
بـع عـدد   طُاألمم المتحدة محايدة مناخيا،  لتقليل اآلثار البيئية لعمليات األمانة والمساهمة في تنفيذ مبادرة األمين العام بأن تكون منظمة 
  .يةنسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضاف إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال .محدود من هذه الوثيقة

  الفريق العامل المفتوح العضوية 
  االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

  الخامساالجتماع 
 2014حزيران /يونيو 20-16 ،مونتريال

  *من جدول األعمال المؤقت 7 البند
  

  ةاآللية المالي
  موجز االستعراض الرابع لفعالية مرفق البيئة العالمية

  ذكرة من األمين التنفيذيم
  مقدمة    -والًأ

االستعراض  تقرير يقدمأن ، 11/5من المقرر  7طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، في الفقرة  -1
العضوية المخصص الستعراض تنفيذ  لفريق العامل المفتوحإلى االجتماع الخامس لالرابع لفعالية اآللية المالية 

من االتفاقية، سيقوم مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، بتقييم  21من المادة  3ووفقاً للفقرة . االتفاقية
 . اآللية المالية فاعليةالنتائج من أجل اتخاذ التدابير المالئمة لتحسين 

، وهي شركة استشارية .ICF International Inc خدمات مؤسسةباألمين التنفيذي  عاناست ذلك،ل واستجابة -2
 إلتاحة إجراء التمويل السخي كندا حكومة وقدمت. وشفاف مفتوح دولي طرح عطاء عملية من خالل، مشهورة

األطراف من  على جميع .ICF International Incخبير استشاري في مؤسسة  وضعه استبيانم موع. هذا االستعراض
 2013 نيسان/أبريل 9 فيالصادر  )SCBD/ITS/RS/ES/LZ/81635المرجع رقم ( 027-2013 اإلخطار خالل

 والكفاءة ،تطابق األنشطةمدى  منها أمورجملة ب فيما يتعلق اآللية المالية فعالية تقييم بشأن إسهامات للحصول على
 .رشاداإل فعالية وأهمية وكذلك األنشطة،تآزر األداء، وو، واالستجابة وتعبئتها الموارد الماليةتوفير  مجال في

 ستنتاجاتاال وترد .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/10ة في الوثيقخبير التقييم المستقل الكامل ل التقرير ويرد -3
 .ةمن هذه المذكر على التوالي والثالث الثاني ينفي القسم التقييم المستقل ريالعامة التي أصدرها خب توصياتالو

 وتتاح .للتعليق عليه البيئة العالمية مرفقإلى  ير التقييم المستقلخب تقرير يرسل، 10/27 للمقرر وفقاًو -4
 .هذه المذكرة في القسم الثالث من التقييم المستقل خبير توصيات علىالعالمية  مرفق البيئة تعليقات
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 وليفيالتقرير الت إلى استناداًيعد األمين التنفيذي،  أن األطراف كذلك قرر مؤتمر، 10/27في المقرر و -5
 الرابع لآللية بشأن االستعراض مشروع مقرر، مع مرفق البيئة العالميةبالتشاور ، والتقييم المستقل خبير وصياتوت

ينظر فيها ل، عند الضرورة ،فعالية اآللية لتحسين تخاذ إجراءاتمحددة ال مقترحاتتقديم بما في ذلك ، المالية
 .من هذه المذكرة القسم الرابع لموصى به فيا مقررال ويقترح. في اجتماعه الحادي عشر األطرافمؤتمر 

  استنتاجات عامة    -ثانياً
  .عرض فيما يلي االستنتاجات العامة التي خلص إليها خبير التقييم المستقلتُ -6

  أساليب التحليل    -  ألف
تفاقية االاالتفاق على فترة االستعراض مع أمانة  وتسنى. الختصاصاتل أجري هذا االستعراض وفقاً -7

من  وخصوصاً للفترة، كآلية مالية العاملجميع أنشطة الهيكل المؤسسي  وهي تغطي، التنوع البيولوجيلقة بالمتع
في إطار  درجةالم ومن ثم، فإن هذا االستعراض ينظر في األنشطة. 2010 حزيران/إلى يونيو 2007 تموز/يوليو

معت األدلة وج. الخامسة لهذه الموارد لتجديدمرفق البيئة العالمية وجزء من فترة ا فترة التجديد الرابعة لموارد
، النهج المصمم من أعلى إلى أسفل والنهج المنطلق من القاعدة على حد سواء استخدامبهذا االستعراض المتعلقة ب

بالتنوع  االتفاقية المتعلقة الصادرة عنالرئيسية  للوثائقدراسة مكتبية إجراء ) 1( :االضطالع بما يلي بما في ذلك
نظام  صادرة عن باستخدام بيانات الحافظةتحليل ) 2(؛ األخرى الكياناتوئة العالمية، مرفق البيولوجي، والبي

التابعة االتصال  مراكزإلى  إلكتروني أرسلاستبيان إجراء ) 3(؛ دارة المشاريعإل مرفق البيئة العالمية معلومات
البلدان النامية و والتي تمثل األطراف من البلدان المتقدمةية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العالمب لالتفاقية المتعلقة
ة صحاب المصلحة مع أمانة االتفاقيأل متعمقة مقابالتإجراء ) 4(؛ تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية واألطراف التي

وبرنامج األمم  ،لميةلعامرفق البيئة ال التابع تقييمالمكتب و، المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأمانة مرفق البيئة العالمية
المانحة  األطراف بلدان، وعينة صغيرة من الالمتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي

 .ستفيدةالمو

  االستنتاجات الرئيسية    -  باء

خالل  لعالميةإلى مرفق البيئة ا الموجهة القديمة توحيد اإلرشادات في هامةتحسينات  أدخل مؤتمر: 1االستنتاج 
ال يزال  ألطرافلكل مؤتمر  المعتمدة في من اإلرشادات الجديدة عناصرلاعدد  غير أن، االستعراض قيدالفترة 
  .صورة مستمرةب مرتفعاً

 من اًإرشادي عنصراً 328 ما مجموعه، تقديم 2012عام  نهاية حتىو 1994من عام في الفترة تسنى،  -8
وأصدرت االتفاقية المتعلقة . البيئة العالمية مرفقإلى  التنوع البيولوجيب لقةالمتع تفاقيةاالفي  مؤتمرات األطراف
رشادات اإل منكماً  ،2002منذ عام  عقد لألطراف مؤتمر في كل ،البيئة العالمية إلى مرفق بالتنوع البيولوجي

  .أخرى اتفاقية أية يفوق في مقداره ما أصدرته
 اترشاداإل تعزيز تحسينات هامة من خالل األطراف مؤتمر أدخل، خالل الفترة قيد االستعراضو -9

