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 حشد الموارد
المالي وخيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة من خالل إطار اإلبالغ المقدمة لمعلومات تحليل ا

 بالتنوع البيولوجي

 مذكرة مف األميف التنفيذي
 تحليل المعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي -أوال

 مقدمة -ألف
 عامػ زيػادة كبيػرة بتحريػ  ، 22/3مػف المرػرر  2فػي الفرػرة  ،التزامػه تأكيد ر األطراؼ في اجتماعه الثاني عشرمؤتم أعاد -2

مف مجمكع  متنكع  مػف  2020-2022بالتنكع البيكلكجي لتنفيذ الخط  االستراتيجي  لمتنكع البيكلكجي المتعم  في إجمالي التمكيل 
الخطػػ  االسػػتراتيجي  لمتنػػكع  الػػكاردة فػػيأيشػػي مػػف أ ػػداؼ  20الهػػدؼ  فػػي إطػػار، حشػػد المػػكاردمصػػادر، كاعتمػػد األ ػػداؼ التاليػػ  لال

  ، عمى النحك التالي:2020-2022ي البيكلكج

 كخاصػ لبمػداف الناميػ ، إلى ا المردم البيكلكجي  المتعمر  بالتنكعتدفرات المكارد المالي  الدكلي   مضاعف  مجمكع )أ(
كسط كباستخداـ مت 2025 عاـ بحمكؿنترالي اال ، فضال عف البمداف ذات االقتصادالجزري  الصغيرة النامي  أقل البمداف نمكا كالدكؿ

عمػػى  2020 عػػاـ حتػػى المسػػتك    ػػذا عمػػى كالحفػػا  أسػػاس،خػػط ك 2020-2006 لسػػنكاتفػػي ا البيكلػػكجي متنػػكعل السػػنكي  التمكيػػل
ذات اؼ الثالث  لالتفاقي ، بما في ذلػؾ مػف خػالؿ ترتيػو األكلكيػات األ د تحري  في ممسا م ل االتفاقي ، مف 20 لممادة كفرا ،األقل

 في خطط التنمي  في البمداف المتمري ؛ را لمظركؼ الرطري كفالتنكع البيكلكجي الصم  ب

التنػكع قػد أدرجػت ، منهػا فػي الماةػ  75كلكػف عمػى األقػل ، مػف األطػراؼ فػي الماةػ  200إلػى أف تكػكف السعي  )و(
محميػػ  مخصصػػات ماليػػ  قػػد حػػددت بالتػػالي  كأف تكػػكف ، 2025الكطنيػػ  بحمػػكؿ عػػاـ  هػػا امنماةيػػ أك خططالبيكلػػكجي فػػي أكلكياتهػػا 

 ؛كافي 

فػي  75كلكف عمى األقل ، مالي  كافي مكارد التي كفرت لها  مف األطراؼ في الماة  200إلى أف تككف السعي  )ج(
، 2025التمكيػل، بحمػكؿ عػاـ أكلكيػات كفجػكات ك ، فضال عف احتياجات المحمي التنكع البيكلكجي نفرات قد أبمغت عف ، منها الماة 
 ؛جل تحسيف متان  خط األساسمف أ
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فػي  75كلكف عمى األقل مكارد مالي  كافي ، التي كفرت لها  مف األطراؼ في الماة  200إلى أف تككف السعي  )د(
قػػد فػػي الماةػػ  مػػف  ػػذ  األطػػراؼ  30 تكػػكف  ، كأف2025ماليػػ  كطنيػػ  لمتنػػكع البيكلػػكجي بحمػػكؿ عػػاـ  اأعػػدت خططػػ قػػد، منهػػا الماةػػ 
يػ  كالجينيػ  كاالجتماعيػ  كاالقتصػادي  كالعمميػ  كالتعميميػ  كالثرافيػ  كالترفيهيػ  كالجماليػ  البيةاألصػمي  ك مرػيـ ل ترديراأك ك/ ترييماأجرت 

 لمتنكع البيكلكجي كمككناته؛

الفجػكة بػػيف االحتياجػات المحػػددة كالمػكارد المتاحػػ  عمػػى  لتضػػيي ماليػ  محميػػ  مػف جميػػا المصػادر  حشػد مػػكارد )ق(
فعػػاؿ بحمػػكؿ عػػاـ عمػػى نحػػك األطراؼ الخاصػػ  بػػ متنػػكع البيكلػػكجيعمػػل الكطنيػػ  لالسػػتراتيجيات كخطػػط الالمسػػتك  المحمػػي، لتنفيػػذ ا

 .20، كفرا لممادة 2020

األ ػداؼ  إلػىه ينبغػي النظػر قرر أنك مف االتفاقي ،  20إلى المادة  مؤتمر األطراؼأشار مف نفس المررر،  2في الفررة ك  -2
األطػػراؼ كالحككمػػات األخػػر ، بػػدعـ مػػف ، حػػث 4، كفػػي الفرػػرة بػػادؿبطريرػػ  الػػدعـ المت)أ( إلػػى )ق(   ت الفرعيػػاالػػكاردة فػػي الفرػػر 

اسػػػتراتيجياتها الكطنيػػػ  لحشػػػػد المػػػكارد أك خطػػػط التمكيػػػل بمػػػػا يتسػػػ  مػػػا االحتياجػػػػات إعػػػداد المنظمػػػات الدكليػػػ  كامقميميػػػ ، عمػػػػى 
 .ف حشد المكارد المشار إليها أعال  كإطار مر ذات الصم  بباستخداـ األ داؼ  ،كاألكلكيات المحددة

الثالػػث عشػػر الترػػدـ نحػػك تحريػػ  األ ػػداؼ  جتمػػاعاالفػػي  أف يسػػتعر ، قػػرر مػػؤتمر األطػػراؼ مرػػررمػػف ال 3فػػي الفرػػرة ك  -3
إجراءات مناسب ، استنادا إلى المعمكمات التي قدمتها األطراؼ مف خالؿ كالنظر في الحاج  إلى كمد  مالءمتها،  ،المذككرة أعال 

 .كل منها مف المكارد، ما مراعاة قدراتها عمى االستيعاو اجاتاحتيإطار امبالغ المالي، بما في ذلؾ 

األطػػػراؼ لتػػػكفير  مهسػػػتخدلت المػػػالي المػػػنرع، المعػػػد إطػػػار امبػػػالغ، اعتمػػػد مػػػؤتمر األطػػػراؼ مرػػػررمػػػف ال 24كفػػػي الفرػػػرة  -4
مػػؤتمر األطػػػراؼ  االمعمكمػػات األساسػػي  كامبػػػالغ عػػف مسػػا متها فػػػي تحريػػ  األ ػػػداؼ الماليػػ  العالميػػ  عمػػػى النحػػك الػػذي اعتمػػػد 

فػي مكعػد  امنترنػتعمى  المالي المنرع امبالغاألميف التنفيذي إطار يتعيف أف يتيع ، 25الفررة  كبمكجو(. مرررالب)المرف  الثاني 
عبػر ، باسػتخداـ نظػـ امبػالغ شػأففي  ذا ال، كدعيت األطراؼ كالحككمات األخر  إلى ترديـ تررير 2025 يكنيه/حزيراف 2أقصا  
 .2025 ديسمبر/كانكف األكؿ 32 بحمكؿما كاف ذلؾ ممكنا، ، حيثامنترنت

عمػى  المػاليامبالغ فر إطار ا، أكد األميف التنفيذي تك 2025 يكنيه/حزيراف 3 المؤرخ 067-2025 كمف خالؿ امخطار -5
الترػارير ف محػدكد مػالعػدد الكفػي ضػكء  2025.2 نكفمبر/تشريف الثػاني 23في  234-2025 ي تذكير ال خطاركُأرسل ام 1.امنترنت

 2026 /كػػػانكف الثػػػػانييناير 7 الصػػػػادر فػػػي 003-2026خطػػػار حػػػث ام، المشػػػار إليػػػه أعػػػػال قبػػػل المكعػػػد النهػػػػاةي  التػػػي كردت
ذا لػـ تكػف قػد فعمػت ذلػؾ عمى ا امبالغ المالياألطراؼ التي لـ تردـ بعد إطار  أف ، حتػى انفلرياـ بذلؾ في أقرو كقت ممكػف، كاذ

 .2026 فبراير/شباط 25ترديـ، كيفضل أف يككف قبل المتكقا لمتاريخ المحرز ك معمكمات عف التردـ ال تردـ

 مػػف األطػػراؼ التاليػػ : البكسػػن  كالهرسػػؾ ريػػراتر 26 امنترنػػتكنشػػر عمػػى كرد كػػاف قػػد ، 2026 فبراير/شػػباط 25 كبحمػػكؿ -6
ريتريػػاك  مصػػرك  نمرؾاالػػدك  جمهكريػػ  الككنغػػك الديمرراطيػػ ك  ي جمهكريػػ  التشػػيكالك  ككبػػاك  كركاتيػػاك  ككلكمبيػػاك  سػػتكنياك  اذ  ألمانيػػاك  فرنسػػاك  اذ
سػػػبانياك  سػػػمكفينياك  ركانػػػداك  جمهكريػػػ  ككريػػػاك  بكلنػػػداك  بنمػػػاك   كلنػػػداك  المكسػػػيؾك  مػػػالكي ك  رغكسػػػمبلك  التفيػػػاك  اليابػػػافك  الهنػػػدك  المممكػػػ  ك  اذ

بمدا مف األعضاء في لجن  المساعدة امنماةي  لمنظم   22 ذ  المجمكع  مف كتتألف يرلندا الشمالي . آالمتحدة لبريطانيا العظمى ك 
 المكقػا التػػالي: فػػيجميػا الترػارير  االطػالع عمػػىكيمكػف ضػػاء. مػػدا مػف  يػر األعب 24التعػاكف كالتنميػ  فػػي الميػداف االقتصػادي، ك

map?filter=resourceMobilisation-https://chm.cbd.int/search/reporting كبامضاف  إلى ذلؾ، كردت ثالث  ترارير في .
،  ػذ  الكثيرػ  كقػت إعػداد امنترنػتعمػى  تنشػر  ير لػـ تكػف قػدأف  ػذ  الترػار نسخ  كرقي  مف بيرك كسكريناـ كأكرك ػكاي، كفػي حػيف 

العػدد الرميػل مػف الترػارير كضػا فػي االعتبػار كيتعػيف فػي التحميػل أدنػا .  ُأدرجػتبإطار امبالغ المػالي لصم  اذات المعمكمات فإف 

                                                           
1 en.pdf-resourcemobilization-067-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf. 
2 en.pdf-rm-134-2015-https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf. 

https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation
https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisation
https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-067-resourcemobilization-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-134-rm-en.pdf
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مف عدة ترارير  المتبري مف  ذا الرسـ. كعالكة عمى ذلؾ، حذرت الكاردة في الجزءالمعمكمات الكمي  كشبه الكمي   ترييـالكاردة عند 
 ". جاريا"عمال امبالغ يشكلأكلي  ك ال تزاؿ معمكمات أف المعمكمات المردم  

 تحليلال -باء

  الدكلي  تدفرات المكارد المالي

 حجػػـ( معمكمػػات عػػف فيهػػاعضػػاء مػػف  يػػر األ 3ك لجنػػ  المسػػاعدة امنماةيػػ  فػػي عضػػكا 22) بمػػدا 25قػػدـ مػػا مجمكعػػه  -7
كع البيكلػكجي فػي البمػداف الناميػ ، كال سػيما أقػل البمػداف نمػكا كالػدكؿ الجزريػ  الصػغيرة الناميػ ، ككػذلؾ المكارد التي تردمها لدعـ التن

