
 
طبع ، 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. عدد محدود من هذه الوثيقة

 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 االجتماع الرابع
 2112مايو/أيار  11-7مونتلاير، 

 من جدول األعمال 7 البند

فترة تجديد الموارد الخامسة لمرفق البيئة العالمية : استعراض اآللية المالية
 واالحتياجات لفترة التجديد السادسة

 مشروع توصية مقدم من الرئيس

 استعراض اإلرشاد الموجه لآللية المالية  -ألف
 اتفاقية التنوع البيولوجي، ذاستعراض تنفيالمعني بإن الفريق العامل 

طراف سيعتمد إطارا موجها نحو النتائج لمدة ؤتمر األإلى أن االجتماع الحادي عشر لم إذ يشير
، بما 2121-2111، آخذا في الحسبان الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أربع سنوات ألولويات البرامج

 ،11/22من المقرر  7، وفقا للفقرة ذات الصلةفي ذلك أهداف أيشي الواردة فيها والمؤشرات 
ذ   ،لتحسين استدامة المناطق المحميةلقدر كبير من الموارد العالمية مرفق البيئة  تخصيص يالحظوا 

ذ   مواصلة هذا االتجاه،على  شجعيوا 
ذ يرحب بزيادة توجه مرفق البيئة العالمية نحو احتياجات البلدان المتلقية والملكية وأوجه التآزر  وا 

 بين االتفاقيات،
ذ يثني  لتبسيط عملية الحصول على التمويل، على الجهود التي بذلها مرفق البيئة العالمية وا 

 ا، بالتشاور مع األطراف ومرفق البيئة العالمية، إطار أن يعداألمين التنفيذي  إلى يطلب -1
ألولويات البرامج للنظر فيه في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر  نحو النتائج لمدة أربع سنوات اموجه

 األطراف، مع األخذ في الحسبان العناصر التالية:
يشي للتنوع أبما في ذلك أهداف  2121-2111للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطة  )أ(

 ؛البيولوجي والمؤشرات ذات الصلة
مشروع التقرير الخاص بالتقييم الكامل لمقدار األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية،  )ب(

لصندوق االستئماني لمرفق البيئة اتجديد موارد لالسادسة لفترة لوالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال 
 ؛ساس الفهم أنه مشروع تقرير أولي ومن المرجح تعديلهأعلى  العالمية

تقييم نتائج مرفق البيئة العالمية الحالية والفجوات المتبقية في البرمجة التي يجب سدها  )ج(
 ترتيب اولويات مجاالت البرمجة الرئيسية؛و 

 بناء القدرات؛مبادرات ز الحاجة إلى تعزي (د)

االتفاقيةةةةةةةةة المتع  ةةةةةةةةة 
 بالتنوع البيولوجي

 UNEP/CBD/WG-RI/4/CRP.7 

10 May 2012 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 



UNEP/CBD/WG-RI/4/CRP.7 

Page 2 

 ؛للسالمة األحيائية مواصلة تنفيذ بروتوكول قرطاجنة (ه)
بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل  مواصلة تنفيذ بروتوكول ناغويا )و(

 والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛
 على غرار ما يلي:ن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا بأ يوصي -2

 إن مؤتمر األطراف
ألولويات البرامج للفترة  اإلطار الموجه نحو النتائج لمدة أربع سنوات يعتمد -1

ويطلب إلى مرفق البيئة العالمية تنفيذه وتقديم تقرير عنه إلى مؤتمر األطراف في  2112-2112
 ؛اجتماعه الثالث عشر

حسين الجداول الزمنية الخاصة بتوفير تمواصلة مرفق البيئة العالمية على  يشجع -2
 الدعم المالي؛
ثناء أالمالية من خالل اآللية المالية  االجهات المانحة على زيادة مساهماته يدعو -3

مع االعتراف في الوقت نفسه بزيادة األموال  فترة السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالميةال
مع األخذ في الحسبان االحتياجات المالية و ، موارد المرفق المتاحة في إطار الفترة الخامسة لتجديد

أهداف و  2121-2111للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةالخطة الكبيرة لتنفيذ التزامات االتفاقية و 
 ؛للتنوع البيولوجي يشيأ