 بتحديد األمانة تضطلع أن 9/31 في مقرره األطراف طلب مؤتمرو. البيئة العالمية لمرفق ة المقدمةالتاريخي
 قروُأ. إلى اآللية المالية الحالية الموجهةاإلرشادات القديمة والمتكررة والمتداخلة وأن تُعد تجميعاً محدثاً لإلرشادات 
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االجتماع  ذمن رشادات الموجهةجميع اإلالذي نجح في تلخيص  10/24بموجب المقرر لإلرشادات  التجميع النهائي
  .األول لمؤتمر األطراف وحتى االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف

عين االجتما في بعد ذلك التي اعتمدت لآللية الماليةجديدة الرشادات فإن اإل، هذا التحسن على الرغم منو -10
عدد  فإن باإلضافة إلى ذلك،و .المتكررة رشاداتبعض اإل تتضمن مؤتمر األطرافل العاشر والحادي عشر

ذ االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف من زديلم  لألطراف مؤتمر كل المعتمدة في إلرشاداتمن ا الجديدة العناصر
 130 ما يزيد عن مدوقُ. بصورة مستمرة مرتفعاً بقي إالّ أنها وحتى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف،

 .خالل الفترة قيد االستعراض إلى مرفق البيئة العالمية إرشاداً

تفاقية مشكلة بالنسبة لاليمثل مؤتمر األطراف  رشاداتاالستراتيجية إل تحديد األولويات ال يزال: 2االستنتاج 
 التمويل المرتبطة نسب دتحد وال، األهمية بحسب إرشاداتهااالتفاقية وال ترتب  .البيولوجي المتعلقة بالتنوع

 إحداثو محدودةال موارد مرفق البيئة العالمية تجزئة إلى تحديد األولويات هذا النقص فيقد يؤدي و .باإلرشادات
 .جاالتالم في عدد قليل من مركز تأثير إحداث ، مقابلجاالتالم في العديد من تأثير محدود

تمويل مرفق  لتحظى بدعم محددةالمجاالت ال من كبيراً عدداً التنوع البيولوجيب تعين االتفاقية المتعلقة -11
 .اولويتهألتوجيهها  تود تيالتمويل ال نسبة تحددال و، األهميةرتب إرشاداتها بحسب ال ت ها، ولكنالبيئة العالمية

تحديد  أن عدمالعام إلى اء األد الخامسة التي أجراها مرفق البيئة العالمية بشأن دراسةالتقرير األول لل خلصو
 .االتفاقيات األخرىب مقارنة التنوع البيولوجيب في االتفاقية المتعلقة وضوحاً أكثر يبدو االستراتيجية األولويات

تحديد  بشأن إلى مرفق البيئة العالمية اتالمزيد من التوجيه التنوع البيولوجيب قدمت االتفاقية المتعلقةو -12
ولويات البرامج أل أربع سنوات مدته عمل إطار على في اجتماعه التاسع مر األطرافمؤت عندما وافق األولويات

ستة  هذا اإلطار يوردو. 2014-2010 للفترة للتنوع البيولوجي موارد مرفق البيئة العالمية ذات الصلة باستخدام
 األمر يشكلأن هذا  لىإ أصحاب المصلحة تعليقاتتشير و مرفق البيئة العالمية،ل ذات أولوية برنامجية مجاالت
  .مرفق البيئة العالمية التجديد الخامس لمواردب في المفاوضات المتعلقة فعاالً إسهاماً

في االجتماع الحادي  والذي ُأقرمرفق البيئة العالمية،  مواردإلى التجديد السادس ل ويشكل اإلسهام المقدم -13
أهداف ما يقابلها من و 2020- 2011ة للتنوع البيولوجي ياالستراتيج للخطة اًمتكرر اً، تأكيدعشر لمؤتمر األطراف

مرفق البيئة العالمية ل التابعة االتصال مراكز أشارت، التي جرت المشاورات وخالل. تنوع البيولوجيأيشي لل
لتقدم ل تمثل إطاراً شامالً 2020- 2011أن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي إلى أمانة مرفق البيئة العالمية و
من تلك التي سبق إدراجها  ولوحظ كذلك أن بعض األهداف هي أوسع نطاقاً. لعالمي في مجال التنوع البيولوجيا

سنوات ألولويات البرامج ذات الصلة باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع  الممتد ألربع العمل في إطار
، بما في 2020-2011تراتيجية للتنوع البيولوجي ولوحظ أن الخطة االس. 2014إلى  2010من البيولوجي للفترة 

الكيفية ب المتعلقة ولوياتاأل جهة نظر مرفق البيئة العالمية، من و ،، لم تحددذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
اعتبرت إحدى ، والتي في فترة السنوات األربع القادمة اهتمامه مرفق البيئة العالمية عليهايركز التي ينبغي أن 

موارد مرفق  وبالنظر إلى محدودية. للتجديد السادس لموارد المرفقوضع استراتيجية  عوبات التي تعترضالص
إلى االختيار بين  وهو ما يفضي، قد يؤدي إلى اتباع نهج مجزأ هذا تحديد األولويات عدمفإن البيئة العالمية، 

 .عدد قليل من المجاالتفي  ركيزاًت تأثير أشد إحداث ، أوثير محدود في العديد من المجاالتتأ إحداث
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في حدود ، مؤتمر األطراف من رشاد الموجهاإل إلى حد كبير إلى مرفق البيئة العالمية استجاب: 3االستنتاج 

، وعمليات المرفق الرابع والتجديد الخامس لموارد للتجديد ةالرئيسي عملمجاالت ال ستراتيجيتيا في، إمكانياته
 .األطراف إلى مؤتمر مرفق البيئة العالميةتقارير و ،إقرار المشاريع

وشرع . مؤتمر األطراف من ةالموجه اتلإلرشادإلى حد كبير  مرفق البيئة العالمية بوجه عام، استجاب -14
يعرض بالتفصيل  جدول في إدراج ، مؤتمر األطرافاالجتماع التاسع ل إلى المقدم تقريره في ،مرفق البيئة العالمية

 لتتبع ألطرافإلى ابالنسبة  اًملحوظ اًتحسن ما يشكل ، وهومؤتمر األطراف إرشادات لكل إرشاد من استجابته
 منذ اإلبالغ عن النتائج تدابير لتحسين مرفق البيئة العالمية أيضا اتخذو .االتفاقيةااللتزام باإلرشادات الصادرة عن 

 .األخيرة فترة االستعراض

الثالثة  األهدافوتتسق  .مرفق البيئة العالمية يجياتاسترات في أيضاً مؤتمر األطراف إرشادات تنعكسو -15
 المتعلقة ةالرئيسي عملاستراتيجيتي مجاالت ال في كل من مرفق البيئة العالمية أهداف بشكل جيد مع لالتفاقية

 ةالرئيسي عمل، وتغطي استراتيجية مجاالت الالمرفق التنوع البيولوجي في التجديد الرابع والتجديد الخامس لمواردب
ذات  ألولويات البرامج عمل السنوات األربعللتجديد الخامس لموارد المرفق جميع المجاالت المشار إليها في إطار 