المكارد تدفرات ( كمعمكمات عف التردـ المحرز في حشد 2-2-2معمكمات أساسي  )السؤاؿ  كمنها، نترالياال قتصاداال اتذالبمداف 
المتعمرػ  ( ODA)جميػا البمػداف عػف المسػاعدة امنماةيػ  الرسػمي   أبمغػتالجػداكؿ المردمػ ،  فيك (. 2-2-2المالي  الدكلي  )السؤاؿ 

كلػـ المردمػ . ( OOF)األمكاؿ الرسػمي  األخػر   عفبالتنكع البيكلكجي، في حيف أبمغت الجمهكري  التشيكي  كالمممك  المتحدة أيضا 
حشػد مػف قبػل الرطػاع الخػا  ككػذلؾ المنظمػات الػذي يبػيف ال فػي العمػكد المخصػ ، يردـ أي بمد معمكمات عػف األمػكاؿ األخػر  

 فرنسا أدنا (. الذي أبدتهالتعمي   عمى الر ـ مف ذلؾ انظر ير الحككمي  كالمؤسسات كاألكساط األكاديمي  )

لجنػػػ  المسػػػاعدة  أشػػػار بمػػػداف مػػػف  يػػػر األعضػػػاء فػػػيالمنهجيػػػ ، بشػػػأف امضػػػافي  تعميرػػػات الأك مػػػف حيػػػث المالحظػػػات ك  -8
ممكػف مػف الأنػه لػـ يكػف إلػى الهنػد  إلى برامج التعاكف امنمػاةي فيهمػا عمػى الػر ـ مػف عػدـ ترػديـ معمكمػات كميػ : أشػارت ي امنماة

إعػداد جػرد  بصػدد اأنهػبالمكسػيؾ  أفػادتالبمػداف الناميػ ، فػي حػيف  إلىدعـ التنكع البيكلكجي ا لتحديدتردـ المكارد التي  تحديد حجـ
 .2027ك 2026 ينتاةج رسمي  بحمكؿ عام عنه يصدرالمتكقا أف مف لييف، ك كطني لمتعاكف كالتنمي  الدك 

مبحػكث المتعمرػػ  لالمؤسسػات األكاديميػ  المرػدـ مػف تمكيػل الأف إلػى فرنسػا  أشػارتخػر ، األ بػاألمكاؿكفيمػا يتعمػ  تحديػدا  -9
لـ  اأنهإلى فرنسا  أشارتالخاص ،  باألمكاؿفيما يتعم  ك . 2024 لعاـ بالتنكع البيكلكجي أدرج في أرقاـ المساعدة امنماةي  الرسمي 

 . ذا التمكيل تدف تحديد طرير  إحصاةي  مكثكق  لحساو  تستطا

ألف البيانػػات لعػػػاـ  نظػػرا، 2024-2022مفتػػرة ( بيانػػػات ل9معظػػـ البمػػداف ) قػػدمتكفيمػػا يتعمػػ  بالمعمكمػػات عػػف الترػػػدـ،  -20
عمميػػ  مسػػتمرة  امبػػالغنمرؾ إلػػى أف االػػد تاؿ، أشػػار عمػػى سػػبيل المثػػلػػـ تكػػف متػػكافرة أك مؤكػػدة فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف؛ ك  2025
فػػي بعػ  الحػػاالت. قػػد ال تكػكف متاحػػ  أك نهاةيػ   2024 عػاـ بيانػاتحتػػى ك نمرؾ. المسػػا مات الػد أك شػامال انهاةيػػ اترييمػت كليسػ

 .بعناي  خاص  4ك 2األعمدة األخيرة في الجدكليف كبالتالي ينبغي تفسير . 2023حتى عاـ  بياناتعف أربع  بمداف  كأبمغت

 معلومات منهجية عن التدفقات المالية الدولية -1الجدكؿ 
 15عدد البمداف:  

 المسػػػػػػػػػػاعدة امنماةيػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػمي 
 تشمل:

  ير محددة: صفر 13متعددة األطراؼ:  15الثناةي : 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة امنماةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 :األمكاؿ الرسمي  األخر  /الرسمي 

 2 ير محددة:  9الصرؼ:  4االلتزامات: 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة امنماةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 األمػػكاؿ الرسػػمي  األخػػر  /الرسػػمي 
 تشمل:

  ير محددة: صفر 10ذات صم   ير مباشرة:  15ذات صم  مباشرة: 

  ير محددة: صفر 1ذات صم   ير مباشرة:  1ذات صم  مباشرة:  التدفرات األخر  تشمل:
المنهجي  المستخدم  لتحديد 

 تدفرات المكارد الرسمي 
ن  المساعدة امنماةي  عالمات ريك لمج

منظمػػػ  التعػػػاكف كالتنميػػػ  فػػػي التابعػػػ  ل
 9: الميداف االقتصادي

 2 ير محددة:  4أخر : 
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 في الممحكظ في ضكء االختالفات المنهجي  ك المعمكمات المنهجي  المردم .  عفلمح  عام  مجمع   2الجدكؿ  كيعر  -22
الدكليػػ   مفيػػد لومػػكاؿ، أك تػػكفير رقػػـ كمػػي فػػراد  البمػػدافرة بػػيف مرارنػػات تفصػػيمي  مباشػػ إجػػراءالجػػدكؿ، فمػػف يكػػكف مػػف المناسػػو 
نحك تحري  الهػدؼ  الفرديالتزامه عف  البمدردمها يالمعمكمات األساسي  التي  ناأخذ ير أنه إذا المردم  بالفعل في سنكات محددة. 

إلػػػى البمػػػداف المردمػػػ  البيكلػػػكجي  بػػػالتنكع المتعمرػػػ المػػػكارد الماليػػػ  الدكليػػػ   كع تػػػدفراتمػػػمضػػػاعف  مج، أي 22/3المرػػػرر )أ( مػػػف  2
 في مجتمع األطراؼ  إلى أيف ترفشير يمجما  حاصليبدك مف الممكف، مف حيث المبدأ، استخداـ البيانات لتعريف  فإنهالنامي ، 

 )أ(. 2تحري  الهدؼ  مف حيثمف الزمف  الكقت ا ذ
 بيانػػاتمتكسػػط  أي) كمػػا قػػدمتها البمػػداففرديػػ  حاصػػل بجمػػا خطػػكط األسػػاس الالأدنػػا ، تػػـ حسػػاو  ػػذا  2فػػي الجػػدكؿ ك  -22

2024-2022البيانػات السػنكي  المجمعػ  لعػاـ  كبرسػم  2024-2022 لمفتػرةلكل بمد(، ككػذلؾ بيانػات  2006-2020
خػط  عمػى 3

فرات مجمػكع التػدمفيػد لكمػي كػرقـ امضػاف    ر  ػذيفسػت ينبغي الأعال ، ، في ضكء االختالفات أشير مف قبلكما ك األساس الكمي. 
 المردم .

ينبغػػي  ، كبالتػػاليعينػػ لافػػي تحيػػز ال بعػػ كعػالكة عمػػى ذلػػؾ، فػػي ضػػكء العػػدد المحػػدكد مػػف الترػػارير الػكاردة،  نػػاؾ حاليػػا  -23
فػي الماةػ   50 بنحػكمػانع )اليابػاف( يسػا ـ  فػإف أكبػر بمػدالحػالي،  لإلبػالغعمى سػبيل المثػاؿ، كفرػا ك . كفرا لذلؾ ذ  األرقاـ  تفسير

يتـ حساو  ػذا ،   الحال  ذ كلتكضيع. 3في الجدكؿ الكارد حاصل للذلؾ إلى ا ذا االتجا  كفرا ينترل األساس الجماعي ك  مف خط
 حذؼ بيانات  ذا البمد. بعد في السطر الثانيالحاصل 

 2014 2013 2012 2011 2الجدكؿ 
 1.3 0.9 0.9 1.3 الحاصل الكمي

الحاصل بدكف أكبر 
 جه  مانح 

1.4 1.5 1.7 1.6 

حكاصػل السػػنكي  يعػر  المرفػ  ال الػكارد فػيالجػدكؿ فػإف ، الحاصػلعمػى  ػذا  "أثػر الحالػ  األساسػي " تكضػيع كلمكاصػم  -24
ال ينبغػػي  ،مػػرة أخػػر  ك األرقػػاـ المطمرػػ . الرطريػػ  المبمػػه عنهػػا بنػػو خطػػكط األسػػاس اعمػػى المسػػتك  الرطػػري، إلػػى ج أعػػال  ةالػػكارد

 أعال .المشار إليها االختالفات المنهجي   سبوباألرقاـ مجراء مرارنات تفصيمي   استخداـ
كفيما يتعم  بالتدابير المتخذة لتشجيا الرطاع الخا  ككذلؾ المنظمات  ير الحككمي  كالمؤسسػات كاألكسػاط األكاديميػ   -25

إجػراءات فػي حػيف أي  بعػدـ اتخػاذثمانيػ  بمػداف  أفػادت فيػه، بمػدا ردا 20تكفير الدعـ الدكلي لتنفيذ الخطػ  االسػتراتيجي ، قػدـ عمى 
إلػػى أمثمػػ   بمػػداف  مػػا مجمكعػػه تسػػع كلػػـ يشػػراتخػػاذ تػػدابير شػػامم .  إلػػىبعػػ  التػػدابير كأشػػارت  كلنػػدا  طرفػػا إلػػى اتخػػاذ 22أشػػار 
سػػػمكفينيا كالمممكػػػ  ك  جمهكريػػػ  ككريػػػاك  بيػػػركك   كلنػػػداك  بنمػػػاك  اليابػػػافك  ألمانيػػػاك  نمرؾا)الػػػدمهمػػػ  الالمبػػػادرات كاألنشػػػط   عمػػػىمحػػػددة 
 المتحدة(.

