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 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الحادي عشر

 2192تشرين األول  /أكتوبر 91-8، الهنر، حيررأبار

 *من جرول األعمال المؤقت 4-1البنر 

 

 تعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما في ذلك وضع األهدافاس

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة- أوال

 وغايات إستراتيجية لحشد الموارد  لمساعدة األطراف في وضع أهداف  8002اعتمد مؤتمر األطراف خالل اجتماع التاسع عام  .1

ـ قرر 8010وفي عام (. 9/11المقرر )ية والتمويل المحلي للتنوع البيولوجي فضال عن إجراءات لتعزيز التدفقات المالية الدولوطنية 

الحادي عشر لمؤتمر األطراف استنادا إلى عملية تقييم االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف اعتماد أهداف لحشد الموارد خالل االجتماع 

وأكد (. 10/82المقرر )فق البيئة العالمية مر لموارد  السادسجديد محدد لالحتياجات من التمويل لتقديمه للت تقديروإلجراء ( 10/3المقرر )

 وإستراتيجية 8080-8011الوطني للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة كذلك ضرورة أن يتضمن التنفيذ  10/3و 10/8المقرران 

 .بالتنوع البيولوجييات وخطط العمل المعنية حشد الموارد بلورة استراتيجيات حشد الموارد القطرية في إطار تحديث االستراتيج

فضال ( 7الفقرة )، خمس عشر مؤشرا لرصد تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد 10/3واعتمد مؤتمر األطراف، من خالل المقرر  .8

ي نفس وف(. 2الفقرة )الحادي عشر لمؤتمر األطراف باالستفادة من هذه المؤشرات عن وضع خطوات في عملية تنفذ قبل االجتماع 

من جميع المصادر بما في ذلك اآلليات المالية ( المالية والبشرية والتقنية)األطراف بإحداث زيادة كبيرة في الموارد المقرر، التزمت 

 ، في ضوء خطط8080-8011للفترة المبتكرة، تتوازن مع التنفيذ الفعال التفاقية التنوع البيولوجي وخطتها اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

كما تقرر في نفس المقرر اعتماد أهداف تتعلق بحشد الموارد خالل االجتماع الحادي عشر بشرط أن تكون خطوط األساس . أساس محدد

 .المتينة قد تحددت ووفق عليها وأن إطار اإلبالغ قد اعتمد
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. 10/3ات المعتمدة في المقرر البيانات عن حشد الموارد وفقا للمؤشرلإلبالغ لمساعدة األطراف على توفير  أولىووضع إطار  .3

االجتماع الرابع للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني من جانب ( UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1)ونظر اإلطار 

ودعت  األولىإلى األمين التنفيذي بلورة عملية مواصلة وضع إطار اإلبالغ  4/8وطلبت األطراف في التوصية . باستعراض تنفيذ االتفاقية

على المستويين الوطني والعالمي، ومواءمته األطراف إلى استخدامه، كإطار مرن ومؤقت لرصد الموارد التي حشدت للتنوع البيولوجي 

الدنمارك، والصين، وكندا، وبلغاريا، وبلجيكا، )وقدم خمسة وعشرون طرفا . وفقا لالحتياجات والظروف الوطنية حسب مقتضى الحال

المكسيك، والكويت، وإيطاليا، اليابان، والهند، وغرينادا، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا، واالتحاد األوروبي، وإثيوبيا، واإلكوادور، واستونيا، 

تعليقات تتعلق بإطار اإلبالغ المؤقت، واستخدمته لتوفير معلومات ( السويد، وسويسراواسبانيا، وبولندا، والنرويج، وهولندا، وميانمار، و

وفي ضوء هذه التعليقات والخبرات في استخدام إطار اإلبالغ . أو تقديم تعليقات ذات صلة بهذه المسألة/وبيولوجي عن تمويل التنوع ال

 .UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1المؤقت، أجرى تنقيح لهذا اإلطار بعد ذلك وأصبح متاحا في الوثيقة 

من  2و 7و 2و 5و 8ال عملية استعراض تنفيذ األهداف إلى األمين التنفيذي استكم 4/8وطلب الفريق العامل كذلك في التوصية  .4

لضيق الوقت بين االجتماع الرابع للفريق العامل مفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ ونظرا . إستراتيجية حشد الموارد

أية معلومات أخرى عن تنفيذ األهداف  إعداد الوثائق لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، التتوافر في الوقت الحاضراالتفاقية وفترة 

أخرى فيما بين اآلن واالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف فسوف تقدم في وثيقة وإذا ما توافرت معلومات . 2و 2و 7و 5و 8

 .معلومات

ة اإلرشاد المتعلق بحشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا ، خالل اجتماعها الثاني، بلور(اللجنة الحكومية الدولية)ونظرت اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا  .5

ويتوافر تقرير االجتماع في الوثيقة . UNEP/CBD/ICNP/2/4اللجنة الحكومية الدولية في نظر هذه المسألة، أعد األمين التنفيذي الوثيقة وبغية مساعدة .

UNEP/CBD/COP/11/6   بأن تؤخذ   8/8من توصيتها  4وأوصت اللجنة الحكومية الدولية في الفقرة . قهالدولية في مرفويتضمن توصيات اللجنة الحكومية

 .(ا في ذلك وضع أهدافاستعراض تنفيذ إستراتيجية لحشد الموارد بم)من جدول األعمال  1-4في االعتبار مسألة حشد الموارد لتنفيذ البروتوكول لدى نظر البند 

الوثيقة على الوثيقة  وتعتمد هذه. ف في نظر القضايا المشار إليها أعالهوقد أعدت هذه المذكرة لمساعدة مؤتمر األطرا .2

UNEP/CBD/WG-RI/4/6  ويقدم القسم الثاني معلومات عن نظر األهداف وخطوط األساس بشأن إستراتيجية حشد الموارد، ويوفر

تملة لمشروع مقرر للعرض على مؤتمر الثالث خيارات بشأن سنوات األهداف وخط األساس، ويتضمن القسم الرابع عناصر محالقسم 

 .األطراف للنظر خالل اجتماعه الحادي عشر

 :ويدعم هذه المذكرة ثالث ضمائم تتضمن .7

معلومات عن إرشادات منهجية وخاصة بالتنفيذ بشأن المؤشرات التي تستخدم في رصد تنفيذ إستراتيجية االتفاقية  (أ )

 ؛(UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1)لحشد الموارد 

بالتقييم العالمي للموارد الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع نفيذي من الفريق رفيع المستوى المعني موجز ت (ب )

 ؛(UNEP/CBD/COP/11/14/Add.2) 8080-8088البيولوجي للفترة 

من ( ج)2يأخذ في االعتبار المذكرات المقدمة استجابة للفقرة  4/8من التوصية ( و)5تقرير مجمع يقدم إعماال للفقرة  (ج )

دار في الندوة غير الرسمية بشأن زيادة التمويل للتنوع البيولوجي التي عقدت في كويتو، إكوادور من فضال عن الحوار الذي  10/3المقرر 

مايو / أيار 18، وحلقة العمل المعنية بآليات التمويل للتنوع البيولوجي التي عقدت في مونتريال، كندا يوم 8018مارس / آذار 9إلى  2

8018 (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3)؛ 

وتتضمن وثائق المعلومات في هذه المذكرة ’ من وثائق المعلومات لزيادة تدعيم المعلومات الوارد وعالوة على ذلك، أعد العديد .2

فقرة ، وتجميع للمذكرات المقدمة استجابة لل(UNEP/CBD/COP/11/INF/6)تجميعا للمذكرات المقدمة بشأن إطار اإلبالغ المؤقت 

المعني بالتقييم العالمي للموارد الخاصة ، وتقرير للفريق الرفيع المستوى (UNEP/CBD/COP/11/INF/16) 10/3من المقرر ( ج)2

، وموجز لكتيب صغير عن (UNEP/CBD/COP/11/INF/20) 8080-8011بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ية المنفصلة وإن القض UNEP/CBD/COP/11/15، وتعالج الوثيقة ((UNEP/CBD/COP/11/INF/21)تمويل التنوع البيولوجي 

 10/83بتقييم احتياجات التمويل المقدمة للتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية الذي وضع إعماال للمقرر كانت ذات صلة المتعلقة 

 .خصصالصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية الم 4/3والتوصية 

 حشد الموارد بإستراتيجيةمعلومات عن األهداف وخطوط األساس ذات الصلة - ثانيا

 .من نص االتفاقية مسألة الموارد المالية والتي ينبغي نظرها في جميع المسائل ذات الصلة 80تتناول المادة  .9
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وكما يتضح من الفقرات التالية، فإن . دةوعملية تمويل التنوع البيولوجي متعددة الجوانب، ويجري تقديمها من خالل قنوات متعد .10

نصب عينيه القنوات المختلفة المستخدمة لتمويل التنوع البيولوجي فضال عن االعتراف بالقطاعات  اعد وهو يضع  األولىإطار اإلبالغ 

 .المتعددة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي

ع البيولوجي فضال عن تقديم تقديرات عن المصروفات الحالية ويعالج القسم الفرعي ألف مختلف القنوات المتعلقة بتمويل التنو .11

