
 

 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30- 19 ،بون
   جدول األعمال8-3البند 

  
  مر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمؤتمعتمدة فيالمقررات ال

  21 و20    استعراض تنفيذ المادتين 9/11المقرر 
     استعراض متعمق لتوافر الموارد المالية-ألف 

  إن مؤتمر األطراف، 
   واألحكام ذات الصلة من المواد األخرى في االتفاقية،21 و 20بالمادتين إذ يذكّر 

، كان قد قرر إجراء استعراض متعمق لتوافر المـوارد الماليـة،   8/13 بأن مؤتمر األطراف، في مقرره      ذكّروإذ ي 
  بما في ذلك من خالل اآللية المالية، في اجتماعه التاسع،

  ،(UNEP/CBD/COP/9/16) التنفيذيبتقرير األمين وإذ يحيط علما 
 الكافية ال يزال يمثل إحـدى العقبـات الرئيـسية أمـام بلـوغ       من أن االفتقار إلى الموارد المالية  وإذ يشعر بالقلق  

   ، وكذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،2010 بما في ذلك هدف التنوع البيولوجي لعام التفاقية،لثالثة ل اهدافاأل
سـتخدام  الوطنية الفعالة ونظم المساندة الدولية بشأن الحصول وتقاسم المنافع قد تـساند اال             على أن النظم  وإذ يشدد   

 بما في ذلك مـن خـالل إدرار اإليـرادات           ،المستدام وحفظ التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي          
  المالية،

بأن المجتمعات المحلية والحكومات في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة                 وإذ يعترف   
  اليف فرص الحفظ العالية، قد تتعرض لتك،الصغيرة النامية

   على تقليل الثغرات إلى حد كبير في التمويل من أجل التنوع البيولوجي،وإذ يعقد العزم
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 من خـالل تعزيـز   1القائمةلى تحسين قاعدة المعلومات المالية ع األطراف والمنظمات ذات الصلة  شجعي  -1
وأوجـه  التمويـل  احتياجـات  لبيولوجي وتحسين اإلبالغ عـن  الدقة واالتساق وتوصيل البيانات القائمة بشأن تمويل التنوع ا  

إلـى األمـين التنفيـذي أن يحـدث بانتظـام      يطلب  وفي هذا السياق،  لالتفاقية،   ة الثالث األهدافالقصور في التمويل لتحقيق     
  ؛ويواصل تطوير الشبكة اإللكترونية للتمويل التابعة لالتفاقية

 التكاليف االقتـصادية    ، حسب الحالة،  لتقييم ى مضاعفة الجهود  عل األطراف والمنظمات ذات الصلة      يشجع  -2
عدم اتخاذ تدابير للوفاء باألهداف الثالثة لالتفاقيـة،       ولوما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي،         التنوع البيولوجي    لضياع

 خدمات النظـام اإليكولـوجي،      وما يرتبط به من    التنوع البيولوجي    ضياع خفضمنافع التبكير في اإلجراءات ل    باإلضافة إلى   
الدراسة العالمية بشأن اقتصاديات    "، ضمن جملة أمور من خالل المساهمة في          صنع القرار ورفع مستوى الوعي     إرشادبغية  

  2؛"النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
 همـشاريع على مواصلة تعبئة التمويل المشترك وأشكال التمويـل األخـرى ل          مرفق البيئة العالمية    حث  ي  -3

   إلى مرفق البيئة العالمية مواصلة توجيه الموارد المالية لمساندة أهداف االتفاقية؛ويطلبالمتعلقة بتنفيذ االتفاقية، 
 االسـتثمارات مـن القطـاعين       تعبئة ل ية على إقامة بيئة تمكين    ، حسب الحالة،   األطراف والحكومات  يحث  -4

  ؛تبط به من خدمات النظام اإليكولوجي وما يرالخاص والعام في مجال التنوع البيولوجي
واالشتراك فيـه   بين بلدان الجنوب    فيما   األطراف والمنظمات ذات الصلة بتحديد التعاون        قوم بأن ت  يوصي  -5

والعلمي والتعاون التكنولوجي   لتعاون التقني والمالي    تعزيز ا كوسيلة ل وزيادته، باعتباره مكمال للتعاون بين الشمال والجنوب        
  التنوع البيولوجي؛من أجل ات، واإلبتكار

 األطراف والحكومات على مواصلة تعزيز القدرات اإلدارية الوطنية مما يمكن بالتالي من التعبئـة               يحث  -6
  الفعالة للموارد وتعزيز التأثيرات اإليجابية؛

 ينوجهات نظر كـال الجنـس      األطراف، ومرفق البيئة العالمية، والمنظمات ذات الصلة إلى إدراج           يحث  -7
  الجنسين، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تمويل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي؛

العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول كيوتو أن يطلب من مجلـس صـندوق              مؤتمر األطراف    يدعو  -8
رتبط به من خدمات النظام اإليكولوجي فـي المـشاريع التـي    التكيف أن ينظر في المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي وما ي        

  يساندها صندوق التكيف، والتي حددتها األطراف المؤهلة كأولويات؛
 إلى األمين التنفيذي أن يجمع الخطوط اإلرشادية وأفضل الممارسات الموجـودة لتعمـيم تمويـل                يطلب  -9

لوجي في التخطيط الشامل والتخطيط القطاعي وكذلك بالنسبة لتقييم         التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإليكو        
  احتياجات التمويل وأن يجعل هذه المعلومات متاحة علنا؛

 األطراف والحكومات األخرى على االستناد إلى المعارف القائمة عن تعمـيم التنـوع البيولـوجي       يشجع  -10
  .ي السياسات والخطط اإلنمائية الوطنية من أجل إدماج التنوع البيولوجي ف3وتخفيف وطأة الفقر

                                                   
تنمية في الميدان االقتصادي، وتمويل مثل البيانات من التقارير الوطنية، وعالمات ريو الصادرة عن منظمة التعاون وال  1

  .مرفق البيئة العالمية، ومجموعة مختارة من المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالحفظ على نطاق أوسع
  .تقوم المفوضية األوروبية وألمانيا بتنسيق هذه الدراسة  2
 .جية ومبادرة األمم المتحدة المعنية بالفقر والبيئةعلى سبيل المثال، المعارف التي أعدها تقييم األلفية للنظم اإليكولو  3
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  استراتيجية لتعبئة الموارد لمساندة تحقيق  -باء 
  األهداف الثالثة لالتفاقية

  إن مؤتمر األطراف
  ،8/13بمقرره إذ يذكّر 

 بمدخالت إعـداد اسـتراتيجية تعبـة المـوارد التـي قـدمتها أمانـة مرفـق البيئـة العالميـة                      وإذ يحيط علما  
)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(،  

 الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات غيـر الرسـمية مـع    تعبئة علما بمشروع استراتيجية  يحيطوإذ  
  ،)المرفق، UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1/Rev.1(األطراف والمنظمات ذات الصلة 

ـ    افريـق الع  ل الصادرة عن االجتماع الثـاني ل      2/2 في التوصية    نظرالوبعد   مخـصص  ضوية المـل المفتـوح الع
  تنفيـذ اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        مـساندة  الموارد ل  تعبئةلالخيارات ومشروع استراتيجية    خصوص   ب ،ستعراض التنفيذ ال
)UNEP/CBD/COP/9/4المرفق األول ،(،  

   تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي المرفقة بهذا المقرر؛مساندة الموارد لتعبئة استراتيجية يعتمد  -1
 ، والبنـك الـدولي  ، بما في ذلك نظام األمم المتحدة اإلنمائي  ، األطراف والمنظمات ذات الصلة    أيضا عويد  -2

 المنظمات غير الحكوميـة وكيانـات       وكذلك ، التنمية اإلقليمية وجميع األجهزة الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة         بنوكو
  ؛ة تعبئة الموارد لمساندة تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةاستراتيجيقطاع األعمال إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ 

 األطراف إلى تقديم التزامات مبكرة بالتمويل اإلضافي لمساندة استراتيجية تعبئة الموارد وفقا للمـادة    يدعو  -3
   من االتفاقية؛20

 20الموارد وفقا للمـادة      األطراف إلى تقديم آليات تمويل جديدة وإبتكارية لمساندة استراتيجية تعبئة            يدعو  -4
 إلى مرفق البيئة العالمية أن يساند نشر هـذه          ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يساند نشر هذه المبادرات،          ويطلبمن االتفاقية،   

  المبادرات التي أثبتت ناجحة ويسهلها وتحسينها؛
د األمين التنفيـذي الوثـائق       استعراض تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد في اجتماعه العاشر، وأن يع          يقرر  -5

  الضرورية المتعلقة بهذه الغايات لنظر مؤتمر األطراف؛
أو مؤشرات يمكـن  / األطراف إلى تقديم آرائها عن أنشطة ومبادرات ملموسة، بما في ذلك أهداف و   يدعو  -6

  صد تنفيذ االستراتيجية؛قياسها، لتحقيق الغايات االستراتيجية الواردة في استراتيجية تعبئة الموارد وبشأن مؤشرات ر
، بما فـي ذلـك    من هذا المقرر6 إلى األمين التنفيذي أن يعد تجميعا للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة  يطلب  -7