 الريـ ترديرأك /ك اتترييمكالإدراج التنكع البيكلكجي في األكلكيات كالخطط 
كأبمغػت الكطنيػ ، أك خطػط التنميػ  التنػكع البيكلػكجي فػي األكلكيػات  أدرجتما إذا كانت  بشأفالمبمغ  البمداف  جميا ردت -26

يشػير إلػى  ك ػذاإدراج شػامل.  لى تحري إبمداف  20دراج في حيف أشارت امبع   إلى تحري طرفا  29التردـ: أشار  جميعها عف
 .مرضيايبدك  22/3 مررر)و( مف ال 2 الهدؼفي تحري  تردـ الأف 

                                                           
تررير متكسط السنكي ألسعار الصرؼ )باستخداـ بيانات مف التـ تحكيل العمالت الكطني  إلى الدكالر األمريكي حسو الحاج  باستخداـ  3

. كأجري اختبار لتحكيمها حسبما تـ امبالغ عنهااالسمي ، بالريم  األرقاـ  كظمتاالقتصاد العالمي لصندكؽ النرد الدكلي(.  اؽآفقاعدة بيانات 
كاف تأثير ك  ؛مناتج المحمي امجمالي مف قاعدة بيانات تررير آفاؽ االقتصاد العالميل يالكطن الُمخف الحريري  باستخداـ بالريم  إلى األرقاـ 
 .في الماضي الرريو ي االنكماشإلى البية  أك المنخف  عمكما لتضخـ ايرجا إلى  ك ما ، ك فاذلؾ ضعي
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االستراتيجيات كخطػط إلى تشير  البمدافبع   أففي حيف ك بمدا.  25ضافي  المردم  مف اممعمكمات الأيضا  ذلؾؤيد تك  -27
خطػػػط التنميػػػ  سياسػػػات مثػػػل ال  أك خطػػػط المسػػػتك  األعمػػػى أك رطاعيػػػالخطط بػػػالالػػػركابط  فػػػإف، العمػػػل الكطنيػػػ  لمتنػػػكع البيكلػػػكجي

أنها ك التي يبدك  ي ، بمدا 22ما مجمكعه  اإليه ي أشارتال، أك حتى الدستكر الكطني، الكطني  أك خطط النمكالكطني  )المستدام ( 
 أف التعػاكف بػيف الرطاعػات قػد تحسػفلى إكركاتيا صراح   ت. كأشار عمى نحك فعاؿ لتنكع البيكلكجيامدماج   الرةيسي  الطرير تتيع

دارة الميػا ، كخمصػ الحراجػ بشكل ممحك  في السنكات الرميم  الماضي ، في قطاعات مثل  إلػى أف التعػاكف فػي مجػاؿ  تكالزراعػ  كاذ
ايا قضػػ إدراجأك معينػػ  تنفيػػذ أنشػػط  إلػػى الرطاعػػات فيهػػا ضػػطر تفػػي الحػػاالت التػػي   فػػاكثزداد تحسػػف كيػػيتعمػػيـ التنػػكع البيكلػػكجي 

 .احماي  الطبيع  في جدكؿ أعماله
البيةيػ  كالجينيػ  كاالجتماعيػ  األصػمي  ك مرػيـ ل ترػديراأك ك/ ترييمػاأجػرت مػا إذا كانػت قػد  بشػأفالمبمغ  البمداف  جمياكردت  -28

بػدأ بعػػد يا لػـ مػأنه لػػىبمػداف فرػط إ . كأشػاركاالقتصػادي  كالعمميػ  كالتعميميػ  كالثرافيػ  كالترفيهيػػ  كالجماليػ  لمتنػكع البيكلػكجي كمككناتػػه
أكثػر فػإف شػامم . كبالتػالي،  اتترييمػ بمػداف إلػى إجػراء أشػار بينمػا اتترييمػالبعػ   إجػراءبمػدا إلػى  25ار حيف أشػفي  ذ  العممي  

 العنصػر فػي تحريػ ترػدـ ال أفشػير إلػى ي ك ػك مػا، عمى األقل اتترييمالإجراء بع  المبمغ  أفادت بفي الماة  مف البمداف  90مف 
 .يبدك مرضيا 22/3 مررر)د( مف ال 2الصم  مف الهدؼ  ذي
 تريػػيـإلػػى عمميػػات  بمػػدا 22أشػػار ،  ػػذ  البمػػدافمػػف بػػيف ك . بمػػدا 23 المردمػػ  مػػف ضػػافي امتعميرػػات أيضػػا ال ذلػػؾ كتعػػزز -29

خػػراةط رسػػـ لكبػػي فػػي سػػياؽ المشػػركع األكر مػػثال ، مػػنظـ اميككلكجيػػ لالكطنيػػ   اتترييمػػال، مثػػل يجػػري تنفيػػذ اأك  اسػػتكممتكاسػػع ، 
اقتصػػاديات الػػنظـ اميككلكجيػػ  أك  بشػػأفكطنيػػ  الدراسػػات الاالتحػػاد األكركبػػي، أك  الػػذي يدعمػػه، هاخػػدمات تريػػيـك الػػنظـ اميككلكجيػػ  
ما مجمكعػه ثمانيػ  بمػداف كيشير زيد في المستربل. يشامم  يمكف أف الترييمات اليبدك أف  ذا يشير إلى أف عدد ك التنكع البيكلكجي. 

 20مػا مجمكعػه  إلػى إجػراءككبػا تشػير عمػى سػبيل المثػاؿ، ك  ؛، بمػا فػي ذلػؾ دراسػات التريػيـ االقتصػاديانطاقػ أصػغردراسػات ى إل
الردرة الترني  عمػى المسػتك  الػكطني عػامال مريػدا تمثل كبتمكيل خارجي، ك  ارياترييـ اقتصادي في البمد، كعادة في سياؽ مش  دراس
متريػػيـ االقتصػادي لمتػػراث إرشػػادا كدلػيال لمػؤخرا  أعػػدت فرػدلػـ تبػػدأ،  فػػي حػيف أنهػػاأنػه إلػػى بيػرك  تأشػػار فػي  ػػذا السػياؽ، ك . اخطيػر 

 الطبيعي.
  الحالي  بالغ عف نفرات التنكع البيكلكجي المحميام

 هدمرتالذي السنكي المالي دعـ إلى الفي الماة ،  80أكثر مف  ي، أبمدا 25 أشار، المبمغ التسع  كالعشريف بمدا مف بيف  -20
الصػػم  مػػف  يالعنصػػر ذ مرابػػل يامرضػػيبػػدك ترػػدـ أف ال  ػػك مػػا يشػػير إلػػىك ، البمػػدالبيكلػػكجي فػػي  المتعمرػػ  بػػالتنكعالمحميػػ  لونشػػط  
 .المشار إليها سابراعتبار التحفظات المنهجي  االفي ذا كضعنا إ، 22/3المررر )ج( مف  2الهدؼ 

جػ  فػي األرقػاـ المردمػ . ك نػاؾ تػدرج ممحػك  فػي عػدد البمػداف مصػادر كالفةػات المدر اللمح  عامػ  عػف  3يكفر الجدكؿ ك  -22
 ،التنكع البيكلػكجيبػحككمي  أك النفرات التي تػرتبط بشػكل  يػر مباشػر المصادر  ير أك ال التي تغطي مستكيات أدنى مف الحككم 

 ترػـك البمػدافضػاف  إلػى ذلػؾ، . كباميهػاأك الكصػكؿ إل متزايػدة فػي جمػا البيانػات ذات الصػم الصػعكب  يعكس الفتر  أف يُ  ك ك ما
إجػػراء مرارنػػات بػػيف مػػف الصػػعو تجعػػل  ػػذ  االختالفػػات  كتجػػدر امشػػارة مػػرة أخػػر  إلػػى أفسػػنكات مختمفػػ .  بػػامبالغ عػػفأيضػػا 

 لنفرات المحمي  لمتنكع البيكلكجي.مفيد بشأف االبمداف أك تكفير رقـ كمي 

 عدد البمداف 3الجدكؿ 
مباشر بشكل ات المتعمر  النفر األعداد التي قدمت تغطي 

 بالتنكع البيكلكجي
بشكل  ير النفرات المتعمر  

 مباشر بالتنكع البيكلكجي
 14 25 المركزي  -الميزانيات الحككمي  
 9 14 الكالي /المراطع  –الميزانيات الحككمي  
 8 13 المحمي /البمدي  –الميزانيات الحككمي  



UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 
Page 6 

 

 3 6 مف خارج الميزاني 
 4 6 الخا /السكؽ 

أخر  )منظمات  ير حككمي ، مؤسسات،  يةات 
 6 10 أكاديمي (

 1 0 العمل الجماعي لممجتمعات األصمي  كالمحمي 
المجتمعػات األصػمي  مػف دكر العمل الجماعي، بما في ذلػؾ  قدرتبمدا معمكمات عما إذا كانت قد  22قدـ ما مجمكعه ك  -22

إلػى عػدـ مجمكعه تسع  بمداف ما تحري  أ داؼ االتفاقي . كأشار مف أجل  اردحشد المك ل السكؽ الراةم  عمى هج  ير كالمحمي ، كالنُ 
إلػى بمػد أي لػـ يشػر ك . الترييمػاتبعػ   بػإجراء. كأفػادت ككلكمبيػا بمدا حتػى انف 22 لـ يبدأ  ذا الترييـ بينمامثل  كجكد حاج  إلى

 تعميرات إضافي . بمديردـ أي لـ ك شامم .  ترييمات إجراء
 التمكيل أكلكيات كفجكات ك اجات امبالغ عف احتي

التمكيػػػل )عػػػادة عمػػػى أسػػػاس مػػػف السػػػنكي  المرػػػدرة  إلػػػى احتياجاتهػػػا( فػػػي الماةػػػ  25) المبمغػػػ بمػػػداف فرػػػط مػػػف ال 7أشػػػارت  -23
عػف الفجػكة التمكيميػ  المرػدرة  بمػداف منهػا 6كحسػبت أدنػا (،  انظػر؛ لمتنػكع البيكلػكجي المنرحػ االستراتيجيات كخطط العمػل الكطنيػ  

ذي متمكيػل لإجػراءات إلػى فػي الماةػ ، أيضػا  25أقػل مػف  يبمػداف، أ أربع مجمكعه ما طرح المكارد المتاح  المردرة. كأشار  طري 
سػبانياثالثػ  بمػداف )التفيػا ك كلػـ ترػدـ ريتريػا كمػالكي(. اذ األكلكي  )جمهكريػ  الككنغػك الديمرراطيػ  كمصػر ك  كالمممكػ  المتحػدة( بيانػات  اذ

التمكيػػل لمكاقػػا نػػاتكرا  مجمػػكع احتياجػػاتعمػػى  مػػثالعمكمػػات إضػػافي  بمػػا فػػي ذلػػؾ أرقػػاـ تكضػػيحي  م هػػا قػػدمتفػػي الجػػدكؿ، كلكن
 .22/3المررر )ج( مف  2الهدؼ  الكمي  ترل بكثير عف ، فإف األرقاـبعد إدراج  ذ  األرقاـحتى ك . 2000
بمػػػداف التػػػي أبمغػػػت عػػػف مػػػف الأربعػػػ  أشػػػارت ،  ػػػذ  البمػػػدافمػػػف بػػػيف ك إضػػػافي .  تكضػػػيحات بمػػػدا 27مػػػا مجمكعػػػه  قػػػدـك  -24

كأسػػاس لترييمهػػا.  لمتنػكع البيكلػػكجيالمنرحػػ  الكطنيػػ   هػػاعممكخطػط  هااسػػتراتيجياتإلػػى  بصػفه خاصػػ التمكيميػػ  كفجكاتهػػا احتياجاتهػا 
لػىك  4التجديد السابا لمكارد مرف  البية  العالميػ  جمهكري  الككنغك الديمرراطي  أيضا إلى ترييـ احتياجات تكأشار  برنػامج ميزانيػ  ال اذ

، هػػا التمكيميػػ أكلكياتا كفجكاتهػػا ك لممعمكمػػات. كمػػف بػػيف البمػػداف التػػي لػػـ تبمػػه عمػػى احتياجاتهػػ يفتكميميػػ كمصػػدريف يامطػػاري الزراعػػ
، كبالتػالي االسػتعرا زاؿ قيػد تػال  الكطني  لمتنكع البيكلكجي هاعممكخطط  هااستراتيجيات إلى أفبمداف  7 أشارتما سب ،  كبخالؼ