 .2014-2010 للفترة موارد مرفق البيئة العالمية باستخدام الصلة

د خالل الفترة قي مؤتمر األطراف جميع إرشادات تناوللم ت أنشطة مرفق البيئة العالمية فإنومع ذلك،  -16
ؤدي ت قد ال اكونهل مرفق البيئة العالمية ضمن والية على أنها ال تندرج بعض الطلباتإلى  وينظر .االستعراض

 أولويات األطراف حينما ال تحدد لطتهس نطاق خارج منها البعض اآلخرقد يقع و، منافع بيئية عالمية إلى توليد
مشاريع تتناول ، الفترة قيد االستعراضخالل  بلد، لم يقدم أي ،على سبيل المثالو .المواضيعيةمجاالت بعض ال

لحفظ  االستراتيجية العالميةمشاريع تنفيذ ب المتعلقةو مؤتمر األطراف الموجهة من بشكل صريح بعض اإلرشادات
 .للسالمة األحيائيةاإلطار الوطني و، العالمية للتصنيف، والمبادرة اتالنبات

أموال مرفق البيئة من  باالعتمادات اإلجمالية المخصصةبير التنبؤ أنه يمكن إلى حد ك في حين: 4االستنتاج 
أقل قابلية  يكون فرادى البلدانل موالاأل تخصيص فإن، التنوع البيولوجي الرئيسي في سياق عمللمجال ال العالمية

االستعاضة عن  لموارد المرفق بسبب سإلى التجديد الخام التجديد الرابع من القدرة على التنبؤ تزايد مع، للتنبؤ
  .إطار تخصيص الموارد بنظام التخصيص الشفاف للموارد

 الرئيسي في سياق عمللمجال المرفق البيئة العالمية  المخصصة من أموالاإلجمالية  عتماداتاال ازدادت -17
ق مليون دوالر في إطار التجديد الثاني لموارد المرف 930ارتفعت من مبلغ ، ومع مرور الوقتالتنوع البيولوجي 

في المائة من  37و 30ما بين  وهو ما يمثلمليون دوالر في إطار التجديد الخامس لموارد المرفق،  1200إلى 
 تنوع البيولوجيلا تمويلجزء من ظل ، خالل الفترة قيد االستعراضو. أموال مرفق البيئة العالمية مجموع

تمر  والبلدان التي النامية، ية الصغيرةالدول الجزرو، للبلدان شديدة التنوع، وأقل البلدان نمواً المخصص
بلدان المجموعة المندرجة في إطار التجديد الرابع أن على افتراض ( ة دون تغيير تقريباًاقتصاداتها بمرحلة انتقالي

 ).عتمادات المخصصة للمجموعةاال منعلى حصة عادلة لمرفق البيئة العالمية تحصل 

تخصيص األموال فإن  ،للتنوع البيولوجي المخصص لي التمويلإجماب التنبؤ على وجه العموم ولئن أمكن -18
تخصيص مختلفة ضمن خالل الفترة قيد االستعراض نتيجة الستخدام أطر  كان أكثر تقلباً فرادى البلدانإلى 
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تمويل عتماد إطار تخصيص الموارد ال، واستخدم التجديد الرابع والتجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية
واستعيض عن هذا اإلطار، ضمن التجديد الخامس لموارد . اتكمجموعو للبلدان بشكل فرديع البيولوجي التنو

 اتفقو. فقطالتمويل للبلدان بشكل فردي  الذي يخصصهو النظام و، بنظام التخصيص الشفاف للموارد المرفق
أكثر شفافية وقابلية صيص التخصيص الشفاف للموارد هو نظام تخ على أن نظامأصحاب المصلحة إلى حد كبير 

 تفاقيةلاللمرفق البيئة العالمية و ومن بين مراكز االتصال التابعة. إطار تخصيص الموارد للتنبؤ ومرونة من
منها أو وافق بشدة على أن  في المائة 75، وافق والتي شملتها الدراسة االستقصائيةالتنوع البيولوجي  المتعلقة

، مزيد من الشفافيةال تحقيق أدى إلىقد  التخصيص الشفاف للموارد إلى نظام إطار تخصيص الموارد التحول من
رد المالية التي يمكن الموا زيادةأدى إلى منها أو وافق بشدة على أن هذا التحول قد  في المائة 82في حين وافق 

لمرفق البيئة العالمية  عةمراكز االتصال التاب في المائة من 60 ووافق أيضاً أو وافق بشدة ما يزيد عن. التنبؤ بها
مرونة أكبر في استخدام  والتي شملتها الدراسة االستقصائية على وجودالتنوع البيولوجي  المتعلقة تفاقيةلالو

مرفق البيئة العالمية مؤخرا تقييم ل التابع تقييمالأجرى مكتب و. التخصيص الشفاف للموارد نظام في إطار الموارد
على هذا  في إدخال تعديالت إلى المضي قدماً قد يؤدي وهو ما، الشفاف للموارد التخصيص لنظاممنتصف المدة 

 .اإلطار

حول  راءاآل تضارب ، على الرغم مناألنشطة التمكينية في تمويل فعاليته مرفق البيئة العالمية أثبت: 5االستنتاج 
تمر اقتصاداتها  واألطراف التي افاألطر النامية للبلدان التمويل الكافي تقديم تسنى بوجه عام قد ما إذا كان

 بالتزامات التي تفي التدابير والتي تتحملها لتنفيذ اإلضافية الكاملة المتفق عليها لتغطية التكاليف يةبمرحلة انتقال
مستويات التمويل في إطار التجديد  يعني أن االتفاقية فإن تقييمات احتياجات وتطلعاً إلى المستقبل، .االتفاقية

السالمة  احتياجاتو أهداف أيشي لتحقيق وارد مرفق البيئة العالمية والتي يعتقد أنها ستكون ضروريةالسادس لم
  .مرفق البيئة العالمية من خالل التمويل المتاح مبلغ تتجاوز بكثير األحيائية

 وقد .المتاحة صرف األموال في تهفعالي، خالل الفترة قيد االستعراض، مرفق البيئة العالمية أثبت -19
في إطار  التنوع البيولوجي الرئيسي في سياق عمللمجال ال خُصصتالتي  األموال بشكل كامل تقريباً استخدمت

المخصصة في  األموال يستخدم الجزء األكبر من أن ومن المتوقع، التجديد الرابع لموارد مرفق البيئة العالمية
 بشأن مدى كفاية آراء مختلفة هناكفومع ذلك،  .مماثلعلى نحو  مرفق البيئة العالميةالتجديد الخامس لموارد  إطار

 تفاقيةلاللمرفق البيئة العالمية و ومن بين مراكز االتصال التابعة .التنوع البيولوجي المكرسة لمشاريعالموارد 
 منها في المائة 58نحو  وافق، االستعراض على االستقصاء المتعلق بهذا والتي أجابت التنوع البيولوجي المتعلقة

