؿ لمخبراء، حسب االقتضاء نظـي أف (ج)
جمع في استكشاؼ آليات التمويؿ ذات الصمة، بما في ذلؾ المبادئ التوجييية والضمانات، و عمى  األطراؼ

 ؛استخداـ إطار اإلبالغ المرفعف الخبرات الوطنية  تقاسـالمعمومات و 
األطراؼ مف  التي قدمتياالبيانات وحد يع و جم  أف ، 11/3مف المقرر ( ح)8إلى الفقرة  إذ يشير (د)

 ؛األطراؼ في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراؼ لنظر ياميقدت، و اإلبالغ األوليخالؿ إطار 
، استنادًا إلى مف إستراتيجية حشد الموارد 8و 6و 7و 5و 2 غاياتتنفيذ الاستعراض  ستكمؿأف ي (ى)

مفريؽ العامؿ المفتوح ل المدخالت التي قدمتيا األطراؼ وأصحاب المصمحة اآلخريف ذوي الصمة في االجتماع الرابع
 ؛ذات الصمة المصادر اإلضافية لمبيانات فضال عف، العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
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 11/3مف المقرر ( ج)8فقرة ، مع األخذ في الحسباف التقديمات استجابة لماتجميعي اتقرير  عدأف ي (و)
وكذلؾ المصادر األخرى لممعمومات حسب مقتضى الحاؿ، مثؿ ندوة الحوار غير الرسمي بشأف زيادة تمويؿ التنوع 

وحمقة العمؿ بشأف آليات التمويؿ لمتنوع  2112آذار /مارس 9إلى  6مف  ،البيولوجي، المنعقدة في كيتو، إكوادور
، وذلؾ لنظر االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 2112أيار /مايو 12نتلاير، كندا، في البيولوجي، المنعقدة في مو 

 األطراؼ؛
 في اجتماعو الحادي عشر مقرراً  مؤتمر األطراؼبأف يعتمد  أف يوصيفي  وقد يرغب الفريؽ العامؿ أيضاً 

 :مخطوط التاليةوفقا ل

 ،إف مؤتمر األطراؼ
تنظيـ سمسمة مف حمقات  البيولوجي ومرفؽ البيئة العالمية فيبيف أمانة اتفاقية التنوع  التعاوفب يرحب- 1

 لدعـعمى اسبانيا ا  لالتحاد األوروبي والياباف وىولندا و  عف امتنانو يعربالموارد، و حشدبشأف العمؿ دوف اإلقميمية 
 ؛لحمقات العمؿ ىذه همو الذي قدالمالي السخي 

إلى استكشاؼ آليات  تدعوفاقية التنوع البيولوجي تحشد الموارد التابعة الاستراتيجية  أفب إذ يعترؼ- 2
البعض منيا قد  وأف لدعـ األىداؼ الثالثة لالتفاقية ة عمى جميع المستويات بغية زيادة التمويؿابتكاريمالية جديدة و 

ة تكاريباالجديدة و ال ماليةالليات اآلأي مف  عمى أف التأكيد عيدي، 11/3إلى المقرر إذ يشير و، تسنى بالفعؿ تطبيقو
 مف االتفاقية؛ 21 محؿ اآللية المالية المنشأة بموجب المادة ال تحؿو  تكميمية ىي

يغطي المجموعة الكاممة لخيارات  يتحميؿ مؤسس/يةاألطراؼ عمى وضع خريطة مؤسس يشجع- 3
امية في إطار حشد الموارد الخاصة بالبمداف النالقطرية لستراتيجيات الكجزء مف ا توفير الموارد لمتنوع البيولوجي،

 البيولوجي؛ الوطنية لمتنوع ا وخطط عممياتنقيح استراتيجياتي
معني بالتقييـ الرفيع المستوى الفريؽ ال [توصيات[]النتائج األولية] النظر في األطراؼ عمى يشجع]- 4

ت وآليات لدى استكشاؼ خيارا 2121-2111اإلستراتيجية لمتنوع البيولوجي مف أجؿ تنفيذ الخطة  العالمي لمموارد
 [المتعمقة بتوفير الموارد لمتنوع البيولوجي؛

رشادات التنفيذاألولي و  إطار اإلبالغ [يعتمد[ ]بػ يرحب[ ]يحيط عممًا بػ]- 5  اإلرشادات المنيجية وا 
(UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1) ورصدىاالبيولوجي  لمتنوعالمحشودة الموارد  إلبالغ عفل ومؤقت كإطار مرف 