لصندوق اد تجديد موار السادسة لفترة  رير ت ييم م دار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لات  -باء
 االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 اتفاقية التنوع البيولوجي، ذاستعراض تنفيالمعني بإن الفريق العامل 
، بعد االنتهاء ذا صلةسيكون  (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10) أن تقرير التقييم األولي يالحظإذ 

 منه، في المناقشات المتعلقة بحشد الموارد،
ذ  ال يمكن أن يوفر إال التكاليف اإلضافية لفوائد التنوع  ةق البيئة العالميأن مرف أيضا يالحظوا 

البيولوجي العالمية وأن التقييم الوارد في التقرير يوفر مدخالت للمناقشات المتعلقة باحتياجات التمويل 
 الشاملة،

التنفيذي  المطلوبة في إخطارات األميناألطراف بتزويد األمانة بالبيانات والمعلومات  يذّكر -1
طار اإلبالغ  المتعلقة تقييم االحتياجات من التمويل في الفترة السادسة لتجديد موارد مرفق البيئة العالمية وا 

 في الوقت المناسب؛األولي 
مرفق البيئة  تجديد مواردلالسادسة فترة لاالحتياجات لبالتقرير األولي لتقييم  يحيط علما -2

 ألعضاء فريق الخبراء؛ ويعرب عن تقديره، 11/22العالمية الذي أعد وفقا للمقرر 

بالمذكرة باالستنتاجات األولية لفريق الخبراء على النحو الموجز في المرفق  ط علماييح -3
 ؛(UNEP/CBD/WG-RI/4/7التي أعدها األمين التنفيذي )
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التقرير  إعدادفريق الخبراء أن يواصل، بدعم من األمين التنفيذي،  إلى يطلب -2
(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10مع مراعاة ما ) مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي فيه نظر يل ،يلي

 عشر:

ن خالل االجتماع الرابع للفريق ياألطراف والمراقبمن قبل عنها  المعربوجهات النظر  )أ(
 ستعراض تنفيذ االتفاقية؛المعني باالعامل 

 31كومات األخرى والمنظمات قبل وجهات النظر األخرى التي قدمتها األطراف والح )ب(
 ؛2112 حزيران/يونيه

التنوع البيولوجي من أجل تمويل الالمعني بالعمل الذي اضطلع به الفريق رفيع المستوى  )ج(
 الذي تشترك في رعايته الهند والمملكة المتحدة؛

للتنوع  االستراتيجيةذات صلة بشأن تكاليف تنفيذ الخطة خرى األتقنية المعلومات ال )د(
 ؛ع البيولوجييشي للتنو أوتحقيق أهداف  2121-2111البيولوجي للفترة 

مرفق البيئة العالمية واألمين إلى  يطلب، 11/22من المرفق بالمقرر  2 ةللفقر  ستجابةا -5
الخبراء لضمان دقة واتساق النهج  فريقاستعراض لمشروع تقارير التقييم المقدمة من إجراء التنفيذي 
 ؛فر التمويل من خالل جميع المصادروتقييم مدى توا ،والبيانات

 بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررا على غرار ما يلي: يوصي -2
 "إن مؤتمر األطراف،

 ،11/22المقرر إلى  إذ يشير

للتنوع  أيشيوأهداف  2121-2111للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةأن الخطة  يؤكد -1
 تجديدل ةالسادسفترة البما في ذلك لألنشطة خالل  ،يولوجي توفر اإلطار الشامل لتنفيذ االتفاقية خالل العقدالب

 ؛(2112-2112رفق البيئة العالمية )مموارد 

سوف يتطلب  2121-2111للتنوع البيولوجي للفترة  االستراتيجيةأن تنفيذ الخطة  يالحظ -2
 غايات الخمس وجميع األهداف العشرين؛تمويل األنشطة التي تسهم في جميع ال

 ويعرب عن تقديرهمرفق التجديد موارد ل ةالسادسفترة للتقرير تقييم االحتياجات  أيضايالحظ  -3
 ألعضاء فريق الخبراء؛