ويقدم القسم الفرعي جيم معلومات عن حشد . القسم الفرعي باء معلومات ذات صلة باالحتياجات من المواردويقدم . للتنوع البيولوجي

المصادر معلومات عن  هاءين يقدم القسم الفرعي معلومات تتعلق بالمنافع في ح دالويوفر القسم الفرعي . الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا

 .المحتملة للتمويل

 تقديرات المصروفات المالية للتنوع البيولوجي- ألف

ما يمكن أن يعتبر  بين حدود مافي التمييزيمكن أن تتخذ اإلجراءات الرامية إلى دعم التنوع البيولوجي أشكاال عديدة كما اليتم دائما  .18

فعلى سبيل المثال، فإن . فبعض اإلجراءات تصمم ليكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على التنوع البيولوجي. يتمويال للتنوع البيولوج

تمويال اإلجراءات المباشرة لحماية التنوع البيولوجي، ولدعم التخطيط للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وغير ذلك تعتبر عادة 

وتوسم بوضوح على هذا يزانيات المعنية عادة بواسطة المنظمات البيئية المرتبطة بالحكومات أو غير ذلك للتنوع البيولوجي، وتدار الم

منافع مشتركة أي أن هناك منافع للتنوع وفي حاالت أخرى، يمكن اعتبار اآلثار على التنوع البيولوجي من بعض اإلجراءات . األساس

فعلى سبيل المثال فإن المبادرات التي تتخذ . جزئية أو غير مباشرةالبيولوجي إالّ بصورة  البيولوجي حتى عندما التستهدف إجراءات التنوع

مثل النهج المعتمدة على )لتعزيز اإلجراءات التي لها أغراض رئيسية أخرى ( مثل الزراعة والغايات والسياحة)عبر طائفة من القطاعات 

. جيويمكن أن توفر أيضا منافع للتنوع البيول( بتغير المناخ أو إدارة مستجمعات المياهالنظم االيكولوجية إزاء التخفيف والتكيف فيما يتعلق 

يعزى بصورة دقيقة إلى األموال التي تمول التنوع البيولوجي وعالوة ولهذه اإلجراءات طائفة عريضة من مصادر التمويل مما اليمكن أن 

د على ة على التنوع البيولوجي، وهذه المصروفات أكثر صعوبة في التحديدصوإيجابية غير مقعلى ذلك، فإن لبعض اإلجراءات أيضا أثارا 

األنشطة التدابير التي تشمل االقتصاد بأكمله وتلك التي تعم المجتمع بأسره والتي تعالج األسباب الكامنة وراء هذه  وتتضمن ,أساس منتظم

وعالوة على ذلك، قد يكون لبعض . ال للتنوع البيولوجييتمثل تمو إلى هذه األنشطة على أنهاوالينظر عادة . فقدان التنوع البيولوجي

 .في القطاعات األخرى آثار إيجابية أو سلبية على التنوع البيولوجي األمر الذي يجعل عزوها آلية أكثر تعقيداالبرامج الممولة 

المالية بالنظر  قضايا ويل لبعض أنواعأمام الحصول على بعض تقديرات التم توتتسبب مسألة نطاق التمويل هذه في إثارة تحديا .13

اإلبالغ وقد صمم إطار . أخرىذات الصلة بأهداف االتفاقية والخطة اإلستراتيجية تنطوي على أغراض رئيسية بعض األنشطة أن إلى 

مستويات الثقة في البيانات  ما يعادل أيضاباالعتبار من خالل تقسيم التمويل للتنوع البيولوجي إلى أربع فئات  فىهذه المسألة  واضعا األولى

 :المتعلقة بتمويل التنوع البيولوجي

األنشطة التي تكون فيها حماية التنوع البيولوجي هي الغرض الرئيسي مثل األنشطة التي تمولها : الفئة ألف (أ )

 الوكاالت اإلنمائية والتي تفيد التنوع البيولوجي بصورة مباشرة ومقصودة؛

بوضع السياسات وإدارتها التي تنفذها الوكاالت اإلنمائية بصورة جزئية أو  األنشطة ذات الصلة: الفئة باء (ب )

 ؛كاملة وتمكن من إدارة برامج التنوع البيولوجي

األنشطة المتعلقة باالستخدام المستدام واإلدارة المستدامة والتي لها منافع مشتركة للتنوع : الفئة جيم (ج )

 ة عموما بواسطة الوكاالت خارج قطاع التنمية؛الفئوتدار األنشطة الواقعة في هذه . البيولوجي

المتعلقة باإلنتاج واالستهالك المستدامين حيث تقع المسؤولية على عاتق الكيانات  األنشطة: الفئة دال (د )

 .الحكومية المتعددة والقطاع الخاص والجمهور العام

ص المعتمدة على الخبرات المكتسبة من الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخص 4/8وجرى في ضوء التوصية  .14

وتم دمج الفئتين ألف وباء في فئة (. UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1)تنفيذ إطار اإلبالغ المؤقت، زيادة تبسيط إطار اإلبالغ المنقح 

ن الثقة من حيث البيانات، واحدة  تأخذ في االعتبار تلك  األنشطة التي تتعلق بصورة مباشرة بالتنوع البيولوجي والتي تتسم بمستوى عال م

في حين جرى تجميع الفئتين جيم ودال في فئة واحدة تأخذ في االعتبار األنشطة المتعلقة بصورة غير مباشرة بالتنوع البيولوجي والتي 

 .تواجه نسبيا بعض عدم اليقين بشأن البيانات في الكثير من البلدان في هذه المرحلة
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وتشير التدفقات . تنوع البيولوجي من حيث التدفقات الدولية والمصادر المحليةللمالية ب الالحوانوعالوة على ذلك يمكن حساب  .15

نشأ من مصادر متعددة بما في ذلك المساعدات اإلنمائية الرسمية الثنائية والمتعددة ت والتىآلخر الدولية إلى األموال المحولة من بلد 

التعاون )والتعاون فيما بين البلدان النامية ، (التعاون بين الشمال والجنوب)ئية الرسمية األطراف، والتمويل العام من غير المساعدات اإلنما

وفيما يتعلق . فضال عن التدفقات عن طريق الشركات الخاصة ومن خالل المنظمات الدولية غير الساعية للربح( بين بلدان الجنوب

الميزانيات العامة لإلدارات والوكاالت )القطاع العام : قنوات رئيسية هي بالمصادر الداخلية للتمويل، فإن ذلك يتم عادة من خالل ثالث

والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألكاديميات ( من خالل األسواق( )للربح)، والقطاع الخاص (الحكومية على جميع المستويات

 .ختلفةويراعي إطار اإلبالغ المؤقت لهذه المصادر الم(. القطاع غير الساعي للربح)

فإن ونظرا لما تنطوي عليه عملية تحديد نطاق تمويل التنوع البيولوجي من تعقيد، وأخذ مختلف مصادر التمويل في االعتبار،  .12

غير أنه قد يمكن مع تحسن عمليات جمع المعلومات، . في الوقت الحاضر ياتحد يشكلالتوصل إلى عدد دقيق للتمويل من جميع المصادر 

وعلى وجه الخصوص، . تمويل التنوع البيولوجي وفقا للفئتين العريضتين المشار إليهما أعاله، وفي إطار اإلبالغات النهوض بقياس مستوي

تقديرات دقيقة بصورة سيمكن النسبة لتلك األنماط من تمويل التنوع البيولوجي المتعلقة بصورة مباشرة بالتنوع البيولوجي، استخالص 

وبالنسبة . أدق مثل إجراءات الحفظ التقليديةى معلومات أكثر تحديدا عن اإلجراءات المحددة بصورة كذلك قد يمكن الحصول عل. معقولة

التنوع البيولوجي األخرى مثل تلك المتعلقة باالستخدام المستدام، فإن التوصل إلى أرقام محددة قد يكون أكثر تحديا في الوقت ألهداف 

وينبغي في الوقت الحاضر النظر إلى تقييم االحتياجات من تمويل التنوع . جراءات المحتملةوآفاق اإلالحاضر بالنظر إلى أن اتساع نطاق 

 .أنه علمية جارية مع نجاح عمليات التقييم األكثر تحديدا وتفصيال في تحسين توافر البيانات وقابليتهما للمقارنةالبيولوجي على 

 األولىعراض تنفيذ االتفاقية األطراف إلى استخدام إطار اإلبالغ ودعا الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باست .17

(UNEP/CBD/WG-RI/4/6/Add.1 ) بلجيكا، )طرفا  19، قدم 8018أغسطس / آب 14وتقديم معلومات لألمين التنفيذي، وحتى

هولندا، وميانمار، والمكسيك، وإيطاليا، وا، ألمانيوفرنسا، وفنلندا، واالتحاد األوروبي، وإثيوبيا، واستونيا، والدنمارك، وكندا، وبلغاريا، و

وكانت معظم المعلومات المقدمة من األطراف تتعلق . باستخدام إطار اإلبالغ معلومات( السويد، وسويسراواسبانيا، وبولندا، والنرويج، و