تمكيػل التنػكع لمبػادرة  الجػاري المكسػيؾ كبيػرك إلػى العمػل  ت، أشػار  ػذ  البمػدافمف بيف ك ؛ "حساو التكاليف" لعممي   لف تككف متاح
 .البمدفي  هاترييميجر كبالتالي لـ  ال تنطب أف الفجكات التمكيمي  إلى  كلندا  تبرنامج األمـ المتحدة امنماةي. كأشار البيكلكجي ل

 كطني التمكيل الخطط 
فػي الماةػ  مػف  20أقػل مػف  ي)جمهكريػ  الككنغػك الديمرراطيػ  كمصػر(، أفرط بمداف قدـ ، التكضيحاتما  ذ    بما يتس -25

مصادر التمكيل  التصنيف حسودكف مزيد مف  عف طري  امشارة،المالي  في الجدكؿ المناسو،  تهماتجميعا لخط المبمغ ،البمداف 
 مي  كالدكلي .المصادر المح مف حشد المكاردعف خططها لالفردي ، 

المنظمػػػات  يػػػر الحككميػػػ  كالمؤسسػػػات كاألكسػػػاط عػػػف  فضػػػالكفيمػػػا يتعمػػػ  بالتػػػدابير المتخػػػذة لتشػػػجيا الرطػػػاع الخػػػا   -26
أي إجراءات في  عدـ اتخاذب  بمداف منها ثالث كتفيد، ردا بمدا 26لتنفيذ الخط  االستراتيجي ، قدـ  امحمي اتكفير دعمعمى األكاديمي  

معمكمػات    بمػدافقدـ ما مجمكعػه تسػعك شامم . كأشار بمداف اثناف إلى اتخاذ تدابير بع  التدابير  اتخاذ ىطرفا إل 22 أشار حيف
مػا المنظمػات  يػر الحككميػ  كالمؤسسػات كاألكسػاط األكاديميػ . كأشػارت الهنػد كبيػرك إلػى إنشػاء  انخراطها في العملف عإضافي  

مشػركات بالنسػب  لنظػاـ إبػالغ الػداةنيف فػي إطػار لزامػي امنفػاؽ امالهند أيضػا  مبادرات األعماؿ كالتنكع البيكلكجي، في حيف ذكرت
 فكؽ عتبات معين .

                                                           
 .http://www.cbd.int/financial/survey2016.shtmlانظر  4
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 إلى األمامالمقترح الطريق و األولية  االستنتاجات -جيم
كقػػػت إعػػػداد  ػػػذ  الكثيرػػػ ، سػػػيككف مػػػف السػػػاب  ألكانػػػه فػػػي  ػػػذ  المرحمػػػ   الػػػكاردةفػػػي ضػػػكء العػػػدد المحػػػدكد مػػػف الترػػػارير  -27

 الػػػذي اعتمػػػد  حشػػػد المػػػكاردبشػػػأف )أ(  2مهػػػدؼ لاألطػػػراؼ مجتمعػػػ  تحريػػػ   بمػػػد ي اسػػػتنتاجات قاطعػػػ  فيمػػػا يتعمػػػ  اسػػػتخال  أ
 2024 عػاـ حتػى بيانػاتك  ،فػي معظػـ الحػاالت ناقص بدك ت 2025 عاـ ، نظرا ألف بياناتاالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراؼ
فػػي  60خػػط األسػػاس ) عػػف 2024عػػاـ فػػي بيانػػات فػػي الماةػػ   30 بنسػػب  الزيػػادة أفكمػػا . قػػد ال تكػػكف نهاةيػػ  فػػي بعػػ  الحػػاالت

 ضػػاعفتأف العديػػد مػػف البمػػداف، بمػػا فػػي ذلػػؾ العديػػد مػػف الجهػػات المانحػػ  الكبيػػرة، نػػو اإلػػى ج(،  مانحػػجهػػ  كبػػر أبػػدكف  الماةػػ 
كمػا ذلػؾ،  ؛عالمػات مشػجع تعتبػر (، )انظػر المرفػ  2024 عػاـ في  مكارد ا الدكليتدفرات مضاعف  مف   قريب تبالفعل، أك كان

 .2025مضاعف  الجماعي  مف التدفرات الدكلي  بحمكؿ عاـ الال تزاؿ  ناؾ حاج  إلى زيادة كبيرة لتحري  

إدراج التنػكع البيكلػكجي فػي األكلكيػات بشػأف  )و( 2مهػدؼل ،الػر ـ مػف ذلػؾعمػى مناسػب ، لمنهجيػ  التحفظات اأف  كيبدك -28
بحمػػكؿ عػػاـ ، فمػػـ يتحرػػ  الهػػدؼ )ج( 2يتعمػػ  بالهػػدؼ فيمػػا ك  )د(. 2قػػيـ الهػػدؼ  ترػػديرعنصػػر كبشػػأف ،  الكطنيػػأك خطػػط التنميػػ  

فرػات أنه مف بيف البمداف المبمغ ، فإف امبػالغ عػف النير   في ضكء العدد الصغير مف األطراؼ المبمغ  كالتفسير الضي . 2025
 .أيضا المحمي  المتعمر  بالتنكع البيكلكجي يبدك مرضيا

 عػف تكاجههػا فػي امبػالغالعديػد مػف األطػراؼ أف يبػدك التػي كاضػح  الصػعكب  بالما يتعمػ  فياتجا  يمكف كشف  ير أنه  -29
 عنػد(، كعمػى كجػه الخصػك ، إطػار امبػالغ المػاليمػف  5 الرسػـك  ؛)ج( 2 الهػدؼ انظر) ي التمكيم ا كفجكاتها كأكلكياتهااحتياجاته
(. كعنػػػد النظػػػر إلػػػى إطػػػار امبػػػالغ المػػػاليمػػػف  6 الرسػػػـك  ؛)د( 2 الهػػػدؼ انظػػػر)عنهػػػا  كامبػػػالغالماليػػػ  الكطنيػػػ   هػػػاخطط إعػػػداد

 ػذا سيسػتند إليهػا فػي العمميػات التػي  اتالتػأخير متعمرػا ب ػذا يبػدك فػي كثيػر مػف األحيػاف فإف ، البمدافالتفسيرات التي قدمتها بع  
ل التنػػكع تمكيػأك إعػػداد الخطػط الماليػ  بػػدعـ مػف مبػػادرة  االسػتراتيجيات كخطػػط العمػل الكطنيػ  لمتنػػكع البيكلػكجي تنرػػيع، مثػل العمػل

 برنامج األمـ المتحدة امنماةي.البيكلكجي ل

أيضػا تػأثير  الخطػط الماليػ  الكطنيػ  سػيككف لػه إعػداد كبشػأف ي فجكات التمكيمالامبالغ عف  بشأفالتردـ المحدكد  أفكما  -30
الفجكة بيف االحتياجات المحددة كالمػكارد المتاحػ  عمػى  لسدالمكارد المالي  المحمي   بشأف حشد)ق(،  2  في تحريعمى ترييـ التردـ 
جكلػ  خالؿ كبالتالي سيتـ ترييـ التردـ في تحري   ذا الهدؼ  2025 مكعدا زمنيا في عاـترييـ ال يتضمف  ذاكال المستك  المحمي. 

حشػد  انخفضػت نتيجػ التمكيميػ  فجكة الكانت ما ذلؾ، مف أجل ترييـ ما إذا ك  .امبالغ الثاني ، بالتزامف ما ترارير الكطني  السادس 
 كامبالغ عنها أكال. ي التمكيمفجكة السيتعيف تحديد المكارد المالي  المحمي ، 

إلػى األطػراؼ مؤتمر األطػراؼ فػي اجتماعػه الثػاني عشػر التي كجهها دعكة باللتذكير في اقد تر و الهية  الفرعي   لؾلذك  -32
بػامبالغ التػي لػـ ترػـ ، كحػث األطػراؼ امبػالغ المػاليباستخداـ إطار ي  العالمي ، عف مسا متها في تحري  األ داؼ المال بامبالغ
أف فػي قػد تر ػو الهيةػ  الفرعيػ  أيضػا ك الجتمػاع الثالػث عشػر لمػؤتمر األطػراؼ. افي الكقت المناسو معداد كثػاة  ذلؾ أف ترـك ب

تشير إلى الدكر باله األ مي  لالستراتيجيات كخطط العمل الكطني  لمتنكع البيكلكجي لحشد المكارد المالي  فػي النهايػ ، بمػا فػي ذلػؾ 
دعك األطػراؼ ت المتعمر  بالتنكع البيكلكجي كأفخر  األنفيذ الفعاؿ لمبركتكككليف بمكجو االتفاقي  كلمتنفيذ بشكل متآزر لالتفاقيات لمت

ا مػػػف أجػػػل تحديػػػد إلػػػى تكثيػػػف جهكد ػػػ السػػػتراتيجيات كخطػػػط العمػػػل الكطنيػػػ  لمتنػػػكع البيكلػػػكجيمػػػف تنريحهػػػا لبالفعػػػل انتهػػػت التػػػي 
أك خطػ  تمكيػل مػف أجػل التنفيػذ الفعػاؿ  حشػد المػكاردكضػا اسػتراتيجي  كطنيػ  لكالتسػريا ب، يػ التمكيم كفجكاتها كأكلكياتهػا ااحتياجاته

األمػيف التنفيػذي  إلػىطمػو تأف فػي قد تر و الهية  الفرعي  أيضا ك . لمتنكع البيكلكجي المنرح الستراتيجيات كخطط العمل الكطني  ل
 مؤتمر األطراؼ في اجتماعه الثالث عشر. نظر فيهي ذا التحميل، ل ُيحدثف أ

 خيارات لتعزيز نظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي -ثانيا
 ، أف يضػػػا22/3المرػػػرر مػػػف  27فػػػي الفرػػػرة  ،األمػػػيف التنفيػػػذيإلػػػى طمػػػو مػػػؤتمر األطػػػراؼ فػػػي اجتماعػػػه الثػػػاني عشػػػر  -32

، لبمػداف الناميػ المكجهػ  إلػى االتنكع البيكلكجي المكارد المالي  الدكلي  المتعمر  ب بتدفرات ذات الصم مكمات خيارات لتعزيز نظـ المع
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، امبػػالغ المػػاليإطػػار باسػػتخداـ فضػػال عػػف تػػدفرات المػػكارد المحميػػ ، ، اكػػي تنظػػر فيهػػا الهيةػػ  الفرعيػػ  لمتنفيػػذ فػػي أكؿ اجتمػػاع لهػػ
مكاني بهدؼ زيادة الشفافي  ك   مف االتفاقي . 20لمعمكمات لدعـ تنفيذ المادة إلى االكصكؿ  اذ

 الترنيالعمل  يشرع فيأف ب)و( مف نفس المررر،  32في الفررة  يرد األميف التنفيذيإلى آخر طمو  ذا الطمو بيتعم  ك  -33
صػػم  بػػالتنكع البيكلػػكجي مػػف خػػالؿ تنظػػيـ حمرػػ  عمػػل لمخبػػراء الترنيػػيف بشػػأف تحديػػد االسػػتثمارات كانثػػار المحميػػ  كالدكليػػ  ذات ال

( تريػيـ الخبػرات كالمنهجيػات والكطنيػ  الراةمػ ؛ ) الخبػرات( عر  كتبادؿ كاسػتعرا  أكالكصكؿ إليها كجمعها كتجميعها، بهدؼ )
( تحديػػد خيػػارات لمترػػارو نحػػك منهجيػػ  مشػػترك  كعناصػػر ا جنرػػل المنهجيػػات؛ )فػػر  لالمطبرػػ  فػػي قطاعػػات أخػػر  بهػػدؼ تحديػػد 