الخيارات لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ الغايات واألهداف في استراتيجية تعبئة الموارد، وأن يجعلها متاحة ثالثـة أشـهر                   
  الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية؛ على األقل من االجتماع 

 إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يعـد فـي اجتماعـه         يطلب  -8
د وبشأن مؤشرات لرصـد      االستراتيجية الستراتيجية تعبئة الموار    غاياتالثالث قائمة األنشطة والمبادرات الملموسة لتحقيق ال      

  تنفيذ االستراتيجية، وأن يقدمها لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر؛
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  4: من االستراتيجية4يقرر اعتماد العملية التالية استعدادا لتنفيذ الغاية   -9
  إلى األمين التنفيذي أن يعد وثيقة عن خيارات السياسة بخـصوص اآلليـات الماليـة اإلبتكاريـة،            يطلب  )أ(

بمدخالت من مراكز االمتياز اإلقليمية بطريقة متوازنة جغرافيـا وأن يرسـلها إلـى الفريـق العامـل                  
  المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية؛

التوصـيات بـشأن     إلى الفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يحدد سلسلة مـن              يطلب  )ب(
بتكارية، استنادا إلى المعلومـات أعـاله والمقترحـات     الخيارات والسياسات بخصوص اآلليات المالية اإل     

  ؛هذا المقرر من 6المستلمة من األطراف استجابة للدعوة الواردة في الفقرة 
 إلى الفريق العامل المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن يقدم النتائج لنظر مؤتمر األطراف فـي            يطلب  )ج(

  .اجتماعه العاشر
  المرفق

  تفاقية لثالثة لالهداف ااأل تحقيق مساندةلموارد ل اتعبئة استراتيجية
  2015-2008في الفترة 

    الحاجة الملحة -أوال
ـ       التنوع البيولوجي وما   ضياعيتزايد    -1 يكولـوجي بمعـدالت غيـر    م اإلايصاحب ذلك من انخفاض في خدمات النظ

  . خالل العقود القادمة في معظمها بخطى ثابتة بل وستتزايد حدتهاالضياعمسبوقة، وتتواصل أسباب هذا 
 التنوع البيولوجي إلى أثار بيئية واجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة النطاق تفاقمت بفعـل التـأثيرات                ضياعأدى    -2

  .السلبية لتغير المناخ وعواقبه التي تترك أشد تأثيراتها على الفقراء
حاجزا كبيـرا أمـام تحقيـق التنميـة     يكولوجي وما يرتبط به من خدمات النظام اإل التنوع البيولوجي  ضياع يشكل  -3

  .المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية
  التنـوع البيولـوجي وضـمان مـا    من أجل التصدي لضياعل اتفاقية التنوع البيولوجي أهم صك دولي قانوني       تمث  -4

  .حقيق أهداف االتفاقيةويمثل نقص الموارد المالية عائقا رئيسيا أمام ت. يكولوجيم اإلايصاحبه من خدمات النظ
وقد اعترفـت األطـراف، فـي       .  وعمليا  المالية أن يكون ممكنا من الوجهة    التفاقية  لثالثة ل هداف ا األتحقيق  ليمكن    -5

  .فير التمويل الكافيوالعديد من المقررات بالحاجة الملحة إلى ت
 تعبئة موارد ماليـة   علىظمات ذات الصلة    تهدف استراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية والمن           -6

، انخفاض ملمـوس فـي   2010كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، بما في ذلك تحقيق، بحلول عام  
 المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، وذلك كمساهمة في القضاء على الفقـر                 

  .ولمنفعة جميع أشكال الحياة على األرض
مصادر التمويل المحتملة على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية سواء من          ل النطاق الكامل تتناول االستراتيجية     -7

ئي ي توافق دورة التخطـيط اإلنمـا      ت ال 2015 سنةوتوجه نحو التنفيذ خالل فترة أولية حتى        . القطاع العام أو القطاع الخاص    
  . بما في ذلك األهداف اإلنمائية لأللفية،الدولية

                                                   
 .قدمت ألمانيا عرضا لتمويل عملية فريق الخبراء التقنيين المخصص لآلليات المالية اإلبتكارية  4
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  المهمة    -ثانيا
  1الخيار 

 للتنـوع   إعطاء دفعة قوية للتدفقات المالية الدوليـة والتمويـل الـداخلي          يتمثل هدف استراتيجية تعبئة الموارد في         -8
 اتفاقيـة  ألهداف الثالثـة لالتفاقيـة وهـدف   لالتنفيذ الفعال  مساندةالبيولوجي لتحقيق خفض كبير في فجوات التمويل الحالية ل  

