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 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

  والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

  االجتماع الثامن
  2008مايو/ أيار 30 - 19، بون

  *ن جدول األعمال المؤقت م8-3البند 

  الموارد المالية واآللية المالية

  اإلستراتيجيةستراتيجية تعبئة الموارد لدعم تحقيق أهداف  المعدل إلمشروع ال

  األمين التنفيذيتقرير من

طـراف   من األمين التنفيذي أن يستكشـف، بالتشـاور مـع األ   4، الفقرة 8/13طلب مؤتمر األطراف في مقرره    -1

آليات التمويل المبتكرة، ووضع مشـروع    جميع الخيارات المتاحة لتعبئة الموارد بما في ذلك والشركاء المعنيين  والحكومات

تعمق، وأن يقدم تقريـرا عـن هـذه الخيـارات ومشـروع              مع مراعاة عناصر االستعراض الم     إستراتيجية لتعبئة الموارد  

  .التنفيذفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض الفريق العامل الماإلستراتيجية لالجتماع التاسع من خالل 

 ، باعتمـاد 2/2وأوصى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيـذ، فـي التوصـية              -2

اإلعداد لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف أن      تعبئة الموارد لدعم التنفيذ، وطلب من األمين التنفيذي في معرض           لإستراتيجية  

ومزيد من المقترحات من األطراف والحكومات األخـرى، ومجموعـات التكامـل االقتصـادي              يطلب وجهات النظر    ) أ(

وتجميع المعلومات التي يتلقاها    اإلقليمية، والمنظمات الشريكة والجهات المانحة، والمراقبين بشأن إستراتيجية تعبئة الموارد           
ة لتعبئة الموارد باالقتران مع اجتماعـات االتفاقيـة فيمـا بـين             يجري مشاورات غير رسمية بشأن وضع إستراتيجي      ) ب(

  الدورات، 

  .  التاسععه للنظر خالل اجتماأألطرافتقديم مشروع اإلستراتيجية لمؤتمر )    ج(

                                                 
* .1/9/COP/CBD/UNEP 
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 تشـرين  13وجرى تنظيم المشاورات غير الرسمية بشأن وضع إستراتيجية لتعبئة الموارد في مونتريال، كندا في                 -3

فبرايـر  /  شباط 17في  ، وفي روما، ايطاليا     2008يناير  /  كانون الثاني  20، وفي جنيف، سويسرا في      2007ر  أكتوب/ األول

ووصلت مذكرات وتعليقات مكتوبة من كندا، والمكسيك، والبرتغال والمفوضية األوروبية نيابـة عـن            .  على التوالي  2008

  .المية مدخالت مكتوبة عن عناصر إستراتيجية لتعبئة المواردكما قدم مرفق البيئة الع. لجماعة األوروبية ودولها األعضاءا

وفي أعقاب نتائج المشاورات وبعد مراعاة جميع المذكرات والمدخالت، أعد األمين التنفيذي مشروع اإلستراتيجية                -4

 مستمدة مـن    نعةمقالقسم األول الذي يتضمن دالئل      : وتتكون من خمسة أقسام هي    . لتعبئة الموارد الوارد في المرفق األول     

 الطابع الملح لزيادة جهود التمويل لدعم تحقيق أهداف اإلستراتيجية، ويقدم القسم الثاني رؤيـة مشـتركة                  إلبراز المذكرات

 البيئة العالمية وتتوافر في الوثيقة       مرفق يتعين بذلها خالل السنوات القادمة استنادا إلى دراسة أجراها        للجهود الجماعية التي    
UNEP/CBD/COP/9/INF/14. أهـداف وغايـات    يحدد القسـم الرابـع      و.  في القسم الثالث مبادئ إرشادية      واقترحت

ويتنـاول القسـم الخـامس    .  لتوجيه تنفيذ أحكام التمويل الواردة في االتفاقية  إستراتيجية تعبئة الموارد التي يمكن استخدامها     

