
                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي

     عشر    لث  ثا          االجتماع ال
      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4           ، المكسيك،       كانكون

    **                     من جدول األعمال المؤقت    11      البند 
 

  د المواردحش
معلومات للتحليل للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي و

  قدمتها األطراف على النحو الذيالمنهجية والتعاريف 
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة
من نفس المقرر، قرر  3األهداف لحشد الموارد، وفي الفقرة اعتمد مؤتمر األطراف ، 1الفقرة ، 12/3في المقرر  - 1

والنظر في ومدى مالءمتها،  ،، التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المذكورة أعالهالثالث عشر هفي اجتماعيستعرض، أن 
إجراءات مناسبة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، بما في ذلك الحاجة إلى 

 .اتها على االستيعابمع مراعاة قدروكل منها من الموارد،  احتياجات

 :وقرر مؤتمر األطراف أيضا سلسلة من األنشطة التشغيلية - 2

المعلومات بشأن تدفقات الموارد المالية الدولية تعزيز نظم لخيارات  أن يعدإلى األمين التنفيذي طلب   )1(
اإلبالغ إطار  دامفضال عن تدفقات الموارد المحلية، باستخالبلدان النامية، المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى 

  ؛)27، الفقرة 12/3المقرر ( المالي
بالنسبة لحفظ العمل الجماعي مساهمة  بشأن خبراتالراء واآلتبادل  تيسيرطلب أيضا إلى األمين التنفيذي   )2(

التنوع البيولوجي وحشد الموارد، بما في ذلك الخبرات والدروس المستفادة من تطبيق المنهجيات ذات 
للنظر فيها من أجل تحديث  ألولا اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية لل إلىذه المعلومات ، وإتاحة هالصلة

  ؛)31الفقرة ( المبادئ التوجيهية ذات الصلة قديموت
لتقرير لالمبادئ التوجيهية مشروع إطار اإلبالغ المالي في طلب أيضا إلى األمين التنفيذي أن يدمج   )3(

  ؛)26الفقرة ( المحرزإجراء تتبع طويل المدى للتقدم الوطني السادس، من أجل السماح ب
  

                                                           
 .2016تشرين الثاني /نوفمبر 15تلمة تم تنقيحها في ضوء أطر التقارير اإلبالغ المالي المستكملة المس  *
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القائمة لتشريعات والسياسات لاستعراض وتقييم في إجراء حسب االقتضاء،  ،لى النظرعاألطراف حث   )4(

تعزيز لتعميم التنوع البيولوجي و آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تحديد الفرص المتاحة تنظمالتي 
اإلبالغ عن التقدم المحرز ودعى األطراف أيضا إلى ). 17الفقرة ( وضماناتها التكميليةسياسات الحالية ال

  ).22الفقرة (من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  3للهدف  الرئيسيةفي تحقيق المعالم 
ألمين التنفيذي وأحالت وتناولت الهيئة الفرعية للتنفيذ بحث هذه المسائل على أساس المعلومات التي أعدها ا  - 2

ويرد مشروع المقرر في تجميع . بما في ذلك مشروع مقرر، لنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر 1/6توصيتها 
 .(UNEP/CBD/COP/13/2)مشاريع المقررات 

 العدد المحدود من أطر اإلبالغ المالي المنجزة، حثت الهيئة الفرعية للتنفيذ، مع مالحظة 1/6وفي التوصية  - 3
إلى إتاحة أي  مودعته األطراف التي لم تقم باإلبالغ حتى اآلن على أن تقوم بذلك باستخدام إطار اإلبالغ المالي،المستلمة، 

من نفس التوصية،  3لطلب المعرب عنه في الفقرة با عمالو .)2و 1الفقرتان (معلومات وتعاريف منهجية وطنية إضافية 
تحليال محدثا للتقارير المالية المستلمة، في ) أ: (طراف في اجتماعه الثالث عشرالمذكرة الحالية، لنظر مؤتمر األ عرضت

تحليال للمعلومات والتعاريف ) ب(، و)القسم ثانيا( 2016 تشرين الثاني/نوفمبر 15وء التقديمات الجديدة المستلمة حتى ض
ذات الصلة، وخيارات عن األخرى صادر مالالمنهجية على النحو الذي قدمته األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي و

لمقترحة طريقة االويقدم القسم رابعا استنتاجات و). القسم ثالثا(كيفية إحداث تقدم في العمل نحو إرشادات منهجية إشارية 
ويرد في وثيقة إعالمية تجميع للمعلومات . لمضي قدما، بما في ذلك عناصر لمشروع مقرر لنظر مؤتمر األطرافل

  .التعاريف على النحو الذي قدمته األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي والمصادر األخرى ذات الصلةالمنهجية و
  تحليل للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي  - ثانيا 

  مقدمة
المتعلق  التزامه بالزيادة العامة الشاملة لمجموع التمويلأعاد مؤتمر األطراف تأكيد ، 1الفقرة ، 12/3المقرر  في - 4

عتمد األهداف التالية امن مصادر متنوعة، و 2020- 2011بالتنوع البيولوجي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
على النحو  2020- 2011من أهداف أيشي في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20لحشد الموارد، في إطار الهدف 

 :التالي

إلى البلدان النامية، المقدمة بالتنوع البيولوجي  المتعلقةالموارد المالية الدولية تدفقات مجموع مضاعفة   )أ(
باستخدام متوسط التمويل  ،التحول االقتصاديبلدان  وكذلكالسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 

واالحتفاظ بهذا المستوى ، 2015عام  بحلول، كخط أساس 2010-2006 السنواتالمخصص للتنوع البيولوجي في السنوي 
بما في ذلك من خالل  ،التفاقيةلثالثة لهداف ااألمن االتفاقية، لإلسهام في تحقيق  20لمادة لوفقا  2020على األقل حتى عام 

 المتلقية؛في البلدان  التنميةاألولوية القطرية للتنوع البيولوجي ضمن خطط  إعطاء

في المائة، من األطراف التي أدرجت التنوع البيولوجي  75لكن على األقل في المائة، و 100السعي إلى   )ب(
 ووفرت بالتالي موارد مالية وطنية؛ 2015في أولوياتها الوطنية أو خططتها الوطنية للتنمية بحلول عام 

لية في المائة، من األطراف التي تم تزويدها بموارد ما 75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )ج(
كافية لإلبالغ عن النفقات المحلية للتنوع البيولوجي، فضال عن احتياجات التمويل، والفجوات واألولويات، بحلول عام 

 ، من أجل تحسين صالبة خط األساس؛2015

في المائة، من األطراف التي تم تزويدها بموارد مالية  75في المائة، ولكن على األقل  100السعي إلى   )د(
في المائة من هذه األطراف قامت بتقييم  30، وأن 2015ير خطط مالية وطنية للتنوع البيولوجي بحلول عام كافية لتحض

أو تقدير القيم المتأصلة، واإليكولوجية، والجينية، واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والترفيهية /و
  والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته؛
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للحد من الفجوة بين االحتياجات المحددة والموارد المتاحة  من جميع المصادر حشد موارد مالية محلية  )ه(
بحلول عام على المستوى المحلي، للتنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة باألطراف 

  ؛20، وفقا للمادة 2020
، أن األهداف المذكورة من االتفاقية 20إلى المادة ر مؤتمر األطراف، باإلشارة من نفس المقرر، قر 2وفي الفقرة  - 5

، حث األطراف 4، وفي الفقرة أعاله ينبغي النظر فيها بطريقة الدعم المتبادل) ه(إلى ) أ(في الفقرات الفرعية من 
ا الوطنية لحشد الموارد أو خطط استراتيجياتهإعداد بدعم من المنظمات الدولية واإلقليمية، على والحكومات األخرى، 

 .باستخدام األهداف لحشد الموارد المشار إليها أعاله كإطار مرن ،التمويل بما يتسق مع االحتياجات واألولويات المحددة

، لغرض استخدامه من جانب إطار اإلبالغ المالي المنقحمن المقرر، اعتمد مؤتمر األطراف  24وفي الفقرة  - 6
داف التمويل العالمي على النحو الذي اعتمده هات خط األساس واإلبالغ عن مساهمتها للوصول إلى أاألطراف لتقديم معلوم

 ،على اإلنترنتإطار اإلبالغ المالي المنقح من المقرر، أتيح  25وعمال بالفقرة ). المرفق الثاني بالمقرر(مؤتمر األطراف 
التحليل األولي لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، تم  وهو التاريخ النهائي لتحضير، 2016شباط /فبراير 15 وبحلول

 .في نسخ مطبوعةتقارير إضافية  3تقريرا على االنترنت، واستالم  26نشر 

وقد أبلغ األمين . 2016آب /أغسطس 31تم تمديد تاريخ تقديم إطار اإلبالغ المالي حتى ، 1/6وفي التوصية  - 7
 10، وأرسل تذكيرا في 2016أيار /مايو 27، المؤرخ 066- 2016خطار التنفيذي ذلك إلى األطراف من خالل اإل

: طرفا 57، نشر على االنترنت أطر اإلبالغ المالي المستكملة من 2016أيلول /سبتمبر 9وحتى . 2016آب /أغسطس
، اكوبا، تشيكي كولومبيا، كرواتيا،الصين، النمسا، بربادوس، بوتان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوروندي، كندا، شيلي، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدانمرك، مصر، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، االتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، 
لكسمبرغ، مدغشقر، مالوي، المكسيك، المغرب، ، اليابان، التفيا، لبنان، )اإلسالمية_ جمهورية (ألمانيا، الهند، إيران 
هولندا، نيوزيلندا، بنما، الفلبين، بولندا، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رواندا، صربيا، سلوفاكيا، موزامبيق، ميانمار، 

