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  ستعراض التنفیذا –حشد الموارد استراتیجیة 

استراتیجیة حشد الموارد لتعزیز التدفقات المالیة الدولیة والتمویل المحلي  9/11اعتمد مؤتمر األطراف في المقرر   - 1
للفترة  هداف االتفاقیة الثالثةأل بدرجة كبیرة للتنوع البیولوجي لتحقیق خفض كبیر في ثغرات التمویل الحالیة لدعم التنفیذ الفعال

2008 -2015.  
أهدافًا أولیة لتحقیق زیادة كبیرة شاملة في مجموع التمویل  11/4من المقرر  7واعتمد مؤتمر األطراف في الفقرة   - 2

طائفة من المصادر من  2020- 2011للفترة  البیولوجيللتنوع المتعلق بالتنوع البیولوجي وذلك لتنفیذ الخطة االستراتیجیة 
وقرر مؤتمر . باعتبار ذلك خطًا أساسیًا أولیاً  2010- 2006البیولوجي للسنوات باستخدام متوسط التمویل السنوي للتنوع 

من  20المحرز في تحقیق الهدف  ممن نفس المقرر أن یستعرض، خالل اجتماعه الثاني عشر التقد 22األطراف، في الفقرة 
  .أهداف أیتسشي للتنوع البیولوجي بهدف اعتماد هدف نهائي لحشد الموارد

المفتوح العضویة المخصص من جانب الفریق العامل، طائفة القضایا المعروضة للنظر  11/4قرر الم ویحدد  - 3
الستعراض تنفیذ االتفاقیة ثم بعد ذلك للنظر من جانب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بما في ذلك استعراض 

من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي، واآللیات  3الهدف  األهداف االستراتیجیة، وتقریر الرصد العالمي، واإلبالغ المالي، وتفعیل
وقد ُأعدت هذه المذكرة  ونُظمت تمشیًا مع هذه الطلبات، كما توفر معلومات عن ندوة . المالیة المبتكرة، والفریق الرفیع المستوى

  .التوصیات فضًال عن مشروع) 2كویتو (الحوار غیر الرسمیة الثانیة بشأن زیادة تمویل التنوع البیولوجي 
وتدعم هذه المذكرة سلسلة من الوثائق اإلضافیة ووثائق المعلومات، بما في ذلك، ضمن جملة أمور الطرائق والمعالم   - 4

من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي والضمانات الخاصة باآللیات المالیة المبتكرة  3البارزة بشأن تحقیق التفعیل الكامل للهدف 
، نظر اآلراء والدروس المستفادة بشأن المخاطر المحتملة، والمنافع )UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1(القطریة 

، واالستراتیجیة الخاصة بحشد )UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2(والضمانات الخاصة باآللیات المالیة المبتكرة القطریة 
الرصد العالمي بشأن ، وموجز تقریر )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3( 8و 7و 6و 5و 2استعراض األهداف : الموارد

، واستعراض إطار التقریر األولي )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4(تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد 
)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5( وتقریر حالة العمل التقنیة بشأن اآللیات المالیة المبتكرة ،
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)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/6(طر المحتملة والفوائد ذات ، وتجمیع لوجهات النظر والدروس المستفادة بشأن المخا

، وموجز للنتائج األولیة للفریق الرفیع )UNEP/CBD/WGRI5/INF/7(الصلة باآللیات المالیة المبتكرة القطریة والضمانات 
 2020-2011المستوى بشأن التقییم العالمي للموارد لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8(،  والموجز المقدم من الرئیسین المشاركین لندوة الحوار غیر الرسمیة الثانیة بشأن زیادة
  )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/9(التمویل للتنوع البیولوجي 

  
  االستعراض الشامل لتنفیذ استراتیجیة حشد الموارد  - أوالً 

  8و 7و 6و 5و 2استعراض األهداف 
،  من االجتماع الخامس للفریق العامل 9/11، وهو یشیر إلى المقرر فطلب االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرا  - 5

أن یستعرض االستراتیجیة،  11/4من المقرر  10من خالل الفقرة ، المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة
من  8و 7و 6و 5و 2ف التنفیذي اإلعداد لهذا االستعراض بما في ذلك استكمال استعراض تنفیذ األهدا األمینوطلب إلى 

استراتیجیة حشد الموارد استنادًا إلى المدخالت المقدمة من األطراف وغیرها من أصحاب المصلحة المعنیین فضًال عن 
وبغیة المساعدة في االستعراض من جانب الفریق ). 11/4، المقرر 11/4المقرر (المصادر اإلضافیة ذات الصلة للبیانات 

من استراتیجیة  8و 7و 6و 5و 2طراف، أعد األمین التنفیذي المذكرة المتعلقة باستعراض األهداف العامل وبعد ذلك مؤتمر األ
وترد المجموعة الشاملة للمعلومات التي ُجمعت وُصنفت من مختلف . )UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3( حشد الموارد

أما النقاط الرئیسیة . )http://www.cbd.int/financial(واآللیة المالیة  المصادر على صفحات الویب بشأن الموارد المالیة
  .لوثیقة المعلومات فیرد موجز لها في هذا القسم