  .ترتيبات التنفيذ

، اإلتفاقيـة إستراتيجية لتعبئة الموارد لدعم تحقيـق أهـداف          مشروع   المشاورات غير الرسمية بشأن إعداد    وأثناء    -5

األطر الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع األهداف والغايات،       / المبادرات/ األنشطة الحكومات أن يضع األمين التنفيذي       اقترحت
يات وخطط العمل الوطنية المتعلقـة    بتجميع األنشطة والمبادرات المقترحة من االستراتيج     واستجابة لذلك قام األمين التنفيذي      

  .UNEP/CBD/COP/9/INF/19في الوثيقة  الذى يردبالتنوع البيولوجي 

  :ويقدم مشروع المقرر التالي للنظر  -6

  إن مؤتمر األطراف"  

  ؛ ومايتصل بها من أحكام في المواد األخرى من االتفاقية21 و20 في المادتين  األحكام المالية الواردةإذ يستذكر"  

 أن يطلب من األمين التنفيذي إعـداد مشـروع          18/13 أن مؤتمر األطراف قد قرر في مقرره          أيضا  يستذكر وإذ"  

  ؛اإلتفاقيةإستراتيجية لتعبئة الموارد لدعم تحقيق أهداف 

المدخالت بشأن وضع إستراتيجية تعبئة المـواد التـي قـدمها مرفـق البيئـة العالميـة                 بمع التقدير    يحاط وإذ"  

)UNEP/CBD/COP/9/INF/14(؛  

 غير الرسـمية مـع      علما بمشروع إستراتيجية تعبئة الموارد الذي أعده األمين التنفيذي بعد المشاورات           يأخذ وإذ"  

  ؛)UNEP/CBD/COP/9/16/Add.1(األطراف والمنظمات ذات الصلة 

المعنـي  العضوية   الصادرة عن االجتماع الثاني لفريق العمل المخصص المفتوح          2/2 في التوصية    وبعد أن نظر  "  

  . تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجيباستعراض التنفيذ فيما يتعلق بالخيارات ومشروع إستراتيجية تعبئة الموارد لدعم

  ؛ لدعم تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي المرفقة بهذا المقررإستراتيجية تعبئة الموارد يعتمد  -1"  

لة بما في ذلك نظام األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي وصندوق           األطراف والمنظمات ذات الص    يدعو  -2"  

ية األخرى ذات الصلة فضال عن المنظمـات غيـر           التنمية اإلقليمية وجميع األجهزة الدولية واإلقليم      ومصارفالنقد الدولي   
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تفاقية بغرض تعبئة موارد كافية     إستراجية تعبئة موارداإل  الحكومية وكيانات قطاع األعمال إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ          

  ؛ لدعم تنفيذ اإلتفاقية على جميع المستويات

يعد األمـين التنفيـذي    من إستراتيجية تعبئة الموارد خالل اجتماعه العاشر، وأن   7 ,3 و 1ت  تنفيذ الغايا إستعراض تنفيذ    3"

  ".الوثائق الالزمة ذات الصلة بهذه الغايات لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف
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  لمرفق ا

  2015-2008مشروع إستراتيجية تعبئة الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية في الفترة 

  

  الملحة الحاجة  - أوال

 التنوع البيولوجي ومايصاحب ذلك من انخفاض في خدمات النظم االيكولوجية بمعدالت غير مسبوقة،  ضياعيتزايد    -1

  .ل وستتزايد حدتها خالل العقود القادمةب في معظمها بخطى ثابتة الضياعوتتواصل أسباب هذا 

 بفعل التأثيرات   واجتماعية واقتصادية وثقافية واسعة النطاق تفاقمت     وقد أدى فقدان التنوع البيولوجي إلى أثار بيئية           -2

  . وعواقبه التي تترك أشد تأثيراتها على الفقراءالسلبية لتغير المناخ

  .يرا أمام تحقيق التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية كبويفرض فقدان التنوع البيولوجي حاجزا  -3