والمملكة المتحدة  ،، السويد، سويسرا، تونس، أوغنداازيلندسلوفينيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، إسبانيا، السودان، سو
ترنت تسعة إطر إبالغ مالي ، نشرت على االن2016تشرين الثاني /نوفمبر 15وحتى . لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

. وركينا فاسو، وكوت ديفوار، واليونان، وغينيا، وهنغاريا، وملديف، ونوي، والنرويج وبيروب: إضافية من األطراف التالية
التنمية في الميدان االقتصادي في منظمة التعاون و (DAC)طرفا من األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية  22ويشمل ذلك 

(OECD)ويمكن االطالع على جميع التقارير على الموقع. من غير األعضاء 44، و :
map?filter=resourceMobilisation-https://chm.cbd.int/search/reporting.  في من البلدان التالية وتم استالم تقارير

وبينما لم يتم نشر هذه التقارير على  .وسورينام، وفنزويالوميكرونيزيا، وكوستاريكا، وإكوادور،  1بوليفيا، :نسخ مطبوعة
 .التحليل أدناهفإن المعلومات المقدمة المتعلقة بإطار اإلبالغ المالي قد أدرجت في االنترنت في وقت تحضير المذكرة الحالية، 

، بالمقارنة إلى العدد المستلم لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، فما ثالثة أضعاف تقريباوبينما بلغ عدد التقارير  - 8
الكمية المقدمة في الجزء المتبقي من  هالمعلومات الكمية وشب زال محدودا نسبيا وينبغي أن يؤخذ ذلك في الحسبان عند تقدير

ير، بأن المعلومات المقدمة هي معلومات أولية وأن ذعالوة على ذلك، حذر عدة تقارير، أو استمرت في التحو. هذا القسم
 ".العمل الجاري"اإلبالغ يشكل 

في المائة من األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية، األطراف في  79ض النظر عن هذه المشاكل، أبلغ حوالي غوب - 9
وعالوة على ذلك، قدم ثلثا البلدان الشديدة . على األقل 2013، حتى عام )أ(1ن الهدف االتفاقية، عن بيانات، تشمل بشأ

ويمثل ذلك معدالت عالية من اإلبالغ، السيما بالنظر إلى أن البلدان المانحة . تقاريرها بالفعل) 17من بين  11(التنوع 
 .البلدان المبلغةتلك األكبر، األطراف في االتفاقية، هي من بين 

الهدف بمضاعفة  أطراف 6، حققت )أ(1ذات الصلة بالهدف  2015طرفا أبلغوا عن بيانات عام  12ين من بو - 10
نحو و) ب(1التقدم المحرز نحو الهدف أن ويبدو ). سابيانات خط األسمن بينها أطراف  8ولم تقدم (التدفقات الدولية 

                                                           
  .قدمت بوليفيا تقريرا أوليا عن النفقات المحلية يشمل تقييما لمساهمة العمل الجماعي  1

https://chm.cbd.int/search/reporting
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يبدو ) ج(1المحلية للتنوع البيولوجي حسب الهدف ، كما أن اإلبالغ عن النفقات كان مرضيا) د(1الهدف  قدير قيمعنصر ت

وخطة )) ج(1الهدف (غير أن اإلبالغ عن احتياجات التمويل، والفجوات، واألولويات . مرضيا، ولكن إلى درجة أقل
  .ويرد في القسم الفرعي القادم تحليل تفصيليا. يبدو أكثر تحديا ))د(1الهدف (طنية والتمويل ال

  ة الدوليةتدفقات الموارد المالي
معلومات ) من غير األعضاء فيها 6في لجنة المساعدة اإلنمائية و من األعضاء 22(طرفا  28قدم ما مجموعه  - 11

زرية الصغيرة عن قيمة الموارد التي قدموها لدعم التنوع البيولوجي في البلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الج
وقدم كل هذه األطراف معلومات عن التقدم المحرز في حشد تدفقات الموارد . قتصاديحول االتبلدان الالنامية، فضال عن 

أي معلومات عن ) بلغاريا وسلوفاكيا، في ضوء حالتهما المتغيرة(، بينما لم يقدم طرفان )2-1- 1السؤال (المالية الدولية 
مبلغة عن المساعدة اإلنمائية الرسمية المتعلقة من البلدان ال 27، أبلغ المقدمين ينوفي الجدول). 1-1- 1السؤال (خط األساس 

وسويسرا والمملكة المتحدة  ، وهنغاريا، والنرويج،واالتحاد األوروبي ،اأيضا تشيكي ت، بينما أبلغ(ODA) بالتنوع البيولوجي
في  وأبلغت الصين عن أموال مقدمة في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب (OOF)عن أموال رسمية أخرى مقدمة 

وهنغاريا،  ،رنسافوأبلغت . المتوقع في إطار اإلبالغ المالي لألموال الرسمية األخرى المقدمة على النحو العمود المخصص
قام القطاع الخاص بحشدها فضال عن المنظمات غير الحكومية ، وسويسرا عن أموال اخرى في العمود المخصص

 .والمؤسسات واألوساط األكاديمية

مع عدم تقديم معلومات  ،ا للتعاون اإلنمائيمير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية إلى برامجهوأشار بلدان من غ - 12
لدعم التنوع البيولوجي في البلدان النامية،  االحظت الهند أنه لم يكن من الممكن حساب كمية الموارد المقدمة تحديد: كمية

الرسمية  ، وتتوقع نتائجه(RENCID) للتعاون الدولي والتنميةوطني  جردبينما أفادت المكسيك أنها تمر بعملية لتطوير 
 .2017بحلول عام 

لم  2015، ألن بيانات عام 2014بيانات حتى عام ) 24(وفيما يتعلق بالمعلومات عن التقدم، قدم معظم البلدان  - 13
أطراف حتى عام  3لغ ، بينما أب2015طرفا آخر أبلغ بيانات عن عام  12غير أن . تكن متوافرة أو مؤكدة في الغالب

 .بحذر خاص 4و 2ولذلك، ينبغي تفسير العمود األخير في الجدولين . 2013

 المعلومات المنهجية عن التدفقات المالية الدولية: 1الجدول 
  28: عدد البلدان 

   19  :              متعددة األطراف  5 2  :       ثنائية  :                              المساعدة اإلنمائية الرسمية تشمل

     فقات       التـد  /                         المساعدة اإلنمائية الرسمية
  :             الرسمية األخرى

  9 1  :        مدفوعات  5  :   ات    تعهد

           التـدفقات   /                         المساعدة اإلنمائية الرسمية
   20  :       مباشرة     علق  تت  ال   7 2  :       مباشرة      تتعلق   :    تشمل               الرسمية األخرى

  3  :       مباشرة     علق    ال تت  2  :       مباشرة     علق  تت  :                   التدفقات األخرى تشمل

المنهجية المستخدمة لتحديد تدفقات 
 الموارد الرسمية

                                     للجنة المساعدة اإلنمائية فـي منظمـة              عالمات ريو
  8  :     أخرى  6 1  :                                     التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 
تالفات المنهجية المبينة من خوفي ضوء اال. عرضا عاما كليا للمعلومات المنهجية المقدمة 1ويقدم الجدول  - 14

لألموال الدولية  فيدم م رقم كليية، أو تقديالجدول، سيكون من المناسب إجراء مقارنات مباشرة وتفصيلية بين البلدان الفرد
) أ(1معلومات خط األساس المقدمة من بلد ما كالتزامه نحو تحقيق الهدف أخذ لكن مع و. التي تقدم بالفعل في سنوات محددة

ة، يبدو من ة بالتنوع البيولوجي إلى البلدان الناميقلع، وهو مضاعفة تدفقات الموارد المالية الدولية المت12/3من المقرر 
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في هذه النقطة الزمنية  بشكل جماعي استخدام البيانات لتحديد معدل كلي يشير إلى وضع األطراف ،الممكن، من حيث المبدأ
 ).أ(1في تحقيق الهدف 

 متوسطأي (أدناه، تم حساب مثل هذا المعدل بإضافة خطوط األساس الفردية كما قدمتها األطراف  2وفي الجدول  - 15
مة البيانات السنوية الكلية للفترة سوبق 2015،2-2011فضال عن البيانات للفترة ) حسب األطراف 2010- 2006بيانات 
وكما . إدراج األطراف التي قدمت بيانات لتلك السنة بعينهافقط وبالنسبة لكل سنة، تم . بخط األساس الكلي 2015- 2011

. افة على أنها رقم كلي مفيد لمجموع التدفقات المقدمةسبق القول، في ضوء االختالفات أعاله، ال ينبغي تفسير هذه اإلض
في الوقت المناسب إلعداد هذا  2015بالرغم من هذا الشاغل المنهجي، كانت األطراف في وضع لإلبالغ عن بيانات عام 

 .التقرير وحققت بشكل جماعي مساهماتها في هذا الهدف

 التدفقات الدولية: 2الجدول 
 2011 2012 2013 2014 2015 

 2.5 1.4 1.3 1.1 1.3             المعدل الكلي
 12 24 27 24 26 عدد األطراف المبلغة

 

ويقدم الجدول في المرفق المعدالت السنوية أعاله على المستوى القطري، مع خطوط األساس القطرية المبلغة  - 16
وأبلغ ما . جراء مقارنات تفصيليةام إلقهجية أعاله، ال ينبغي استخدام األرنومرة أخرى، نتيجة لالختالفات الم. بأرقام مطلقة

الصين، وكرواتيا،  :لمضاعفة التدفقات الدولية، وهي) أ(1الهدف ب ن الوفاءبشأ 2015بلدان عن بيانات عام  5مجموعه 
وتقترب . بينما أبلغ كل من بلغاريا وسلوفاكيا عن بيانات التقدم ولكن بدون خط أساس؛ والنرويج وفرنسا، وألمانيا، والتفيا