  تعزیز القدرات الوطنیة على استخدام الموارد وحشد الموارد المالیة المحلیة لتنفیذ أهداف االتفاقیة الثالثة: 2الهدف 
ج التخطیط المالي الوطني في عملیات االستعراض الجاریة لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع یجري إدرا  - 6

وقد أظهرت معلومات التمویل التي ُجمعت من استراتیجیات وخطط العمل . البیولوجي بدعم مالي من مرفق البیئة العالمیة
هج،بلدًا  21والتي وفرها  2020المستكملة حتى عام /الوطنیة للتنوع البیولوجي المنقحة . متباینة إزاء التخطیط المالي الوطني انُ

، بشكل كامل عملیة التخطیط المالي الوطني تتسم بالضعف من حیث إشراك جمیع أصحاب المصلحة المعنیین ما زالتو 
  .اسطة الكثیر من البلدانووضع األهداف الوطنیة بو والبرامج المقررة،  لإلجراءاتمالیة، والتكالیف المالیة  أساسووضع خطوط 

كان أن بعضها  أنه یبدو القطاع وبناء القدرات من أجل التنوع البیولوجي إال إدراجعن وقد أبلغت جمیع البلدان تقریبًا   - 7
وعلى وجه الخصوص . مخططةالطابع المؤسسي علیه بصورة متعمدة أو  إضفاءحیث لم یتم  اأو عشوائی اعرضی اإدراجیبدو 
وأشارت كرواتیا . اإلدراجسوى عدد صغیر من البلدان عن هذا لمالي للتنوع البیولوجي لم یتم بصورة جیدة ولم یبلغ ا اإلدراجفإن 

،ـ وفي قطاعات الزراعة، الغابات، )وقد ُأدرج في وثائق استراتیجیة(إدراج التنوع البیولوجي قد تم على مستوى التشریعات إلى أن 
غیر أنه لم یتم في معظم القطاعات . حمایة الطبیعة، والقطاع البحري وغیر ذلكو البیئیة، الحمایة و مصاید األسماك، و القنص،و 

وتحتاج البلدان النامیة وشركائها إلى مضاعفة الجهود إلدراج التنوع البیولوجي وخدمات النظم . وضع آلیات تشغیلیة للتنفیذ
  .ون قد تم تحدیثهااإلیكولوجیة في الخطط واالستراتیجیات اإلنمائیة وخاصة حیثما یك

لدعم أهداف  الضریبیةوقد أظهر ما یقرب من نصف األطراف في االتفاقیة بعض األمثلة على استخدام الحوافز   - 8
بشأن  تفضیلیةر الضرائبیة فرض ضرائب وتشمل التدابی. )/https://www.cbd.int/financial/fiscalreform( االتفاقیة الثالثة

لتنوع البیولوجي، وتخضیر نظم الضرائب، ل المواتیة التنوع البیولوجي، وزیادة الضرائب على األنشطة االقتصادیة للعناصر غیر
صالح زالةوالتعدیل الهیكلي الضریبي،  ،العائدات غیر الضریبیة وإ دراج الضارة،اإلعانات  وإ المیزانیات  التنوع البیولوجي في وإ

. لضریبي فیما بین البنود الحكومیة، وحزم من التدابیر المحفزة وغیر ذلكالوطنیة، والمشتریات العامة الخضراء، والتحویل ا
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توفیر الدعم المالي للجهود یتعین النظر في ویتعین التوسع في تجمیع المعلومات المتعلقة بالحوافز الضرائبیة وتقاسمها و 
  .ى إدخال التدابیر الضرائبیة بالنسبة للتنوع البیولوجيإلالوطنیة الرامیة 

لتنوع البیولوجي وخدمات النظم لوتعتبر برامج وصنادیق التمویل الجدیدة من أكثر األدوات شیوعًا لحشد الموارد   - 9
لالتینیة والبحر في المائة من أمریكا ا 49كان ،للحفظ  إستئمانیاصندوقًا  36لعدد  2013وفي مسح ُأجري عام . اإلیكولوجیة
ملیون دوالر من معادالت  672في المائة من آسیا وغیرها تشیر إلى أكثر من  25في المائة من أفریقیا، و 28الكاریبي، و

 20والحظ مسح سابق لنحو . )nvironmentfundshttps://www.cbd.int/financial/e( إدارتهادوالر الوالیات المتحدة تحت 
ملیار دوالر أمریكي  1.2الحفظ تتجاوز على األرجح  أموالصندوقًا أن مجموع المبالغ التي أسهمت بها الجهات المانحة في 

دامة معظمها في ملیون دوالر أمریكي بالفعل كمنح لحفظ التنوع البیولوجي والحمایة البیئیة والتنمیة المست 800قُدمت منها نحو 
inf-11-11/information/cop-https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-16-( أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي إقلیم

en.pdf( . وقد تشمل . رأس المال والسیما في أفریقیاالصنادیق البیئیة یعاني من نقص وعلى الرغم من ذلك كان عدد من
االعتراف السلیم بأهمیة ودور الصنادیق البیئیة الوطنیة واستكشافها في االستراتیجیات وخطط العمل : التدابیر األخرى ما یلي