وقدمت معظم األطراف . ترةوإن كانت بعض األطراف قدمت معلومات عن السنوات قبل وبعد هذه الف 8010و 8002بالسنوات فيما بين 

. وكانت معظم المعلومات المقدمة تعتمد على ميزانيات الحكومات الوطنية. عن عدة سنوات أو كمتوسطات لفترة زمنية معينةمعلومات 

ك في ويظهر ذل. المنظمات غير الساعية للربح أو القطاع الخاصعن  الناشئوقدم عدد قليل من األطراف معلومات تتعلق بحجم التمويل 

 .التحديات المتعلقة بجمع هذا النوع من المعلومات

أنها لم مجاميع غير موزعة لمصروفاتها حيث  األولىوقدم معظم األطراف التي وفرت معلومات من خالل إطار اإلبالغ  .12

التي قدمت معلومات باستخدام  19ومن بين األطراف البالغة . تستخدم فئات التمويل المنفصلة في اإلبالغ عن إنفاقها على التنوع البيولوجي

مليار  49وتشير هذه المعلومات إلى أن مايقرب من . طرفا معلومات تتعلق بالتمويل المحلي للتنوع البيولوجي 17، قدم األولىإطار اإلبالغ 

أنظر )السبعة عشرة  بواسطة هذه األطراف 8010إلى  8002دوالر أمريكي قد أنفقت محليا على التنوع البيولوجي سنويا خالل الفترة من 

 .(1الجدول 

تشير هذه المعلومات إلى أن . منها معلومات تتعلق بالتدفقات المالية الدولية 12ومن بين األطراف التسعة عشر التي أبلغت، قدم  .19

هذه األموال  وقدم معظم. 8010و 8002مليار دوالر أمريكي على التنوع البيولوجي سنويا فيما بين  3.3هذه األطراف قدمت ما يقرب من 

 .بالدرجة األولى في شكل مساعدات إنمائية رسمية

تها ا، وان معظم األطراف أشارت في مذكراألولىونظرا لتواضع عدد األطراف التي قدمت معلومات باستخدام إطار اإلبالغ  .80

كما أن هذه األرقام . ى المستوى العالميإلى أن هذه األرقام المقدمة ذات طابع أولي، فإن من غير المناسب استخالص المعلومات المتلقاة عل

غير أنه تجدر المالحظة بأن المعلومات المتلقاة تتماثل في حجمها مع تلك التي نشرت في مصادر . قد تتغير مع توافر المعلومات األكثر دقة

الردود، النهوض بالتقديرات الخاصة ويتوقع أن يتسنى مع تلقي المزيد من  (. أنظر أدناه)التمويل الصغير  كتابأخرى، والتي كان آخرها 

 .من األطرافبمستوى تمويل التنوع البيولوجي استنادا إلى المعلومات المقدمة 

فضال عن المناقشات أثناء االجتماع الرابع للفريق العامل  أألولىاإلبالغ وتشير المعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار  .81

االتفاقية إلى الحاجة إلى زيادة تنقيح وتبسيط إطار اإلبالغ لتيسير عملية اإلبالغ عراض تنفيذ المفتوح العضوية المخصص المعني باست

 UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1 منقح في الوثيقةويرد إطار إبالغ . وزيادة القدرة على المقارنة فيما بين المعلومات المقدمة

في إطار اإلبالغ في التركيز على أنماط المعلومات التي يمكن أن الرئيسية وتتمثل التغييرات . إلى إرشاد منهجي عن استخدامه باإلضافة

 .وتبسيط فئات النشاط خفضتقدمها األطراف بسهولة فضال عن 

1األولىموجز المعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ : 1الجدول 
 

                                                      
1
طرفا معلومات  17، قدم األولىفمن بين األطراف التسعة عشرة التي قدمت معلومات تتعلق بإطار اإلبالغ . التي قدمتها األطراف تعتمد هذه األرقام على المعلومات  

رقام ذات طابع وأشار العديد من األطراف في مذكراتهم إلى أن األ. طرفا معلومات تتعلق بالتدفقات المالية الدولية 12تتعلق بالتمويل المحلي للتنوع  البيولوجي، وقدم 

 .ى المستوى العالميعلهذه األرقام  التوصل الىونظرا لذلك وتواضع عدد األطراف التي أبلغت، اليمكن في الوقت الحاضر، . أولي
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 بالدوالر األمريكي 6010-6002متوسط 
عدد األطراف 

 المبلغة
 مجموع المبالغ

 المبلغة اق األطرافنط

 مرتفع منخفض

 1,068,491,897 17,834 3,346,698,792 16 (دون توزيع)المجموع  التدفقات المالية الدولية

التمويل المحلي للتنوع 

 البيولوجي
 28,539,003,392 858,000 49,269,741,145 17 (دون توزيع)المجموع 

ل التنوع البيولوجي محدودة فإن هناك العديد من التقديرات األولية لمجموعة من أن المعلومات العالمية عن تموي على الرغم .88

التمويل الصغير للتنوع البيولوجي الذي أعده  ابفباالعتماد على البيانات الحديثة، يقدر كت. فرعية من قضايا تمويل التنوع البيولوجي

.دوالر أمريكيمليار  53-51ي حدود كان ف 8010برنامج الغطاء العالمي أن تمويل التنوع البيولوجي في 
 2

ويشير هذا التقدير إلى جزء  

ويشمل مخصصات الميزانيات المحلية، ( األولىيتوافق في الغالب مع الفئتين ألف وباء من إطار اإلبالغ )من تمويل التنوع البيولوجي 

يشكل وإذا كان هذا التقدير . ولوجي والنظم  االيكولوجيةوالمساعدات اإلنمائية الرسمية، والسلع الخضراء، والرسوم المباشرة للتنوع البي

ويقدم الجزء األكبر من تمويل التنوع البيولوجي في . النطاق الكامل لتمويل التنوع البيولوجي، فإن القيمة قد تكون أعلى من ذلك بكثير

مليار  53و 51ومن التقديرات التي تتراوح بين . الوطنيةخالل ميزانيات الحكومات ب التمويل الصغير من االوقت الحاضر المحدد في كت

وفيما يتعلق بالمساعدات . من التمويل الحكومي. مليار دوالر أمريكي 25.6فاق السنوي على التنوع البيولوجي يأتي نحو ندوالر أمريكي لال

صص أعضاء لجنة خ اإلقتصادى ية في الميداناإلنمائية الرسمية، فإنه وفقا للبيانات المقدمة من خالل معالم ريو في منظمة التعاون والتنم

مساعدة التنوع ل 8010في عام مليار دوالر أمريكي  6.57المساعدات اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مبلغ 

 .البيولوجي

 االحتياجات تقديرعمليات - باء

ويعزى . على أساس نطاقات من التقديرات بدال من أرقام مفردةتحسب تقديرات حجم االستثمارات الالزمة للتنوع البيولوجي  .83

مثل اإلجراءات قيد النظر . في الوقت الحاضر إالّ أنه إلى حد كبير نتيجة لالفتراضات المختلفةذلك جزئيا إلى محدودية المعلومات المتاحة 

ويتباين هذا التنوع في النهج داخل البلدان وفيما بين . حساباتالالمستخدمة في هذه األنماط من والنواتج المنشودة واألطر المؤسسية القائمة 

 .النظم االيكولوجية مما يقتضي نظر النطاقات في التمويل بدال من التوصل إلى رقم مفرد

وكما هو الحال بالنسبة لمسألة مصروفات التنوع . وسعى عدد من الدراسات إلى تقدير احتياجات تمويل التنوع البيولوجي .84

فأهداف إيتشي المختلفة . تمثل في نطاق األنشطة التي يتعين نظرهاتفإن التحديات الكبرى بشأن تقدير احتياجات التمويل  .يالبيولوج

كذلك فإن الموارد المالية . المتعلقة بالتنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية تلمس منظورا من القضايا التي يتعين نظرها بطريقة متوازنة

وعالوة على ذلك،  .تتباين مع تباين النواتج المنشودة فضال عن أنماط اإلجراءات المتخذة لتحقيقهاطة اإلستراتيجية سوف الالزمة لتنفيذ الخ

الحاالت تحقيق األهداف األخرى كما أن الكثير من فإن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي سوف تيسر، في كثير من 

 .افع اقتصاديةاإلجراءات قد يحقق من

وفيما يتجاوز االستثمار، يتعين أيضا النظر في التكاليف المتكررة وغير المتكررة بالنظر إلى أن بعض األنشطة سوف تحتاج  .85

وهذا التعقيد يتسبب في إثارة تحديات أمام تقدير االحتياجات . أنشطة أخرى لتكاليف متكررةإلى استثمارات لمرة واحدة في حين قد تحتاج 

 .مية ذات الصلة بالخطة اإلستراتيجيةالعال

وقد ركز بعض من أكثر التقدير توثيقا لالحتياجات من التمويل على التكاليف المرتبطة بشبكات المناطق المحمية سواء على  .82

 59عشرين مليار والتقديرات التي تركز على المناطق المحمية عامة في حدود مايتراوح بين الوتقع . المستوى اإلقليمي أو المستوى العالمي

المحمية األرضية في األقاليم االستوائية من نحو وتشير التقديرات إلى أنه يتعين زيادة اإلنفاق على المناطق . مليار دوالر أمريكي سنويا