اتفاقية التنوع  لتنفيذ المحددة على المستوى الوطنيولويات أللالتمويل الكافي  توفير على أنه قد تسنى أو وافق بشدة
 بشدة وافق أو فقط في المائة 44 في حين وافق، مرفق البيئة العالميةالتجديد الخامس لموارد  في إطار البيولوجي

 الفرق بينوقد يفسر . مرفق البيئة العالميةالتجديد الرابع لموارد  ارالتمويل الكافي في إط توفير على أنه قد تسنى
كل  التنوع البيولوجي في الرئيسي في سياق عملالمجال ل التمويل المخصص من اإلجمالي مقدارال التجديد تيفتر
مرفق البيئة موارد التجديد الرابع إلى التجديد الخامس ل دوالر من مليون 200بمقدار  األموال ارتفع إجماليو .فترة

 .العالمية

التجديد الخامس  في إطار كبيربشكل  األنشطة التمكينية عدد من، ازداد التجديد السابقة فترات مقارنة معو -20
مشاريع التنوع العدد اإلجمالي ل في المائة من 25نحو  حيث مثلت المشاريع التمكينية مرفق البيئة العالميةلموارد 
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، 10/25و 8/18 بموجب المقررين، مؤتمر األطراف توجيه متميز اتخذه إلى يادةوتعزى هذه الز. البيولوجي

تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألنشطة التمكينية ذات  لدعم لتوفير التمويل الالزم
 في قد نجح بيئة العالميةمرفق ال اتفاق عام على أن هناكو). على سبيل المثال ةالخامس ةالوطنيالتقارير ( الصلة

 .األنشطة تمويل هذه

مرفق البيئة ة لموارد السادسفترة التجديد ل الذي أجريو – التفاقيةحتياجات اال األول يشير التقييمو -21
التجديد السادس لموارد  مليار دوالر في 40إلى  16تعتقد أنه من المطلوب توفير من  البلدانإلى أن  -العالمية
 األموال يفوق بكثير، وهو مبلغ السالمة األحيائيةاحتياجات وتنوع البيولوجي اف أيشي للأهد لتحقيق المرفق
 .مرفق البيئة العالمية من خالل ةالمتاح

تنفيذ  لدعم اريععلى مستوى المش وإضافية تعبئة موارد مالية جديدة علىمرفق البيئة العالمية  ساعد: 6االستنتاج 
  .لتحقيق المزيد متاحة الفرصة على الرغم من أن ولوجي،البي المتعلقة بالتنوع االتفاقية

مرفق  من لةالممو التنوع البيولوجيمشاريع  توقعت، مرفق البيئة العالميةعمل  منذ بدايةف ،في المجموع -22
في و .التمويل المشترك مجال مليار دوالر في 11 ما يزيد عنأن تجذب  2013مارس  إلى غاية البيئة العالمية

مع  تدريجياً ازدادتقد  مرفق البيئة العالميةفي  التنوع البيولوجي تمويللالمتوقع  التمويل المشترك نسبة حين أن
 البيولوجي الرئيسي في سياق التنوع عمللمجال ال 4,14 البالغ التمويل المشترك نسبة، فإن متوسط مرور الوقت

 التمويل المشترك جذب من الصعب أنه ىذلك إل ويعزى. األخرى ةالرئيسي عملمجاالت ال نسبة عنبكثير  يقل
 متعددة وكاالتت مقابالت أجريت مع وأثار. األخرى ةعمل الرئيسيمجاالت الب مقارنةمشاريع التنوع البيولوجي ل

أدى إلى  قد التمويل المشترك نسب على البيئة العالمية تركيز مرفق شواغل تفيد بأن مرفق البيئة العالميةتابعة ل
مشاريع التنوع  في بعض التمويل المشترك لجذب اريعنطاق المش توسيع إلى أو، ا لزوم لهال تفاقم تعقيدات

 .البيولوجي

التنوع تمويل طلبات البلدان لال تتسق  مرفق البيئة العالمية، التجديد الخامس لموارد في إطار: 7االستنتاج 
لكل هدف  المحددة فتراضيةاال المخصصات مع ماًاتساقاً تا ،حتى اآلن ،لها مرفق البيئة العالمية إقرارو البيولوجي

  .التنوع البيولوجي بشأنالتجديد الخامس لموارد المرفق  في استراتيجية من األهداف
 موارد إضافية لدعم تعبئةقد ساعد على  مرفق البيئة العالمية بوجه عام على أن أصحاب المصلحة يتفق -23

لمرفق  ومن بين مراكز االتصال التابعة .الل الفترة قيد االستعراضخ التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال تنفيذ
منها أو وافق  في المائة 74 ، وافقعلى االستقصاء والتي أجابت التنوع البيولوجي المتعلقة تفاقيةلالالبيئة العالمية و

 المتعلقة بالتنوعفاقية تنفيذ االتموارد إضافية ل تعبئةقد ساعدت على  مشاريع مرفق البيئة العالمية على أن بشدة
موارد جديدة  تعبئة زيادة التركيز على فإن من المطلوب، االحتياجات المتوقعةوبالنظر إلى  بيد أنه .البيولوجي

 تعبئةمن أجل  التجديد السادس لموارد المرفق في االبتكار إلى مرفق البيئة العالمية يسعى أن نبغييوإضافية، و
  .بيولوجيللتنوع ال المزيد من الموارد

المرفق ، حدد المتعلقة بالتجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية مفاوضات التجديد وفي إطار -24
مرفق البيئة العالمية بشأن  في إطار استراتيجية المدرجة األهداف الخمسة من هدف لكل فتراضيةاال المخصصات

في  ل على حجم التمويل المحتمل برمجتهتد مؤشرات فتراضيةاال هذه المخصصات تشكلو. التنوع البيولوجي
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 حصول على تمويلال طلبات أن وبالنظر إلى .مرفق البيئة العالميةل سابقةال المراحل استناداً إلى كل هدف إطار
لكل هدف  البرمجة الفعلية مخصصات فإن األطراف هي التي تضطلع بتحديد ،قطرية طلبات هي التنوع البيولوجي

الحصول طلبات وحتى اآلن، فإن  .التنوع البيولوجي لتجديد الخامس لموارد المرفق بشأنا استراتيجية أهدافمن 
 مع ال تتسق اتساقاً تاماً إقرارها في إطار التجديد الخامس لموارد المرفقو التنوع البيولوجي على تمويل
 .فتراضيةاال المخصصات

التمويل  من نصفأكثر الموافقة على  تسنت، يةمرفق البيئة العالم التجديد الخامس لمواردفي منتصف و -25
في حين  مرفق البيئة العالمية ليستخدمه) المحمية نظم المناطق استدامةتحسين ( 1للهدف  افتراضياً خصص الذي