ویجري تشجیع الجهات المانحة الدولیة . نیة األخرىالوطنیة الخاصة بالتنوع البیولوجي باإلضافة إلى الوثائق االستراتیجیة الوط
والشراكات بین القطاعین العام والخاص على تعزیز تدفقات الموارد اإلضافیة للصنادیق البیئیة وتحقیق االستخدام الكامل 

ها للتنوع إلمكانیات الصنادیق البیئیة والصنادیق البیئیة الوطنیة والصنادیق القطاعیة التي تشجع على زیادة مخصصات
وقد أنشئت الصنادیق البیئیة الوطنیة باعتبارها . البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وبناء القدرات، والمساعدات التقنیة

جهات تمویل مشترك الكتساب المشروعات الممولة دولیًا بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وجرى تشجیعها 
  .وتكررها وتشترك في األسواق الناشئة لخدمات النظم اإلیكولوجیة وتحقیق االستخدام الكامل لها على أن تجري التجارب

في المائة من األعضاء في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي أمثلة على مشاركة القطاع  44 تمثلبلدًا  85وقد قدم   - 10
وتشمل طائفة مشاركة القطاع . )https://www.cbd.int/financial/privatefunding( الخاص بما في ذلك الظروف الممكنة

المصارف واألعمال الرامیة إلى توفیر خدمات التنوع البیولوجي، واألسواق،  رالمالي وتخضیإدراج القطاع : الخاص ما یلي
المستدامة، والخصخصة، والشراكة بین القطاعین العام والخاص، والمبادرات الخاصة  والسیاسات الممكنة لتحقیق المنشآت

السندات المالیة،  أسواقوالتیسیرات واالتفاقات، واإلدارة المشتركة، وسیاسة االئتمان، وخطط التأمین، والوصول إلى بالصناعة، 
عمل بشأن إشراك القطاع الخاص وقطاع األعمال وتتطلب مواصلة ال .والمسؤولیة االجتماعیة المشتركة ضمن جملة أمور

لتمكین القطاع الخاص من تعزیز دور اإلدارة الذي یضطلع به في التنوع البیولوجي  األسالیبفي تحول إجراء النظر في 
ریات األطر التنظیمیة والقانونیة واإلداریة مثل الحصول على القروض والتأمین والمشت من خالل وخدمات النظم اإلیكولوجیة

  .ولوجیةالخضراء للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیك
  تعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المرتبطة به في وضع خطط وأولویات التعاون: 5الهدف 

راف متعددة األطالوقد ُأحرز تقدم في إدراج التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في المنظمات المانحة   - 11
وهناك أمثلة . )https://www.cbd.int/financial/donorentities( مصارف التنمیة اإلقلیمیةو والثنائیة، والمؤسسات الدولیة، 

برامج غابات حفظ لدولیة تقاریر سنویة عن وقد أصدرت الوكالة األمریكیة للتنمیة ا. جیدة كثیرة في المنظمات المانحة الثنائیة
وقد نجح االهتمام الذي ظهر مؤخرًا بشأن تغیر المناخ في إدخال ثالثة جوانب . التنوع البیولوجي لعدد من السنوات حتى اآلن

نشاء وح: في معظم الوكاالت المانحة دة إعالن بیان سیاساتي صریح عن التخفیف والتكیف فیما یتعلق بتغیر المناخ، وإ
نشاء مجموعة من الموظفین المكرسین بشأن تغیر المناخ   . مؤسسیة عاملة ملموسة بشأن تغیر المناخ، وإ

وكان . وكثیرًا ما تكون مصارف التنمیة اإلقلیمیة أكبر مقدم للموارد المالیة والتقنیة المتعددة األطراف في إقلیم كل منها  - 12
الالتینیة،  مریكاألالتنمیة األفریقي، مصرف التنمیة اآلسیوي، مصرف التنمیة مصرف (مجموع إقراض مصارف التنمیة اإلقلیمیة 
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ملیار دوالر أمریكي  55) المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمیر، ومصرف التنمیة للبلدان األمریكیة، ومصرف التنمیة اإلسالمي

البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر ومؤسسة (في المائة عن ذلك المقدم من البنك الدولي  64، وهو ما یزید بنسبة 2012في 
ملیار دوالر أمریكي في  6.22والمنح التیسیریة التي بلغت وتقدم مصارف التنمیة اإلقلیمیة أیضًا القروض ). التمویل الدولیة

ى معظم وفي حین أن لد. في نفس الفترة ملیار دوالر أمریكي 16.3، وهو ما یقل عن رابطة التنمیة الدولیة التي قدمت 2012
هذه المصارف سیاسات حمایة بشأن الموائل الطبیعیة، هناك مجال كبیر لتعزیز مساعداتها المالیة والتقنیة للتنوع البیولوجي 

  .وخدمات النظم اإلیكولوجیة

/ دیسمبر 21الصادر في  76/212وفي إطار نظام التنمیة في األمم المتحدة، قررت الجمعیة العامة بمقتضى قرارها   - 13
، أن تكرس أحد مناسباتها الخاصة للجنة الثانیة خالل الدورة الثامنة والستین للجمعیة العامة كجزء من عقد 2012ون األول كان