  .التنوع البيولوجي
  2الخيار 
ومضاعفتها على األقل    ةالسنويالدولية   ة المالي اتالتدفقزيادة كبيرة في     إحداث تعبئة الموارد في     من استراتيجية هدف  اليتمثل  
  سـنة  مستويات التمويـل فـي    العالقة إلى   ب مقيسا( في المائة    50 بنسبة   ة، وزيادة التمويل المحلي السنوي    2018 سنةبحلول  
 هدف   وينبغي النظر إلى   .التفاقيةلثالثة ل هداف ا األ لدعم تحقيق    المقدم لتحقيق خفض كبير في فجوات التمويل        ، وذلك )2008

وفقـا لألولويـات   أو إقليميـة  /وطنيـة و أو مؤشـرات  /إعداد أهداف ويمكن بداخله إطار مرن   هذا ك تعبئة الموارد العالمية    
  .لبلدان الناميةاالختالفات بين اقدرات الوطنية، مع مراعاة وال

  المبادئ التوجيهية    -ثالثا
  : إلى إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية التالية خالل تنفيذهاالستراتيجيةتدعو ا  -9

 ؛تعزيز الكفاءة والفعالية  )أ(

 ؛التآزرأوجه بناء   )ب(

 ؛دعم االبتكار  )ج(

 ؛تعزيز القدرات  )د(

  ؛ةوعيت الزيادة  )ه(
 . االقتصادية-مراعاة جوانب مراعاة المساواة بين الجنسين واالعتبارات االجتماعية  )و(

  الغايات واألهداف االستراتيجية    -رابعا
 باإلضافة إلى مؤشـرات لرصـد تنفيـذ     التاليةالستراتيجيةينبغي وضع أنشطة ومبادرات ملموسة لتحقيق الغايات ا   -10

  :ك كله ضمن أطر زمنية مالئمةاالتفاقية، وذل
  تحسين قاعدة المعلومات بشأن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات  :1 لغايةا

 البيانات الموجودة وتحسين وسـائل  توصيلدقة واتساق و  تعزيز  ة، من خالل    حاليتحسين قاعدة المعلومات المالية ال      1-1
ويمكـن قيـاس اتجاهـات      . حقيق األهداف الثالثة لالتفاقيـة    تعانيه من نقص لت    اإلبالغ عن احتياجات التمويل وما    
  :التمويل من خالل المؤشرات التالية

المساعدة اإلنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون         لجنة  عن   صادرة ريو بشأن التنوع البيولوجي ال     عالمات  )أ(
  ؛والتنمية في الميدان االقتصادي

  التقارير الوطنية لألطراف؛  )ب(  
  لتمويل لمرفق البيئة العالمية؛اتجاهات ا  )ج(  
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  تدفقات التمويل من خالل عدد مختار من المنظمات الدولية غير الحكومية الكبيرة؛  )د(  
تقييم التكاليف االقتصادية لضياع التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية التـي تنـتج عـن                   1-2

الثة لالتفاقية، والمنافع المستمدة من العمل في وقـت مبكـر للحـد مـن     الفشل في اتخاذ تدابير لتحقيق األهداف الث 
  .ط به من خدمات النظم اإليكولوجيةضياع التنوع البيولوجي وما يرتب

ط بـه مـن خـدمات الـنظم         تحسين عملية وضع األولويات لتوجيه تخصيص الموارد للتنوع البيولوجي وما يرتب            1-3
  .اإليكولوجية

  تعبئة الموارد المالية المحلية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةات الوطنية الستعمال الموارد وتعزيز القدر  :2 غايةال
تعزيز القدرات المؤسسية لتعبئة الموارد واستعمالها بصورة فعالة، بما في ذلك تعزيز قدرات الوزارات والوكاالت                 2-1

م اإليكولوجي في المناقـشات مـع       ا من خدمات النظ   المعنية لتوضيح أهمية إدراج التنوع البيولوجي وما يرتبط به        
  .انحين والمؤسسات المالية المعنيةالم

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكن أن ينفذها أصحاب          تستراتيجياالإعداد خطط مالية وطنية في سياق ا        2-2
  .المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية

م اإليكولـوجي فـي عمليـات التخطـيط       ا التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ        ماجدلقدرات ال تعزيز ا   2-3
ـ           ةالوطني والقطاعي، وتشجيع مخصصات الميزاني     م ا ألغراض التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خـدمات النظ

  . ذات الصلةاإليكولوجي في الميزانيات الوطنية وميزانيات القطاعات
بما يتمـشى    ، األهداف الثالثة لالتفاقية على المستويين المحلي والوطني       تساندوتنفيذ الحوافز االقتصادية التي     إعداد    2-4