الوطني كجزء مف  صعيديذا اإلطار المرف عمى الب ستعانةاألطراؼ إلى اال يدعوووطني والعالمي، يف الصعيدعمى ال
اإلبالغ و ، بما في ذلؾ تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمؿ الوطنية لمتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، عممية الرصد

 عف مدى النجاح ستعراض تنفيذ االتفاقيةالعامؿ المفتوح العضوية المخصص ال قبؿ انعقاد االجتماع الخامس لمفريؽ
 ؛مايوالحواجز التي تعترض ورصدىا البيولوجي المحشودة لمتنوعالموارد  اإلبالغ عفالمحقؽ في 
إطار اإلبالغ  ؽيتطب فعمعمومات في الوقت المناسب أف تقدـ األطراؼ والحكومات إلى  يدعو- 6

التمويؿ  متوسطكخط أساس مؤقت، وأف تستخدـ ] ألطراؼالذي اعتمده االجتماع الحادي عشر لمؤتمر ا األولى
الجتماع الخامس قبؿ ا [،أو لسنة واحدة خالؿ ىذه الفترة 2111-2116السنوات  متنوع البيولوجي خالؿلالسنوى 

 ؛لينظر فييا الفريؽ العامؿلمفريؽ العامؿ المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية 
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عامؿ المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أف يواصؿ الفريؽ ال يطمب إلى- 7
 ،تطبيقو فعمف األطراؼ  المستممةإلى المعمومات  اجتماعو الخامس استناداً  فياستعراض إطار اإلبالغ األولى 

 والثغرات واألولويات؛ ،التمويؿاحتياجات و 
 إلى بما في ذلؾ اآللية المالية لالتفاقية،األخرى ذات الصمة،  مؤسساتطراؼ والوكاالت والاأل دعوي- 8

 ؛في عممية اإلبالغعمى نحو أفضؿ  مشاركةالتسمح ب[ إضافية]أمواؿ تخصيص  [االستمرار في]
ذات والمنظمات الشريكة طراؼ األ يدعو، 11/3مف المقرر ( ج)9الفقرة في الحسباف  إذ يأخذ- 9

 الخاص في دعـ أىداؼ االتفاقيةالعاـ والقطاع مقطاع ل لتييئة الظروؼ، الصمة إلى بحث الدور الذي تضطمع بو
 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/4/9انظر أيضًا ) إلى األميف التنفيذي خبراتياوتقديـ معمومات عف ، وبروتوكولييا
االجتماع السادس عشر  الصادرة عففي المشورة والمعمومات التقنية األطراؼ إلى النظر  يدعو- 11

 ؛16/14الواردة في التوصية  لعممية والتقنية والتكنولوجية بشأف التدابير الحافزةلمييئة الفرعية لممشورة ا
النامية البمداف  اء،ضإلى دعـ، حسب االقت األطراؼ دعوي، 9/11مف المقرر  6إلى الفقرة  إذ يشير- 11

دة فعالية واستدامة التدفقات ، مف أجؿ زياوالتنظيمية الوطنيةاإلدارية  لتعزيز القدرات ذات االقتصاد االنتقاليوالبمداف 
 ؛المالية الدولية والوطنية

التقييمات الحالية  لوطنية لحشد الموارد، بما في ذلؾاالستراتيجيات ا األطراؼ عمى دمج يشجع- 12
 ؛في أسرع وقت ممكف ة التمويؿثغر  سد بغيةالخاصة بيا  أىداؼ التمويؿالمتعمقة بفي عممية صنع القرار  لالحتياجات
 الوفاءالتي يمكف أف تساعد عمى الوسائؿ الممكنة صادر و األطراؼ عمى النظر في جميع الم يحث- 13

، وفقا لممادة  المواردمستوى ب  ؛11/3وبما يتسؽ مع المقرر  21الالـز
 :األميف التنفيذي ما يمي إلى يطمب- 14
يذ االتفاقية الجتماع الخامس لمفريؽ العامؿ المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفاأف يبمغ  ( أ)

  ؛11/3مف المقرر  12و( د)8 تيفحالة تنفيذ الفقر  عف
 لتطبيؽ البيانات الالزمة قديـت عمىلمساعدة األطراؼ  إضافية يةات وأدوات تدريبإرشاد عد  يأف  ( ب)

 الموارد المالية؛ حشدب المتعمقةالمؤشرات  واستعراض وتقييـ
الوطني يف صعيدألغراض التطبيؽ عمى الالمؤشرات  تطبيؽلات إضافية لألطراؼ إرشادضع يأف  (ج)

 .خبرات األطراؼاستنادا إلى  المؤشراتإلطار  اتقييم أف يجريودوف الوطني، و 
----- 

 