لتقدیم عروض موجزة مشتركة من كیانات األمم وتواصل الجهود لتحسین االتساق، األمم المتحدة بشأن التنوع البیولوجي 
علمًا مع التقدیر بتحقیق العروض الموجزة  2013كانون األول /دیسمبر 20ي الصادر ف 68/214وأخذ القرار . المتحدة

العالمیة للملكیة الفكریة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلو المشتركة المقدمة من برنامج األمم المتحدة للبیئة، والمنظمة 
، وأمانة المعاهدة الدولیة للموارد الوراثیة النباتیة ارة والتنمیةوالثقافیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتج

بشأن تنفیذ أهداف االتفاقیة بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لتعزیز ، وأمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي لألغذیة والزراعة
عن استخدامها وما یرتبط بذل من معارف تقلیدیة، التي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  الحصول على الموارد الجینیة

ویمكن مواصلة استكشاف مشاركة . وأشار إلى ضرورة تشجیع التفاعالت المماثلة، 2013تشرین األول /أكتوبر 30ُعقدت في 
  .هذه التفاعالت من خاللجمیع كیانات األمم المتحدة في تمویل األنشطة التشغیلیة بما في ذلك اللجان االقتصادیة اإلقلیمیة 

وهو مؤشر تقریبي لقیاس مصادر التمویل من القطاع  –ویتبع التمویل من خالل المنظمات غیر الحكومیة الدولیة   - 14
وقد انتعشت العائدات المجتمعة . الخاص، إلى حد كبیر نمط المساعدات اإلنمائیة الرسمیة المخصصة للتنوع البیولوجي

ومنظمة حیاة الطیور الدولیة، والمنظمة الدولیة للنباتات والحیاة البریة، وجمعیة المحافظة على  للصندوق العالمي للحیاة البریة،
 2009، وحفظ الطبیعة، من جمیع المصادر، من االنخفاض في الحیاة البریة، ومعهد الموارد العالمي، ومنظمة الحفظ الدولیة

، قرر مجلس إدارة مرفق البیئة العالمیة أن 2013الثاني  تشرین/وفي نوفمبر. 2012إال أنها انخفضت بصورة ملحوظة في 
وسوف . في الوالیات المتحدة  - الحفظ الدولیة والصندوق العالمي للحیاة البریة  ةوضع حالة الحصول المباشر لمنظمیمنح 

  . مل في إطار اآللیة المالیةلهذه المنظمات إعماًال لمتطلبات االتفاقیة بالنظر إلى أنه یتعین علیها أن تع تزداد أنشطة التمویل
  تعزیز تنفیذ مبادرات وآلیات الحصول وتقاسم المنافع لدعم حشد الموارد : 7الهدف 

حصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل صدق حتى اآلن ثالثة وثالثون طرفًا على بروتوكول ناغویا بشأن ال  - 15
. بالتدریج األقالیمت مبادرات وآلیات الحصول وتقاسم المنافع في مختلف انتشر وقد . والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

ارتفاع وتیرة االتفاقات المتعلقة بالحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها  شهدت أمریكا الالتینیةف
ة بأن لدیه اتفاقات بشأن الحصول على الموارد الجینیة معروفًا بدرجة كبیر شمال أفریقیا  لم یكنوفي أفریقیا . عن األقالیم األخرى

لدیها اتفاقات مثل األقالیم  آسیاغرب  یتبین أنوفي آسیا، لم . وتقاسم المنافع بالمقارنة باألقالیم الفرعیة األخرى في أفریقیا
ة وتقاسم المنافع في القارة ولم یُالحظ الكثیر من االتفاقات بشأن الحصول على الموارد الجینی. الفرعیة األخرى في آسیا

وتوفر معظم االتفاقات بشأن الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع مدفوعات مالیة . األوروبیة وخاصة في جنوبي أوروبا
في نطاق یتراوح بین بضع عشرات اآلالف من الدوالرات األمریكیة وما یقرب من ملیون دوالر أمریكي 

)https://www.cbd.int/financial/abs( . التجارة البیولوجیة األخالقیة، والتجارة البیولوجیة لألونكتاد  إتحادوتشمل األمثلة
والمحیط  الكاریبيلمجموعة أفریقیا والبحر  استخدامهاة وتقاسم المنافع المستمدة من الحصول على الموارد الجینیومبادرة 
  . الهادئ
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نجاح اإلنفاذ القادم لبروتوكول ناغویا على  7تحقیق تقدم في الهدف تُتخذ لاإلجراءات األخرى التي ویتعین أن ترتكز   - 16
الدعم الضرائبي لالستراتیجیات والسیاسات  وتشمل األفكار األخرى. ومواصلة تعزیز القبول واالنضمام إلیه على الصعید العالمي

دراجناعات التي تستخدم الموارد الجینیة كمدخالت، الوطنیة الخاصة بالص الحصول على المواد الجینیة وتقاسم المنافع في  وإ
التي ُأدخلت بشأن هذه  وغیر ذلك من التدابیر التفضیلیةالسیاسات واالستراتیجیات والسیاسات الصناعیة الوطنیة، والضرائب 