  . األخرى ذات الصلة االلتزامات الدوليةويتجانس مع
النظر في تعزيز الصناديق وبرامج التمويل المحلية القائمة، أو إنـشاء صـناديق وبـرامج جديـدة، مـن خـالل               2-5

طوعية، بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية، التي تحدد فيها األطراف من البلدان الناميـة التنـوع        ال اتالمساهم
إطـار األمـم المتحـدة      ستراتيجيات اإلنمائية الوطنيـة، و    الالبيولوجي كأولوية في إستراتيجيات الحد من الفقر، وا       

خرى التي تشتمل على صكوك تمويـل مبتكـرة لتحقيـق           ستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األ   ا، و اإلنمائية للمساعدة
  .األهداف الثالثة لالتفاقية

 بمـا فـي ذلـك القطـاع     ،تهيئة ظروف ممكنة إلشراك القطاع الخاص في مساندة تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية         2-6
  .المالي

  ة وتشجيع تكرار وتحسين اآلليات والصكوك المالية الناجحةحاليتعزيز المؤسسات المالية ال  :3 غايةال
  .تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل المشترك، وغيره من طرائق تمويل المشاريع ألغراض التنوع البيولوجي  3-1
 فيهـا األطـراف      المرتبطة بالتنوع البيولوجي، في الحاالت التي تحدد        الرسمية السعي إلى زيادة المساعدة اإلنمائية      3-2

ستراتيجيات اإلنمائيـة الوطنيـة،     ستراتيجيات الحد من الفقر، واال    امن البلدان النامية التنوع البيولوجي كأولوية في        
ستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى وفقا لألولويات المحددة في ا، واإلنمائية إطار عمل األمم المتحدة للمساعدةو
  .الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل تستراتيجيااال

  . في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجيةعامتعبئة استثمارات القطاع ال  3-3
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  .تعبئة استثمارات القطاع الخاص في مجال التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية  3-4
 تحقيق األهـداف الثالثـة      مساندةات طوعية ل  مساهميل جديدة وإضافية من خالل      إنشاء، حسب الحالة، برامج تمو      3-5

  لالتفاقية؛
  .تعلق بالتنوع البيولوجيفيما ي بشأن تعبئة التمويل الدولي والمحلي توافق آراء مونتيريأحكام بتنفيذ  الوفاء  3-6
ات هامة مكملة لقاعـدة المـوارد الوطنيـة         ، الصناديق البيئية المحلية باعتبارها أدو     حسب الحالة ،  مساندةمواصلة    3-7

  .لتنوع البيولوجيل
  . الدين لتمويل حماية الطبيعةتبادل، بما في ذلك عبء الدينوتحويل تخفيف تشجيع التنوع البيولوجي في مبادرات   3-8

ـ  مـساندة استكشاف آليات مالية جديدة ومبتكرة على جميع المستويات بغية زيادة التمويل ل             :4الغاية  داف الثالثـة    األه
  لالتفاقية 

 المتشمية والمتجانسة مع االتفاقية   م اإليكولوجي،   اتشجيع، حيثما ينطبق األمر، خطط المدفوعات مقابل خدمات النظ          4-1
  . اآلخرى ذات الصلةااللتزامات الدوليةو

ستعمالها إلضـعاف   النظر في آليات تعويض التنوع البيولوجي، حيثما يكون األمر هاما ومناسبا، مع ضمان عدم ا                4-2
  .المكونات الفريدة للتنوع البيولوجي

 حـوافز استكشاف الفرص التي توفرها اإلصالحات الضريبية البيئية، بما في ذلك النماذج الـضريبية المبتكـرة وال         4-3
  .الضريبية لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

دوائـر  ل أسـواق المنتجـات الخـضراء، وشـراكات     استكشاف الفرص التي توفرها اآلليات المالية المبتكرة، مث         4-4
  .التنوع البيولوجي، واألشكال الجديدة من األعمال الخيرية-األعمال

م اإليكولوجي في إعداد مصادر جديدة ومبتكرة من التمويل         االتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ       إدراج    4-5
  .اإلنمائي الدولي، مع مراعاة تكاليف الحفظ

علـى مراعـاة    التابع لها   شجيع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو             ت  4-6
  .التنوع البيولوجي عند إعداد أي آلية تمويل في مجال تغير المناخ

عاون اإلنمائي بمـا  م اإليكولوجي في خطط وأولويات الت    اتعميم التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظ          :5 الغاية
  في ذلك الصالت بين برامج عمل االتفاقية واألهداف اإلنمائية لأللفية