 بالفعل قد تجاوز) المستدام هحفظ التنوع البيولوجي واستخدام دمج( 2 الهدف لدعم المعتمد مبلغ التمويل أن
من مرفق البيئة  األنشطة الممولة في المناطق المحميةعلى  التأكيدولئن جرى تاريخياً . فتراضياال تخصيصال

أهداف  من أجل تحقيق مرفق البيئة العالمية برمجة في باهتمام مماثلأكثر بدمج ال حظىيأن ، فمن المتوقع العالمية
 .تنوع البيولوجيأيشي لل

مشاريع ، د الخامسة لموارد مرفق البيئة العالميةالتجدي فترة منتصف لم يقدم أي بلد، في، خاصةبصفة و -26
 وحصلت). األحيائية للسالمةبناء القدرات لتنفيذ بروتوكول قرطاجنة ( 3 دعم الهدفمن أجل  ليجري إقرارها

هذا الدعم يندرج في إطار  غير أن، قريرها الوطني للسالمة األحيائيةت وضعل الالزم الدعم على بعض الدول
ضمن التجديد تخصيص الأن استخدام إطار  الذين أجريت معهم مقابالتعض أصحاب المصلحة ب أشارو. 5الهدف 

إطار تخصيص الموارد ونظام التخصيص الشفاف أي ( مرفق البيئة العالمية الرابع والتجديد الخامس لموارد
األولويات يبت في و اداًاعتم، ألن لكل بلد يتلقى لسالمة األحيائيةا فرعي لتمويل طلبتقديم قد ساهم في ) للموارد

في بعض  ذات مستوى أدنىأولوية وطنية  وقد تشكل السالمة األحيائية. محدودةالموال باأل التي تتعين معالجتها
، وهي في وزارة الزراعة يقع في الكثير من األحيان للسالمة األحيائية فمركز االتصال المعني بالسالمة: البلدان

أو تصدير استيراد ببعض البلدان ال تقوم ، وويات موارد مرفق البيئة العالميةأولفي تحديد الجهة األقل مشاركة 
من خالل المشاريع العابرة أفضل  بشكلالسالمة األحيائية  تجري معالجة قضايا، أو قد الكائنات الحية المحورة

 .كل بلد على حدةل المعتمدة مخصصاتالمع  وهو ما يمكن أن يفرض تحديات، للحدود

 الجينية بشأن الحصول على المواردبناء القدرات ( 4هدف لل تخصيص االفتراضي المرصودوضمن ال -27
. التخصيص االفتراضي في المائة من 16 استخدم الذي لتمويلبشأن امقترحات  البلدان، قدمت )وتقاسم المنافع

 لتحديدمن الوقت  الحاجة إلى المزيد عن هذا الموضوع في مقابالت أجريت معهم بشأن أصحاب المصلحة أعربو
حصول ال زيادة التركيز على هم يتوقعون، ولكنهذا الهدف االضطالع بها في إطار ينبغي التي أنشطة بناء القدرات

المائة من  في 43 فقد تسنى إقرار، أخيراو. مع مرور الوقت مرفق البيئة العالمية وتقاسم المنافع في برمجة
 في التخطيط التنوع البيولوجيب المتعلقة تفاقيةاال التزاماتدمج ( 5هدف للتخصيص االفتراضي المرصود ال
 ).األنشطة التمكينية من خالل لوطنيا

التنوع البيولوجي  اريعمشل على أنها أكثر شفافية وكفاءة مرفق البيئة العالمية اريعمش دورةإلى  نظري: 8االستنتاج 
  .مجال للتحسين، وهناك محققة بصورة منهجية غير الكفاءة أهداف تظل، ومع ذلك ؛2007في عام  اتحديثه منذ
 أن دورة على هذا االستعراضجل ألالذين جرت استشارتهم  بين أصحاب المصلحة اتفاق عام ثمة -28
وافق أو  فقد على وجه التحديد،و .2007منذ عام كفاءة أكثر شفافية و أصبحتقد  مرفق البيئة العالمية اريعمش
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 التنوع البيولوجي المتعلقة تفاقيةلاللمرفق البيئة العالمية و صال التابعةمراكز االت من في المائة 67 وافق بشدة

 65 وافق أو وافق بشدة، في حين أكثر شفافية قد أصبحت عاريالمش دورة على أن على االستقصاء والتي أجابت
  .أكثر كفاءة تأصبح اريع قددورة المش في المائة على أن

29- تحقيق  الحاالت، في بعض إالّ أنه ال يتسنى، ثر شفافية وكفاءة،أك على أنها عاريدورة المش نظر إلىي
 في حدود الوقت الحجم كبيرة مشاريع التنوع البيولوجي إقرار جرى، في المتوسط،وقد  .الكفاءةب المتعلقة هدافاأل

هدف ال وزتتجا ، فقد، ومع ذلكشهراً 22 بمدة 2007في عام  الذي حدده مرفق البيئة العالمية المستهدف المنقضي
 ،الحجم متوسطة المشاريعوتجاوزت مدة  .شهراً 18 بمدة 2010 في عام الذي حدده مرفق البيئة العالمية منقحال

، نفسه الوقت وفي. أربعة أشهر بوقت يزيد عن شهراً 12 الذي مقداره المستهدف الوقت المنقضي ،في المتوسط
 في إطار التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالميةمعتمدة ال مشاريع التنوع البيولوجي استغرقت، في المتوسط،

باإلضافة إلى و. ع مرفق البيئة العالميةاريمش دورة للمرور عبر ، مقارنة بمشاريع التجديد الرابع،أقصر بكثير اًوقت
ألمم منظمة او التنمية اآلسيويمصرف  التي ينفذها التنوع البيولوجيمشاريع فقد استغرقت، في المتوسط،  ذلك،

المرفق وقتاً أطول، مقارنة والتي أقرت في التجديد الرابع والتجديد الخامس لموارد ألغذية والزراعة المتحدة ل
 .مرفق البيئة العالمية اريعمش دورة بغيرها من وكاالت مرفق البيئة العالمية، للمرور عبر

التمويل  أن إلى العام لألداءالخامسة  دراسةلا فيوخلص مكتب التقييم التابع لمرفق البيئة العالمية  -30
دورة ل إصالحاتبإجراء  يوصوقد ُأ .عاريدورة المش في تأخير تساهمالرصد والتقييم  متطلباتو المشترك

 الدراسة الخامسة لألداء على اإلدارة رد، وفي التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية لفترة المشاريع الجديدة
 استكشافضرورة أن يضطلع المرفق بالتابعة للمرفق على الوكاالت و نة مرفق البيئة العالميةأما، وافقت العام