قاسم المنافع والتي عادت إلى المشروعات واألنشطة المتعلقة بالحفظ العائدات الناشئة عن الحصول على الموارد الجینیة وت
واالستخدام المستدام، وبناء القدرات، ویجري الترویج لشراكات التعاون التقني بین البلدان التي لدیها خبرات متقدمة في اتفاقیات 

  .الحصول وتقاسم المنافع وتلك التي تفتقر إلى هذه الخبرات
مكمًال للتعاون الضروري بین  هدرات لحشد الموارد واستخدامها والترویج للتعاون بین بلدان الجنوب باعتبابناء الق: 6الهدف 

  الشمال والجنوب
یتزاید عدد األمثلة على التعاون بشأن التنوع البیولوجي فیما بین بلدان الجنوب إال أن ذلك ال یعادل الزیادة الكبیرة في   - 17

وقد أثبت التعاون الثالثي على . )https://www.cbd.int/financial/southsouth.shtml( الجنوبالتعاون الشامل بین بلدان 
تنمیة أنه عنصر تحفیزي على أنه عنصر محفز في زیادة التعاون بین بلدان الجنوب بالنسبة للتنوع البیولوجي مثل اتفاقات ال

المستدامة الموقعة بین هولندا وبوتان وكوستاریكا، وقد عززت بنن تبادل النواحي التقنیة والسیاساتیة من كوستاریكا إلى بوتان 
مفیدًا بصورة خاصة في تكرار أفضل ممارسات اآللیات المالیة المبتكرة مثل سداد مدفوعات  وقد یكون التعاون الثالثي. وبنن

الضرائبیة البیئیة والسوق الخاص بالمنتجات الخضراء  واإلصالحاتوجیة، وتعویضات التنوع البیولوجي، خدمات النظم اإلیكول
وترد تفاصیل أخرى عن تعزیز التعاون فیما . التي قامت بعض البلدان الجنوبیة بتنمیة مهارات أو خبرات أو موارد ذات صلة

  .UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1بین بلدان الجنوب في الوثیقة 
  تعزیز المشاركة العالمیة لحشد الموارد لدعم تحقیق أهداف االتفاقیة الثالثة: 8الهدف 

ذلت في السنوات األخیرة، ما زالت عملیة المشاركة العالمیة لحشد الموارد من خالل   - 18 ى الرغم من الجهود التي بُ وعل
واألجهزة الریاسیة بمصارف التنمیة الدولیة واإلقلیمیة، العملیات الدولیة الرئیسیة، مثل الدول الكبرى السبع والدول العشرین 

ویمكن أن یحصل . وأهداف التنمیة المستدامة ما زالت تشكل تحدیاً  2015واللجان االقتصادیة اإلقلیمیة، وجدول التنمیة لما بعد 
دان المستضیفة، ورؤساء في هذه العملیات مثل البلذلك على دفعة من خالل المشاركة النشطة من جانب البلدان الرئیسیة 

  . مؤتمرات األطراف القیادة في تحقیق تقدم بهدف المشاركة العالمیة بدعم تقني من أمانة االتفاقیة واألمانات األخرى ذات الصلة
  تقریر الرصد العالمي بشأن تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد   - ثانیاً 

 دتقاریر رصر مقرره وطلب إلى األمین التنفیذي إعداد أكد مؤتمر األطراف من جدید خالل اجتماعه الحادي عش  - 19
 2014ویرد مشروع تقریر الرصد العالمي لعام ). 11، الفقرة 11/4المقرر (عالمیة دوریة بشأن تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد 

ویتبع . ملإلبداء تعلیقات ومقترحات من جانب االجتماع الخامس للفریق العا UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4 في الوثیقة
 أهداففضًال عن  10/3مشروع التقریر هیكل استراتیجیة حشد الموارد ویستخدم مؤشرات حشد الموارد التي اعتمدت في المقرر 

من استراتیجیة حشد الموارد التي اعتمدت في المقرر  أساسیاواللذین یعتبران كذلك جزءًا  11/4التمویل المعتمدة في المقرر 
وقد تم تحمیل المعلومات األساسیة إلى . سم موجز لمشروع المالحظات الرئیسیة باستخدام المؤشراتویرد في هذا الق. 9/11

  .صفحات الویب بشأن الموارد المالیة واآللیة المالیة
ال تتوافر بصورة منهجیة سوى المساعدات اإلنمائیة : التدفقات المالیة المجمعة للتمویل المتعلق بالتنوع البیولوجي  - 20

قد ف. تعاني من النقصمازالت المعلومات عن التدفقات المالیة األخرى للتنوع البیولوجي أما  ،ة المتعلقة بالتنوع البیولوجيالرسمی
التابعة  اإلنمائیةجانب األعضاء في لجنة المساعدات ذات الصلة التنوع البیولوجي من الثنائیة زاد مجموع االلتزامات بالمعونة 

ملیار دوالر أمریكي سنویًا في  6.1حیث وصلت إلى في المیدان االقتصادي خالل العقد الماضي للجنة التعاون والتنمیة 
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إحصاءات منظمة ( في المائة من مجموع المساعدات اإلنمائیة الرسمیة الثنائیة 5مما یمثل  2012- 2010المتوسط في الفترة 