طق المحمية مليار دوالر سنويا للمنا 80إلى  2أمريكي سنويا في حين يتعين توفير مليار دوالر  13مليار دوالر أمريكي سنويا إلى نحو 

أيضا حفظ التنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية أو حماية النظام االيكولوجي بأكمله في سياق تغير وتقع التقديرات التي تشمل . البحرية

تيب وتحدد تقديرات االحتياجات من التمويل الواردة في ك. غالب األحيانسنويا في أمريكي مليار دوالر  400إلى  300المناخ في حدود 

لشبكة موسعة من  مليار دوالر أمريكي سنويا13و 4حماية التنوع البيولوجي تتراوح بين مالية التنوع البيولوجي الصغيرة أن تكلفة 

مليار دوالر أمريكي سنويا لحماية  325و 355في المائة من المناطق األرضية بمبلغ تقديري يتراوح بين  15المناطق المحمية تغطي نحو 

 .كولوجي بأكملهالنظام االي

                                                      
2
مليار دوالر،  53.4و 51بين  بما يتراوح 8010استنادا إلى مايمكن االعتماد عليه، يقدر المستوى العالمي لتمويل خدمات التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية في   

ويعزى ذلك . مليار دوالر أمريكي عن التقديرات السابقة إالّ أنه يظل أقل بكثير مما قد يكون ضروريا لضمان التنوع البيولوجي العالمي 15ويزيد هذا التقدير بنحو 

 .بالدرجة األولى إلى الزيادات في التمويل آلليات األجيال األربعة
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فمن . وترد معلومات إضافية عن احتياجات التمويل للمناطق المحمية في خطط عمل المناطق المحمية التي وضعتها األطراف .87

في المائة منها ميزانية إشارية  20بالمناطق المحمية، أدرج أكثر من التي قدمت رسميا خطط عمل خاصة  102بين األطراف البالغة 

إلى أنه يتعين توفير وتشير المعلومات . ن اإلجراءات ذات األولوية الواردة لتنفيذ برنامج العمل المعني بالمناطق المحميةإلجراء أو أكثر م

وتتراوح تكاليف هذه اإلجراءات بين . التي حددتها األطراف 400مليار دوالر أمريكي لتنفيذ اإلجراءات التي تزيد عن  8.4مايزيد على 

ويبلغ متوسط المبلغ الالزم لكل بلد لتنفيذ اإلجراءات المحددة . مليون دوالر أمريكي 217ر أمريكي وأكثر من دوال 2,000مايقرب من 

المحمية فضال عن وتجدر المالحظة بأنه نظرا لتباين الظروف والنهج الوطنية إزاء إدارة المناطق . مليون دوالر أمريكي 37من أكثر 

كذلك فإن لتقدير االحتياجات من التمويل . هناك نطاقا واسعا للتقديرات المتعلقة بتنفيذ هذه اإلجراءاتاختالف اإلجراءات ذات األولوية، فإن 

 .ولهذه األسباب، اليمكن تطبيق هذه المعلومات على المستوى العالمي خالل هذه النقطة  الزمنية. من التكاملمستويات مختلفة 

األهداف، اشتركت الهند والمملكة المتحدة في رعاية عملية تقدير للموارد  رة للمناقشات المتعلقة بوضعناوبغية توفير االست .82

واستعان . ، وتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي8080و 8011للفترة للتنوع البيولوجي المالية الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 

. عية التي تهتدي بفريق رفيع المستوى ومتوازن إقليميايت المواضالنوعية أو المجموعاالتقدير بعمل الخبراء العاملين في وضع األهداف 

من الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقدير العالمي للموارد الالزمة  .موجزا UNEP/CBD/COP/11/14/Add.2وتتضمن الوثيقة 

 .8080-8011لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

ية التي أبرزها الفريق الرفيع المستوى في عمله لتقدير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة وفيمايلي الرسائل الرئيس .89

 :اإلستراتيجية

ا ومؤسسيا، وإدارة سياسية قوية وخاصة على ييتطلب تنفيذ وتسليم أهداف إيتشي وضع إطار مناسب ومتساوق سياس (أ )

طار الممكن شرطا أساسيا لإلجراءات الفعالة والناجحة فضال عن ضمان ويعتبر التخطيط المتأني واإل. المستويين الوطني واإلقليمي

واليمكن تسليم معظم األهداف في نفس الوقت بل إن األمر سيحتاج إلى عملية مستمرة ومنسقة سيؤدي فيها االلتزام المبكر . الموارد الالزمة

 التخطيط إلى خفض التكاليف الشاملة والصعوبات؛وحسن 

فعلى . المستدامة حسب وصف أهداف إيتشي منافع مشتركة كبيرة للتنمية" رأس المال الطبيعي"في سيحقق االستثمار  (ب )

سبل لسبيل المثال فإن استعادة النظم االيكولوجية مثل غابات المنغروف واألراضي الرطبة والشعاب المرجانية يمكن أن تحقق منافع كبيرة 

وعلى المستوى العالمي، تعمل إعادة التشجير واالستعادة كشغل . ر المناخ والتكيف معهالمقاومة لتغيالعيش للمجتمعات المحلية، وتحسين 

تؤدي مهام تدوير المغذيات والياه العذبة وتالفي تآكل التربة وسوف . فعال من الناحية التكاليفية للتخفيف والتكيف فيما يتعلق بتغير المناخ

كذلك ستتعزز استدامة . ة الزراعة المستدامة وتحسين إمدادات المياه العذبة عند المنبعلدى النظم االيكولوجية للغابات إلى زيادة إنتاجي

وعلى ذلك فإن من المهم االعتراف بمصروفات أهداف إيتشي بأنها . مصايد األسماك البحرية من خالل زيادة المناطق المحمية البحرية

 ية المستدامة؛االحتياجات االستثمارية األوسع نطاقا للترويج للتنمجزء من 

تشير النتائج األولية لعمل الفريق إلى أن هناك فروقا واضحة في المستوى النسبي لالستثمارات الالزمة لتسليم مختلف  (ج )
في ثالث مجموعات وفقا ( ت اإلستراتيجية الخمسة المتصلة بهاياوالغا)األهداف وتشير النتائج األولية إلى أن بالوسع تصنيف . األهداف

 :8080الفترة حتى عام من االستثمارات العالمية خالل  الحتياجاتها

العالمية الكلية الالزمة لتلك األهداف التي تستهدف بصورة خاصة فاالستثمارات : مطلوبة استثمارات كبيرة (1)

قد  8080إلى  8018االيكولوجية خالل الفترة معالجة مسببات فقدان التنوع البيولوجي واستعادة النظم 

غير أن معالجة هذه األهداف لن يؤدي . ة مئات من المليارات من الدوالرات األمريكيةتكون في حدود عد

التنوع البيولوجي بل قد يكون له آثار إيجابية كبيرة على األهداف السياساتية الرئيسية تسليم أهداف فقط إلى 

رئيسيا لالستثمار  فعلى سبيل المثال، فإن خفض تلوث الغالف الجوي وتلوث المياه يشكل مجاالت. األخرى

النظر إلى هذا التقاسم وينبغي . إالّ أنه قد يكون مدفوعا كذلك بأهداف تتعلق بصحة البشر والتنمية

وتميل األهداف في . النطاق الشامل للمنافع السياساتية التي تتولى تسليمها لالحتياجات من الموارد في سياق

 اتيجيين باء ودال؛هذه المجموعة إلى الوقوع في إطار الهدفين االستر

مثل إقامة )بدرجة أكبر  الالزمةأعمال الحفظ باألهداف المرتبطة  قد تتطلب: استثمارات معتدلة مطلوبة (8)

في حدود  8080إلى  8018خالل الفترة استثمارات عالمية إجمالية ( والمحافظة عليها المناطق المحمية

في هذه المجموعة تحت الهدف االستراتيجي  وتقع األهداف. عشرات المليارات من الدوالرات األمريكية

 ؛جيم

الممكنة  من األرجح أن تكون األهداف المتعلقة بتحسين وإقامة الظروف: استثمارات منخفضة مطلوبة (3)

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، استثارة الوعي بين أصحاب . الضرورية أقل كثافة للموارد بدرجة كبيرة

قيم التنوع البيولوجي في الخطط اإلستراتيجية والنظم م، وإدراج المصلحة الرئيسيين والجمهور العا
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-8018الفترة ومن األرجح أن تحتاج هذه األهداف إلى استثمارات عالمية كلية خالل . المحاسبية الوطنية

معظمها بالهدفين وتتعلق هذه األهداف في . في حدود مليارات من الدوالرات األمريكية 8080

 ؛هاءاالستراتيجيين ألف و

إلى األهداف تحتاج  فبعض: ترتبط االستثمارات الالزمة لتسليم أحد األهداف بالضرورة بأهمية هذا الهدفوال  (د )

وخاصة حيثما تهدف إلى توفير ( أكثر تكلفة)ى استثمارات قليلة نسبيا إالّ أنها بالغة األهمية في الواقع للمساعدة في تسليم أهداف أخر