وتشكل اتفاقية التنوع البيولوجي أهم صك دولي قانوني لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وضمان مايصاحبه مـن                  -4

  .يسيا أمام تحقيق أهداف االتفاقيةويمثل نقص الموارد المالية عائقا رئ. النظم االيكولوجيةخدمات 

في العديد مـن    وقد اعترفت األطراف،    . ويمكن تحقيق أهداف االتفاقية بصورة معقولة وممكنة من الناحية المالية           -5

  .ير التمويل الكافيرالمقررات بالحاجة الملحة إلى تف

لية وتهدف إستراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية والمنظمات ذات الصلة في تعبئة موارد ما                 -6

والحد بصورة فعالة من فقدان التنوع البيولوجي ووقفه على المسـتويات   كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تحقيق أهداف االتفاقية         

  الوطنية واإلقليمية والعالمية؟

 وتتناول اإلستراتيجية الطائفة الكاملة من مصادر التمويل المحتملة على المستويات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة                -7
 الـذي يتوافـق مـع دورة        2015أولية حتى عام    وتوجه نحو التنفيذ خالل فترة      . سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص      

  .ي ذلك األهداف اإلنمائية لأللفيةالتخطيط اإلنمائي الدولية بما ف

  

  المهمة -ثانيا

ولي المخصص للتنـوع البيولـوجي      يتمثل هدف إستراتيجية تعبئة الموارد في مضاعفة التدفق المالي السنوي الد            -8

) 2005محددة على أساس مستويات التمويل فـي         ( في المائة  50التمويل المحلي السنوي بنسبة     ، وزيادة   2015بحلول عام   
  .خفض كبير في فجوات التمويل الحالية لدعم تحقيق أهداف االتفاقيةلتحقيق 

  

   التوجيهيةالمبادئ -ثالثا

  . التوجيهية التالية خالل تنفيذهاللمبادئء اهتمام خاص تدعو اإلستراتيجية إلى إيال  -9
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 .تعزيز الكفاءة والفعالية

 .بناء التآزرات

 .دعم االبتكار

 تعزيز القدرات

 .استثارة الوعي

  

  اإلستراتيجيةاألهداف والغايات  -رابعا

أطـر زمنيـة مالئمـة لتحقيـق األهـداف والغايـات            ينبغي وضع أنشطة ومبادرات ومؤشرات ملموسة ضمن          -10

  .اإلستراتيجية التالية

  تحسين قاعدة المعلومات بشأن احتياجات التمويل والفجوات واألولويات: 1الهدف 

 المعلومات المالية التي تشمل احتياجات التمويل وماتعانيه من نقص لتحقيق أهداف االتفاقية             تحسين قاعدة   1-1  
  .ستخدام المستدام والتقاسم المنصف والعادل للمنافعالثالثة والسيما اال

تقييم التكاليف االقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي والمنافع المستمدة من العمل في وقت مبكر للحد مـن                  1-2  

  .الفقدانهذا 

  .تحسين عملية وضع األولويات لتوجيه تخصيص الموارد للتنوع البيولوجي  1-3  

  د المالية المحلية لتحقيق أهداف االتفاقيةتعبئة الموار: 2الهدف 

إعداد خطط مالية وطنية يمكن أن ينفذها أصحاب المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية                2-1  

  .والدولية

تعزيز مخصصات الميزانيات ألغراض التنوع البيولوجي بما في ذلك المساعدة اإلنمائية في الميزانيـات      2-2  

  .قاليمألميع ميزانيات القطاعات واالوطنية وج

النظر في توفير الحوافز االقتصادية التي تدعم أهداف االتفاقية على المستويين المحلي والـوطني مثـل                  2-3  

  . غير المشوهة للتجارةالضرائبيةالنظم 

  .ماليأهداف اإلستراتيجية بما في ذلك القطاع التهيئة ظروف ممكنة إلشراك القطاع الخاص في دعم   2-4  