  ).2014آذار /، مارس"المعونة للتنوع البیولوجي"ن االقتصادي المساعدات اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدا
◌ً  121وبلغ عدد البلدان التي شهدت بعض األمثلة على تثمین التنوع البیولوجي ما مجموعه   - 21  بلدًا

)https://www.cbd.int/financial/values(  وهو ما یزید عن الهدف  ،ئة من عدد األطراف في االتفاقیةفي الما 63تمثل
أو تقییم القیم الذاتیة، واإلیكولوجیة، والجینیة، /قد قامت بتقدیر و في المائة من تلك األطراف 30المتمثل في أن یكون 

غیر أن عددًا قلیًال من . وجي ومكوناتهواالجتماعیة االقتصادیة، والعلمیة، والتعلیمیة، والثقافیة، والترویحیة والجمالیة للتنوع البیول
البلدان هو الذي حدد وأبلغ بشأن احتیاجات التمویل والثغرات واألولویات ووضع خططًا مالیة وطنیة للتنوع البیولوجي مقترنة 

  .)/https://www.cbd.int/financial/fundingplans( بالتمویل الذاتي وبناء القدرات
المالیة مالي المحلي لعدد كبیر من البلدان على صفحات الویب المتعلقة بالموارد ویتوافر قدر من الدعم ال  - 22

)https://www.cbd.int/financial/domesticspending.shtml(ویتوقع تقدیم تقاریر أخرى تتعلق بالتقاریر الوطنیة الخامسة ، 
طار اإلبالغ األولي   .)1(اإلحصائیةوثمة حاجة إلى وضع نهج منظم إزاء جمع وتصنیف المعلومات . وإ

ووفقًا . وقدم قدر من التمویل من خالل مرفق البیئة العالمیة وخصص لمجال التركیز الخاص بالتنوع البیولوجي  - 23
لمجال التركیز الخاص بالتنوع البیولوجي في  ، ُخصص2013تشرین األول /أكتوبر 2في ) GEF/C.45/08(ألحدث الوثائق 

في  82جرى استخدام ،ملیار دوالر أمریكي  1.08، خالل فترة التجدید الخامسة بالمرفق مبلغًا مستهدفًا قدره مرفق البیئة العالمیة
 4.43بمبلغ قدره  2014نیسان /ابریل 16بلدًا من البلدان المانحة قد تعهد في  30وقد ُأعلن أن . المائة من هذا المخصص

 ملیار دوالر أمریكي لمرفق البیئة العالمیة لدعم جهود البلدان النامیة خالل السنوات األربعة القادمة لمنع تدهور البیئة العالمیة
)Environment-Global-for-dingFun-http://www.thegef.org/gef/Record( .  

وثمة عدد من مؤسسات التمویل الدولیة، ومنظمات وصنادیق وبرامج األمم المتحدة ووكاالت التنمیة التي یعتبر التنوع   - 24
هناك سبعة مؤسسات مالیة دولیة معروف أن لدیها بعض العناصر : البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة سیاسة جامعة فیها

 اإلنمائیةعضاء في لجنة المساعدات األمن البلدان المتقدمة  26اساتیة بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة والسی
التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي قد أبلغت عن مشروعات بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم 

لدیها أنشطة عاملة ملحوظة،  24نادیق والبرامج التابعة لألمم المتحدة والبالغ عددها ومن بین المنظمات والص. اإلیكولوجیة
 أو اعتبار السیاسات/كیانات معروف أن لدیها أنشطة عاملة تتعلق بالتنوع البیولوجي و ستةهناك 

)al/donorentitieshttps://www.cbd.int/financi(.  
وُأبلغ أن عدد األطراف التي أدرجت اعتبارات التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المتصلة به في الخطط   - 25

  بلداً  165واالستراتیجیات والمیزانیات اإلنمائیة باستخدام مختلف النُهج وصل إلى ما مجموعه 
)https://www.cbd.int/financial/bioinclusion( في المائة من عدد األطراف في االتفاقیة، وزیادة عن  85، وهو ما یعادل

في المائة من األطراف التي أدرجت التنوع البیولوجي في أولویاتها  75الهدف الرامي إلى بذل الجهود بشأن ما ال یقل عن 
غیر أن إدراج التنوع البیولوجي . ولذا وضعت اعتمادات مالیة محلیة مالئمة 2015ا اإلنمائیة بحلول عام الوطنیة أو خططه

ولم یشر سوى عدد قلیل . ال یؤدي بالضرورة إلى توافر االعتمادات المالیة المحلیة اإلنمائیةفي األولویات الوطنیة أو الخطط 
ي عملیات المیزانیة الوطنیة من البلدان إلى أن التنوع البیولوجي قد أدرج ف

)https://www.cbd.int/financial/bioinclusion(.  