فإن من المتعذر عادة تحقيقها أنه في حين أن هذه األهداف تميل إلى أن تكون أقل كثافة من ناحية الموارد،  غير. الظروف الممكنة السليمة

 المؤسسات والسياسات واألولويات والمواقف والسلوك؛بالنظر إلى أنها تحتاج في كثير من األحيان إلى تغييرات في 

ادلة التي يتعين نظرها سواء فيما يتعلق باألهداف ذاتها أو هناك الكثير من الصالت المشتركة وجوانب االعتماد المتب (ه )
االعتماد على بعضها اآلخر لدرجة أن االحتياجات من  واألهداف مترابطة ومتبادلة. الوطنية األخرىبين األهداف وغايات السياسات 

فعلى سبيل المثال فإن ضمان التسليم . فعاليتهابنهج تسليم األهداف األخرى ومواردها واالستثمار في هدف سوف تتأثر في كثير من األحيان 

( مثل تلك الواقعة تحت الهدفين االستراتيجيين ألف وهاء)والظروف المواتية الفعال لتلك األهداف التي تساعد في وضع األطر الالزمة 

العتماد المتبادل عنصر مهم لترتيب ولذا فإن فهم هذه الصالت المشتركة وا. سوف يقلل من االستثمارات الالزمة لتسليم األهداف األخرى

وسوف تتأثر مجاالت السياسات األخرى التي تمتد . في تحديد المزيد من العملوينبغي اعتبارها مجاال بالغ األهمية  ،أولويات اإلجراءات

بالزراعة ومصايد متعلقة فعلى سبيل المثال فإن السياسات الوطنية ال. التنوع البيولوجي أيضا بتسليم أهداف إيتشيإلى مايتجاوز حفظ 

أن يؤدي ويمكن . األسماك تنطوي على تداخالت بالغة األهمية مع أهداف إيتشي حيث تركز على الزراعة ومصايد األسماك المستدامة

ءة التوافر الشامل للتمويل وتحسين كفاإدراك التآزر والتداخل عبر أهداف السياسات الوطنية الهامة هذه إلى حدوث زيادة كبيرة في 

 ؛الميزانيات والحوكمة البيئية

ضمان النطاق لاتية مختلفة دولية والوطنية وعبر مجاالت سياسمن المصادر ال ةمتنوع طائفةيتعين توفير التمويل من  (و )
ف إيتشي ونظرا ألن المجاالت السياساتية تتأثر بتسليم أهدا. التي ستكتسب من تحقيق أهداف إيتشي الكامل للمنافع االقتصادية واالجتماعية

واألحكام التي تتجاوز ميزانيات الحفظ بما يتجاوز حفظ التنوع البيولوجي، يتعين لدى تحديد مصادر التمويل، النظر أيضا إلى الميزانيات 

بتغير المناخ، والمخصصات التي تدرج لوقف زحف التصحر، فعلى سبيل المثال فإن تمويل سياسات التخفيف والتكيف فيما يتعلق . فقط

عريضة من التمويل العام تتصل اتصاال وثيقا بأهداف إيتشي ذات الصلة بالغايات، وعالوة على ذلك، سوف تدرج مصادر التمويل طائفة 

وكاالتها فضال عن التدفقات الدولية الحكومات والمصادر الوطنية األساسية  لتمويل التنوع البيولوجي، والتمويل من مختلف جوانب )

ووضع تدابير مبتكرة وحوافز للحفظ مثل المدفوعات مقابل خدمات النظم ( للمساعدات اإلنمائية الرسمية والتمويل المتعدد األطراف

رات القطاع الضرائب الخضراء فضال عن استثماورسوم المياه، وتعويضات كربون الغابات، وسياسات االيكولوجية، واتفاقات الحفظ 

وللقطاع . لمصلحة الحكوميين وغير الحكوميينوسوف يتطلب ذلك أيضا إشراك طائفة عريضة من أصحاب ا. الخاص والقطاع الثالث

القرار األكثر استنارة التي تعمم الخاص دور رئيسي في توفير الموارد والحد من تكاليف حماية التنوع البيولوجي من خالل عملية صنع 

سيؤدي ذلك بدوره إلى تسليم المنافع لقطاعات األعمال . به من إجراءاتتدامة للتنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية فيما يقوم اإلدارة المس

 ؛االجتماعية للتشغيل واألهم من ذلك ضمان سالسل اإلمدادات المستدامةمن خالل ضمان تراخيصها 

وعلى الرغم من أن من الواضح أن تحقيق . ر االستثماراتتشير القرائن المتوافرة إلى أن المنافع قد تتجاوز بكثي (ز )

فإن القرائن من الدراسات األخرى تشير إلى أن مستوى المنافع التي ستوفر , األهداف سيحتاج إلى استثمارات وطنية ودولية كبيرة

. االحتياجات من المواردن تتجاوز هذه والمجتمع على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية قد يكون أكبر بكثير، وينبغي ألالقتصاد 

إجراءات عاجلة، سيجري اإلحساس بالتكاليف االجتماعية واالقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي وخسارة خدمات وعالوة على ذلك، فإنه 

اآلن سوف تقلل من فاالستثمارات التي ستوظف . تحد من النمو واالستقرارالنظم االيكولوجية بمعدالت متسارعة في المستقبل وسوف 

 ؛.االحتياجات للموارد في المستقبل

الصادرة عن الفريق الرفيع المستوى بشأن  فالتقديرات. والتحليالتمن الضروري إجراء المزيد من البحوث  (ح )

ات من الموارد لالحتياج" تقييم ثابت"إجراء سوى  يمكنلم , فعلى سبيل المثال. االحتياجات من الموارد أولية، وتقدم مع تحذيرات مناسبة

التداخالت قد روعيت إلى أقصى حد ممكن، لتجنب الحساب المزدوج كما لم تستكشف العالقات الدينامية عبر األهداف على الرغم من أن 

 تولذا سوف يتعين إجراء المزيد من البحوث والتحليال. للمنافعبين األهداف، وعالوة على ذلك، لم يتضمن عمل الفريق تقييما كميا 

 .اعدة في وضع وتنقيح هذه التقديراتللمس
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/… 

اثنان من طرفين من البلدان النامية واثنان من )، تعاقد األمين التنفيذي مع فريق مكون من خمسة خبراء 10/82واستجابة للمقرر  .30

العالمية الالزم ق البيئة إلعداد تقرير عن التقييم الكامل للتمويل من مرف( البلدان المتقدمة، وخبير من منظمة دولية غير حكوميةطرفين من 

وقد أحاط الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، في . 8012يونيو / إلى حزيران 8014يوليو / والمتاح لتنفيذ االتفاقية للفترة من تموز

وضع التقرير للنظر  ، باالستنتاجات األولية لفريق الخبراء، وطلب من فريق الخبراء أن يواصل، بدعم من األمين التنفيذي،4/3التوصية 

التي قدمتها وأجرى فريق الخبراء العديد من المناقشات للنظر في التعليقات . األطراف في اجتماعه الحادي عشرمن جانب مؤتمر 

نظر ويرد تقييم منقح لل. المكتوبةاألطراف خالل االجتماع الرابع للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، وبعد ذلك من خالل المذكرات 

خالل  إجمالية ستثماراتإويشير تقييم فريق الخبراء إلى أنه سيتعين توفير . UNEP/CBD/COP/11/15من جانب األطراف في الوثيقة 

مليار دوالر أمريكي لإلسهام في  120مليار دوالر أمريكي و 24مايقرب من تراوح بين تفترة التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية 

وتركز هذه األرقام على احتياجات التمويل التقديرية في البلدان المؤهلة لمرفق البيئة العالمية فقط . اف إيتشي للتنوع البيولوجييق أهدتحق

ستكون مؤهلة للتمويل عن مرفق البيئة العالمية قبل مراعاة المبررات اإلضافية للمرفق وأي تمويل والتغطي سوى تلك األنشطة التي 

 .الحجم سوف يختلف عمل وجده الفريق الرفيع المستوىولذا فإن  .مشترك

 حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا- جيم

األهداف الثالثة لالتفاقية، وعلى ذلك فإن عن استخدام الموارد الجينية أحد يمثل التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  .31

ناغويا بهدف متابعة واعتمد مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشر بروتوكول  .تهدف إلى دعم تنفيذه من خالل حشد الموارداإلستراتيجية 

 .تنفيذ الهدف الثالث من أهداف االتفاقية

ولذا، ونظرا ألن اإلستراتيجية تهدف إلى دعم األهداف الثالثة لالتفاقية، وأن بروتوكول ناغويا قد اعتمد لتنفيذ الهدف الثالث،  .38

 .الموارد تنفيذ بروتوكول ناغويا حشدي أن تدعم إستراتيجية بأن من الضرور اإلستنتاجيمكن 

بلورة إرشاد  8018تموز / ة، نظرت اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول ناغويا خالل اجتماعها الثاني في يوليووأمام هذه الخلفي .33

األطراف على إدراج نظر حشد الموارد  8/8توصيتها وشجعت اللجنة الحكومية الدولية في . بشان حشد الموارد لتنفيذ بروتوكول ناغويا