 .دورة المشاريعرشيد لت هذه التوصيات جدوى

قدم نشاط ي من أجل أن، على مستوى االتفاقية للرصد والتقييم دعم مرفق البيئة العالمية يمكن تعزيز: 9االستنتاج 
  .أهداف االتفاقية في تحقيق لقياس التقدم المحرز أكبر فائدة يمالمرفق في مجال الرصد والتقي

 التنوع البيولوجي الصادرة عن مجال العمل الرئيسي في سياق النتائج تقييم تسنى في الكثير من األحيان -31
تقييمات و ،السنوية األداء تقارير، والسنوية تقييم األثر تقارير بما في ذلك مرفق البيئة العالمية، نواتج تقييم في

 التابع تقييمال من مكتب تنتقل على نحو كاف اتنتائج التقييمأحيلت و، العاماألداء ادراسات والقطرية،  الحوافظ
  .األطراف إلى مؤتمر مرفق البيئة العالميةل

مرفق البيئة العالمية  على مستوييبين الرصد والتقييم  القائمة تعزيز الروابطفمن الممكن ، مع ذلكو -32
على مستوى  من أجل اإلبالغالرصد والتقييم  في مجال مرفق البيئة العالمية لم تصمم إجراءاتو. ةاالتفاقيو

بعض  الحظو. مكتب التقييم نواتجتحقيق أهداف االتفاقية في  عن مدى ةصريح إشارة ةهناك أي تاالتفاقية وليس
مرفق  اريعوثائق مش دحدضرورة أن تهذا االستعراض جل أل الذين أجريت معهم مقابالتأصحاب المصلحة 

 أو بأحد مقررات، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي االستراتيجيات وخططبالصلة البيئة العالمية بشكل واضح 
 المشاريع لرصد استخدامالبيولوجي  يمكن لالتفاقية المتعلقة بالتنوع، حتى بهدف من األهداف، أو مؤتمر األطراف

ع مرفق البيئة اريفي وثائق مشمطلباً  حالياًويشكل هذا األمر . 2020ي لعام تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوج
 كبيرةللمشاريع  المسؤول التنفيذي األولتأييد و اريعباستمارة التعريف بالمش المتعلقةوثائق الأي في (العالمية 
) .متوسطة الحجم المسؤول التنفيذي األول على المشاريعللحصول على موافقة  الالزمة في الوثائقالحجم و
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مجموعة متنوعة تجري على مستويي مرفق البيئة العالمية واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، وعالوة على ذلك
ومن . التنوع البيولوجي ها في مجال برمجةمن المناقشات بشأن المؤشرات المناسبة التي ينبغي اإلبالغ عن

 طراف فياأل تريدهمؤشرات مرفق البيئة العالمية مع ما اتساق ن هاتين العمليتين لضما الضروري التنسيق بين
 نفيذت ، في حالة عدم وجود هذه الروابط،من الصعبوسيكون . رصد تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي مجال

 .على مستوى االتفاقيةالمنهجيين الرصد والتقييم 

مبلغ  ازداد بشكل كبيرو .ريو بين اتفاقيات التآزر وجهأ التي تعززالمشاريع  اآللية الماليةتمول : 10االستنتاج 
خالل الفترة قيد  متعددة ةمشاريع التي تشمل مجاالت عمل رئيسيمن أجل ال لتنوع البيولوجيل ألموال المخصصةا

  .هذا االتجاهأن يستمر  ومن المتوقع، االستعراض
، واتفاقية األمم لوجيالتنوع البيوالمتعلقة بتفاقية اال - الثالث ريو اتفاقيات اعتراف متزايد بأن هناك -33

تعتمد بشكل و بشكل أساسي، تترابط -التصحر المتحدة لمكافحة واتفاقية األمم، المناخ بشأن تغير المتحدة اإلطارية
 عززوقد  .المستدامة التنميةالمتماثلة في مجالي البيئة وقضايا ال من إزاء العديدقلق تشعر بالو على بعضها متبادل

لمبادرة ااستراتيجية /للغابات مستدامة جديدة إدارة من خالل بين اتفاقيات ريو فيما التآزرجه أو مرفق البيئة العالمية
المشاريع التي تشمل مجاالت عمل من خالل و المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا

 .متعددة ةرئيسي

 ةالمشاريع التي تشمل مجاالت عمل رئيسيإلى الموجه  التنوع البيولوجي تمويلمبلغ  ازداد بشكل كبيرو -34
وفي التجديد الخامس  .هذا االتجاهأن يستمر من المتوقع و، التجديد الثالث لموارد مرفق البيئة العالمية منذ متعددة

 ةإلى المشاريع التي تشمل مجاالت عمل رئيسيالتمويل  ما يقرب من نصف لموارد مرفق البيئة العالمية، ذهب
 .األراضي رديت عناصر مكافحةأو  تغير المناخ هذه المشاريع في المائة من 90 ما يزيد عن ويتضمن. متعددة

التي تشمل مجاالت عمل رئيسية  المشاريع عدة تحديات سبيل اعترضت، خالل الفترة قيد االستعراضو -35
مل التي تشمل مجال ع مشاريعال رضتهففوق ما يأكثر  رصدال ئاً في مجالعب يةالتآزر مشاريعال رضتفو. متعددة

. التي تشمل مجاالت عمل رئيسية متعددة ألنشطةل اًاستراتيجي اًنهجمرفق البيئة العالمية لم يحدد و ،رئيسي واحد
مرفق  حيث أنو. التجديد السادس لموارد المرفق التحديات في هذه على معالجة حالياً مرفق البيئة العالمية ويعمل

فإن ، غ المتعلق بالمشاريع التي تشمل مجاالت عمل رئيسية متعددةبالاإل تبسيط في سبل ينظر اآلن البيئة العالمية
 .واإلبالغ تتبع النتائجب لمتعلقةالتفادي الصعوبات  سيكون ضرورياً مع االتفاقية التنسيق

  والتعليقاتتوصيات خبير التقييم المستقل     - ثالثاً
  الصادرة عن مرفق البيئة العالمية  

والتعليقات الصادرة عن مرفق البيئة العالمية  خبير التقييم المستقل قدمهاالتوصيات التي عرض فيما يلي تُ -36
  .على هذه التوصيات

 من خالل عملية إلى مرفق البيئة العالمية رشادات الموجهةاإل تبسيطفي  مؤتمر األطراف قد يرغب: 1التوصية 
الفريق العامل على غرار ( يق عاملفرإنشاء  إحدى اآلليات من قبيلومن الممكن تنفيذ . ومنهجية انتظاماً أكثر
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 جديدةالرشادات اإل ستعراضال 1)االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض االتفاقية في الذي أنشئ

أشد  إرشادات مجموعة وضعو حسب االقتضاء، رشادات،اإل القديمة من إزالة العناصر /تعديلوالتكرار، ب لمتعلقةا
  .دهبع أو ألطرافل مؤتمر أثناء كل العالمية إلى مرفق البيئة نقلتل إيجازاً