النفرػات المحميػ   فعػ امبالغ المالي تيسيرطكعي  لوطراؼ، بهدؼ الرشادات امكعنصر مف  حمر  العملتررير  كسيتاح. المحتمم 
 (.مررر)ج( مف ال32ككضا خطط التمكيل الكطني  )الفررة 

 تػه بشػأفادر مب خػالؿ مػفبالتعػاكف الكثيػ  مػا برنػامج األمػـ المتحػدة امنمػاةي،  حمرػ  العمػلهذا الطمو، تـ تنظيـ كعمال ب -34
كُنظمػػت ، 2025مايك/أيػػار  7إلػػى  5فػػي مكسػػيكك سػػيتي مػػف  حمرػػ  العمػػل . كاستضػػافت حككمػػ  المكسػػيؾتمكيػػل التنػػكع البيكلػػكجي

مػػف ك ، برنػػامج األمػػـ المتحػػدة امنمػػاةيتمكيػػل التنػػكع البيكلػػكجي لمبػػادرة دعـ مػػالي مرػػدـ مػػف االتحػػاد األكركبػػي ككػػذلؾ مػػف خػػالؿ بػػ
 حمرػ  عمػل"باسػـ  بعػدالمشػار إليهػا فيمػا  ،حمرػ  العمػل اسػتنتاجاتالخيارات المعركض  أدنا  إلى كتستند . ألمانيا كسكيسرا تيحككم

 5(.UNEP/CBD/SBI/1/INF/20التررير الكامل لحمر  العمل ككثير  إعالمي  ) كيردفي تررير ا.  عمى النحك الكارد، "المكسيؾ
 كامبالغلجما البيانات الراةم  تآزر ما العمميات إقام  أكجه 

البيانػات المرتبطػ   مجمكعػاتالعمميػات ك  فضال عفأطر امبالغ الراةم ،  االستناد إلىالمكسيؾ أ مي     عملحمر أبرزت -35
جنػ  المسػاعدة مصراح  إلى عالمات ريك ل أشيراألطر الدكلي ، ب. كفيما يتعم  عمى حد سكاء الدكلي كالكطني المستكييفبها، عمى 

لػػى تصػػنيف أنشػػط  حمايػػ  البيةػػ  االقتصػػاديفػػي الميػػداف امنماةيػػ  التابعػػ  لمنظمػػ  التعػػاكف كالتنميػػ   فػػي  المسػػتخدم ، (CEPA) كاذ
تػدفرات رصػد ب، عمػى التػكالي، امطػاراف تعمػ كي. المرتبطػ  بهػا امبػالغالمعترؼ بهػا عالميػا كعمميػات األطر امحصاةي  مف العديد 

 المتعمرػ  بػالتنكعالمحميػ  ، كرصػد تػدفرات المػكارد هاغ عنكامبال البيكلكجي إلى البمداف النامي  المتعمر  بالتنكعالمكارد المالي  الدكلي  
كسػاةل  بشػأفمرصد كامبالغ عف التردـ فػي تحريػ  االلتزامػات لعممي  الناشة  ال. كبامضاف  إلى ذلؾ، فإف هاكامبالغ عنالبيكلكجي 

 أيضا.هما مهماف أن تمكيل التنمي  المستدام  يبدكمف أجل أديس أبابا عمل  كخط المستدام   التنمي تنفيذ أ داؼ 
أعضػػػاء لجنػػػ  يرػػـك . منظمػػػ  التعػػاكف كالتنميػػػ  فػػػي الميػػداف االقتصػػػاديل التابعػػ عالمػػات ريػػػك لمجنػػ  المسػػػاعدة امنماةيػػػ   -36

المسػػاعدة امنماةيػػ  الرسػػمي  كالتػػدفرات  فػػي الميػػداف االقتصػػادي بػػامبالغ عػػفمنظمػػ  التعػػاكف كالتنميػػ  ل التابعػػ المسػػاعدة امنماةيػػ  
فػإنهـ فػي  ػذا السػياؽ، ك  6كقاعدة البيانات المرتبطػ  بػه.يف   المردم  إلى البمداف النامي  مف خالؿ نظاـ إبالغ الداةنالرسمي  األخر 

المشػاريا ذات عمػى الثالث، عف طريػ  كضػا عالمػات  "اتفاقيات ريك"سهـ في تنفيذ يي ذالصم  ال يعف التمكيل الدكلي ذ يبمغكف 
عضػاء فػي لجنػ  المسػاعدة امنماةيػ  األمعظػـ األطػراؼ كيسػتخدـ ؿ منهجيػ  عالمػات ريػك. الصم  )كالتمكيل المرتبط بهػا( مػف خػال
 تػػدفراتالتفاقيػػ  التنػػكع البيكلػػكجي، بمػػا فػػي ذلػػؾ  المػػالي إبال هػػـالػػدكلي فػػي  هـتمػػكيمتػػدفرات بالفعػػل  ػػذ  المنهجيػػ  لإلبػػالغ عػػف 

سػهـ ال تاألنشػط   ػذ   كبمػا أف 7."المهمػ "عالمػ  ال  اسػتخداـ التمكيل التي تتعم  بالتنكع البيكلكجي بطرير   ير مباشرة، عف طري

                                                           
في  لبناء الردراتامقميمي  كف دعمل ال حمراتكشكل أساس  امبالغ الماليإطار امنترنت عمى مكقا العمل أيضا عمى  حمر تررير  أتيع 5

مـ عُ ك العمل(.  اتحمرلمحصكؿ عمى معمكمات مفصم  عف  UNEP/CBD/SBI/1/INF/20 انظر) امبالغ الماليالمكارد ك حشد  مجالي
 2025 /تشريف األكؿأكتكبر 26 الصادر في 228-2025 خطاربمكجو امأيضا التررير 

(en.pdf-rm-118-2015-http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf.) 
كيمكف البحث عف  التنمي . تحت عنكاف، http://stats.oecd.org عمى العنكاف التالي نظاـ إبالغ الداةنيفقاعدة بيانات يمكف الكصكؿ إلى  6

البمد الجهات المانح  ك  منهاجمم  أمكر  حسو( أك كبير يالذي تككف درجته أساسبالتنكع البيكلكجي ) المتعم متمكيل التدفرات السنكي  ل
 .الكصكؿ إلى معمكمات أكثر تفصيال عمى مستك  المشاريا الفردي ببيانات السمع قاعدة ت. كما المتمري

 لالطالع عمى التفاصيل. UNEP/CBD/SBI/1/INF/20انظر المرف  الثاني مف  7

http://www.cbd.int/doc/notifications/2015/ntf-2015-118-rm-en.pdf
http://stats.oecd.org/
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التمكيػل  ُمعامػلعامالت، أصػغر مػف عامل، أك مجمكع  مف المُ مُ  تحددالعديد مف البمداف فإف ، نتاةج التنكع البيكلكجي فيجزةيا إال 
 9ريك. اتلمكاصم  تطكير منهجي  عالمفي الميداف االقتصادي العمل في منظم  التعاكف كالتنمي   كيجري  8.ذي الصم 

كالحػد التمػكث . يصنف  ػذا امطػار األنشػط  )كالنفرػات المرتبطػ  بهػا( التػي تهػدؼ إلػى منػا أنشط  حماي  البية تصنيف  -37
كمعيػار إحصػاةي  2002المجن  امحصاةي  لومػـ المتحػدة فػي عػاـ  تهاعتمدك مبية . لفضال عف أي تد كر آخر  يهمنه كالرضاء عم

العديػد مػف األطػر سػتخدـ تك حمايػ  التنػكع البيكلػكجي كالمنػاظر الطبيعيػ .  تصػنيف أنشػط  حمايػ  البيةػ مػف  6فةػ  التغطػي ك دكلي. 
 التنكع البيكلكجي(: فة )بما في ذلؾ  تصنيف أنشط  حماي  البية  المرتبط  بها امبالغكعمميات نطاقا كسا األامحصاةي  
تصػنيف أنشػط  حمايػ  درج (، أُ SEEAدة لممحاسب  البيةي  كاالقتصػادي  )في سياؽ استعرا  نظاـ األمـ المتح )أ(

. لمحاسػب  البيةيػ  كاالقتصػادي انظػاـ ل طػار المركػزي ام(، الػذي يػرد بػدكر  فػي مػا يسػمى CEAفي تصنيف األنشػط  البيةيػ  ) البية 
 بشػأفدكليا منتػاج إحصػاءات قابمػ  لممرارنػ  دكليػا  متف  عميهالالمعيار لمحاسب  البيةي  كاالقتصادي  انظاـ ل طار المركزي اميكفر ك 

نفرػػات حمايػػ  البيةػػ ، بمػػا فػػي ذلػػؾ النفرػػات  عػػفبالفعػػل  بػػامبالغبمػػداف ترػػـك عػػدة كفػػي  ػػذا السػػياؽ،  10االقتصػػاد.بالبيةػػ  كعالقتهػػا 
الحككمػػ  العامػػ  )الحككمػػ  عمػػى المسػػتكييف المركػػزي كامقميمػػي  تشػػملاالقتصػػادي   الجهػػات الفاعمػػ ك  11المتعمرػػ  بػػالتنكع البيكلػػكجي.

 12(، ككذلؾ الصناع ؛اتالبمديعمى مستك  ك 
صػندكؽ النرػػد الػػدكلي فػػي  هلػػذي يسػػتخدما كمػػ فػػي تصػػنيف كظػاةف الحك تصػػنيف أنشػػط  حمايػ  البيةػػ يػنعكس  )و(

مػف تصػػنيف كظػاةف الحككمػػ  يرابػػل  05 البنػػدك إحصػاءات ماليػػ  الحككمػ . بشػػأف السػنكي  همعػداد كتابػػا البيانػػات مػف البمػػداف جمػ
حمايػ   الرقـ الكمػي لجميػا نفرػاتتبمه إال عمى بمداف ال لـ تكففي الماضي، ك . تصنيف أنشط  حماي  البية  فينفرات حماي  البية  

لدليل  2025 عاـ ، استنادا إلى تحديثمؤخرا حصاءات مالي  الحككم استبياف الكتاو السنكي م تصميـ ير أنه بعد إعادة البية . 
انترػاؿ فرػا لصػندكؽ النرػد الػدكلي، مػف المتكقػا ك ك  13إلبػالغ.ل أكثػر تفصػيالانف  نػاؾ كسػيم  أصػبحت ،  إحصاءات ماليػ  الحككمػ

 ؛2026االستبياف الجديد بحمكؿ عاـ استخداـ البمداف إلى 
، الػػذي فػػي إطػػار تطػػكير امحصػػاءات البيةيػػ  تصػػنيف األنشػػط  البيةيػػ /تصػػنيف أنشػػط  حمايػػ  البيةػػ  يػػنعكس )ج(

المجنػ  كأيػدت امحصػاءات البيةيػ  عمػى المسػتك  الػكطني.  كتجميػا لتكجيػه جمػا منظما  يكالنطاؽ إحصاءات البية  كيكفر  يحدد
2023في عاـ طار امامحصاةي  

حمايػ  البيةػ  كامدارة المتعم  بمف امطار،  6 كيحتكي المككف تنفيذ . لنو خط  عمل اإلى ج 14