، وطلبت إلى األمين التنفيذي إدراج النظر في حشد الموارد ألغراض البروتوكول (1الفقرة )للبروتوكول في تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد 

حشد الموارد بما في ذلك للمجتمعات  اإلقليمية وغير ذلك من األنشطة الرامية إلى دعم إستراتيجيةفي تنظيم حلقات العمل اإلقليمية ودون 

 (.3الفقرة )األصلية والمحلية 

وأوصت اللجنة الحكومية الدولية في نفس التوصية بأن يأخذ مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر حشد الموارد لتنفيذ  .34

 (.ي ذلك وضع األهدافاستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما ف)من جدول األعمال  1-4البروتوكول لدى نظر البند 

األطراف في نظر إدراج نظر حشد الموارد ألغراض البروتوكول في تنفيذ إستراتيجية وفي ضوء ماتقدم، قد يرغب مؤتمر  .35

 .حشد الموارد

 المنافع  فى  نظرال- دال

. البيولوجي نطاق هذه الوثيقة النظر الكامل في المنافع الناشئة عن اإلجراءات التي تتخذ لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع يتجاوز .32

من العديد من عمليات التقييم والمبادرات مثل الدراسة المتعلقة باقتصاديات النظم االيكولوجية والتنوع ويمكن الحصول على هذه المعلومات 

جراءات التي تتخذ لمعالجة مشكلة وأن اإلالتكاليف  تفوقالمستدام للتنوع البيولوجي  الحفظ واالستخدامولوجي التي أثبتت أن المنافع من البي

الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي وقد خلص . فقدان التنوع البيولوجي مبكرا تقل بصفة عامة عما إذا أرجئت هذه اإلجراءات

 .إلى نفس هذه النتيجة 8018-8011للموارد الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 النظر في مصادر التمويل-  ءاه

ويشمل ذلك الميزانيات الحكومية والمساعدات . هناك طائفة من مصادر وآليات التمويل المحتملة ألنشطة التنوع البيولوجي .37

م التنوع والجمعيات الخيرية، واألسواق، واآلليات المالية المبتكرة، وتعمياإلنمائية الرسمية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، 

لتمويل التنوع البيولوجي هو الميزانيات وعادة كان المصدر الرئيسي . البيولوجي في القطاعات األخرى لفتح مصادر جديدة لألموال

وعالوة على ذلك، سيتعين على الحكومات أن تواصل . مصدر تمويل واحد يوفر جميع الموارد الالزمة ال يتوافرغير أنه قد . الحكومية

دور تمكيني هام في ضمان وجود أطر تنظيمية سليمة، مثل الضمانات المالئمة واآلليات المالية المبتكرة، لكي تصبح مصادر االضطالع ب

وتعتمد مالءمة مصدر للتمويل لتوفير الموارد . وسوف تحدد هذه األطر في نهاية المطاف أداء واستدامة هذه المصادر. فعالةالتمويل هذه 

سيتعين نظر مسألة كما . المشاركة وحوكمتها وعلى السياق السياسي واالجتماعي والثقافي الذي توجد فيهسات بدرجة كبيرة على المؤس

 .وفيما يتعلق بالمعونة اإلنمائية فإن إعالن باريس بشأن فعالية المعونة، وجدول أعمال أكرا يوفران إرشادا عن هذه المسألة. فعالية التمويل
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إلى األمين التنفيذي تجميع المعلومات التي تقدمها األطراف  10/3من المقرر ( ج)2ة طلب مؤتمر األطراف في الفقرو .32

باآلليات المالية المبتكرة التي تنطوي على إمكانيات إلدرار الموارد المالية الجديدة واإلضافية والمنظمات المعنية والمبادرات المتعلقة 

وبعد ذلك طلب االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية إلى . ية الثالثةقد تقوض إنجاز أهداف االتفاقفضال عن المشكالت التي 

فضال عن المصادر  10/3من المقرر ( ج)2يعد تقريرا مجمعا يأخذ في االعتبار المذكرات المقدمة استجابة للفقرة األمين التنفيذي أن 

تو، يوالتي عقدت في ك زيادة مالية التنوع البيولوجي أثناء الندوةغير الرسمي بشأن األخرى للمعلومات حسب مقتضى الحال مثل الحوار 

 18وحلقة العمل المعنية بآليات التمويل للتنوع البيولوجي التي عقدت في مونتريال، كندا يوم . 8018مارس / آذار 9إلى  2إكوادور من 

وافر هذا التقرير المجمع في الوثيقة ويت. للعرض على االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف للنظر 8018مايو / أيار

UNEP/CBD/COP/11/14/ADD.3 معلومات أخرى تتعلق باآلليات المالية المبتكرة، وذات الصلة بهذا النقاش ويوفر. 

ح تجميع مايتراوب المالية الصغيرة للتنوع البيولوجي الذي أعده برنامج التغطية العالمي إلى إمكانية اويشير التقييم الوارد في كت .39

باستخدام اآلليات المباشرة وغير المباشرة والمعتمدة على السوق وغير المعتمدة على مليار دوالر إضافية للتنوع البيولوجي  120و 70بين 

تلك اإلجراءات التي تتعلق بصورة مباشرة بالتنوع  ىسو فى الغالبلم يأخذ في االعتبار  هإلى أنوهذا تقدير متحفظ بالنظر . السوق

 .البيولوجي

 خيارات لسنوات األهداف وخطوط األساس- ثالثا

 خطوط األساس- ألف

اعتماد أهداف تتعلق بحشد الموارد خالل اجتماعه الحادي عشر بشرط أن يكون خطوط  10/3قرر مؤتمر األطراف في المقرر  .40

 .األساس المتينة قد حددت ووفق عليها

بعض التدخالت التي طبقت ونفذت أو التي  تسببهاييرات التي وخطوط األساس عبارة عن خطوط مرجعية تستخدم في قياس التغ .41

ويمكن عموما النظر إلى خط أساس متين على أنه الخط . االقتصادية -االجتماعيةترتبط بهذه التغييرات، أو نتيجة لتغييرات في الظروف 

كما يمكن . وفرها البد أن تكون موثوق بهايالتي وبأسلوب آخر، فإن المعلومات . أن يصمد أمام الفحصالذي يمكن الدفاع عنه والذي يمكن 

وثمة إشارة أخرى إلى . توافر معلومات جديدة، غير صحيح، مع أن يصبح النظر إلى خط األساس على أنه متين إذا كان من غير المحتمل

كذلك فإنه عندما . فس النتيجةوتتوصل إلى ن المتانة تتمثل في أن تستطيع مجموعات مختلفة أن تفحص البيانات المستخدمة في حساباته

 .تشير مصادر أخرى إلى خط أساس مماثل يمكن أن تفكر فيه على أنه متين

. وتعتمد متانة خط األساس على كمية ونوعية البيانات المستخدمة في حساباته فضال عن درجة الخصوصية في خط األساس ذاته .48

. للمقارنة ورفيعة الجودة، سيمكن عموما وضع خط أساس بالغ التحديد ومتينالقابلة ففي الحاالت التي تتوافر فيها كميات كبيرة من البيانات 

على خط غير أنه في األوضاع التي تكون فيها البيانات محدودة، مثلما الحال في تمويل التنوع البيولوجي، يظل في اإلمكان الحصول 

الخط الذي خط األساس شديد التحديد لتمويل التنوع البيولوجي مثل ذلك فمن المستبعد أن يكون . أساس متين بشرط أن ال يكون بالغ التحديد

في أن خط األساس األكثر عمومية مثل ذلك الذي يشير إلى حجم . يشير إلى أرقام نقدية محددة شديد المتانة بالنظر إلى قيود البيانات الحالية

يانات المتاحة في الوقت الحاضر، وبهذا المعنى فإن المعلومات المتاحة التمويل قد يكون متينا بدرجة معقولة بالنظر إلى توافر مصادر الب

 .والحالية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي يمكن أن توفر خط أساس يقارن في ضوئه ما أحرز من تقدمحاليا عن المصروفات األخيرة 

، وإلى مستوى (سنة أو سنوات)ة خط األساس تشير إلى كل من فتر فإنها ألهداف التي تستند إلى خطوط أساس للتمويلوبالنسبة ل .43

قيمة نقدية المعلومات المتعلقة بتمويل خط األساس، فإن أي خط أساس يستند إلى ونظرا للقيود الحالية في . مصاحب من حشد الموارد

ا، فإن ذلك سوف يحدد تلقائيا غير أنه إذا حددت األطراف الفترة الزمنية التي يرغبون في تقييم التقدم على أساسه. محددة لن يكون متينا

وبهذا المعنى فإن من غير الضروري، من وجهة نظر تقنية، معرفة مقدما المستوى . مستوى خط األساس حتى إذا كانت قيمته غير معروفة

األساس، يمكن أن  وبمجرد أن يتم اختيار فترة خط. في فترة معينة لكي تحدد فترة خط األساس التي ستستخدمالدقيق للموارد التي تم حشدها 

وبعد مراعاة ذلك، ونظرا للتحدي الذي يواجه ( سنة أو سنوات)تتركز الجهود على تحسين متانة القيمة النقدية المرتبطة بالفترة المختارة 