 في كل إلى مرفق البيئة العالمية المقدمة رشاداتاإل تدعو إلى تبسيطتوصية  ةنرحب بأي :رد مرفق البيئة العالمية
  .ألطرافل مؤتمر

السبل التي  افاستكشأمانة مرفق البيئة العالمية التنوع البيولوجي والمتعلقة بتفاقية اال ألمانةينبغي : 2التوصية 
على أفضل وجه  2020- 2011للتنوع البيولوجي  االستراتيجية إمكانية استخدام الخطةمؤتمر األطراف تتيح ل

 أهداف أيشي بعض على مؤتمر األطراف يتفق أنب ،تحديدعلى وجه الويوصى،  .الماليةلية لتحديد األولويات لآل
  .على المدى القصير تهالجمعامرفق البيئة العالمية والتي يتعين على  عاليةالولوية ذات األ

تفاقية االأمانة تعزيز التعاون مع ترمي إلى  توصية ةأيب أمانة مرفق البيئة العالمية ترحب :رد مرفق البيئة العالمية
المشورة أمانة مرفق البيئة العالمية أن تقدم  أنه من المناسب فإننا ال نعتقد، ومع ذلك؛ التنوع البيولوجيالمتعلقة ب

الجملة  الغرض المقصود في ها تشكليبدو أن التيو لآللية المالية تحديد األولويات كيفية طراف بشأناأل مؤتمرإلى 
 التي يحددها أولويات التمويل االستجابة ألية أولوية من مرفق البيئة العالمية اصلوسيو .هذه التوصية األولى من

 في اآللية المالية إلى مؤتمر األطراف من قدمةاإلرشادات الم في ،واليته مع، بما يتفق للمرفق مؤتمر األطراف
  .مؤتمر األطراف كل اجتماع من اجتماعات

تحقيق الكفيلة بسبل الاستكشاف في  سوياًمؤتمر األطراف مرفق البيئة العالمية و يستمرينبغي أن : 3التوصية 
ومن أجل  .األطراف لبي احتياجاتت للتأكد من أنها مرفق البيئة العالمية في تقاريرااليجاز و الشمول التوازن بين
تلك  جديدة تركز على أشكال استكشافيمكن فإنه أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  معالجةفي  المضي قدماً

  .األهداف

مرفق البيئة  ستُحسن من فائدة تقارير اقتراحات بأية أمانة مرفق البيئة العالمية ترحب :رد مرفق البيئة العالمية
  .األطراف إلى مؤتمرلمقدمة ا العالمية

من أجل أن يخصص  الموارد إطار تخصيص استخدامفي  مرفق البيئة العالمية ستمريينبغي أن : 4التوصية 
التعديالت التي ، ينبغي النظر في ومع ذلك؛ بطريقة متوقعة ومنصفة إلى فرادى البلدان التنوع البيولوجي تمويل
  .نظام التخصيص الشفاف للمواردل ف المدةتقييم منتص استناداً إلى اإلطار هذا علىتدخل 

 2014 أيار/مايو الذي يعقد في مجلس مرفق البيئة العالمية اجتماع في األمانةتطرح س :رد مرفق البيئة العالمية
 توصياتال يعكسهو و، للتجديد السادس لموارد المرفق التخصيص الشفاف للموارد نظام اقتراحاً بشأن تشكيل

تقييم منتصف المتعلقة بتوصيات الستنتاجات والسادس لموارد المرفق ويراعي اال عن التجديد السياساتية المنبثقة
  .نظام التخصيص الشفاف للمواردل المدة

                                                        
قد جرت العادة على أن ينشأ فريق غير رسمي لمساعدة مؤتمر األطراف في إعداد إرشادات موحـدة لمرفـق   : مالحظة من األمانة 1

 .البيئة العالمية
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في  مرفق البيئة العالمية دور األطراف بشأن مؤتمر من الضروري إجراء المزيد من المناقشة في: 5التوصية 
  .قرطاجنة بروتوكول المضطلع بها في إطار األنشطة ودعم أهداف أيشيتحقيق األموال الالزمة ل توفير

  .مؤتمر األطراف توصية إلىال هذهتوجه  :رد مرفق البيئة العالمية

التمويل ، على سبيل المثال( تعبئة الموارد التركيز على مرفق البيئة العالمية يواصلينبغي أن : 6التوصية 
 إلى أن يسعى مرفق البيئة العالميةل وينبغي. عاريأهداف المش دون أن يكون ذلك على حساب، )للمشاريع المشترك
 ويمكن أن تشمل؛ للتنوع البيولوجي المزيد من الموارد لتعبئة التجديد السادس لموارد المرفق في االبتكار

 التيو الخاص الستثمارل لحصتالتي التنوع البيولوجي  اريعمشل التجارية نماذج األعمال متابعة ستراتيجياتاال
  .القطاع الخاص إلى كيانات نقل المسؤولية االستدامة عن طريق حدثت

في  التمويل المشترك لتعزيز بجد عملفي ال مرفق البيئة العالمية شراكة سوف تستمر :رد مرفق البيئة العالمية
  .مرفق البيئة العالمية في مشاريع تمويل ابتكارية نماذج ووضعمرفق البيئة العالمية  مشاريع

تتعلق  مشاريع مرفق البيئة العالميةإلى  أن تقدم في تشجيع األطراف على مؤتمر األطراف قد يرغب: 7ية التوص
إلى  يقدم فيهما أي مشروعلم  وهما مجاالن –المبادرة العالمية للتصنيف و، اتلحفظ النبات الستراتيجية العالميةاب

 .المجاالت ذات األولوية تعتبرهما من طرافمؤتمر األ إرشادات أنالبيئة العالمية، على الرغم من  مرفق
ينبغي أن و .التقارير الوطنية تقتصر على السالمة األحيائية في مجال طلبات الدعمفإن  باإلضافة إلى ذلك،و

معلومات  قديموت المتعلقة بهذه المجاالت المشاريع إقراررصد التقدم المحرز في مرفق البيئة العالمية  يواصل
  .األطراف إلى مؤتمر محدثة

مشاريع مرفق البيئة  المندرجة ضمن األنشطة تمويل مرفق البيئة العالمية واصلسي :رد مرفق البيئة العالمية
 تكون هذه وذلك حينما، المبادرة العالمية للتصنيفو اتلحفظ النبات الستراتيجية العالميةاتنفيذ  التي تعزز العالمية

 .مرفق البيئة العالمية والية معبما يتفق و، منافع بيئية عالمية التي تولد المشاريع ألهداف العناصر داعمة
التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة  خالل اإلبالغ الوطنية متطلباتب للوفاء جميع البلدان باإلضافة إلى دعمو

مة في مجال السال لبناء القدرات الدعم للحصول على طلبات ، خالل هذا التجديد،بلدان 10قدمت  ،العالمية
غرفة تبادل  للمشاركة في فعالة بناء قدرات يسعى إلى مشروع عالمي من اًجزء بلداً 76 شكليو األحيائية
  .السالمة األحيائية معلومات