                                                           
ذا كاف األمر كذلؾ، تستخدـ منهجي  عالمات ريك تإلى ما إذا كان بامشارة امبالغ الماليإطار  يسمع 8  المحدد. عاملمُ ال، كاذ
 فري  مهاـ عمى تنريع تعاريف مؤشر ريك ككضا إرشادات تتعم  بصف  خاص  بمؤشرات التكيف ما تغير المناخ كالتخفيف مف آثار .عمل  9

 كمعيار إحصاةي دكلي. 2022اعتمدته المجن  امحصاةي  لومـ المتحدة في عاـ  10
: أكثر تفصيال عمل المكسيؾ لمحصكؿ عمى معمكماتحمر  في المكتو امحصاةي لمجماعات األكركبي  العر  الذي قدمه  انظر 11

en.pdf-07-presentation-01-2015-01/other/rmem-2015-http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmem. 
لتي قدمتها البمداف متاح  عمى ( اتصنيف أنشط  حماي  البية مف  6الفة  كع البيكلكجي )النفرات المتعمر  بالتنالخاص  بالمعمكمات  12
 انظر. في الميداف االقتصاديكمنظم  التعاكف كالتنمي  المكتو امحصاةي لمجماعات األكركبي   صفحات إحصاءات نترنت، عمىام

http://stats.oecd.org، ك "حماي  البية  كاميراداتنفرات "ك "البية " تحت عنكافhttp://ec.europa.eu/eurostat/data/database كذلؾ ،
 ."بية ال" تحت عنكاف

بكاب   عف طري قاعدة البيانات ذات الصم  يمكف االطالع عمى . http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm انظر 13
" حصاءات مالي  الحككم ي مالكتاو السنك ، عف طري  اختيار "http://www.imf.org/en/Data المتاح  فيبيانات صندكؽ النرد الدكلي، 

 ."مكضكع البيانات"تحت عنكاف 
 .http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htmانظر  14

http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmem-2015-01/other/rmem-2015-01-presentation-07-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/meetings/fin/rmem-2015-01/other/rmem-2015-01-presentation-07-en.pdf
http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/gfs.htm
http://www.imf.org/en/Data
http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm
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دارة المػػكارد، التػػي نفرػػات  بشػػأف 2-6فرعيػػ  الفةػػ  الكالمشػػارك ، عمػػى  تصػػنيف أنشػػط  حمايػػ   شػػير مػػرة أخػػر  إلػػىتحمايػػ  البيةػػ  كاذ
 15.املمرتبط  بها كامرشادات تصنيف األنشط  البيةي /البية 
عمػػػى  كامبػػػالغ المرتبطػػػ  بهػػػاجمػػػا البيانػػػات  عمميػػػات ػػػذ  األطػػػر امحصػػػاةي  كتعزيػػػز  كيمكػػػف الرػػػكؿ إف االعتمػػػاد عمػػػى -38

تػآزر كتجنػو أكجػه يكفر فرصػ  لتحريػ  سػعمػى المسػتك  الػكطني، بالفعػل  تسػتخدـك  تككف تطبػ المستك  الكطني، كال سيما عندما 
نظػػاـ البمػػداف  لػػـ تطبػػ حتػػى إذا ك . عنهػػا كامبػػالغلبيانػػات الماليػػ  المتعمرػػ  بػػالتنكع البيكلػػكجي االزدكاجيػػ  فػػي العمػػل لغػػر  جمػػا ا

إلػػى صػػندكؽ النرػػد الػػدكلي محصػػاءات ماليػػ  الحككمػػ ،  بيانػػاترػػدـ تأك ال  لػػـ تطبرهػػا حتػػى انف، أك لمحاسػػب  البيةيػػ  كاالقتصػػادي ا
التصػػػنيفات  إذا لػػػـ تكػػػفامحصػػػاةي  الكطنيػػػ . كحتػػى   ػػاضػػػمف أطر   تصػػػنيف أنشػػط  حمايػػػ  البيةػػػ تسػػػتخدـفإنهػػا قػػػد تكػػػكف بالفعػػل 

امبػػالغ تػػآزر لغػػر  فإنػػه ال يػػزاؿ مػػف الممكػػف تحريػػ  أكجػػه ، تصػػنيف أنشػػط  حمايػػ  البيةػػ تمامػػا، مػػا  متسػػر ، أك متسػػر الكطنيػػ  
 .لنفرات التنكع البيكلكجيمسترم  فة  عمى إذا احتكت  ذ  التصنيفات الكطني   لالتفاقي  المالي
فػي  تي اعتمػدتػ، الأبابػاأديػس  خط  عملكفر ت. امعنه امبالغك التمكيل مف أجل التنمي  /رصد أ داؼ التنمي  المستدام  -39

تمكز يكليػػػه/ 27الجمعيػػػ  العامػػػ  فػػػي  اي أقرتهػػػتػػػالتنميػػػ ، فػػػي أديػػػس أبابػػػا، إثيكبيػػػا، كالمػػػف أجػػػل تمكيػػػل مالمػػػؤتمر الػػػدكلي الثالػػػث ل
ت فرقػ  أنشػةك تنفيػذ أ ػداؼ التنميػ  المسػتدام . أيضػا دعـ كتػالتنميػ  المسػتدام ،  مػف أجػلل تمكيػمإطارا شػامال كمتكػامال ل 2025،16
التنمي  بهدؼ )أ( استعرا  التردـ في تنفيػذ نتػاةج التمكيػل مػف أجػل مف أجل تمكيل البمعني  ( IATFمشترك  بيف الككاالت )عمل 

فػي التنفيػذ،  الفجكاتلمتابع  الحككمي  الدكلي  بشأف عممي  ا إلىو( ترديـ المشكرة ؛ )المستدام  التنمي التنمي  ككساةل تنفيذ أ داؼ 
إحاطػ  بشػأف  تفػي فرقػ  العمػل المشػترك  بػيف الككػاالت، كقػدمممثم  أمان  االتفاقي  ك كترديـ تكصيات التخاذ إجراءات تصحيحي . 

 امبػػالغ المػػاليبشػػأف فػػي ذلػػؾ فػػي إطػػار االتفاقيػػ ، بمػػا المرتبطػػ  بهػػا نشػػط  األالبيكلػػكجي ك  المتعمرػػ  بػػالتنكع حشػػد المػػكاردات مرػػرر 
 بالتنكع البيكلكجي. المتعم 

 2026في عاـ  اافتتاحي اتررير  ستردـمشترك  بيف الككاالت العمل الفرق  كقت إعداد  ذ  الكثير ، فإف  لما  ك مررركفرا ك  -40
 كاسػتعرا كمتابعػ   رصػدالدكليػ  بشػأف المناقشات الحككمي   فيالتررير االسترشاد بكمف المررر رصد طار مبما في ذلؾ خيارات 

متمكيػػل مػػف أجػػل لاالفتتػػاحي منتػػد  الفػػي  تجػػر  عمػػل أديػػس أبابػػا، المرػػرر أف  خطػػ ك  2030لعػػاـ تنفيػػذ أ ػػداؼ التنميػػ  المسػػتدام  
2026.17 يكليه/تمكزلتنمي  المستدام  في رفيا المستك  بشأف اكالمنتد  السياسي  2026 /نيسافالتنمي  في أبريل

 

جراءاتطار  ذا ام كقد يكفر -42 ء امبػالغ عػف البمػداف، اعبػأ تػآزر كتخفيػف لتحريػ  أكجػه  االعمل مػرة أخػر  فرصػ الناشئ كاذ
فرقػ  كسيككف مف المفيد االستمرار في متابع   ذ  العممي  عػف كثػو، كعمػى كجػه الخصػك ، استكشػاؼ، بمػا فػي ذلػؾ مػف خػالؿ 

نتػاةج التمكيػل مػػف لكعمميػ  الرصػد الناشػػة   امبػالغ المػػالي  بػػيف إطػار ، أفضػل السػػبل منشػاء كاجهػمشػترك  بػػيف الككػاالتالعمػل ال
 أجل التنمي .

 العمل المنهجي لتعزيز نظـ المعمكمات المالي  المتعمر  بالتنكع البيكلكجيالمزيد مف 
لػكجي بهػدؼ البيك  المتعمرػ  بػالتنكعالتمكيػل  تػدفراتمنهجيات تحديػد كتريػيـ ل كتحميال االمكسيؾ استعراض حمر  عملأجرت  -42

أنهػػا . كمػػا مكحػػدة، فضػػال عػػف المجػػاالت الممكنػػ  لمترػػارو نحػػك )عناصػػر( منهجيػػ  الحرجػػ تحديػػد السػػمات المشػػترك  كاالختالفػػات 
البيانػات كالمنهجيػ (. كأجػري التحميػل عبػر فػي )كالتحػديات  الفجػكاتاتخاذ ػا لمعالجػ   يتعيفامرشادي  التي  الرادم كفر الخطكات ت

منهجيػػ  لمترػػارو  احاليػػا تحػػديات كفرصػػتمثػػل  بكصػػفهاصػػم  ذات هػػا أن التػػي تػػـ تحديػػد الشػػامم "األفريػػ " أك  مجمكعػػ  مػػف الرضػػايا
العمػل  عػفمكسيؾ في  ذا الصدد، كيكفر أيضػا معمكمػات ال حمر  عمللالرةيسي   االستنتاجات ذا الرسـ الفرعي  كيكجزمنهجي. ال

 الشركاء. الذي يجريه

                                                           
 .tools/FDES.pdf-supporting-2015-http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDESانظر  15
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313انظر  16
 .http://sustainabledevelopment.un.org/hlpfر انظ 17

http://unstats.un.org/unsd/environment/FDES/FDES-2015-supporting-tools/FDES.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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 عامالتمُ النطاؽ ك ال
ذات الصػم  لونشػط  المتعمرػ  بػالتنكع كالتصػكرات في التصػنيفات مدرج  األنشط   تككف فيهليا أي نهج كاحد ال يكجد حا -43

ف األ داؼ المالي  التي اعتمد ا مؤتمر األطػراؼ فػي اجتماعػه الثػاني عشػر ألاختالفات  تحدثعمى سبيل المثاؿ، قد ك البيكلكجي. 
كيػػل المتعمػػ  بػػػالتنكع البيكلػػكجي لتنفيػػػذ الخطػػ  االسػػػتراتيجي  لمتنػػكع البيكلػػػكجي عامػػػ  شػػامم  لمجمػػػكع التمتسػػعى إلػػى "تحريػػػ  زيػػادة 

إجػراءات عمػى  الػكاردة فيهػا، كإطػار كاسػا،لمتنػكع البيكلػكجي العشػريف الخط  االستراتيجي  كأ داؼ أيشي كتشتمل ". 2022-2020
 البيكلكجي. المتعمر  بالتنكعونشط  الضير  لريف اتعالال ترا تحت 

المختمفػػػ  التػػػي تسػػػتخدمها  الػػػُنهج، مثػػػل عالمػػػات ريػػػك عمػػػى المسػػػتك  الػػػدكلي أك الراةمػػػ المنهجيػػػات مػػػا تتطػػػرؽ ككثيػػػرا  -44
تحػدد عػادة مػا ذات صػم ، ك  "طبرػات"عػف طريػ  تحديػد  ي ضػالرهػذ  لالكطنيػ  المتعمرػ  بػالتنكع البيكلػكجي،  هػاالحككمات لتريػيـ نفرات