تعلق بالعملية وفيما ي. عملية جمع المعلومات الدقيقة والقابلة للمقارنة، يمكن النظر إلى عملية حساب خط األساس على أنها عملية مستمرة

الصلة باألهداف، مثل تلك المتعلقة بعدد من األطراف التي اتخذت نمط معين من اإلجراءات، فإن القدرة على حساب خط أساس سوف ذات 

خصوصية خط  تتباينالنقدية وغير النقدية،  األهدافبالنسبة لكل من  هوعلى ذلك فإن .سهولة تجميع المعلومات المطلوبة مدى  تعتمد على

 .الهدف الذي يجري اعتمادهاألساس المحتمل بتباين نمط 
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وسوف يتطلب . وفيما يتعلق بالفترة التي سيجري نظرها، يمكن أن تعتمد خطوط األساس على سنة واحدة أو متوسط عدة سنوات .44

دة كخط أساس سوف يعرض غير أن مواصلة استخدام سنة واح. اختبار سنة واحدة أن تقدم األطراف معلومات عن السنة فقط التي اختيرت

بوضوح لتأثيرات الظروف االقتصادية ( في حالة األهداف النقدية لتمويل التنوع البيولوجي)المصاحبة قيمتها  تتعرض أن من  للخطر

 منويؤدي اختيار متوسط عدة سنوات إلى الحد من هذه المشكلة . وغيرها من الظروف التي قد تكون سائدة في سنة معينةواالجتماعية 

وعالوة على ذلك فإن خط األساس المعتمد على عدة سنوات سوف يتيح لألطراف تقديم أفضل . خالل ضمان تسوية التقلبات السنوية

 .سنة أو جميع السنوات المتضمنة في هذه الفترة ومن ثم إتاحة معظم المعلوماتالمعلومات المتاحة عن أي 

لوجي واألهداف التي ستوضع خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر من أهداف إيتشي للتنوع البيو 80ونظرا ألن الهدف  .45

، فإن فترات 8080-8011تتوافق مع فترة الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة األطراف في إطار إستراتيجية حشد الموارد سوف 

 البديلةويمكن أن تصبح خطوط األساس . 8010-8001أو الفترة  8010-8002أو الفترة  8010خط األساس المناسبة يمكن أن تكون عام 

إلى الوراء، زادت صعوبة تمكن غير أنه كلما عاد خط األساس . 1995-1991، أو الفترة 1998لتي تشير إلى منشأ االتفاقية عام تلك ا

عادة في على األقل تالحظ  كما تجدر المالحظة أن المهلة الزمنية لفترة عام واحد. لحساب قيمتهاألطراف من تقديم المعلومات الالزمة 

. قد يتسبب في تأخيرات في حسابه 8018أو  8011وعلى ذلك فإن اختيار خط األساس الذي يتطلب بيانات عن عام . عملية جمع البيانات

للسنوات متوسط التمويل السنوي للتنوع البيولوجي في استخدام  4/8ونظر االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية في توصية 

 .أو سنة واحدة خالل هذه الفترة كخط أساس مؤقت إال أنه لم يمكن التوصل إلى قرار وقت االجتماع 8002-8010

 األهداف- ثانيا

ويمكن أن يستند هذا النوع األخير من األهداف . عمليات واآلخر إلى النواتجاليوجد عموما نوعان من األهداف، يشير أحدهما إلى  .42

ويمكن بحسب نوع الهدف المحدد تغيير المزايا والمثالب . نسبة معينة من التغيير أو أن تكون كميةغي تحقيقها أو تحقيق إلى قيم محددة ينب

شديدة التحديد إالّ أنه تحتاج لكي يكون ذا مغزى  هاتنطوي على ميزة أنوعموما فإن األهداف التي تعتمد على قيم محددة . الخاصة بكل منها

غير الضروري توافر معلومات خط ومن . تتسم بمستوى مرتفع نسبيا من اليقين عندما توضع ولكي يمكن رصدها إلى معلومات خط أساس

لكي يوضع هدف يستند إلى نسبة تغيير غير أنه سيكون من الضروري توافر المعلومات في مرحلة معينة  أساس عملية بصورة مسبقة

النوعية هي األهداف األقل تحديد حيث اليتطلب وضعها سوى معلومات خط ألهداف ومن ناحية أخرى فإن ا. لقياس التقدم المحرز صوبها

 .جوهرية أساس

. األهداف من أنواع مختلفةستراتيجية حشد المورد، قد ترغب األطراف في وضع العديد من إونظرا لتنوع القضايا التي تعالجها  .47

بعناصر عديدة لتوجيه اإلجراءات أو إضافة المزيد من أنه  هدف واحد إالّ )وبدال من ذلك قد ترغب األطراف في وضع هدف مركب 

أو اإلنفاق /أهداف تتعلق بالتدفقات الدولية للتنوع البيولوجي ووعالوة على ذلك، قد ترغب األطراف في أن تنظر في وضع ( الخصوصية

ة حاليا بشأن تمويل التنوع البيولوجي، قد ترغب التي تتسم بها المعلومات المتاحكذلك فإنه نظرا للقيود . المحلي على التنوع البيولوجي

 .أهداف مؤقتة يمكن أن يستعرضها االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في ضوء المعلومات المحسنةاألطراف في نظر إمكانية وضع 

شرات لرصد تنفيذ المؤوقد ترغب األطراف أيضا، لدى البت في األهداف التي ستوضع، النظر في القضايا التي حددتها مختلف  .42

الواردة في الخطة اإلستراتيجية للتنوع أو فيما يتعلق بمختلف األهداف والغايات  10/3إستراتيجية حشد الموارد الواردة في المقرر 

 .8080-8011البيولوجي للفترة 

يقة لإلجراءات لتنفيذ الخطة وقد ترغب األطراف أن تأخذ في االعتبار أنه في حين التتوافر عملية تحديد التكاليف الكاملة والدق .49

في الفعلية قد  تكون االحتياجات تشير التحليالت األولية بما في ذلك تلك التي أجراها الفريق الرفيع المستوى أن اإلستراتيجية المنقحة، 

 .حدود عدة مئات من المليارات من الدوالرات األمريكية سنويا

ففي . حشد الموارد بإستراتيجيةبغي نظرها لدى وضع األهداف ذات الصلة المزيد من العناصر التي ين 10/3ويتضمن المقرر  .50

 :النظر إلى القضايا التالية لدى وضع األهدافهذا المقرر، أشار مؤتمر األطراف إلى دراسة 

للبلدان الشريكة لإلسهام في تحقيق األهداف الثالثة  8080زيادة التدفقات المالية الدولية السنوية بحلول عام  (أ )

 .فاقيةلالت

 :بمايلي 8015يتعين أن تقوم جميع األطراف المزودة بالموارد المالية الكافية بحلول عم  (ب )

 اإلبالغ عن االحتياجات من التمويل والثغرات واألولويات؛ (1)

أو تقييم القيمة الجوهرية، القيم اإليكولوجية والجينية واالجتماعية االقتصادية والعلمية /تقدير و (8)

 الترويحية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؛و ةيوالتثقيفية والثقاف
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 .إعداد خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي (3)

زيادة عدد المبادرات إلزالة أو إصالح والتخلص من الحوافز بما في ذلك اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي والتي  (ج )

 .االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى التي تتسق وتتجانس معيمكن استخدامها للترويج للحوافز اإليجابية 

مهمة إستراتيجية حشد الموارد على النحو المشار إليه  تبقى صوب عينيهاقد ترغب األطراف، لدى نظرها في األهداف، في أن  .51

تيجية حشد وتتمثل مهمة إسترا. 8080-8011الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة من  80فضال عن الهدف  9/11في المقرر 

إستراتيجية حشد الموارد هو إحداث زيادة كبيرة في التدفقات المالية الدولية والتمويل المحلي للتنوع البيولوجي الهدف من "الموارد في أن 

ر إلى هذا وينبغي النظ. 8080بهدف تحقيق خفض كبير في ثغرات التمويل الحالية لدعم التنفيذ الفعال لألهداف الثالثة لالتفاقية وهدف عام 

أو مؤشرات لمعالجة جميع مصادر التمويل ذات /على أنه إطار مرن لوضع أهداف قابلة للقياس والهدف المتعلق بحشد الموارد العالمية 

من  80وينص الهدف ". والقدرات الوطنية، مع األخذ في االعتبار األوضاع واالحتياجات الخاصة للبلدان الناميةالصلة وفقا لألولويات 

للتنوع كحد أقصى، زيادة حشد الموارد المالية لتحقيق التنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية  8080بحلول عام "ة اإلستراتيجية في أنه الخط

المستويات من جميع المصادر، ووفقا للعملية المدمجة والمتفق عليها في إستراتيجية حشد الموارد، عن  8080-8011البيولوجي للفترة 

يخضع هذا الهدف لتغييرات تتوافق مع عمليات تقييم االحتياجات من الموارد التي سيجري وضعها واإلبالغ عنها بواسطة وسوف . الحالية

 ".األطراف

عناصر مشروع مقرر يتعلق باستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد بما - رابعا

 في ذلك وضع األهداف 

 4/6العناصر الرئيسية من التوصية - ألف

 4/8من  التوصية  2ر الرئيسية  لمشروع المقرر المتعلق باستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد في الفقرة ترد العناص .58

الصادرة عن االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 

((UNEP/CBD/COP/11/4)) قررات كما تتوافر في تجميع الم((UNEP/BD/COP/11/1/Add.2)). 