                                                             
  .أدناه 3- 6انظر القسم   )1(
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طرفًا من بینها بعض البلدان المتقدمة قد حقق تقدمًا في  32ُعرف أن : عدد مبادرات التعاون فیما بلدان الجنوب  - 26
  یما بین بلدان الجنوب بما في ذلك التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة مبادرات التعاون ف

)https://www.cbd.int/financial/southsouth.shtml(.  
لجنوب وبلدان الشمال والجنوب التي تدعم التنوع كمیة وعدد مبادرات التعاون التقني وبناء القدرات فیما بین بلدان ا  - 27

ال یتوافر العدد الكامل لمبادرات التعاون التقني وبناء القدرات إال أن العینات الخاصة بالمساعدات التقنیة والزماالت : البیولوجي
ي تبین أن عدد المشروعات في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاد اإلحصائيمعلم ریو والتدریب من قاعدة بیانات 

 2012في  2 531و  ،2011في  3 370، و 2010في  3 955في هذا المجال كان 
)https://www.cbd.int/financial/oda(  مما یشیر إلى وجود اتجاه انخفاضي في التعاون التقني وبناء القدرات التي تدعم

  .البیولوجي التنوع
مازالت استراتیجیة حشد : عدد المبادرات العالمیة التي عمقت الوعي بالحاجة إلى حشد الموارد بالتنوع البیولوجي  - 28

الموارد تستخدم في القرارات المتعلقة بالتنوع البیولوجي في الجمعیة العامة لألمم المتحدة إال أنها لیست واضحة في المنتدیات 
األخرى، مثل االستعراضات الوزاریة السنویة ومنتدیات التعاون اإلنمائي في المجلس االقتصادي واالجتماعي الدولیة الرئیسیة 

الدولي، ومجموعة الثمانیة ومجموعة وزراء  كلألمم المتحدة واالجتماعات السنویة لمجالس إدارة صندوق النقد الدولي والبن
  .)https://www.cbd.int/financial/donorentities( المالیة وحكام المصارف المركزیة العشرین

كمیة الموارد المالیة من جمیع المصادر من البلدان المتقدمة للبلدان النامیة لإلسهام في تحقیق أهداف االتفاقیة وكمیة   - 29
ان المتقدمة للبلدان النامیة صوب تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة الموارد المالیة من جمیع المصادر من البلد

التي خصصتها منظمة ) باألسعار الجاریة(ذات الصلة بالتنوع البیولوجي بلغت المساعدات اإلنمائیة الرسمیة : 2020- 2011
إحصاءات منظمة ( 2012- 2010متوسط في الفترة في الملیار دوالر أمریكي  6.1التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي 

). 2014آذار /، مارس"المعونة للتنوع البیولوجي"المساعدات اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي 
  .وال تتوافر معلومات مجمعة عن مصادر التمویل األخرى

من المعروف أن : اإلعاناتخلص التدریجي من الحوافز بما في ذلك أو الت إصالحأو  إزالةالموارد التي ُحشدت من   - 30
 اإلعانات إصالحقد عملت على ) في المائة من أعضاء االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي 18(طرفًا  35

)mhttps://www.cbd.int/financial/fiscalrefor(  واالستخدام  اإلعاناتإال أنه ال تتوافر المبالغ العالمیة الناشئة عن خفض
الجاریة  اإلصالحاتووفقًا لتقریر قدم من المفوضیة األوروبیة، فإن . في التنوع البیولوجي الالحق لمكاتب العائدات ذات الصلة

ض الدعم الذي ینطوي على تأثیرات بیئیة سلبیة، في للسیاسات الزراعیة المشتركة والسیاسات السمكیة المشتركة تهدف إلى خف
غیر أن من الصعوبة البالغة تقدیر . نفس الوقت الذي تكافئ الممارسات التي تسلم المنافع العامة بما في ذلك التنوع البیولوجي

  .)https://www.cbd.int/financial/statistics.shtml( اإلصالحاتالقیم المرتبطة بهذه 
یقدم : عدد المبادرات والمبالغ المتصلة بها التي تشرك األطراف والمنظمات المعنیة في آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة  - 31

ظم اإلیكولوجیة نوعًا من المدفوعات بصفة خدمات الن) نصف أعضاء االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي(طرفًا  95نحو 
)https://www.cbd.int/financial/pes.shtml( طرفًا  37، ولدى)آلیات ) خمس أعضاء االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

من أعضاء ) في المائة 48(طرفًا  93، وأدخل )https://www.cbd.int/financial/offsets(لتعویض التنوع البیولوجي 
ك ، وهنا)https://www.cbd.int/financial/fiscalreform( تدابیر لإلصالح الضرائبي) االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

معروف بأنه اتخذ تدابیر بشأن أسواق المنتجات ) االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي أعضاءفي المائة من  39(طرفًا  75
 ت لزیادة المساهمات الخیریةواتخذت األطراف أیضًا إجراءا. )https://www.cbd.int/financial/greenproducts(الخطرة 

)https://www.cbd.int/financial/charities(التمویل المبتكر الدولي للتنمیة ، 
)elopmentfinancehttps://www.cbd.int/financial/dev( وخطط تمویل تغیر المناخ ،
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)https://www.cbd.int/financial/climate(.  غیر أن ال تتوافر سوى معلومات محدودة بشدة عن الموارد الفعلیة التي تحققت