   المالية العاملة وإنشاء برامج تمويل جديدة وإضافية لدعم أهداف االتفاقيةتتعزيز المؤسسا: 3الهدف 

التنـوع  تعبئة التمويل المشترك، ومايرافق ذلك من تمويل وغيره من طرائق تمويل المشاريع ألغراض                3-1  

  .البيولوجي

  .اقيةوضع برامج تمويل جديدة وإضافية لدعم أهداف االتف  3-2  

  .تعبئة االستثمارات الدولية للقطاعين العام والخاص في مجال التنوع البيولوجي  3-3  
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االتفاقية  في خطط وأولويات التعاون اإلنمائي بما في ذلك الصالت بين برامج عمل تعميم التنوع البيولوجي: 4الهدف 
  واألهداف اإلنمائية لأللفية

  .ن اإلنمائي القطاعي وبرامج المساعدةإدراج التنوع البيولوجي في التعاو  4-1  

الترويج إلدراج أهداف االتفاقية بصورة فعالة في نظام األمم المتحدة اإلنمائي فضال عـن المؤسسـات                  4-2  
  .لدوليةالمالية ومصارف التنمية ا

  .تويات اإلقليمية ودون اإلقليميةتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين شركاء التمويل على المس  4-3  

تعزيز التعاون المالي والتقني مع المنظمات الدولية وخاصة المنظمات غير الحكومية لتحقيـق أهـداف                 4-4  

  .التنوع البيولوجي

  الترويج لتكرار اآلليات والصكوك المالية الناجحة واستكشاف آليات مالية مبتكرة: 5الهدف 

من ر مكملة أساسية لقاعدة الموارد الوطنية       دعم الصناديق البيئية على جميع المستويات باعتبارها عناص         5-1  

  .أجل التنوع البيولوجي

 البيئية بصـورة كافيـة علـى جميـع           المبادرات من مكافأة  خدمات النظم االيكولوجية     الترويج لتمكين   5-2  

  . أالّ تؤدي إلى تشويه التجارةمع ضمانالمستويات 

  .ا في ذلك مقايضة الديون بالطبيعة بملديون وإلغائهاالترويج للتنوع البيولوجي في مبادرات التخفيف من ا  5-3  

تعزيز تدابير إدرار العائدات والسيما ترتيبات تقاسم المنافع وغير ذلك من تدابير التمويـل المواضـيعية       5-4  

  .إسهاما في تعبئة الموارد على أسس مستدامةباعتبارها 

 مصادر جديدة ومبتكرة لتمويل     عملية  إستحداث   استكشاف السبل والوسائل إلدراج التنوع البيولوجي في        5-5  
  .التنمية الدولية

بناء القدرات على تعبئة الموارد واستخدامها والترويج للتعاون بين بلدان الجنوب باعتبار ذلك عنصرا مكمال : 6الهدف 
  للتعاون فيما بين الشمال والجنوب

  .خطيط المالي ودعم أنشطة استثارة الوعيبناء القدرات المحلية على مهارات تعبئة الموارد والت  6-1  

  .تحديد وتكثيف التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز التعاون التقني والمالي  6-2  

 عمليات تعبئة الموارد مع مراعـاة أبعـاد المسـاواة بـين     لزيادة إستنارةالنهوض بفعالية تعبئة الموارد    6-3  

  .الجنسين

  العام وتعزيز المشاركة العالمية في تعبئة الموارد لدعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقيةاستثارة الوعي : 7الهدف 

  .استثارة الوعي العام بأهمية التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المستويات  7-1  

  . لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتمويل التنوع البيولوجيالترويج  7-2  
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  .رصد واستعراض تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد  7-3  

  

  التنفيذ -خامسا

 من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيـة        متواصلةتعبئة الموارد بذل جهود     سيتطلب التنفيذ الفعال إلستراتيجية       -11