 إظهارإلى كثيرا ) مركزيا، باإلضافة إلى تلك التدفقات من الدول األعضاء(التدفقات المقدمة من االتحاد األوروبي أيضا 
والسويد والمملكة المتحدة  ،ولكسبمرغوهنغاريا،  ،اإلضافة إلى ذلك، أبلغ كل من إستونيابو. 2015المضاعفة بحلول عام 

 .2014عن المضاعفة بحلول عام 

، 12/3من المقرر ) أ(1الهدف ب الوفاءيبين بعض التفاؤل فيما يتعلق ب 2015ن المعدل المحسوب لعام وبينما يبدو أ - 17
عن بياناتها لعام بعد س ولكنها لم تبلغ ابيانات خط األس إذ أن عددا كبيرا من األطراف قدمما زالت هناك حاجة إلى الحذر 

وعالوة على ذلك، لم يقدم بعد عدة أعضاء من لجنة ) رفقانظر الجدول في الم(بحلول وقت إعداد هذه المذكرة  2015
 .المساعدة اإلنمائية أطر إبالغها المالي المستكملة

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتشجيع القطاع الخاص وكذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط  - 18
أية بلدا منها عن عدم اتخاذ  22أبلغ وطرفا ردودا،  52ة، قدم ديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجيااألك

 23 شاروأ. إلى اتخاذ تدابير شاملةوكذلك كوت ديفوار ير وأشارت هولندا بطرفا إلى اتخاذ بعض التدا 28تدابير بينما أشار 
. األعمال والتنوع البيولوجي قطاعطرفا إلى أمثلة محددة لمبادرات وأنشطة مهمة، بما في ذلك في سياق المبادرات الوطنية ل

فعلى سبيل المثال، أشارت هولندا إلى سجل مناطق الحفظ المحققة، الذي يهدف إلى حشد التمويل من القطاع الخاص لحفظ 
ز اإلنتاج واالستهالك األكثر كفاءة من خالل مبادرة التجارة لمستدام، وإلى الجهود المبذولة لحفالتنوع البيولوجي واستخدامه ا

األعمال والمنظمات االجتماعية، وإلى دعمها للشراكة  قطاعمن خالل االتفاقات المباشرة بين  وكذلك (IDH)ستدامة الم
إنشاء مؤسسة للتمويل إلى كوت ديفوار  أشارت، و(WAVES)الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجية  المعنية بحساب

 .لقطاع الخاصيتم إنشاء منبر مع اأنه المستدام للمناطق المحمية و

 القيمة أو تقدير/يات والخطط والتقييمات وإدراج التنوع البيولوجي في األولو

                                                           
باستخدام (حويل العمالت الوطنية إلى دوالرات الواليات المتحدة حسب الضرورة باستخدام متوسط أسعار الصرف السنوية تم ت   2

وكانت األرقام في صورة اسمية، على النحو المبلغ ). في صندوق النقد الدولي (WEO)ات من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي بيان
وأجري اختبار للتحويل إلى األرقام الحقيقية باستخدام مخفض التضخم في الناتج المحلي اإلجمالي من قاعدة بيانات آفاق . عنها

  .لذلك أثر صغير، بسبب التضخم العام المنخفض أو حتى البيئة االنكماشية في الماضي القريباالقتصاد العالمي؛ وكان 
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ية، التنمأجابت جميع األطراف المبلغة عما إذا كانت قد أدرجت التنوع البيولوجي في األولويات الوطنية أو خطط  - 19

أشارت إلى تحقيق بعض اإلدراج، بينما أشار  في المائة، 69طرفا، أو  50: بعض التقدم على األقلإحراز وأبلغت كلها عن 
ويبدو أن هذا يشير إلى أن التقدم المحرز كان مرضيا فيما يتعلق . في المائة، إلى تحقيق اإلدراج الشامل 31بلدا، أو  22

 .12/3من المقرر ) ب(1بالهدف 

دان إلى االستراتيجيات وخطط فبينما تشير بعض البل. من األطراف 63وتؤكد ذلك المعلومات اإلضافية التي قدمها  - 20
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، يبدو أن الروابط إلى الخطط القطاعية أو الخطط أو السياسات على المستوى العالي مثل 

بلدا،  22أو خطط النمو، وأطر كفاءة الموارد، أو حتى الدستور الوطني، التي أشار إليها ) المستدامة(الخطط الوطنية للتنمية 
تها الوطنية للتنمية المستدامة فمثال، أشارت كندا إلى استراتيجي. دو أنها تقدم مسارا رئيسيا للتعميم الفعال للتنوع البيولوجييب

تغطي الزراعة، ومصايد األسماك، والتعليم، (التي اعتمدتها مؤخرا، بينما أشارت بيرو أيضا إلى مختلف الخطط القطاعية 
والحظت كرواتيا صراحة التحسن الكبير في التعاون فيما بين القطاعات في ). بتكارات، والطاقةوالعلوم، والتكنولوجيا، واال

ة الماضية، في قطاعات مثل الحراجة، والزراعة وإدارة المياه، وخلصت إلى أن التعاون في مجال تعميم قليلالسنوات ال
حماية أو تدرج المسائل المتعلقة بمعينة ات بتنفيذ أنشطة تلتزم فيها القطاعفي الحاالت التي  وسعالتنوع البيولوجي يتحسن ويت

 .الطبيعة في خطط أعمالها

ها بالمعلومات المقدمة في التقارير الوطنية الخامسة، إذ توتعرض المعلومات المقدمة صورة أكثر تفاؤال، عند مقارن - 21
شير إلى أن هذا الهدف يسير على الطريق في المائة من التقارير على معلومات ت 10وفقا آلخر تقييم، احتوى أقل من  هأن

 .غير أنه في ضوء العدد المحدود الكبير من التقارير المستلمة، سيكون من المبكر جدا تأكيد هذا االتجاه ؛الصحيح للوفاء به

أو تقدير القيم المتأصلة، واإليكولوجية، والجينية، /قامت بتقييم ومن األطراف عما إذا كانت  71 ما مجموعه ورد - 22
وأشار طرف إلى . واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته

طرفا أنهم أجروا بعض  57أطراف إلى أنهم لم يبدأوا بعد، بينما أفاد  9أن مثل هذا التقييم لم يكن ضروريا، وأشار 
في المائة من  85وهكذا، أجرى . إلى إجراء تقييمات شاملة) والنرويج لندا واليابان وهولندافن(بلدان  أربعةالتقييمات وأشار 

أنها تشير الرغم من العدد المنخفض للتقييمات الشاملة، ب، في مجموعهاالبلدان المبلغة بعض التقييمات على األقل، وهي تبدو 
 .12/3الصلة من المقرر ذي ) د(1تعلق بعنصر الهدف يإلى التقدم المرضي المحرز فيما 

طرفا إلى التدريبات الواسعة  33ومن بين هذه األطراف، أشار . طرفا ذلك 53وعززت التعليقات اإلضافية المقدمة من 
للتقييم، التي استكملت أو الجارية، مثل التقييمات الوطنية للنظم اإليكولوجية، مثال في سياق المشروع األوروبي لترسيم 

، الذي يدعمه االتحاد األوروبي، والدراسات الوطنية بشأن اقتصاديات النظم (MAES)م اإليكولوجية وتقييم خدمات النظ
وأشارت بوركينا فاسو إلى دراسة عن مساهمة البيئة في االقتصاد . اإليكولوجية أو التنوع البيولوجي، أو مبادرات مشابهة

لجنة خبراء لتقييم ودراسة قيمة خدمات النظم إلى تعيين  الوطني لمبادرة البيئة والقضاء على الفقر، وأشارت النرويح
ويبدو أن هذا يشير إلى أن عدد التقييمات  .اإليكولوجية ووصف العواقب للمجتمع نتيجة لتدهور خدمات النظم اإليكولوجية

ت التقييم ، بما في ذلك دراساقوأشارت بلدان أخرى إلى دراسات صغيرة النطا. الشاملة يمكن أن يزيد في المستقبل
االقتصادي، فعلى سبيل المثال، أشارت تونس إلى الدراسات التي أجرتها عن القيمة المتأصلة للتنوع البيولوجي الزراعي 

من دراسات القيمة االقتصادية أجريت في البلد، عادة في سياق  20والحظت كوبا أن . ة االقتصادية لتدهور الغاباتتكلفوال
 .، ومع كون القدرات التقنية على المستوى الوطني عامال مقيدا حيوياتمويل خارجيبو اريعمشأحد ال

 اإلبالغ عن النفقات المحلية الجارية للتنوع البيولوجي

في المائة، عن دعمهم المالي السنوي المقدم إلى  90طرفا، أو أكثر من  67من األطراف المبلغة، أفاد  72من بين  - 23
تقريبا في المائة  30وبينما قد يبدو ذلك مرضيا أيضا، فهو يمثل مجرد . ولوجي في البلداألنشطة المحلية المتعلقة بالتنوع البي

 .لم يتم الوفاء به 12/3من المقرر ) ج(1من الهدف فإن هذا العنصر  ،على أساس تفسير صارممن جميع األطراف، ولذلك، 

ذلك يعكس  فتراض أنمع االو .المقدمة عدادعرضا عاما للموارد والفئات المدرجة في األ 3ويقدم الجدول  - 24
التي تغطي ها، هناك درجة ملحوظة في عدد البلدان الحصول عليالصعوبة المتزايدة في جمع البيانات ذات الصلة أو 
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وباإلضافة إلى . مباشرة بالتنوع البيولوجي علقالمستويات الدنيا من الحكومة، والمصادر غير الحكومية أو النفقات التي ال تت
إجراء مقارنات بين البلدان أو ة أخرى وهذه االختالفات تجعل من الصعب مر. البلدان أيضا عن سنوات مختلفةذلك، أبلغت 

