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الهيئة الفرعية للتنفيذ
االجتماع األول

مونتريال ،كندا 6-2 ،مايو/أيار 2106
البند  01من جدول األعمال

توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ
7 /1

آلية التمويل

إن الييئة الفرعية لمتنفيذ،
إذ تشير إلى المادتين  21و 20من االتفاقية،
واذ تشير أيضا إلى مذكرة التفاىم المبرمة بين مؤتمر األطراف ومجمس مرفق البيئة العالمية،

1

واذ تشير كذلك إلى المقررات  22/01و 22/01و 2/00و،01/02
واذ تحيط عمما بالتقارير المقدمة من االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي عمال بالقسم ألف مفن المقفرر  ،01/02والتقريفر
األولي لمرفق البيئة العالمية 2،ومشروع تقرير فريق الخبراء بشأن التقييم الكامل لمقدار األموال الالزمفة لتنفيفذ االتفاقيفة ووروتوكولييفا
3
في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية،

تطمف

-0
اجتماعو الثالث عشر:

إلففى األمففين التنفيففذ أن يضففطمع بمففا يمففي ،لينيففر فيففو مففؤتمر األطفراف فففي اتفاقيففة التنففوع البيولففوجي فففي

يعففد ،بالتعففاون مففع مرفففق البيئففة العالميففة ،مشففروعا إلطففار السففنوات األروففع ألولويففات البففرامج فففي التجديففد السففابع
(أ)
لم فوارد الدففندوس االسففتئماني لمرفففق البيئففة العالميففة ،مففع األخففذ بعففين االعتبففار ،فففي جممففة أمففور ،اسففتراتيجية التنففوع البيولففوجي فففي
التجديد السادس لمموارد ،وأوجو التفززر المحتممفة بفين االتفاقيفات المتعمقفة بفالتنوع البيولفوجي واالتفاقيفات التفي يعمفل فييفا مرففق البيئفة
العالمية كزلية مالية ،وأوجو التفززر المحتممفة بفين تحقيفق أىفداف أيشفي لمتنفوع البيولفوجي وأىفداف التنميفة المسفتدامة ،والتقيفيم العفالمي
لمتقففدم المحففرز ،والحاجففة إلففى تحديففد أولويففات األنشففطة لسففد الفج فوات ،واالحتياجففات التففي أعروففت عنيففا األط فراف مففن خففالل إطففار
اإلبففال المففالي ،والففردود عمففى االسففتبيان مففن فريففق الخب فراء المعنففي باحتياجففات التمويففل لمتجديففد السففابع لممفوارد ،وكففذلك تقريففر فريففق
0
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يعد بالتشاور مع مكت
( )
لفعالية اآللية المالية؛

التقييم المستقل التابع لمرففق البيئفة العالميفة ،مشفروع اختدادفات لالسفتع ار

الخفامس

تالحظ التقدم الذ أحرزه فريق الخبراء في إعداد تقرير عن التقييم الكامل لمقدار األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقيفة
-2
ووروتوكولييا في التجديد السابع لموارد مرفق البيئة العالمية؛

تحيط عمما مع التقفدير بالمعمومفات التفي قفدمتيا األطفراف مفن خفالل االسفتبيان الفذ وزعفو فريفق الخبفراء وتحفث

-0
األط فراف المتمقيففة التففي لففم تفعففل ذل فك عمففى تقففديم ردودىففا وكففذلك تحففديثات ،إن وجففدت ،لمتقففارير الحاليففة بحمففول  00أغسففطس/
2106؛

تشففجع فريففق الخب فراء عمففى أن يأخففذ فففي االعتبففار التعميقففات الدففادرة عففن االجتمففاع األول لمييئففة الفرعيففة لمتنفيففذ
-2
والتق ففارير األخففر المقدم ففة مففن األطففراف المتمقي ففة ،فض ففال عففن الش ففعو األدففمية والمجتمعففات المحمي ففة ،والمنيمففات األخ ففر ذات
الدمة ،فضفال عفن المنيمفات النسفائية ،ويضفع الدفي ة النيائيفة لتقريفر التقيفيم ففي الوقفت المناسف لينيفر فيفو مفؤتمر األطفراف ففي
اجتماعو الثالث عشر؛
-2

تودي بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعو الثالث عشر مقر ار يتناول العنادر التالية:

مشروع إرشادات موحدة لآللية المالية ،بما في ذلك إطار السفنوات األروفع ألولويفات البفرامج والمشفورة الفواردة مفن
(أ)
االتفاقيات المتعمقة بالتنوع البيولوجي بما يتماشى مع القسم أل من المقرر 01/02؛
التقرير المتعمق بتقييم االحتياجات في التجديد السابع لموارد الدفندوس االسفتئماني لمرففق البيئفة العالميفة ،ودعفوة
( )
مرفق البيئة العالميفة إلفى أن يفولي االعتبفار الواجف ففي عمميفة التجديفد السفابع لممفوارد لجميفع جوانف تقريفر تقيفيم االحتياجفات الفذ
أعده فريق الخبراء عن مستويات التمويل المخدص لمتنوع البيولوجي ،وأن يقدم تقري ار عن ردوده؛
(ج)
(د)

تقرير مجمس مرفق البيئة العالمية؛
مشروع اختدادات لالستع ار

الخامس لفعالية اآللية المالية.
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