ـ        إدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي        5-1 فـي أولويـات    م اإليكولـوجي    اوما يرتبط به مـن خـدمات النظ
األولويات القطاعيـة واإلقليميـة،     وإستراتيجيات وبرامج المنظمات المانحة متعددة األطراف والثنائية، بما في ذلك           

  .مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة
ـ    إدراج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي     5-2 فـي الخطـط   م اإليكولـوجي  اوما يرتبط بـه مـن خـدمات النظ

  .ستراتيجيات والميزانيات االقتصادية واإلنمائية لألطراف من البلدان الناميةالوا
 المؤسـسات الماليـة    باإلضافة إلـى  ج األهداف الثالثة لالتفاقية بصورة فعالة في نظام األمم المتحدة اإلنمائي،            إدرا  5-3

  .ومصارف التنمية الدوليةالدولية 
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 اإلقليمي ودون اإلقليمي، مـع مراعـاة إعـالن          ينتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شركاء التمويل على المستوي          5-4
  . المعونةباريس بشأن فعالية

والتقني والتكنولوجي مع المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمـات          والعلمي  تعزيز التعاون المالي      5-5
  .م اإليكولوجيا وما يرتبط به من خدمات النظ التنوع البيولوجيمن أجلالشعوب األصلية، والمؤسسات العامة 

بين بلدان الجنـوب باعتبـار ذلـك        فيما  لتعاون  تشجيع على ا  استخدامها وال بناء القدرات على تعبئة الموارد و       :6 غايةال
  بين الشمال والجنوبالضروري عنصرا مكمال للتعاون 

بناء القدرات المحلية والوطنية واإلقليمية المتعلقة بمهارات تعبئة المـوارد والتخطـيط المـالي واسـتخدام وإدارة                   6-1
  .التوعيةزيادة  أنشطة مساندةالموارد بفعالية و

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب من أجل تعزيـز      زيادةتحديد وتفعيل و    6-2
  .التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي والمالي

  .تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بالتمويل في مجال التنوع البيولوجي  6-3
  تعزيز تنفيذ مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافع لمساندة تعبئة الموارد  :7 غايةال
  .مبادرات وآليات الحصول وتقاسم المنافعمختلف أصحاب المصلحة لتنفيذ  ىدزيادة التوعية وبناء القدرات ل  7-1
  .تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع  7-2
   تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةمساندةتعزيز المشاركة العالمية في تعبئة الموارد ل  :8 غايةال
 بأهمية التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المستويات لمساندة تعبئـة              زيادة التوعية العامة    8-1

  .الموارد
   التنفيذ   -خامسا

ـ       متواصلة تعبئة الموارد بذل جهود      يةستراتيجسيتطلب التنفيذ الفعال ال     -11  ين من جانب جميع أصحاب المصلحة المعني
أهميـة التنـوع    أفـضل ب  إدراك  لتحقيـق   ويتعين تعزيز اإلرادة وااللتزام الـسياسيين        . في االتفاقية على جميع المستويات    

  . تحقيق هدف التمويلمن أجلالبيولوجي في التنمية المستدامة 
 إجراءات  وكذلكبئة الموارد إلى مساعدة األطراف على وضع أهداف وغايات ومرامي وطنية             تع استراتيجيةتهدف    -12

التفاقيـة علـى جميـع    فـي ا  لتنفيذ األحكام المالية    ،لية والخيارات األخرى  ا وعلى النظر في إنشاء اآلليات الم      ،وأطر زمنية 
لتيسير " جهة اتصال لتعبئة الموارد   " طرف أن يعين     وينبغي لكل  . المستويات، استنادا إلى حاالت النجاح والممارسات الجيدة      

 اسـتراتيجية تصميم ونشر   على   أن يشتمل التنفيذ الوطني، حسب الحالة،        يوينبغ .  تعبئة الموارد  ستراتيجيةالتنفيذ الوطني ال  
ألصـلية   مثل المنظمات غيـر الحكوميـة، والـشعوب ا    ، أصحاب المصلحة الرئيسيين   كشراإ مع   ،تعبئة موارد مالئمة للبلد   
ستراتيجيات وخطـط العمـل     اال األعمال والجهات المانحة، وذلك في إطار        قطاعووالصناديق البيئية،   والمجتمعات المحلية،   

  .الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي
 تعبئـة    إلى النظر في كيفية المساهمة في تنفيذ استراتيجية        مرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع األمين التنفيذي،      يدعى    -13