ر جراء تحليل لالتجاه عن كيفية تطولتنوع البيولوجي، غير أن البيانات المقدمة تسمح بإلتقديم رقم كلي مفيد للنفقات المحلية 
حوالي نصف  أنأدناه هذا التحليل، مشيرا إلى  4ويلخص الجدول . الزمن على مرة بالتنوع البيولوجي علقالنفقات المت

قد أبلغ عن التقدم  )بعضها على األقل(البلدان غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية وأغلبية البلدان شديدة التنوع 
شديد التنوع عن انخفاض في نفقات بلد أي في المائة من البلدان النامية ولم يبلغ  14، وأقل من المحرز في حشد الموارد

 .التنوع البيولوجي

 
 عدد البلدان                              مصادر النفقات المحلية وفئاتها  :  3       الجدول 

ة مباشرة علقالنفقات المت األعداد المقدمة تشمل
 بالتنوع البيولوجي

ة النفقات غير المتعلق
 مباشرة بالتنوع البيولوجي

 39 65 المركزية –الميزانيات الحكومية 
 17 27 المقاطعة/الوالية –انيات الحكومية الميز

 15 24 البلدية/المحلية –الميزانيات الحكومية 
 15 21 خارج الميزانية

 11 16 السوق/الخاصة
 18 29 )منظمات غير حكومية، مؤسسات، أوساط أكاديمية(أخرى 

 4 7 العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
  

 المجموع ال ينطبق حيادي خفض زيادة ت في النفقات المحليةاالتجاها: 4الجدول 
 22 1 8 7 6 األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية

 50 4 17 7 22 غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية
 11 0 3 0 8 البلدان شديدة التنوع

 

 تقييم دور العمل الجماعي

بتقييم دور العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب الشعوب  واطرفا معلومات عما إذا قام 61 ما مجموعه قدم - 25
 18 ما مجموعه وأشار. والنهج غير السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية ،األصلية والمجتمعات المحلية

ولم يشير . تقييماتبإجراء بعض ال ت ستة بلدانبعد وأفادطرفا  37بدأ يبينما لم  اضروريلم يكن أن هذا التقييم إلى طرفا 
 .أي بلد إلى إجراء تقييمات شاملة

معلومات إضافية عن هذا ) بوليفيا، وكندا، وكوستاريكا، وبيرو وجنوب أفريقيا(خمسة بلدان  وقدم ما مجموعه - 26
العمل  دورلتقييم  بإجراءفي تقريرها األولي، بوليفيا  قامت) أ: (بما في ذلك بيانات نقدية أو غيرها من البيانات 3الجانب،

في السنة بين السنوات  الواليات المتحدة اتدوالرمن مليون  360بمبلغ ساوية له تقريبا مالجماعي إلى القيمة النقدية ال
ال من برامج أو مبادرات العمل امث 19أجرت كندا تقييما جزئيا لدور العمل الجماعي استنادا إلى   )ب(؛ 2015و 2006

ماليين  3كوستاريكا بتقديم أفادت ) ج(؛ 2014و 2006بين السنوات  ن دوالر كنديمليو 151الجماعي، تبلغ في المتوسط 
إلى  2011و 2007بين السنوات سنويا من المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية  من دوالرات الواليات المتحدة

بيرو بمساهمة صغار المزارعين أفادت ) د(تها في حفظ التنوع البيولوجي؛ صلية والمجتمعات المحلية لمساهمالشعوب األ
أشارت ) ه(؛ 2014في عام  من دوالرات الوالياتمليون  66في حفظ التنوع الجيني للبطاطا، تبلغ قيمته النقدية المساوية 

                                                           
ظت سويسرا أنه بينما ال يوجد أي شعوب أصلية ومجتمعات محلية في سويسرا على النحو المفهوم في االتفاقية، هناك عمل الح  3

مجتمع المدني، ولكن هذا العمل الجماعي ال يتم تتبعه في الوقت جماعي في شكل مساهمات عينية غير رسمية من الكثير من منظمات ال
  .الراهن
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 3,440,009جنوب أفريقيا إلى مساحة األراضي المحفوظة من مالك األراضي في القطاع الخاص والمجتمعي، التي تبلغ 

 .المحمية في جنوب أفريقياللمناطق في المائة من المساحة الكلية  30ب من هكتار أو ما يقر

 اإلبالغ عن احتياجات التمويل، والفجوات واألولويات

عامة إلى  باالستناد(من التمويل التقديرية السنوية  مإلى أن احتياجاته) في المائة 40(طرفا  29 ما مجموعه أبلغ - 27
قام بحساب فجوة التمويل  ممعظهمأن ، و)ظر أدناهان ؛المنقحة للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

جراءات ذات اإلفي المائة، إلى  30بلدا أيضا، أو حوالي  20 ما مجموعهوأشار. ة بخصم الموارد التقديرية المتوافرةتقديريال
واالتحاد األوروبي، والتفيا،  ،الصين، وإستونيا( أطراف أخرى 7وبينما لم يقدموا بيانات في الجدول، قدم . ولوية للتمويلاأل

، معلومات إضافية تشمل أعدادا مبينة مثال لمجموع االحتياجات من التمويل لمواقع )وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة
من أجل  المنقحة للتنوع البيولوجي الوطنية إلى استراتيجياتها وخطط عملها نوأشارت مدغشقر والسودا. 2000ناتورا 

في المائة من  60وباإلضافة إلى ذلك، ستصل نسبة الحصص إلى حوالي . تحديد اإلجراءات ذات األولوية للتمويل
حتى  12/3من المقرر ) ج(1في المائة من أولويات التمويل، مما يقل عن الهدف  33احتياجات التمويل والفجوات، وإلى 

 ).في المقام األول) ج(1يتم الوفاء بهذه العناصر من الهدف  في تفسير صارم، لمو( المبلغةبالنسبة لألطراف 

للتنوع البيولوجي كأساس  المنقحة وأشارت البلدان المبلغة بصفة خاصة إلى استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية - 28
جمهورية ت ومالوي، وتونس، وأورغندا بالتحديد إلى خططتها لحشد الموارد، وأفاد ،وفنلندا ،وأشارت بوروندي. لتقييمها

 مصادرموارد مرفق البيئة العالمية كالسابع للتجديد افي  4إلى تقييم االحتياجاتأيضا وجنوب السودان الديمقراطية الكونغو 
ومن بين تلك البلدان التي لم تبلغ عن احتياجاتها من التمويل، والفجوات واألولويات، وفي المقابل لما  .تكميلية للمعلومات

لم وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي ما زالت قيد االستعراض وبالتالي  هابلدان أن استراتيجيات 9ورد أعاله، الحظت 
وأشارت بوتان، وكوبا، والمكسيك، والهند، وسويسرا وبيرو إلى العمل الجاري، مثل المشاورات ". التكلفة" عمليةل تتاح بعد

حويل تمويل التنوع البيولوجي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو العمل الجاري للمبادرة بشأن ت اراتفيما بين الوز
(BIOFIN) .والحظت هولندا أن فجوات التمويل ال تنطبق وبالتالي لم يتم تقديرها في البلد. 

 خطط التمويل الوطنية

فقط ان ة بلدخمسوقدم . تمويلعلى األقل من خطة ال بعض العناصرفي المائة،  25طرفا، أو  18قدم ما مجموعه  - 29
المبلغة، في المائة من البلدان  7، أو أقل من )وجنوب أفريقيا، وتونس وغينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر،(

جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر أرقاما كلية عن مبلغ  وبينما قدمت. المعنيجدول في الة التمويل فيها خطملخصا ل
جنوب أفريقيا وتونس أيضا إلى مصادر التمويل الفردية، غينيا و، فقد أشارت هاحشدط لالموارد المحلية والدولية التي تخط

تها وقدمت تونس أيضا خط. سواء المحلية أو الدولية، التي تخطط الستخدامها في تقليل فجوة التمويل في السنوات القادمة
 نظمويل في الجدول المعني، بما في ذلك تمالالموارد الوطنية، التي أضيف منها عدد مختار من مصادر  الكاملة لحشد

 .التعويضات/ الضرائب اإليكولوجية والمدفوعات 

معلومات إضافية، على الرغم من ) الصين، وسويسرا، وسورينام، والمملكة المتحدة(وقدمت أربعة بلدان أخرى  - 30
كل من الصين  أعربد المالية، صعوبات في حشد الموارالوبينما أشارت سورينام إلى . أنها لم تقدم بيانات في الجدول

أشارت الصين والمملكة المتحدة إلى مصادر كما عامة،  مصادرمه من ظا بأن يأتي التمويل في معموسويسرا عن توقعه
ضرائب الموارد الطبيعية وآليات التعويضات في حالة الصين، والمساهمات من المنظمات غير الحكومية (تمويل أخرى 

وأكدت سويسرا أنه، على ). في حالة المملكة المتحدةوتعزيز الكفاءة لنظم اإليكولوجية مقابل اعات مدفوالوالقطاع الخاص، و
وسوف تحقق . الرغم من مختلف التحديات المنهجية، فهي ما زالت مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص لحشد موارد إضافية

في المائة،  31إلى  التمويل فيها خطة )عناصر(لى األطراف المجيبة عإضافة هذه المعلومات النوعية وصول نسبة حصة 
 .12/3من المقرر ) د(1وهو ما يقل كثيرا عن هذا العنصر من الهدف 