فـي  همية التنوع البيولـوجي     وااللتزام السياسيين لزيادة إدراك أ    تعزيز اإلرادة   ويتعين  . في االتفاقية على جميع المستويات    

  .التنمية المستدامة لكي يمكن تحقيق هدف التمويل

تهدف إستراتيجية تعبئة الموارد إلى مساعدة األطراف على وضع أهداف وغايات ومرامي وطنيـة فضـال عـن           -12

 . والممارسات الجيـدة   لنجاحلالتفاقية على جميع المستويات استنادا إلى حاالت ا       إجراءات وأطر زمنية لتنفيذ األحكام المالية       

 إلستراتيجية تعبئة الموارد بمـا فـي ذلـك          لتيسير التنفيذ الوطني  " جهة اتصال لتعبئة الموارد   "وينبغي لكل طرف أن يعين      

 جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المنظمات غيـر         ك مع إشرا  2015ونشر إستراتيجية مالئمة للبلد حتى عام       تصميم  

  .عمال والجهات المانحة األودوائرالحكومية 

  :الموارد في تنفيذ إستراتيجية تعبئة التالية أألدوار أن ينظر فىلمرفق البيئة العالمية، بالتعاون مع األمين التنفيذي،ينبغى-13

 بالتشاور مع وكـاالت مرفـق       2015لمعالجة هدف إستراتيجية تعبئة الموارد حتى عام          فى خطة  النظر  -أ

  البيئة العالمية؛

 واالحتياجات   هدف التمويل  لمعالجة ما يلزم حسب موارد إضافية وأموال مخصصة      الى الحاجة عراضإست  -ب
  على مستويات متعددة؛

 وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية رائدة لتعبئة الموارد في عدد قليل            ، إذا طلب منه ذلك، فى دعم       النظر  -ج

  مختار من البلدان؛

ة للتتبع الدولي، واإلبالغ واالستعراض والتحديث فيما يتعلق بالتقـدم          تصميم وتنفيذ آليات كافي   أإلسهام فى   -د

  صوب تحقيق أهداف وغايات إستراتيجية تعبئة الموارد؛

 فريق مهام مشترك بين الوكاالت بشأن تعبئة الموارد لتقديم المشورة لألطـراف             النظر فى المشاركة فى     -ه

عبئة الموارد، ورصد التقدم في التنفيذ وتحديد فرص      بشأن تنفيذ إستراتيجية ت   وأصحاب المصلحة المعنيين    

  .وخيارات التمويل الناشئة

  :إستراتيجية تعبئة الموارد خالل اجتماعاته العادية بالتركيز التاليسوف يستعرض مؤتمر األطراف تنفيذ   -14

 

 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

 )6الهدف (رات بناء القد اعتماد اإلستراتيجية مؤتمر األطراف التاسع
 

  )6الهدف (بناء القدرات   ).1الهدف ( قاعدة المعلومات -1 العاشرمؤتمر األطراف 
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 القضايا الدائمة قضايا التركيز 

 )7الهدف (استثارة الوعي وإقامة المجموعات  )3الهدف ( التمويل الجديد اإلضافي -2

الحادي مؤتمر األطراف 

 عشر

  ).2الهدف ( التمويل المحلي -1
 )4الهدف ( التعاون اإلنمائي -2

 )6الهدف ( القدرات بناء
 

  ).5الهدف ( التمويل االبتكاري -1 الثاني عشرمؤتمر األطراف 

 االستعراض الشامل -2

  )7الهدف (استثارة الوعي وإقامة المجموعات 

  

المشترك بين الوكاالت بشأن تعبئة الموارد، تقـارير رصـد          ويتعين أن يعد األمين التنفيذي بدعم من فريق المهام            -15
رية بشأن تنفيذ إستراتيجية تعبئة الموارد للنظر فيها من جانب مؤتمر األطراف، والترويج، بالتعاون مـع مرفـق         عالمية دو 

  .البيئة العالمية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال تمويل التنوع البيولوجي
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