الموارد، وإلى رفع تقرير إلى مؤتمر األطراف من خالل االجتماع الثالث للفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقيـة،                  
  مرفق البيئة العالمية؛المنفذة التابعة لوكاالت ال، بالتشاور مع  تعبئة المواردبما في ذلك النظر في خطة لمعالجة استراتيجية
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  :األطراف تنفيذ استراتيجية تعبئة الموارد في اجتماعاته العادية، مع التركيز على ما يليسيستعرض مؤتمر   -14

  

 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

  ستراتيجيةاعتماد اال مؤتمر األطرافاالجتماع التاسع ل

 8 و 6 غايتانال 4 و3 و 1 غاياتال مؤتمر األطرافاالجتماع العاشر ل

 8 و 6 غايتانال 7 و 5 و 2غايات ال ؤتمر األطرافماالجتماع الحادي عشر ل

  استعراض شامل لتنفيذ االستراتيجية مؤتمر األطرافاالجتماع الثاني عشر ل
  

نظر مؤتمر  ويقدمها ل  ، تعبئة الموارد  استراتيجيةن تنفيذ   ع أن يعد األمين التنفيذي تقارير رصد عالمية دورية          ينبغي  -15
تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تمويـل التنـوع   على  ،مع مرفق البيئة العالمية، بالتعاون  وأن يشجع األطراف،  
  .البيولوجي

التنوع البيولوجي والتمويل الموجهة إلى مؤتمر متابعة نتائج رسالة   -جيم 
  مونتيريتنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء المؤتمر الدولي لتمويل ال

  إن مؤتمر األطراف،
بشأن مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر  2007كانون األول / ديسمبر19بتاريخ  62/187  الجمعية العامة  ر قرا إذ يالحظ 

  تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة،لالدولي 
ه من خدمات الـنظم اإليكولوجيـة فـي          الحاجة إلى اإلدماج الكامل لتمويل التنوع البيولوجي وما يرتبط ب          إذ يبرز 

  تمويل التنمية الوارد ذكره أعاله،لالمؤتمر الدولي موتمر متابعة نتائج 
سـتعراض  المخـصص ال مفتوح العضوية اللفريق العامل الصادرة عن ا 2/2 من التوصية 3في الفقرة وبعد نظره  

 رسالة عن التنوع البيولوجي وتمويـل  توجيهتاسع رئيسه بكلف في اجتماعه ال ينبغي أن ي   بأن مؤتمر األطراف     ،تنفيذ االتفاقية 
  تمويل التنمية،لالمؤتمر الدولي مؤتمر متابعة نتائج التنمية إلى 

 األمين التنفيذي بعد إجراء مـشاورات غيـر رسـمية مـع األطـراف        اي أعده ت بمسودة الرسالة ال   وإذ يأخذ علما  
  والمنظمات المعنية،

 بهذا المقـرر، كمـساهمة مـن اتفاقيـة التنـوع      ة والتنوع البيولوجي المرفق    الرسالة بشأن التمويل   يعتمد  -1
تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المزمع عقـده فـي            لالبيولوجي في مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي        

  ؛ 2008كانون األول / ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29الدوحة من 
 هـذه الرسـالة بـشأن التمويـل والتنـوع      أن يبعثيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف       رئ يطلب إلى   -2

 تمويل التنمية؛لعرض على نظر مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي تالبيولوجي إلى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة ل

بيولوجي والمـشاركة بفعاليـة فـي     األمين التنفيذي بإذكاء الوعي بالرسالة بشأن التمويل والتنوع ال     يكلف  -3
 .ؤتمر األطراف في اجتماعه العاشرن ذلك إلى معتمويل التنمية، ورفع تقرير لعملية مؤتمر متابعة نتائج المؤتمر الدولي 
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  المرفق
  بشأن التمويل والتنوع البيولوجيبون رسالة 

  ،بيولوجينحن المشاركون في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ال
 بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تمثل أول صك دولي قانوني لحفظ التنوع البيولوجي واالسـتخدام المـستدام                 رإذ نذكّ 
منافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، بما في ذلك عـن طريـق الحـصول      العادل والمنصف لل  تقاسم  اللمكوناته وكذلك   

، مع مراعاة جميع الحقوق على هذه المـوارد        لنقل المناسب للتكنولوجيات ذات الصلة    بصورة مناسبة على الموارد الجينية وا     
  والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب،

 التنوع البيولوجي وما يرتبط به من انخفاض في خـدمات           ضياعالمعدل غير المسبوق ل    إزاءوإذ يساورنا قلق بالغ     
، التي زادت تفاقما بـسبب اآلثـار        واسعة النطاق ة واالجتماعية واالقتصادية والثقافية      لعالمنا وآلثاره البيئي   ةالنظم اإليكولوجي 