                                                           
  .UNEP/CBD/COP/13/12والمعلومات المقدمة في الوثيقة  http://www.cbd.int/financial/survey2016.shtmانظر   4

http://www.cbd.int/financial/survey2016.shtm
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واألوساط الحكومية والمؤسسات غير المتخذة لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات  تدابيروبالنسبة ل - 31
بلدان أشارت إلى عدم اتخاذ أي  10بلدا أجابتهم، ومنهم  64، قدم على تقديم دعم محلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية األكاديمية

بلدا  42وقدم ما مجموعه . شاملة تدابير، وأشار بلدان إلى اتخاذ تدابيرطرفا إلى اتخاذ بعض ال 52، بينما أشار تدابير
شارت كوستاريكا إلى وأ. وساط األكاديميةمع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات واأل ممعلومات إضافية عن اشتراكه

وأشار االتحاد األوروربي، وفنلندا . نفقات قطاع األعمال على البيئةل جراء استقصاءمع غرفة التجارة إل مؤخراتعاونها 
 نظام، بينما ذكرت الهند أيضا أو العمل الجاري فيها/و والهند، وبيرو إلى إنشاء مبادرات قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

بين القطاعين العام والخاص في  اتللشركات فوق حدود معينة، وأشارت مالوي إلى الشراك الدائنين منامي اإللز اإلبالغ
 .استعادة الموائل المتدهورة

لمعلومات المنهجية والتعاريف المقدمة، وخيارات حول لتحليل   -ثالثا 
  كيفية مواصلة التقدم في العمل نحو إرشادات منهجية إشارية

 مقدمة

أن يجمع ويحلل ، طلبت الهيئة الفرعية في اجتماعها األول، إلى األمين التنفيذي 1/6من التوصية ) ب(3 في الفقرة - 32
ومات والتعاريف المنهجية حسبما تقدمها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي والمصادر األخرى ذات الصلة، وأن المعل

توجيهية، بناء على  ةمنهجي إرشادات يحدد، استنادا إلى هذا التحليل، خيارات بشأن كيفية المضي قدما بالعمل نحو وضع
ويستجيب القسم الحالي لهذا . األطراف في اجتماعه الثالث عشر وذلك لنظر مؤتمر 5،استنتاجات حلقة عمل المكسيك

انعكاسها ووباإلضافة إلى التقديمات من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، تم أخذ المصادر التالية في الحسبان . الطلب
العمل الجاري في المصارف ) ب(ريو؛ بشأن عالمات في الميدان االقتصادي العمل الجاري في منظمة التعاون والتنمية ) أ: (أدناه

 .مبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اليوئنديبيفي والعمل المؤخر  )ج(اإلنمائية متعددة األطراف بشأن التدفقات المالية متعددة األطراف؛ 

 تدفقات الموارد المالية الدولية

ية في الميدان االقتصادي بصفة عامة إلى أشار األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنم - 33
انظر إسبانيا (وركز العديد من األطراف . هم للموارد المقدمةفي المنظمة كأساس لتقدير (CRS) الدائنين من اإلبالغ نظام

 كثيرةمبلغة نظام اإلبالغ من الدائنين، بينما ركزت أطراف  فيتحليالتهم على رموز قطاعية محددة ) والمملكة المتحدة
ونظرا للطبيعة النوعية . اتهاديرفي منهجية عالمات ريو كأساس لتق المستخدم إطار اإلبالغ الماليالقسم في  أخرى على

مباشرة بالتنوع  علقهجا مختلفة عن كيفية تجميع األرقام بشأن تدفقات الموارد التي تت ُن اعتمدت األطراف لعالمات ريو، 
كأساس لذلك، " مهم"و" أساسي"باستخدام العالمتين وذلك مباشرة بالتنوع البيولوجي،  علقالبيولوجي وتلك الموارد التي ال تت

 :فعلى سبيل المثال

 ؛في المائة 100بنسبة " ةمهمك"واألرقام المذكورة " األساسي"كال الرقمين تحسب عدة أطراف  •

في  40بنسبة " ةمهمك"محددة في المائة وتلك األرقام ال 100بنسبة " ةكأساسي"رقام المحددة تحسب أطراف أخرى األ •
 ؛المائة

في  100فقد حسبت فرنسا : ما زالت أطراف أخرى تطبق معامالت أو حصص مئوية، ولكن بطريقة متميزة أكثر •
في  80و 30و 5، يواستنادا إلى تقييمات محددة للمشروع وجدول إرشاد" ةكأساسي"المائة من األموال المخصصة 

                                                           
براء التقنيين بشأن تحديد وتجميع والوصول إلى االستثمارات المحلية والدولية المتعلقة بالتنوع للختم تنظيم حلقة عمل دولية   5

، من خالل مبادرة تمويل التنوع البيولوجي )يوئنديبي(البيولوجي وآثارها، بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
(BIOFIN) بدعم مالي مقدم من االتحاد األوروبي، 2015أيار /مايو 7إلى  5سيتي من ، واستضافتها حكومة المكسيك في مكسيكو ،

وقد أتيح تقرير حلقة العمل كوثيقة . وكذلك من خالل مبادرة تمويل التنوع البيولوجي في يوئنديبي، ومن حكومتي ألمانيا وسويسرا
  .(UNEP/CBD/SBI/1/INF/20)إعالمية إلى االجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ 
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في المائة،  50إلى  10تتراوح بين  "ةمهمال"وطبقت فنلندا الحصص لألموال ". ةمهمك"المائة من األموال المحددة 
 ؛في المائة 100و 50تتراوح بين " ساسيةأك"وبالنسبة لألموال المحددة 

جزئيا فقط  علقوبالنسبة للمشروعات التي تت". كأساسية"في المائة إلى المشروعات المحددة  100 اخصصت ألماني •
 .مباشرة بالتنوع البيولوجي علقالمكونات القطاعية فقط التي تتتلك ، تم حساب )1العالمة (بالتنوع البيولوجي 

األموال  أن تحسبو صلى المعامل أو الحصإ ستندبتعد عن استخدام نهج مشابه يتسلوفاكيا أن جمهورية وقررت  - 34
 .ة بالتنوع البيولوجيعلقنشطة المتأو األ اريعللمشفي المائة ولكنها تستند إلى معايير تحديد أكثر صرامة  100كنسبة 

عالمات ريو للتنوع البيولوجي  حوتنظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في الوقت الراهن في تنقي - 35
بهدف تحسين التوازن بين أهداف االتفاقية وأن تشمل األنشطة األوسع نطاقا لتعميم  6والتصحر واإلرشادات المرتبطة بها،

حة جدوال إشاريا متفق عليه من أجل تيسير قويمكن أن تتضمن اإلرشادات المن. يولوجي والنظم اإليكولوجيةالتنوع الب
 .وتجانس أفضل لتعيين مختلف العالمات من جانب فرادى األعضاء

نة المساعدة اإلنمائية عن التدفقات الدولية التي قدموها من خالل تحديد جوأبلغ العديد من غير األعضاء في ل - 36
باستكمال األرقام الناتجة بمساهمات العضوية في االتفاقات الدولية ذات الصلة، بالتنوع البيولوجي، و علقمحددة تت اريعمش

الدعم المقدم من الصين "فعلى سبيل المثال، شرحت الصين أن . فضال عن المساهمات الطوعية إلى مرفق البيئة العالمية
من دوالرات ماليين  10خصصة بمبلغ منحة م: الرئيسية الثالثة يشملقيق أهدافها مباشرة بتنفيذ االتفاقية وتح علقيتالذي 

من دوالرات الواليات مليون  8.85ألفريقيا من أجل حماية الحيوانات البرية األفريقية، ومساهمة بمقدار الواليات المتحدة 
) مة الكلية للصين في مرفق البيئة العالميةفي المائة من المساه 30تصل إلى حوالي (مرفق البيئة العالمية المتحدة إلى 

إلى الصندوق االستئماني ) 2015-2013خالل الفترة ( من دوالرات الواليات المتحدةمليون  1ومساهمة مخصصة قدرها 
 ."للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابع لليوئنديبي

، 2014ية أعدت في عام ساعدة األجنبن المبشأوبالنسبة لمصادر المعلومات، أشارت الصين إلى ورقة بيضاء  - 37
. أو وزارة البيئة/إلى قواعد بيانات، تصونها وزارة الشؤون الخارجية و اسلوفاكيجممهورية وكل من إستونيا  بينما أشار

يجري حاليا تطويره ومن المتوقع أن تكون له نتائج  (RENCID)وذكرت المكسيك أن جرد وطني للتعاون الدولي والتنمية 
 .2017حلول عام رسمية ب

وفيما يتعلق بالمساعدة المتعددة األطراف، أشار األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية وغير األعضاء فيها إلى  - 38
: ير الجزء للتنوع البيولوجيدمساهمتهم إلى مرفق البيئة العالمية، بينما قدم العديد من األطراف معلومات أكثر عن كيفية تق

حصة المجال البؤري للتنوع البيولوجي في التجديد الخامس لموارد مرفق البيئة العالمية،  ذكرت اليابان أنها تستخدم
في المائة  33باإلضافة إلى مساهماتها في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، بينما استخدمت المملكة المتحدة حصة تبلغ 

حتى إذا (المنظمات المتعددة األطراف  إلىهمات أساسية ولم تدرج سويسرا مسا. لبيان مساهمتها في مرفق البيئة العالمية
ويجري العمل حاليا في . بالتنوع البيولوجي يمكن تقديره علق، إال إذا كان الجزء المت)بالتنوع البيولوجي علقكان عملها يت

منهجية لتتبع  إلعدادلالستثمار مصرف األوروبي القيادة بفريق عامل مشترك للمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف، 
 7.التدفقات المالية المتعددة األطراف من أجل التنوع البيولوجي واإلبالغ عنها