 الرسائل الرئيسية للتقييم على النحو الموجز في المرفق بهذه المذكرة؛بيحيط علما  -2

ويشمل تجديد الموارد. ة لالسادسلفترة ل ياجات من التمويلاالحت اتبنطاق تقدير  ط علمايحي -5
من أجل المجال الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية تجديد موارد ذلك كال ما قد يقدم من خالل 

 عن طريق اآللية المالية؛يتم حشدها لتنوع البيولوجي وما قد يقدم من خالل األموال التي البؤري ل

إلى األمين  ويطلب، يز على تعميم أوجه التآزراجة إلى تعزيز التركالح كذلكيالحظ  -2
مرفق البيئة العالمية إلى تحديد أهداف أيشي األكثر استفادة من أوجه التآزر مع المجاالت  ويدعوالتنفيذي 

تاحة هذه المعلومات الستخدامها في المستقبل  ؛البؤرية األخرى لمرفق البيئة العالمية وا 
 ن:على أ يشدد -7
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تمثل للتنوع البيولوجي  أيشيوأهداف  2121-2111للتنوع البيولوجي  االستراتيجيةالخطة  )أ(
 تطلب زيادة كبيرة في الموارد المتاحة؛تاعتمدته األطراف في االتفاقية و  اطموح اإطار 

أنشطة تعالج جميع الغايات الخمس للخطة  سيتطلبللتنوع البيولوجي  أيشيتحقيق أهداف  )ب(
 ؛تيجيةاالسترا

االستعمال الكامل لآللية المالية لالتفاقية، بما في ذلك مرفق البيئة العالمية وشبكته من  )ج(
ساسيا وحاسما أالوكاالت وتحسين فعالية استخدام الموارد وتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان المتلقية، يعتبر 

 لبيولوجي؛في التقدم في تنفيذ الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع ا
قد المؤسسات المالية الدولية والمنظمات اإلنمائية والحكومات الوطنية والقطاع الخص  )د(

يد موارد دتجإلى االضطالع بدور أكبر مما هو اآلن لتيسير حشد الموارد المالية فيما يتجاوز حتاج ت
 الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ذاته؛

اقية من خالل مؤتمر األطراف، االتفولويات األنشطة بالتشاور مع يتعين إجراء ترتيب أل (ه)
 ات البرمجة المستمر ألربع سنوات؛استنادا إلى أولوي

لتجديد السادسة  التقرير المتعلق بتقييم االحتياجات للفترةإلى مرفق البيئة العالمية  يحيل -2
إلى مؤتمر األطراف للمرفق في تقريره العادي يشير ا، بحيث مرفق البيئة العالمية، لينظر فيها مرفقالموارد 

 للتقييم السابق لمؤتمر األطراف.تجديد الموارد بها خالل دورة استجاب الطريقة التي 
 االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية -جيم

 ذتنفيالإن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض 
ذ طراف و أللمؤتمر ا 11/27إلى المقرر  إذ يشير يؤكد أهمية االستعراضات الدورية لفعالية اآللية ا 

 المالية؛
ذ يشير أيضا لية المالية بموجب مذكرة عليه التزام باستعراض فعالية اآلإلى أن مؤتمر األطراف  وا 

 بين مؤتمر األطراف ومرفق البيئة العالمية؛المبرمة التفاهم 
ذ يالحظ ليات التحضيرية لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر أن االستعراض الرابع ضروري في العم وا 

 ؛11/27، وينبغي تقديمه إلى األطراف قبل االجتماع بفترة كافية، وفقا للمقرر طرافاأل
ذ يدرك  ضطلع به نتيجة عدم وجود موارد مالية؛أن االستعراض الرابع لفعالية اآللية المالية لم ي   وا 

عداد االستعراض الرابع  11/27األمين التنفيذي على تنفيذ المقرر  يحث -1 على نحو فعال وا 
 لفعالية اآللية المالية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

موال في حدود الموارد القائمة إعادة تخصيص األإمكانية إلى األمين التنفيذي بحث  يطلب -2
مانحة التي هي في الجهات ال ويشجعتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف إلكمال هذا االستعراض قبل االج

في الوقت المناسب إلعداد  11/27يسمح لها بذلك بأن تقدم تعهدات عاجلة لتمويل تنفيذ المقرر  موقف
 التقرير المقرر تقديمه إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف.

----- 