  ،السلبية لتغير المناخ
 النظام اإليكولوجي تكون أقسى على الفقراء       اختالل التنوع البيولوجي و   ألن آثار ضياع  وإذ يساورنا قلق بالغ أيضا      

 تحقيـق التنميـة المـستدامة     حاجزا كبيـرا أمـام    ولوجية يشكالن    التنوع البيولوجي وتدهور خدمات النظم اإليك      ضياعوأن  
  ،واألهداف اإلنمائية لأللفية

كبير فـي   خفض  حقيق   لتحقيق هدف التنوع البيولوجي المتمثل في ت       مضاعفة الجهود  بالحاجة الملحة إلى     روإذ نذكّ 
  ،2010 التنوع البيولوجي بحلول عام ضياعمعدل 

تطلب تعميم اعتبارات التنـوع البيولـوجي فـي         تتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية     ل مرحلةال على أن تعزيز     نشددوإذ  
  ،في تخطيط التعاون اإلنمائيكذلك  و،المتعلقة بالتنمية والحد من الفقرالوطنية إطار الخطط والسياسات واالستراتيجيات 

 من خدمات النظم اإليكولوجية فـي  اج تمويل التنوع البيولوجي وما يرتبط به م الحاجة إلى إد   نسلط الضوء على  وإذ  
الدوحـة   في ه المزمع عقد،تمويل التنمية الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري     لالدولي  نتائج المؤتمر   رات مؤتمر متابعة    اقر

  ،2008كانون األول / ديسمبر2تشرين الثاني إلى / نوفمبر29من 
  : ما يليأن عناصر االجتماع المذكور ينبغي أن تتضمن هذانعلن بموجب 

ينبغي أن تزيد الحكومات والمنظمات ذات الصلة بشكل كبير من الموارد المالية لتنفيـذ االسـتراتيجيات                  -1
 بـشأن   7 في إطار الهدف رقم      ،2010وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وخاصة بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام            

 األهـداف   مساندة الموارد ل  الخاصة بتعبئة  االستراتيجية   حسبانة، مع األخذ في ال    ألهداف اإلنمائية لأللفي  في ا  ،االستدامة البيئية 
  ؛اع التاسع لمؤتمر األطراف في بون االجتمهاالثالثة لالتفاقية، كما أقر

 ،والمالي الدولي، بما فـي ذلـك البنـك الـدولي          التعاوني   النظام اإلنمائي    تدعى الوكاالت األعضاء في     -2
ت التابعـة  وكاالالصناديق والبرامج والكذلك   و ،ت اإلنمائية الثنائية  وكاالية اإلقليمية وال  التنم ومصارف   ،وصندوق النقد الدولي  

نية في مشاريع التنوع البيولـوجي وتعمـيم اعتبـارات التنـوع            تق لزيادة االستثمارات المباشرة والمساعدة ال     ،لألمم المتحدة 
   الكلي لمضاعفة إمكانيات التآزر؛ية في إطار برنامج عملهاالبيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوج

حد من الفقـر والتنميـة مـساهمة        للج الحكومات والمنظمات ذات الصلة في استراتيجياتها        مينبغي أن تد    -3
 ،نـسان  وتعزيز التنمية الوطنية ورفاه اإل     ،للقضاء على الفقر  ،  التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية        
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 قيم التنوع البيولوجي كما شددت على ذلك اتفاقيـة التنـوع            وغيرها من القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية     باإلضافة إلى   
  البيولوجي؛
ينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات ذات الصلة بمساندة إعداد واعتماد نظام دولـي بـشأن الحـصول                   -4

  إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛، في 2010وتقاسم المنافع بحلول عام 
، على المستويين   إبتكاريةينبغي أن تقوم الحكومات والمنظمات ذات الصلة باستحداث وتنفيذ آليات فعالة و             -5

الـنظم اإليكولوجيـة   خـدمات   قيمة التنوع البيولوجي ومراعاةالوطني والدولي لتشجيع تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، مع      
  ؛يه، بما في ذلك حقها في استخدام مواردها الطبيعيةمساهمة المجتمعات األصلية والمحلية في الحفاظ عل، وهالناشئة عن

 قطاع الخدمات المالية، على المشاركة بالكامل في تنفيذ األهـداف           بما فيه ينبغي تشجيع مجتمع األعمال،       -6
  الثالثة لالتفاقية؛

بين بلدان الجنوب كأداة تكميلية فعالة للتعاون بـين الـشمال            فيماينبغي التشجيع بقوة على إقامة التعاون         -7
  . األهداف الثالثة لالتفاقيةتحقيقلموارد التقنية والمالية لمن االتدفقات الجديدة نقل التكنولوجيا وعلى تشجيع لوالجنوب، ل

  
---- 