، بما واإلبالغ عنها لية األخرىدوالتدفقات ال ديربتق موقدم العديد من األطراف معلومات إضافية عن كيفية قيامه - 39
). سويسرا(أو المنظمات غير الحكومية ) مركنالدا(ا في ذلك بالتنسيق مع المؤسسات األكاديمية المختارة وتلقي بيانات منه

مثل هذه  ديرالتدفقات من القطاع الخاص، الحظت فرنسا عدم وجود طريقة إحصائية موثوقة لتقفيما يتعلق بغير أنه 
 .ج قليلة جدامثل هذه التدفقات تم تنفيذها ولكن مع نتائ ديرالتدفقات، بينما الحظت سويسرا أن الجهود التعاونية المبذولة لتق

 النفقات المحلية للتنوع البيولوجي

                                                           
  .8مشروع المقرر، الفقرة درة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ، الصا 1/6انظر التوصية   6
  .9مشروع المقرر، الفقرة درة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ، الصا 1/6انظر التوصية   7
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طرفا إلى تحليل لوثائق الميزانية الوطنية، بما في ذلك على األقل ميزانيات السلطات  27أشار ما مجموعه  - 40
المسؤولة مباشرة عن المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ولكن في حاالت عديدة أيضا منظمات أو برامج مختارة، وبنود 

وذكرت تقديمات عديدة صراحة النسبة المحددة للحصص . يزانية المرتبطة، مع مساهمات غير مباشرة للتنوع البيولوجيالم
في المائة، بينما استخدم  40قام االتحاد األوروبي وبولندا بحساب هذه بنسبة : المطبقة لحساب المساهمات غير المباشرة

 20و 10حصص؛ فعلى سبيل المثال، استخدمت بيرو مئوية للنسب اللل قةدأسلوبا أكثر ) الهند، وبيرو وسويسرا(آخرون 
 .وأشار االتحاد األوروبي وبيرو إلى منهجية عالمات ريو في هذا الصدد. في المائة 30و

اإلحصاءات الوطنية المستندة إلى استخدام أشارت إلى طرفا  11عددها ولكن مجموعة أصغر من أطراف كثيرة  - 41
، مشيرة إلى التصنيفات المتفق عليها دوليا مثل تصنيف أنشطة الحماية البيئية (EPEA) مة البيئيةحسابات النفقات العا

(CEPA)  أو تصنيف وظائف الحكومة(COFOG) حماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية "، وخاصة الفئة الفرعية
 علقأيضا النفقات التي تت يغطت اإلى أنه) قديماتسبعة ت(هؤالء، أشارت تقديمات عديدة بين ومن . الواردة فيها" األرضية

ف أنشطة الحماية أشار إلى النظر في فئات تصني) افنلند(على نحو غير مباشر بالتنوع البيولوجي، ولكن تقديم واحد فقط 
إلى  اأشارت تشيكيو). ماية المياه، وغيرها من الحماية البيئيةحو نفايات المياهإدارة النفايات، وإدارة (غرض البيئية لهذا ال
اية المياه الجوفية والمياه السطحية واالستصالح مالمياه، وإدارة النفايات، والتربة، وح نفاياتإدارة ( جدا قائمة مشابهة

وأشارت جمهورية الكونغو . ولكنها الحظت أن النفقات المرتبطة بذلك لم تكن مدرجة في التقرير) والمعالجة وغيرها
 .2013-2011فقط للفترة قيود على بيانات تصنيف وظائف الحكومة، التي كانت متوافرة الديمقراطية إلى وجود 

 اريعأنها أجرت تقييما لمش) بلغاريا، وبورندي، وتونس(أطراف عدة وفيما يتعلق بالنفقات خارج الميزانية، شرحت  - 42
في المائة  30 مئوية قدرها ت بلغاريا حصةوطبق. تتعلق بالتنوع البيولوجيالتي  اريعالتعاون للتنمية من أجل تحديد تلك المش

في المائة  25ها مئوية قدرعلى نحو غير مباشر بالتنوع البيولوجي، بينما طبقت تونس حصة  علقالتي تت اريعلى تلك المشع
تنفيذ علقة بفي المائة على األنشطة المت 75إدارة الموارد الطبيعية و اريعالتنمية الزراعية المتكاملة أو مش اريعمشعلى 

أنهم استخدموا ) من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهند، ولبنان وميانمار(ة تقديمات أربع توذكر. اجةاستراتيجية الحر
ذات الصلة والنفقات  اريعبيانات نظام اإلبالغ من الدائنين في منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي لتحديد المش

في حالة " (ةمهمك"المحددة  اريعحصص المئوية لحساب المشاللبنان أيضا أنهما استخدما وند المرتبطة بها، مع شرح اله
؛ السياسة البيئية واإلدارة اإلدارية %25 كفي المائة؛ الزراعة والحراجة ومصايد األسما 10حماية الموارد المائية : الهند
التدريب /والتعليم البيئي؛ %10مكافحة الفيضانات /نم ؛ والوقاية%10؛ وحفظ المواقع %75وحماية المحيط الحيوي ؛ 30%
 ).%30؛ والبحوث البيئية 30%

بالنفقات التي نفذتها الشركات الخاصة فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط تعلق يوفيما  - 43
بعدم رات شاتي تتراوح بين اإلعلى المستوى الوطني، ال) اإلحصائية( عاألكاديمية، عكست التعليقات النطاق العريض للوقائ

إلى التغطية الواسعة للمصادر ) انظر التعليقات من النمسا والصين(عن تلك الفئات في الوقت الراهن إمكانية اإلبالغ 
 اانظر التعليقات من تشيكي(الخاصة في حسابات نفقات الحماية البيئية في عدد من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي 

السلطة اإلحصائية الوطنية  أجرتهمن خالل استقصاء والحظت فرنسا أن بعض البيانات من الشركات تم تجميعها  ).وفنلندا
) واليابان، ولبنان وسويسرارك، مكندا، وكرواتيا، والدان(وأبلغت أطراف أخرى . بطريقة منتظمةولكنه لم يتم اإلبالغ عنها 

المؤسسات ذات الصلة استنادا إلى التعاون المخصص؛ وفي حالة الدانمرك من إدراج التقارير من الشركات أو  اتمكنوأنهم 
. واليابان وسويسرا، اشتمل ذلك على بيانات موثوقة من المؤسسات واألوساط األكاديمية الفردية، وليس من القطاع الخاص

وأشارت . ل وكالة عامةفقط إذا كانت النشاط المعني قد نفذ من خالوالحظت بيرو أنها أدرجت بيانات القطاع الخاص 
يشمل التزاما باإلبالغ الشفاف من جانب المنظمات غير الحكومية، من شأنه أن  2014قانون اعتمد في عام كرواتيا إلى 

والحظت سويسرا نقص البيانات والتماسك بين مختلف مصادر البيانات المتعلقة بنفقات . يحسن توافر البيانات في المستقبل
 .الشركات الخاصة

والحظت فنلندا أن البيانات اإلحصائية . على تقييم نفقات الحكومات دون الوطنيةت قاتعليالعديد من التقديمات  قدمو - 44
أخذت في الحسبان (عن نفقات الحماية البيئية في القطاع الخاص تشمل مستويات دنيا من الحكومة بطريقة موحدة 
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 راءاتاليابان إلى تحليل لمثل هذه النفقات، يستند إلى االستقوأشارت ). التحويالت بين الحكومة المركزية والبلديات

وأشارت كندا إلى عدم اتساق البيانات مما يقيد اإلبالغ . يةلكفي البيانات ال ج، ولكنها شرحت أن نتائجه لم تدرةاإلحصائي
 .، مع نفس األثر على اإلبالغبين مستويات الحكومةليات واألخير للمسؤ وزيعدة التانها، وأشارت الدانمرك وهولندا إلى إعع

تمويل التنوع البيولوجي في اليوئنديبي إلى عملها الجاري في هذا السياق جريبية في مبادرة وأشارت ثالثة بلدان ت - 45
 ).شيلي، والمكسيك ورواندا(ت أنها تتوقع اإلبالغ المعزز بمجرد االنتهاء من إجراء األنشطة ذات الصلة حرشو

ففي السنتين الماضيتين، . نوع البيولوجي عن التقدم المحرز من جانب البلدان المشاركةوأفادت مبادرة تمويل الت - 46
 .بلدا تحليال لنفقات التنوع البيولوجي 11سياساتها بشأن تمويل التنوع البيولوجي وأجرى  لبلدا تحلي 14استكمل 

 تقييم دور العمل الجماعي

 :نهجية إضافية عن هذا الجانبمعلومات م) بوليفيا وكندا وبيرو(قدمت ثالثة بلدان  - 47

                                                                                                     قر بت بوليفيا مساهمة العمل الجماعي ضمن المناطق المحمية باستخدام عدد السكان األصليين والمجمتعات المحلية  •
وبالنسبة لمساهمات العمل الجماعي خارج المناطق المحمية، طبقت . لألجورالحد األدنى وفي المناطق المحمية 

باستخدام المساحة  8المنهجي لتقدير مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي،بوليفيا اإلطار المفاهيمي و
التي يسكنها السكان األصليين والمجتمعات المحلية خارج المناطق المحمية واإلنفاق الرسمي حسب الهكتار على 

 ؛إدارة المناطق المحمية

مجموعات السكان األصليين،  مثل(أو أكثر كان يه شرعاستخدمت كندا المبلغ اإلجمالي للتمويل الذي جم •
، والذي يشمل برامج الحكومة الفيدرالية التي تهدف إلى تحقيق )والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات األكاديمية

المضاهاة لألموال المجمعة التي تم استثمارها، حتى يكون لكل دوالر يقدمه البرنامج دوالرا على األقل من التمويل 
مثل العمل الطوعي، والمنتجات أو (عينية ن خالل موارد مالية أو ن جانب متلقي المشروع مالمشترك م