التمكيػل ذات  لتػدفراتأك عػدة طبرػات  كاسػتكمالها بطبرػ أساسػي"(، ذات  ػر  " "أك رةيسػي "مباشػرة ) بكصفها ذات صم األنشط  
عػػامالت، مُ العامػػل، أك مجمكعػ  مػف مُ  يحػددأل ػرا  التجميػا، كثيػػرا مػا ك (. " ػر  ثػػانكي "ذات أك  "ةالصػم   يػر المباشػػرة )"الكبيػر 

 .مكحدةمنهجي   في  ذ  الحال  أيضاالتمكيل  ير المباشرة ذات الصم ؛ كما ذلؾ، ال تكجد  لتدفرات
 "الرةيسي الغر "مماثم  مفهـك المحصاةي  كالتصنيفات ا تصنيف األنشط  البيةي /تصنيف أنشط  حماي  البية كيستخدـ  -45

 تشػػكل  رضػػاال  هػػالتنكع البيكلػػكجي كلكنبػػااألنشػػط  ذات الصػػم  ك . بشػػكل ال لػػبس فيػػه مػػف أجػػل تعيػػيف األنشػػط  إلػػى فةػػات معينػػ 
أنػه إلػى  المكسػيؾ حمر  عملمتنكع البيكلكجي، كلكف تحت عناصر أخر  مف التصنيف. كأشارت ل 06فة  التظهر تحت  لف ارةيسي

التػي كطنيػ ، ال ػداؼ وتحديد النطاؽ المناسو لونشط  المتعمرػ  بػالتنكع البيكلػكجي كفرػا لسيككف مف المفيد عمى المستك  الكطني 
بكصػػػػػفها إطػػػػػارا مرنػػػػػا، كمػػػػػا يػػػػػنعكس فػػػػػي  2020-2022العالميػػػػػ  لمتنػػػػػكع البيكلػػػػػكجي  االسػػػػػتراتيجي كضػػػػا عمػػػػػى أسػػػػػاس الخطػػػػػ  ت

ستككف  ناؾ حاج  إلػى المركنػ  فػي تطبيػ  أي تصػنيف لمسػماح ك لمتنكع البيكلكجي. المنرح  طط العمل الكطني  كخ اتاالستراتيجي
 التركيز عمى األكلكيات الخاص  به.بلكل بمد 

، كيمكف أف االختالؼ بيف البمدافكالحدكد الرياسي  كسيم  فعال  لمحد مف  امرشاداتبع   ستككف خر ، األناحي  المف ك  -46
هج قػد ال يكػكف فػي حػيف أف التنسػي  الشػامل بػيف مختمػف الػنُ ك عمػى المسػتك  العػالمي.  حشػد المػكاردتتبػا جهػكد  تيسػيرتساعد فػي 

مزيػد مػف فمػف العناصػر المفيػدة مضػفاء المعينػ ، كشػركط ، نظرا ألنهػا مصػمم  لظػركؼ الرريوممكنا أك حتى مفيدا في المستربل 
بشػأف فرعيػ  الفةػ  الكضػا قاةمػ  مرجعيػ  إرشػادي  تتكػكف، بامضػاف  إلػى يتمثػل فػي  الشفافي  كالترػارو فػي نهايػ  المطػاؼ يمكػف أف

، مػف مجمكعػ  فرعيػ  مػف فةػات نظػاـ المحاسػب  كمػا يتجػاكز تمػؾ الفةػ  الفرعيػ  "المنػاظر الطبيعيػ حمايػ  حماي  التنكع البيكلػكجي ك "
ذات أ ميػػػ  محتممػػػ  خاصػػػ  الحككمػػػ  التػػػي تعتبػػػر  أك فةػػػات تصػػػنيف كظػػػاةف تصػػػنيف أنشػػػط  حمايػػػ  البيةػػػ ك البيةيػػػ  كاالقتصػػػادي  

مكاصػػم  كطني، يمكػػف الػػمتحميػػل كبالنسػػب  ل. كالتكزيػػا حسػػو الفةػػات ػػرا  التنػػكع البيكلػػكجي، كنرطػػ  انطػػالؽ لمزيػػد مػػف التحميػػل أل
 المنرحػػ يػػ  الكطنفػػي االسػػتراتيجيات كخطػػط العمػػل عمػػى النحػػك المعتمػػد المرجعيػػ  فػػي ضػػكء األ ػػداؼ الكطنيػػ  الراةمػػ   ػػذ  تحسػػيف 

عػامالت( مسػناد )مُ  انظام أف تكفر بعد ذلؾ أيضا، فضال عف التصنيفات امحصاةي  الكطني  المستخدم ، كيمكف لمتنكع البيكلكجي
 ثانكي .النشط  األ
المرػدـ إلػى ك البيكلػكجي  بػالتنكعككخطكات أكلى في امعداد، كما شركع البمػداف فػي امبػالغ عػف تمكيمهػا الػدكلي المتعمػ   -47
سػػناد كيفيػػ  تحديػػد  بشػػأف  عمميػػ  كطنيػػكضػػا إرشػػادات )أ( يمكػػف  لتنكع البيكلػػكجيذات الصػػم  بػػاالمحميػػ   هػػانفراتك مػػداف الناميػػ  الب كاذ

مػف  امرشػادات ػذ   نشػر)و( يمكػف ؛ حسػو االقتضػاء لى النظـ الراةم  كالممارسػات الجيػدةاستنادا إالتمكيل ذات الصم ،  تدفرات
 التكرار.إمكاني  أك تحسيف الشفافي  كتمكيف  اءإرس، بهدؼ امبالغخالؿ إطار 

عمميػ   كضػا، كيمكػف  الكطنيػ الراةمػ  مػف امرشػاداتكبناء عمى  ذ  المعمكمات، يمكف إجراء تحميل مرػارف لممجمكعػات  -48
 الراةمػ  إعػدادفػي النهايػ  إلػى ذلػؾ خبراء ترنييف. كيمكف أف يؤدي  فري نحك تحري  الترارو المنهجي، عمى سبيل المثاؿ في شكل 

، التػػي تسػػمع برػػدر معػػيف مػػف المركنػػ  فػػي امسػػنادعػػامالت مُ مرترحػػ  مػػف نػػو مجمكعػػ  االمرجعيػػ  امرشػػادي  اننفػػ  الػػذكر، إلػػى ج
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المزيػد مػف  فممارسػيتػكفر لمالمرارنػ  بػيف البمػداف ك إمكانيػ  مسػتك  معػيف مػف بتسمع أيضػا ك تفاصيل كل نشاط أساس عمى  امسناد
 التحميل.في سهكل  ال

 التمكيل مف مصادر مختمف  اط تدفراتالتر
المتعػددة  البنػكؾ امنماةيػ مشػترؾ مػف  عامػلفريػ  يرػـك . التمكيل الدكلي المرػدـ مػف خػالؿ المؤسسػات المتعػددة األطػراؼ -49

غ كامبػال متنػكع البيكلػكجيلكضا منهجيػ  لتتبػا التػدفرات الماليػ  ب(، حاليا EIBبنؾ االستثمار األكركبي ) يركد (، MDBاألطراؼ )
منهجيػػ  تتبػػا تمكيػػل التنػػكع البيكلػػكجي بشػػكل كبيػػر  فمػػف المػػرجع أف تعتمػػد. كبػػالنظر إلػػى أف التنػػكع البيكلػػكجي قضػػي  شػػامم ، هػػاعن

معػػايير التمكيػػل التكيػػف مػػا تغيػػر المنػػاخ. كاسػػتنادا إلػػى المبػػاد  العامػػ  المدرجػػ  ك  تتبػػاعمػػى العمميػػ  كالخبػػرة المكتسػػب  فػػي مجػػاؿ 
 المتعمرػ  بػالتنكعاألنشػط   عمػىأمثم   تكفرك  إبالغ ماليعممي  المنهجي  مف المتكقا أف ترترح ، نكع البيكلكجيمتكالتعاريف المحددة ل

في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر  إطالقهااختبار المنهجي  كتحسينها بهدؼ كيعتـز الفري  العامل البيكلكجي في قطاعات محددة. 
 األطراؼ في االتفاقي .

حمرػػ   فرػػد أقػػرتاألطػػراؼ الفرديػػ ،  لػػد )الناشػػة ( مػػف الػػُنهج  قمػػيال ا نػػاؾ عػػدد فػػي حػػيف أف. لخػػا مسػػا مات الرطػػاع ا -50
فػي تتبػػا كتخطػيط نفرػػات  صػػعكب التنػكع البيكلػػكجي  ػي مػػف أكثػر الجكانػو فػي مجػػاؿ أف تريػػيـ مسػا مات الرطػػاع الخػا  بػ العمػل

األجػػل لتنػػاكؿ مسػػاةل مػػف قبيػػل طكيػػل  عمػػاليشػػكل الخػػا  تحسػػيف امبػػالغ عػػف المسػػا مات الماليػػ  لمرطػػاع ك التنػػكع البيكلػػكجي. 
 لمصطمحات كالرضايا المنهجي .ا

السػػػنكي مػػػف قبػػػل  امبػػػالغمبيانػػػات كالمنهجيػػػات، مثػػػل لمختمػػػف المصػػػادر المتاحػػػ  المحتممػػػ   حمرػػػ  العمػػػلكاستعرضػػػت  -52
الرطػاع  مػف قبػلف نفرػات حمايػ  البيةػ  امبالغ عك الشركات )عمى سبيل المثاؿ مف خالؿ ترارير المسؤكلي  االجتماعي  لمشركات(؛ 

، كربمػػا مختػارةالفرديػ  مػا كيانػػات كالمرػػابالت االسػتبيانات ك امحصػػاةي  المشػار إليهػػا أعػال ؛ كالعمميػات الخػا ، مػف خػػالؿ األطػر 
األخػػر   إجػػراءات العمػػل العالميػػ كيمكػػف أف تػػؤدي . فػػي الشػػركات الطبيعػػي محاسػػب  رأس المػػاؿك  ؛تريػػيـ/إلػػى جانػػو نمػػاذج اسػػترراء
، أك فػػي الشػػركات الطبيعػػي محاسػػب  رأس المػػاؿمػػؤخر الةػػتالؼ رأس المػػاؿ الطبيعػػي لتحسػػيف منهجيػػات الدكرا داعمػػا، مثػػل العمػػل 

الػػػدكلي التمكيػػػل يخػػػ  . كفيمػػػا قتصػػػاديات الػػػنظـ اميككلكجيػػػ  كالتنػػػكع البيكلػػػكجيالفػػػي سػػػياؽ الدراسػػػات الرطريػػػ   المحتمػػػلالعمػػػل 
 امؤقتػ المعنػكف الػدكلي الجديػد المرتػرح لػدعـ التنميػ ،  التػدبيرلبمػداف الناميػ ، أشػير أيضػا إلػى إلى ا المردـالمتعم  بالتنكع البيكلكجي 

مػػف الرطػػاع الخػػا ، فػػي سػػياؽ المرػػدـ أيضػػا التمكيػػل  الػػذي سيتضػػمف، "(TOSSDجمػػالي لمتنميػػ  المسػػتدام  )ام دعـ الرسػػميالػػ"
 18تمكيل المخمكط.ال