  

بشأن  10/3من المقرر  10و 9و( 1)2ويقترح األمين التنفيذي العناصر اإلضافية التالية لمشروع المقرر استجابة للفقرات  .53

جمع مع بشأن إطار اإلبالغ المؤقت، واستعراض تنفيذ األهداف والتقرير الم 4/8من التوصية  5و 8أهداف لحشد الموارد والفقرتين 

 :10/3من المقرر ( ج)2مراعاة المذكرات المقدمة استجابة للفقرة 

 ؛ريو لمبادئمن االتفاقية ووفقا  80التزام األطراف بالوفاء بااللتزامات الواردة في أحكام المادة  من جديد إذ يؤكد

 ؛حشد الموارد جيةإلستراتيمتين  أساستحسين الفهم بتمويل التنوع البيولوجي بوضع خط  أهمية مواصلة يؤكد -1

الدولي لتمويل التنمية، وإعالن باريس بشأن فعالية المعونة، وجدول  الذى توصل اليه المؤتمر بتوافق مونترى يحاط علما -8

 المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة؛ نتائج و ،تمويل التنميةأعمال أكرا، وإعالن الدوحة بشأن 

المتعلقة بالتمويل  النتائجل التنوع البيولوجي كجزء من تمويل التنمية المستدامة في سياق إلى تموي الحاجة يشدد على -3

بشأن إنشاء عملية حكومية دولية في إطار الجمعية العامة لألمم  855وخاصة الفقرة  80+للتنمية المستدامة، ريو مؤتمر األمم المتحدةل

 0.7بشأن الوفاء بجميع التزامات المساعدات اإلنمائية الرسمية لتحقيق هدف  852لفقرة االحتياجات من التمويل وغير ذلك واالمتحدة لتقييم 

 ؛8014في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام 

لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون لالتي تقدم تقاريرها )يدعو المؤسسات المالية والوكاالت اإلنمائية  -4

ومايرتبط به من خدمات النظم االيكولوجية في سياساتها الشاملة بحلول عام لميدان االقتصادي إلى إدراج التنوع البيولوجي والتنمية في ا

 ؛8014

باستعراض يحاط علما -5
3

إستراتيجية حشد الموارد لدعم تحقيق األهداف من  2و 2فضال عن الهدفين  7و 5و 8 األهداف 

 باء؛ 9/11من المقرر  5ويستند إلى المذكرات المقدمة وفقا للفقرة التنفيذي  الثالثة لالتفاقية، الذي أعده األمين

                                                      
3
 . UNEP/CBD/WG-RI/4/6الوثيقة   



UNEP/CBD/COP/11/14/Rev.1 

Page 12 

 

/… 

باستعراض تنفيذ االتفاقية أن يعد، بدعم من االجتماع الخامس للفريق المفتوح العضوية المخصص المعني  يطلب من -2

االتفاقية لحشد الموارد بحلول االجتماع الثاني من إستراتيجية  2و 2فضال عن الهدفين  4و 3و 1األمين التنفيذي، استعراض تنفيذ األهداف 

 باء؛ 9/11عشر لمؤتمر األطراف وفقا للمقرر 

 ؛المعنية على تقديم وجهات نظر ومعلومات وخبرات عن تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد األطراف والمنظمات يشجع -7

والذي يبرز  10/3من المقرر ( ج)2رة المجمع الذي يستند إلى المذكرات المقدمة استجابة للفق بالتقرير يحاط علما -2

وضعت منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، والمقترحات الخاصة بنظر مختلف أشكال األنشطة المتعلقة باآلليات المالية المبتكرة التي 

المحتملة وتعزيز  بادالتالمالوطنية السائدة لكي يمكن تجنب الحماية البيئية واالجتماعية بحسب اآلليات المختارة فضال عن الظروف 

 التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية والنواتج االجتماعية؛

التنوع البيولوجي بأنه طبقا لتقديرات المصروفات الحالية للتنوع البيولوجي، قدرت المصروفات العالمية على  يحاط علما -9

 نويا؛ت من الدوالرات األمريكية سبما اليقل عن عدة عشرات من المليارا

كذلك بأنه استنادا إلى عمليات تقدير االحتياجات األولية، قد يحتاج التنفيذ العالمي للخطة اإلستراتيجية للتنوع  يحاط علما -10

 البيولوجي إلى استثمارات تقدر بحدود مئات المليارات من الدوالرات األمريكية؛

متعلقة بكل من مصروفات التنوع البيولوجي الحالية توفير المزيد من المعلومات لتنقيح التقديرات ال يتعين يدرك أنه -11

 ؛بصورة جادة في االعتبار 8080-8011وتقدير االحتياجات كما يدرك أنه يتعين أخذ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

زيادة كبيرة في على إحداث  ا للقيود التي تتعرض لها المعلومات المتاحة حاليا بشأن تمويل التنوع البيولوجي، يوافقنظر -18

 :4تمويل التنوع البيولوجي من جميع المصادر لتنفيذ إستراتيجية حشد الموارد استنادا إلى األهداف التالية في ضوء المعلومات المحسنة

إعماال [, 8080إلى  8018من  في المائة زيادة سنوية مركبة في التدفقات المالية الدولية للبلدان النامية ]10[ (أ )

أن  الىأو إعالن باريس ومع األخذ في االعتبار بصورة خاصة الحاجة " لمستقبل الذي ننشدها" 80+يجة ريونتل

 ؛]اإلنمائية الرسمية موجهة نحو الطلبتصبح المساعدات 

من األطراف أبلغت عن مصروفات التنوع البيولوجي المحلية فضال عن االحتياجات من التمويل في المائة  ]75[ (ب )

 خط األساس في وضع األهداف؛بغية تحسين متانة  8014ولويات بحلول عام والثغرات واأل

بما في ذلك  8014أعد خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام  من األطراففي المائة  ]30[ما اليقل عن  (ج )

 ؛الثقافية واالجتماعية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته، األصيلةالقيم تقييم 

البلدان وضع خط أساس وهدف بشأن التمويل المحلي خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، ويحث  يوافق على -13

 المتقدمة على دعم التقييم الذي تجريه البلدان النامية للتمويل المحلي المتاح للتنوع البيولوجي فضال عن االحتياجات من التمويل؛

 ناغويا في تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد؛ إدراج حشد الموارد ألغراض بروتوكوليوافق على  -14

على تقديم معلومات عن األهداف وخطوط األساس أعاله قبل االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح  يحث األطراف -15

 حسنة التوقيت لكي ينظرها الفريق العامل؛العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية بطريقة 

تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد في ضوء التقديرات المنقحة لكل من المصروفات الحالية للتنوع استعراض أهداف ل يقرر -12

الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص  وتقدير االحتياجات خالل االجتماع الثاني عشر، ويطلب من االجتماعالبيولوجي 

 ؛لهذا االستعراض اإلعدادالمعني باستعراض تنفيذ االتفاقية 

 :إلى األمين التنفيذييطلب  -17

                                                      
4
وبدال من ذلك قد ترغب األطراف في . نظرا لتنوع القضايا التي تتناولها إستراتيجية حشد الموارد، قد ترغب األطراف في وضع أهداف عديدة من مختلف األنواع  

ذلك قد ترغب األطراف في نظر وضع أهداف تتعلق وعالوة على (. هدف واحد له عدة مكونات لتوجيه اإلجراءات أو إضافة المزيد من الخصوصية)وضع هدف مركب 

 .على التنوع البيولوجىأو اإلنفاق المحلي /بالتدفقات الدولية للتنوع البيولوجي و
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من خالل إطار اإلبالغ األولي، وتقديم ذلك للنظر من جانب األطراف  طرافاأل تجميع ودمج البيانات المقدمة من (أ )

باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع خالل االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني 

 البيولوجي؛

لمقدمة من األطراف بشأن األهداف وخطوط األساس وتقديم ذلك للنظر من جانب األطراف تجميع ودمج البيانات ا (ب )

خالل االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية التنوع 

 ؛البيولوجي

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  جميع تحقيق لدىاالجتماعية واالقتصادية المتوقعة والبيئية  المنافعإعداد تقرير عن  (ج )

 ؛8080بحلول عام 

أعاله  22إعداد تجميع للمعلومات الخاصة باستعراض تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد على النحو الوارد في الفقرة  (د )

تنفيذ االتفاقية خالل اجتماعه للنظر من جانب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني باستعراض 

 الخامس؛

مساعدة لمواصلة تنظيم حلقات العمل اإلقليمية والخاصة بالخبراء حسب مقتضى الحال، ورهنا بتوافر الموارد،  (ه )

 .م الخبرات الوطنية وجمع المعلوماتفي حشد الموارد لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية من خالل تقاساألطراف 

----- 