واستخدمت كندا مؤشرات مالية إذ أن هذه المعلومات كانت أكثر المعلومات توافرا بالفعل ويمكن ). الخدمات
مالية شكل تحديا من حيث والحظ التقديم أن تحديد كمية المؤشرات غير ال. من األمثلة د كبيرمقارنتها عبر عد

 ؛طريقة المقارنة إذ أن المبادرات أو البرامج المختلفة كانت تستخدم مقاييس مختلقة لنواتج التنوع البيولوجي

صغار المالك ممن لديهم على اشتمل تقييم بيرو لمساهمة صغار المزارعين في حفظ التنوع الجيني للبطاطا  •
وتضمنت المساهمات . 2013يانات من التعداد الزراعي الوطني لعام هكتارا واحدا أو أقل، استنادا إلى الب

 .المشمولة نقل المعارف، وتبادل البذور، والتخزين

 التمويلخطة ت والفجوات واألولويات، وإعداد تياجاحالتمويل واال رتقدي

منهجية الفلبين إلى وأشارت كوستاريكا و. منها ذي طبيعة منهجية خالصة قليلمن بين التعليقات المقدمة، كان ال - 48
التمويل، والفجوات، وأشارت فنلندا إلى من  هماهما الحتياجاتبيولوجي في اليوئنديبي كأساس لتقديرتمويل التنوع المبادرة 

بصفة خاصة باستقراءات الموارد المتاحة في المستقبل والقيود الفنية  علقات التمويل، تتوفج ديرمنهجية كثيرة في تق تايتحد
لبوسنة والهرسك، واالتحاد النمسا، وا(وأشار عدد قليل من البلدان التي لم تقدم معلومات في الجدول . لتكاليففي تقدير ا

توافر البيانات، وحتى البلدان التي قدمت معلومات حذرت أن البيانات كانت مؤقتة أو  عدمإلى صعوبات فنية و) بياألورو
ظر التعليقات التي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر، ان(مستوى الثقة فيها كان منخفضا في شكل مسودة و

كامل  ديرأن أربعة من بلدانها التجريبية قامت بتقبوأفادت مبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اليوئنديبي ). وجنوب أفريقيا
مويل التنوع البيولوجي، ومن بين الخطط الوطنية لتبصياغة حاليا  تقومبلدا  14وطنية من التمويل، وأن الالحتياجاتها 

 .حال للتمويل 20هؤالء، بدأت البلدان األكثر تقدما في العمل على أكثر من 

، الذي سيتم إطالقه في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، 2016ودليل مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لعام  - 49
الحلول المالية مالءمة من طائفة عريضة من الخيارات،  استكشاف أكثر منمن الخصائص لتمكين البلدان  اعدد يتضمن

                                                           
  .UNEP/CBD/COP/12/INF/7انظر   8
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إلعانات التي تؤثر على التنوع البيولوجي وموجز للبيانات عن القيمة االقتصادية للتنوع البيولوجي والنظم اتشمل جرد 
تمويل الفلعية ات االحتياجات من التمويل تحتوي على إرشادات لصياغة النتائج كأهداف الحتياجات الديروتق. اإليكولوجية

منع التكاليف ) ج(، توفير أفضل) ب(حشد الموارد، ) أ: (أربعة أنواع من النتائج المالية تمويلويغطي نطاق خطة ال. للبلدان
التنوع البيولوجي، على (اآلثار المحتملة  ديرويساعد نظام درجات جديد في تق. إعادة مواءمة الموارد الحالية) د(المستقبلية و

مكن تسجالت البيانات أن أدوات جديدة لتحليل ومن شأن . وجدوى كل حل مقترح) لية، واالجتماعية االقتصاديةالمااآلثار 
في  نظام المحاسبة البيئية واالقتصاديةوفقا لفئات احتياجات التمويل تقدير من تصنيف جميع البيانات من تحليل النفقات و

 .األمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة

في الوقت الراهن على تصميم مرحلة ثانية من التنفيذ بهدف مواصلة  تعملتمويل التنوع البيولوجي ة ومبادر - 50
على من التوقيع إضافية  بلداناوستمكن المرحلة الثانية . البلد والحلول الموجودةفي تعلم التطوير المنهجية استنادا إلى 

 .تمويل فيهاال ى تنفيذ خططض البلدان علالعمل أيضا مع بع وفي نفس الوقتالمبادرة، 

من البلدان من سع أولعدد  التنوع البيولوجي مفتوحالحصول على الدعم التقني باستخدام مفهوم مبادرة تمويل و - 51
في اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تم تفعيلها منذ تمويل التنوع البيولوجي مبادرة خالل ما يعرف بالوحدات اإلقليمية ل

الدعم للبلدان التي لم تشترك في البرنامج الرئيسي متخصصين يقدم ثالثة مستشارين إقليميين وس. 2016منتصف عام 
من البعثات إلى لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي، من خالل حلقات دراسية شبكية، ووحدات التعلم اإللكتروني وعدد محدود 

في البلد، ودعم تمويل التنوع البيولوجي مبادرة  البلدان بمنهجية تعريفحسب الطلب، و وسيعمل المستشارون. البلدان
مبادرات البلدان لتحليل السياسات، واستعراض نفقات التنوع البيولوجي، وتكاليف األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي 

بربط البلدان المهتمة أيضا  قومونوسي. دون الوطني وأالوطني  ىللتنوع البيولوجي على المستو تمويلوتطوير خطط 
 .بالشبكة العالمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي

  االستنتاجات والطريقة المقترحة للمضي قدما  - رابعا 
 12/3أهداف المقرر تحقيق التقدم المحرز نحو 

في  2015األطراف التي كانت في وضع يسمح لها باإلبالغ عن بيانات عام : 12/3من المقرر ) أ(1الهدف  - 52
غير أن عددا كبيرا من األطراف التي . التقرير حققت على نحو جماعي مساهماتها في هذا الهدف الموعد المحدد إلعداد هذا

 .استنتاجات مؤكدةب الخروجال يمكن  لذلك، و2015تها لعام اقدمت بيانات خط األساس لم تبلغ بعد عن بيان

ذر المعرب عنه في النسخة فإن التفاؤل الحعلى الرغم من التحفظات المنهجية،  :12/3من المقرر ) ب(1الهدف  - 53
السابقة للمذكرة الحالية، التي أعدت لالجتماع األول للهيئة الفرعية للتنفيذ، يتم تأكيده عن طريق التحليل الحالي والعينة 

بعد، يبدو أن األطراف على المسار الصحيح  يمالأطراف كثيرة أطر إبالغها ال وبينما لم تقدم. األكبر التي استند إليها
 .لتحقيق هذا الهدف موماع

غير أنه بين األطراف . 2015بتفسير صارم، لم يتم الوفاء بالهدف بحلول عام  :12/3من المقرر ) ج(1الهدف  - 54
يقة أن حقنظرا لة بالتنوع البيولوجي كان مرضيا، وأيضا علقالمبلغة، يبدو أن التقدم المحرز في اإلبالغ عن النفقات المت

غير أن . لإلبالغ عن نفقات التنوع البيولوجي المحلية معدم توافر موارد مالية كافية لديهإلى  نصف البلدان المبلغة أشار
طرفا إلى وجود موارد  22، ووفقا لذلك، أشار تياجات التمويل، والفجوات واألولويات يبدو أنه أكثر صعوبةحاإلبالغ عن ا

 .طرفا إلى عدم توافر الموارد المالية الكافية 33بينما أشار  مالية كافية لإلبالغ عن احتياجات التمويل، والفجوات، واألولويات،

فيما يتعلق بعنصر تقدير القيم،  مومايبدو أن األطراف على المسار الصحيح ع :12/3من المقرر ) د(1الهدف  - 55
إلى أن  مجيبا 18، أشار وفي المقابل. خططها الوطنية للتمويل واإلبالغ عنهاولكن يبدو أنها تواجه صعوبات في إعداد 

مجيبا إلى عدم توافر الموارد  43أشار بينما لديهم موارد مالية كافية لتحضير خطط التمويل الوطنية للتنوع البيولوجي، 
 .المالية كافية

ولذلك سيتم تقييم التقدم المحرز في  2015ال يوجد لهذا الهدف خطا زمنيا لعام  :12/3من المقرر ) ه(1الهدف  - 56
ما إذا كانت فجوة  ديرغير أنه من أجل تق. بالغ الثانية، بالتزامن مع التقارير الوطنية السادسةهذا الهدف خالل دورة اإل
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واإلبالغ عنها في المقام  التحديدالتمويل قد تم خفضها عن طريق حشد الموارد المالية المحلية، تحتاج فجوة التمويل هذه إلى 

وطنية التي ، وعن تحضير خطط التمويل الات التمويل واإلبالغ عنهفجواتحديد لتقدم المحدود المحرز في سيكون لاألول، و
 .أثر أيضا على تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف سيكون له

حتى اآلن يبدو ) د(1وخاصة في الهدف ) ج(1مرضي في الهدف التقدم غير ال فإنوبناء على التفسيرات المقدمة،  - 57
ليها هذا العمل، مثل مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل سيستند إالعمليات التي تعلق بشكل متكرر بالتأخيرات في أنه م

وقدم عدد . الوطنية للتنوع البيولوجي أو تحضير خطط التمويل بدعم من مبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اليوئنديبي
تمويل ، بينما تزايد عدد البلدان في مبادرة إلبالغ الوطنيل هاالتنوع البيولوجي أطرمحدود فقط من البلدان في مبادرة تمويل 

 :تقدم أكبر في المستقبلإحراز وينطوي ذلك على توقع . بلدا 30إلى التنوع البيولوجي 

عملية مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يتم االنتهاء من إعدادها في عدد متزايد من  •
 البلدان؛