من خالل  دورة المشاريع شيدرفي ت وكاالت،ال مع، بالتعاون أن يستمر مرفق البيئة العالميةينبغي ل: 8التوصية 
تقييم ال مكتب على النحو الذي اقترحهاإلبالغ، والرصد متطلبات و ل المشتركالتمويب اعتماد إصالحات متصلة

  .العام الخامسة لألداء دراسةال في مرفق البيئة العالميةالتابع ل

مجلس مرفق  الستعراض، مرفق البيئة العالمية وكاالت مع، بالتعاون سوف تقترح األمانة :رد مرفق البيئة العالمية
وسوف تقترح األمانة  .التمويل المشترك سياسة تنقيح ،2014 أيار/في مايو الذي سيعقد جتماعهفي ا البيئة العالمية

للنظر  المشاريع ةدور رشيدت تدابير مجموعة من 2014 تشرين األول/في أكتوبر الذي سيعقد في اجتماع المجلس
  .جديد السادس لموارد المرفقللت ارفنظم إدارة المعو النتائج القائمة علىاإلدارة  لتنفيذخطة عمل و، فيها
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قياس التقدم  فيما يتعلق بكيفية التنسيقمرفق البيئة العالمية التنوع البيولوجي وب ينبغي لالتفاقية المتعلقة: 9التوصية 
مرفق البيئة التنوع البيولوجي وب ينبغي لالتفاقية المتعلقةو. تنوع البيولوجيأهداف أيشي لل في تحقيق المحرز
  .حافظة التنوع البيولوجي في المبلغ عنها المؤشرات مواءمةل ذات طابع رسمي أكبر آلية ر في إنشاءالنظالعالمية 

في التجديد السادس لموارد مرفق البيئة  لتنوع البيولوجيل االستراتيجية المقترحة تشمل :رد مرفق البيئة العالمية
لخطة من اأهداف أيشي و األهداف إلىنسبة بالتعيينها  التي يمكن حوافظالمؤشرات أداء سلسلة من  العالمية

في إطار إدارة تقوم على  ذلتنف من الناحية العملية تُعد ممكنةالتي و ،2020- 2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي
 يمكن أن أي حوار بأن نكون جزءاً من نرحبنحن ف، نحو األماممضياً و .النتائج وتتميز إلى جانب بساطتها بالقوة

تنوع أهداف أيشي للتحقيق في  مرفق البيئة العالمية حافظة مساهمة بشأناإلبالغ  ومواءمة شيدرت زيادة يؤدي إلى
  .البيولوجي

لدى  هذه الزيادة في برمجة مجاالت العمل الرئيسية المتعددة يراعياألطراف أن  لمؤتمر ينبغي: 10التوصية 
 أن يبلغ  مرفق البيئة العالميةل التي يمكن بها كيفيةالفي النظر  له ينبغيو، إلى مرفق البيئة العالمية رشاداتاإل تقديم

  .يةالتآزر مشاريعال من المستمدة التنوع البيولوجي نتائج عن على أفضل وجه األطراف مؤتمر

  .مؤتمر األطراف توصية إلىال هذهتوجه  :رد مرفق البيئة العالمية
 مقترحة للفريق العاملتوصيات     -رابعاًً

مؤتمر  وصييفي أن  تنفيذ االتفاقية المخصص الستعراض العضوية المفتوح العاملقد يرغب الفريق  -37
  :على غرار ما يلي اعتماد مقررب، في اجتماعه الثاني عشر، األطراف

  إن مؤتمر األطراف،
  من االتفاقية، 21من المادة  3الفقرة  إلى يشيرإذ 
  ف ومجلس مرفق البيئة العالمية،بين مؤتمر األطرا المبرمة مذكرة التفاهم إلى أيضاً يشيرإذ 

 لمؤتمرالثاني عشر االجتماعين الحادي عشر و إلى المقدمة العالمية مرفق البيئة تقارير وقد استعرض
  األطراف،

 بما في ذلك ،المالية لالتفاقية اآللية لفعالية بشأن االستعراض الرابع مستقلال تقريرال وقد نظر في
التعليقات و، المالية فعالية اآللية تحسينالرامية إلى  اإلجراءات بشأن ستقلمالمستشار ال التوصيات الصادرة عن

  ،البيئة العالمية مرفق في هذا الشأن تي قدمهاال
 مؤتمر األطراف يضع أن يقرر، إلى مرفق البيئة العالمية ةالمقدم رشاداتاإل زيادة تبسيط غيةب  -1

 رشاداتاإل لتعزيزو، أو تقليله لتجنب التكرار ةالجديدة المقترح رشاداتاإل ستعراضال قائمة على المشاركةعملية 
  ؛لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف  سياق في رشاداتاإل وتحديد أولويات عند االقتضاء، السابقة

جميع المجاالت ذات  بشأن إلى مرفق البيئة العالمية مشاريعمقترحات  تقديم األطراف على يشجع  -2
، والتصنيف، وكذلك اتحفظ النبات األطراف، قبل نحها األولوية منمعند و عند االقتضاء بما في ذلك،، األولوية

  ؛السالمة األحيائية
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  :المالية فعالية اآللية تحسين بغية التالية اتخاذ اإلجراءات البيئة العالمية مجلس مرفق طلب إلىي  -3
 )للمشاريع مشتركالتمويل ال، على سبيل المثال( تعبئة الموارد الجهود التي يبذلها في مجال تعزيز  )أ(

التجديد  في االبتكار إلى أن يسعى مرفق البيئة العالميةل وينبغي. اريعأهداف المش دون أن يكون ذلك على حساب
نماذج  متابعة ستراتيجياتاال تشمل وقد .للتنوع البيولوجي المزيد من الموارد لتعبئة السادس لموارد المرفق

نقل  االستدامة عن طريق حدثالتي تو الخاص الستثمارلصلح تالتي وجي التنوع البيول اريعمشل التجارية األعمال
  القطاع الخاص؛ إلى كيانات المسؤولية
 اعتماد إصالحات متصلةمن خالل  وكاالت،ال معبالتعاون  ،دورة المشاريع شيدرت مواصلة  )ب(

 في مرفق البيئة العالميةالتابع ليم تقيال مكتب على النحو الذي اقترحهاإلبالغ، الرصد متطلبات و التمويل المشتركب
  .العام الخامسة لألداء دراسةال

 التابع تقييمالمدير مكتب البيئة العالمية و لمرفق المسؤول التنفيذي األولو األمين التنفيذي يشجع  -4
 اريعالمش وضع، وصياغة السياسات شأنب تيناألمان بين التعاون على مواصلة تعزيز مرفق البيئة العالميةل
  .والتقييم رصدال شأنبوكذلك  ،إلشراف عليهااو

 ---- - 

 