المػد  الرصػير، بػالنظر إلػى  عمػىأثػر أكبػر  اي لهػتهج التحديد أكلكيات النُ إلى حاج  أف  ناؾ إلى  حمر  العملكأشارت  -52
 االنخػراط فػي العمػلتعزيػز عمى مرة أخر   المحتمم هج المفيدة النُ كتشتمل عف نفرات الرطاع الخا . إلى امبالغ الحاج  الممح  

تصػػنيف أنشػػط  المتعمرػػ  بالبيانػػات  مجمكعػػاتل المثػػاؿ، مػػا المكاتػػو امحصػػاةي  كمحاكلػػ  البنػػاء عمػػى األطػػر الراةمػػ  )عمػػى سػػبي
معينػػ  بنػاء عمػى لػكاةع تكضػيع الفػرؽ بػيف االمتثػاؿ، مػثال النطػػاؽ؛ بتكضػيع المسػاةل المتعمرػ  ك مػف الرطػاع الخػا (  حمايػ  البيةػ 

أكاةػػل "مػػا  راط فػػي العمػػلاالنخػػفػػي مجػػاؿ التنػػكع البيكلػػكجي. كسػػيككف مػػف المفيػػد أيضػػا  التجاريػػ  مػػف االسػػتثماروعمػػاؿ الفاةػػدة لك 
 ا عػف الشػؤكف البيةيػ  كاالجتماعيػ  كشػؤكف الحككمػ عالميػ لزامػييػ  امبػالغ اممػف مختمػف الرطاعػات كالنظػر فػي إمكان "المشاركيف

                                                           
المساعدة امنماةي  الرسمي   إلى استكماؿجمالي لمتنمي  المستدام  ام دعـ الرسميالكيهدؼ . 55الفررة ، أديس أباباعمل  خط أيضا  انظر 18

األثر /الرفا المالي( أثر 2مشهد التمكيل امنماةي الدكلي، بما في ذلؾ: التي تشكل  المهم رصد االتجا ات الجديدة مف خالؿ زيادة الشفافي  ك 
استخداـ أدكات مبتكرة لتخفيف المخاطر في مجاؿ  (3التمكيل المخمكط ،  مجمكعاتاستخداـ  (2تحفيزي لممساعدة امنماةي  الرسمي ، ال

 .التعاكف امنماةي
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(ESG .)بهػػدؼ تحديػػد نرػػاط الػػدخكؿ لػػد  الشػػركات الراةمػػ  امبػػالغأطػػر كمبػػادرات امضػػافي العمػػل التحميمػػي  كيمكػػف أف يبحػػث ،
 19.هاكامبالغ عنالمتعمر  بالتنكع البيكلكجي الشركات لتحديد نفرات المحتمم  

طبيعػػػ  تكزيػػا البيانػػػات كتعريػػػد مهمػػ  تجنػػػو ازدكاجيػػػ  الحسػػاو فػػػي ضػػػكء نتيجػػػ  ل. مسػػػتك  دكف الػػكطنيعمػػػى الالنفرػػات  -53
طني  المتعمر  بالتنكع البيكلكجي النفرات دكف الك  ترييـتحديد ك فإف ، كعبر ا التدفرات المالي  المتنكع  بيف مختمف مستكيات الحككم 

نفرػات مػف مختمػف عمػى صػندكؽ النرػد الػدكلي، المشػار إليهػا أعػال ، الحككمػ  لمل إحصاءات مالي  تتحديات خاص . كتش يفرضاف
 مثيػػرة لال تمػػاـ نمػػاذجفػػي ضػػكء محدكديػػ  البيانػػات كالرػػدرات، يبػػدك أف ترنيػػات االسػػترراء مفيػػدة، كربمػػا تػػكفر ك مسػػتكيات الحككمػػ . 

مػػف خػػالؿ  األساسػػي تبػػادؿ المعمكمػػات المنهجيػػ  يمكػػف أف يػػؤدي مػػرة أخػػر ، ك لإللهػػاـ مػػف قبػػل المسػػتخدميف المحتممػػيف انخػػريف. 
 التكرار.إمكاني  تحسيف الشفافي  كتمكيف  إلى امبالغ الماليإطار 
أيشي لمتنػكع البيكلػكجي  داؼ مف أ  3الهدؼ إمكاني   عتباراالفي  كاضعا. لتنكع البيكلكجيبا منفرات التي تضرلالتصدي  -54

مف أجل التفعيػل الكامػل لهػذا الهػدؼ رةيسي  كاعتمد ا  مراحل فيمؤتمر األطراؼ نظر حشد المكارد لمتنكع البيكلكجي، فيما يتعم  ب
دد مػػف الدراسػػات التحميميػػ  الكطنيػػ  التػػي تحػػ 2026بحمػػكؿ عػػاـ  كتػػدعك المراحػػل الرةيسػػي  إلػػى االنتهػػاءفػػي اجتماعػػه الثػػاني عشػػر. 

تنػاكؿ النفرػات الضػارة  كبمػا أفلتنكع البيكلػكجي. بػاالضػارة  ، بما في ذلؾ امعاناتصالحامزال  أك امإللغاء أك ل  المرشحالحكافز 
أشػير سياسي  داخمي  حساس ،  مسأل  تككف  كبالتاليتطمو إصالحات قانكني  صعب  كثيرا ما ي( هاأك إصالح إلغاؤ ا أك إزالتها)أي 

كسػيم  كذلػؾ كالرطريػ ، كامرشػادات بمزيد مف التفصيل، كال سيما مف خالؿ التجارو  ُنهجلدراس  ال حمر  عمل نظيـإلى أنه يمكف ت
 هذا البند.لممضي قدما بمفيدة 

 مسا م  العمل الجماعي مف جانو المجتمعات األصمي  كالمحمي  ترييـ
تريػيـ العمػل الجمػاعي  بشأف حمر  العمل الحكاري  استنتاجاتإلى المكسيؾ  حمر  عملأشارت المكضكع، فيما يتعم  بهذا  -55

، الػػػذي عرػػػد فػػػي باناخاشػػػيل،  كاتيمػػػاال، مػػػف حشػػػد المػػػكاردلمشػػػعكو األصػػػمي  كالمجتمعػػػات المحميػػػ  فػػػي حفػػػ  التنػػػكع البيكلػػػكجي ك 
كثيرػػػػ  كتحتػػػػكي ال حمرػػػػ  العمػػػػلل اممخصػػػػ UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2الكثيرػػػػ  كتعػػػػر  . 2025 يكنيػػػػه/حزيراف 23 إلػػػػى 22

UNEP/CBD/SBI/1/INF/6 حمر  العمللالمشاركيف  لمرةيسيفالتررير الكامل  عمى. 
مسػا م  العمػل  تريػيـرصػد ك يعتمػد ، نفسػه فػي الكقػتك . فػي تحريػ  جميػا أ ػداؼ أيشػيالعمل الجماعي كيمكف أف يسهـ  -56

خصيصػا رها بطريرػ  مصػمم  مجمكع  كاسع  مف األساليو المنهجي  التي يمكف تطبي تطموي، ك بشكل كبيرسياؽ عمى الالجماعي 
مزيد مف العمل المنهجي، بمػا تبدك أف  ناؾ حاج  إلى ، كلكف  اتكرار كيمكف تطكير ا ك هج بالفعل نُ كُتطب  كفرا لمظركؼ المحمي . 

قػػد تر ػػو الهيةػػ  ك دراسػػات، لتحسػػيف المنهجيػػات كتطػػكير حػػاالت الممارسػػات الجيػػدة. مػػا يػػرتبط بهػػا مػػف فػػي ذلػػؾ مشػػاريا تجريبيػػ  ك 
دعـ  ذا العمل، بما في ذلؾ مف خالؿ تكفير المسػاعدة الترنيػ  إلى األطراؼ كالمنظمات ذات الصم  بدعكة كصي تأف في عي  الفر 

يمكػػف اسػػتخداـ إجػػراءات العمػػل كالترتيبػػات تػػآزر، إقامػػ  أكجػػه ، كبهػػدؼ المطمػػكبيفخاصػػ  كالتمثيػػل الخبػػرة الفػػي ضػػكء ك كالماليػػ . 
 )ي( كاألحكاـ المتصم  بها. 8ممادة لالمخص  فتكح العضكي  المالراةم  في إطار الفري  العامل 

دماجهمسا م  العمل الجماعي  ترييـمنهجيات ات المتعمر  برشادام يمكف أف تستندكعمى المد  الرصير،  -57 امبػالغ فػي  كاذ
 براةمػ تسػتكمل سالتػي ك ت، تصػميـ كتطبيػ   ػذ  المنهجيػا سػُتنظـفي إطار االتفاقي  إلى المبػاد  العامػ  المتفػ  عميهػا التػي  المالي
التػي حػدد ا ترريػر  كاتيمػاال، مثػل )أ(  المكاضػيالػى تستند  ذ  امرشادات إيمكف أف ك وساليو المنهجي . ل ير حصري  ك  إرشادي 

، 22/3المرػرر مػف  32الفرػرة الػكارد فػي طمػو الكتمشػيا مػا  20)ج( التعدديػ  المنهجيػ  كالتكامػل.ك )و( تكجيه العمميػ ؛ ؛تعدد الريـ
 .UNEP/CBD/SBI/1/7مشركع التكصي  الكاردة في الكثير  بعناصر  ذ  المباد  التكجيهي  الطكعي  في مرف   ردت

                                                           
لتنكع البيكلكجي بما بشأف ا مبالغ الشركاتتحميل الطالع عمى ل UNEP/CBD/SBI/1/INF/12ك UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2 انظر 19

 .مبالغ الراةم اخطط لفي ذلؾ استعرا  
 .UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2انظر الرسـ ثانيا مف  20
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 المرف 
 الحاصل القطري )التدفقات الدولية السنىية المبلغ عنها مقسىمة على خط األساس المبلغ عنه(

 2014 2013 2012 2011 خط األساس البلدان المبلغة

     4.5             3.8             2.3             1.9             11                 كاتياكر 

     1.2             1.3             1.4             1.1         2,857           ي جمهكري  التشيكال

     1.2             1.6             1.4             0.9           412,318       نمرؾاالد

     9.3              4.2         19          إستكنيا

     1.9             2.1             1.5             1.1             144,392       فرنسا

     2.6             2.7             2.6             2.6             266,815       ألمانيا

     0.9             0.1             0.4             1.2             1,239,208    الياباف

     5.5             0.4             4.0             0.2             54                 التفيا

     4.7             3.6             3.7             1.6             3,348           رغسمبكل

     0.6             0.7             0.8             0.6             143,445        كلندا

     1.7             1.6             1.4             1.6             1,497           بكلندا

       -               1.5             0.7             1.3             13,283         جمهكري  ككريا

       -               0.7             0.6             0.8             528               سمكفينيا

     0.8             0.5             0.1             0.5             69,409         إسبانيا

     2.2             1.0             1.0             1.7             133,867       كآيرلندا الشمالي  المممك  المتحدة لبريطانيا العظمى

 الحالٍة، كما أبلػ عنها.القٍم . ذاتٍةحسابات ؛ المالً اإلبالغ: أطر المصدر
 سعار الصرف، م  ااعد  بٍااات تقرٌر فاا  االاتصا  العالمً. ألتحىٌل العملة على أساس المتىسط السنىي و. ةمرٌيٍاأل اتدوالرالآالف باألساس خط  مالحظات:
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