للتنوع البيولوجي التي استلمتها أمانة المنقحة ض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في نفس الوقت، تحتوي بع •
خطط التمويل الوطنية أو استراتيجيات وطنية لحشد الموارد التي لم تدرج بعد في ) عناصر(االتفاقية بالفعل، على 

 9اإلبالغ المالي؛

تمويل التنوع البيولوجي في إعداد خططها الوطنية  في مبادرةاألعضاء يمكن توقع المزيد من التقدم في البلدان  •
 في إطار اإلبالغ المالي؛بالتالي ريب ويمكن أن ينعكس ذلك قللتمويل في المستقبل ال

 10الدعم التقني المقدم من خالل الوحدات اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي، •
أثر إيجابي في إعداد الخطط الوطنية للتمويل في  أيضا في نهاية األمريتوقع أن يكون له حاليا،  إنشاؤهاي يتم تال

 .تمويل التنوع البيولوجي البلدان غير األعضاء في مبادرة

وتكثيف الجهود المبذولة لتحديد احتياجات  ةنقحالم وأهمية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي - 58
ت واألولويات، وإعداد خطة وطنية للتمويل من أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية واجالتمويل، والف

وكما ذكر في  11.بالفعل في مشروع المقرر المقدم من الهيئة الفرعية للتنفيذ اة، قد تم عكسهنقحللتنوع البيولوجي الم
وقد يرغب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث . الحالي يمكن استكمال مشروع المقرر في ضوء التحليل 1/6،12التوصية 

عشر أيضا في الترحيب بإنشاء الوحدات اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي كوسيلة 
ا للتمويل، والفجوات احتياجاته ديرفي تقتمويل التنوع البيولوجي لتقديم الدعم التقني إلى البلدان غير األعضاء في مبادرة 

لمشروع المقترحة ة التعديالت المناسبأدناه،  وترد .في إعداد خططها الوطنية للتمويل؛ وفي اإلبالغ الماليوواألولويات؛ 
 .مؤتمر األطراففيها نظر كي يالمقرر ل

 خيارات إلحداث تقدم في العمل المنهجي

مزيد من التقدم في العمل اليارات عديدة حول كيفية إحداث عن خأعاله أسفر التحليل الحالي الوارد في القسم ثالثا  - 59
وانعكست هذه بالفعل في مشروع المقرر المقدم من الهيئة الفرعية للتنفيذ . بشأن اإلرشادات المنهجية اإلشارية لإلبالغ المالي

 :المتعلق بما يلي بصفة خاصة

 13ة تمويل التنوع البيولوجي في اليوئنديبي؛تقديم الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك عن طريق مبادر •

ية قابلمن تمكين الالتشارك والنشر المستمر للمعلومات المنهجية والتعاريف المستخدمة، بهدف تحسين الشفافية و •
 14التكرار؛

                                                           
  .8و 7، الصفحتان UNEP/CBD/COP/13/8/Add.1انظر التحليل والمعلومات القطرية المقدمة في   9

  .اهدنأ 52انظر الفقرة   10
  .1/6من مشروع المقرر الوارد في التوصية  4انظر الديباجة والفقرة   11
  .1/6من مشروع المقرر الوارد في التوصية  2للفقرة  4انظر الحاشية   12
 .1/6من مشروع المقرر الوارد في التوصية  6فقرة الانظر   13
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 15العمل المنهجي الجاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف؛ •

تجريبية بشأن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ووضع إرشادات  اريعإنشاء مش •
 16منهجية لتحديد هذه المساهمة ورصدها وتقديرها؛

أوجه التآزر  تعزيز، أو حسب االقتضاء تعزيز، التعاون مع المكاتب اإلحصائية اإلقليمية أو الوطنية بهدف إقامة •
البيانات المالية واإلبالغ عنها، وتجنب االزدواجية في  المتعلقة بجمعلوطنية والدولية القائمة مع العمليات ا

 17.العمل

 تعديالت مقترحة على مشروع المقرر  - جيم 

في ضوء االستنتاجات المقدمة أعاله، قد يرغب مؤتمر األطراف في إدراج العناصر اإلضافية التالية في مشروع  - 60
 :على النحو الوارد في تجميع مشاريع المقررات 1/6يئة الفرعية للتنفيذ في التوصية المقرر الذي أعدته اله

) أ(1بالتقدم الكبير الذي أحرزته األطراف المبلغة في تحقيق الهدفين  يحيط علما مع التقدير  .مكررا 2
كولوجية، والجينية، ، واإليغ عن تقييمها أو تقديراتها للقيم المتأصلةبال، فضال عن اإل12/3من المقرر ) ب(1و

، عمال واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته
  ؛)د(1 بالهدف

بالتقدم الذي أحرزته األطراف المبلغة في اإلبالغ عن نفقاتها المحلية للتنوع  يحيط علما  .ثالثامكررا  2
  ؛12/3من المقرر ) ج(1بالهدف البيولوجي، عمال 

بالتقدم المحدود الذي أحرزته األطراف المبلغة في اإلبالغ عن احتياجاتها  يحيط علما مع القلق   .رابعامكررا  2
، وفي اإلبالغ عن خططتها الوطنية للتمويل، عمال )ج(1من التمويل، والفجوات، واألولويات، عمال بالهدف 

  ؛)د(1بالهدف 
سيؤثر سلبيا على تقييم التقدم ) د(1و) ج(1على أن التقدم المحدود في تحقيق الهدفين  يشدد  .خامسامكررا  2

  ؛)ه(1المحرز نحو تحقيق الهدف 
الهيئة  ر المالية المستلمة لكي تنظر فيهإلى األمين التنفيذي تحضير تحليل محدث للتقاري يطلب  .مكررا 5

  الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني؛
بإنشاء الوحدات اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي  رحبي  .مكررا 6

 ديرفي تق تمويل التنوع البيولوجي مبادرةغير األعضاء في المهتمة لتقديم الدعم التقني إلى البلدان  ةليكوس
البلدان النامية  ويدعوة للتمويل؛ في إعداد خططها الوطنيواحتياجاتها من التمويل، والفجوات، واألولويات؛ 

واألطراف ذات التحول االقتصادي إلى اإلشارة إلى اهتمامتها، حسب االقتضاء، إلى مبادرة تمويل األطراف 
 التنوع البيولوجي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

مشاريع المقررات ح لقنالمتجميع المارسات المتبعة، سيتم إدراج هذه التعديالت المقترحة في ملباعمال و - 61
(UNEP/CBD/COP/13/2/Rev.1) . ستظهر التعديالت  عليه بالفعل،ومن أجل التمييز بينها وبين النص المتفاوض

  .ةنقحالمقترحة باللون الرمادي في الوثيقة الم
  

                                                                                                                                                                                           
  ).ب(12و 11، الفقرتان نفسهالمرجع   14
  .8و 7، الفقرتان نفسهالمرجع   15
  .15و 14، الفقرتان نفسه المرجع  16
 .10، الفقرة نفسه المرجع  17
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  المرفق
  )مقسومة بخط األساسالمبلغ عنها التدفقات الدولية السنوية (المعدالت القطرية 

 2015 2014 2013 2012 2011 خط األساس لغةالبلدان المب
 -- 1.3 2.1 -- --  18,040 *النمسا

 -- -- -- -- -- -- بلغاريا
 -- -- 1.2 1.0 1.1 77,160 *كندا

 10.8 10.2 3.5 1.8 1.8 600 الصين
 6.3 4.5 3.8 2.3 1.9 11 كرواتيا

 -- 1.2 1.3 1.4 1.1 2,857 *اتشيكي
 -- 1.2 1.6 1.4 0.9 412,318 *الدانمرك

 -- 9.3 -- -- 4.2 19 إستونيا
 1.9 0.9 1.9 2.3 0.8 226,345 *االتحاد األوروبي

 1.3 1.0 1.2 1.5 1.9 19,945 *فنلندا
 2.3 1.9 2.1 1.5 1.1 144,392 *فرنسا
 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 266,815 *ألمانيا

 -- 0.1 0.1 0.2 0.0 3,839  اليونان
 -- 54.3 0.7 0.4 0.4 31  هنغاريا
 -- 0.9 0.1 0.4 1.2 1,239,208 *اليابان
 4.1 5.5 0.4 4.0 0.2 54 التفيا

 -- 4.7 3.6 3.7 1.6 3,348 *لكسمبرغ
 -- 0.6 0.7 0.8 0.6 143,445 *هولندا

 1.5 1.1 1.4 1.1 1.1 16,838 *نيوزيلندا
 3.5 1.6 1.1 0.8 1.0 117,863  *النرويج

 1.6 1.7 1.6 1.4 1.6 1,497 *بولندا
 -- -- 1.5 0.7 1.3 13,283 *جمهورية كوريا

 -- -- -- -- -- -- *سلوفاكيا
 -- -- 0.7 0.6 0.8 528 *سلوفينيا

 -- 0.8 0.5 0.1 0.5 69,409 *إسبانيا
 -- 2.0 1.9 -- -- 160,999 *السويد

 -- 1.5 1.5 1.2 1.0 49,331 *سويسرا
 -- 2.2 1.0 1.0 1.7 133,867 *الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 

  .بالغ المالي؛ والحسابات الخاصةأطر اإل: المصدر
صاد العالمي آفاق االقتوتستند تحويالت العملة إلى متوسط أسعار الصرف السنوية من قاعدة بيانات . ، والقيم الحالية، على النحو المبلغ عنهالواليات المتحدةمن دوالرات الخط األساس بآالف  :مالحظات
(WEO) .ولكن بدون بيانات خط أساس 2015بلغاريا وسلوفاكيا عن بيانات التقدم حتى عام  توأبلغ.  

  .أعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي*  