رقة تشیر إلى الحاجة إلى توضیح الدور الممكن الذي تضطلع به وعالوة على ذلك فإن القرائن المتف. من تلك اآللیات
  .الحكومات ومنهجیة حساب الموارد الناشئة عن ذلك

 شهد نحو ثلث البلدان: )https://www.cbd.int/financial/abs( عدد مبادرات الحصول وتقاسم المنافع وآلیاتها  - 32
وقد لوحظت هذه الحاالت عبر جمیع األقالیم ویبدو أیضًا أنها تتركز في تلك البلدان . بعض حاالت الحصول وتقاسم المنافع

في المائة  65، یوجد بلدًا لدیها اتفاقات للحصول وتقاسم المنافع 44وفي عینة من . التي تتمتع بثروة كبیرة في التنوع البیولوجي
من الرقم القیاسي للمنافع لدى مرفق ) نحو خمس أعضاء االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي(األعلى  في البلدان األربعین منها

 أعلى وتیرة لالتفاقات بشأن الحصول على الموارد الجینیة وقد شهدت أمریكا الالتینیة. البیئة العالمیة بشأن التنوع البیولوجي
تجمیع المعلومات عن الحالة العالمیة للموارد الناشئة عن مبادرات ن المستبعد ومازال م .وتقاسم المنافع عن األقالیم األخرى

  .وآلیات الحصول وتقاسم المنافع
  اإلبالغ المالي  - ثالثاً 

لقیت استجابة للعدید من الفقرات الواردة في المقرر   - 33 فیما یتعلق باإلبالغ  11/4یقدم هذا القسم موجزًا للمعلومات التي تُ
 25المؤرخ في ) SCBD/TSI/RS/ML/lz/82040الرقم اإلشاري ( 050- 23عث األمین التنفیذي اإلخطار وقد ب. المالي
 28فیه إلى تقدیم معلومات ذات صلة من األطراف والحكومات األخرى في موعد ال یتجاوز  دعا الذي 2013حزیران /یونیه
 4الذي ُأرسل في )  I/RS/ML/GD/82040SCBD/TSالرقم اإلشاري ( 019-214وُأرسل اإلخطار . 2014شباط /فبرایر
الذي ُأرسل في ) SCBD/TSI/RS/ML/GD/82040الرقم اإلشاري ( 41- 214لالستعجال، واإلخطار  2014شباط /فبرایر

وترد المعلومات التفصیلیة عن . 2014نیسان /أبریل 6الذي یمدد فیه الموعد النهائي للتقدیمات إلى  2014آذار /مارس 18
  ".استعراض إطار اإلبالغ األولي"المعنونة  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/5لوثیقة التقدیمات في ا

كرواتیا، الجمهوریة التشیكیة، الصین، النمسا، لیبیا، بلغاریا، : طرفًا هي 31، وصلت تقدیمات من أیار/مایو 1وحتى   - 34
مالوي، موریشیوس، الیابان، ن، ایطالیا، الهند، ، االتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیوناإثیوبیاالدانمرك، استونیا، 

 29وتضمن . تایلند، المملكة المتحدة وأوغنداسویسرا، بولندا، سلوفینیا، أسبانیا، السوید، النرویج، نامیبیا، هولندا، نیوزیلندا، 
بیانات أو تعلیقات بما في ذلك تقدیمات  ثمانیةوقدم ما مجموعه . تقدیمًا إطار اإلبالغ األولي، في مراحل مختلفة من االستكمال

هج غیر المعتمدة على األسواق لتحقیق أهداف  اإلجراءات الجماعیة التي تشمل المجتمعات األصلیة والمحلیة، والنُ بشأن دور 
  .ان الموارد التى حشدت للتنوع البیولوجىاالتفاقیة باإلضافة إلى النجاحات والمعوقات التي وجهت في اإلبالغ والرصد بش

  ومعلومات خط األساس إطار اإلبالغ األولي استعراض  -ألف
من الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة، أن  11/4من المقرر  23طلبت الفقرة   - 35

ف من األهداف خط األساس بالنسبة لكل هد یواصل، في اجتماعه الخامس، استعراض إطار اإلبالغ األولي ومعلومات
هج غیر )د(7إلى ) أ(7المدرجة في الفقرتین  ، بما في ذلك اإلجراء الجماعي الذي یشمل المجتمعات األصلیة والمحلیة، والنُ

عد مذكرة تستند إلى المعلومات ال ُ متلقاة من المعتمدة على األسواق لتحقیق أهداف االتفاقیة، وطلبت من األمین التنفیذي أن ی
  .األطراف بشأن تطبیق إطار اإلبالغ األولي

األطراف والحكومات األخرى إلى تقدیم معلوماتها من خالل إطار اإلبالغ األولي  11/4من المقرر  6ودعت الفقرة   - 36
ك خط أساس باعتبار ذل 2010- 2006، باستخدام متوسط التمویل السنوي للتنوع البیولوجي للسنوات 5المشار إلیه في الفقرة 

أولي، واإلبالغ عن خبراتها بشأن تطبیق إطار اإلبالغ األولي قبل االجتماع الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة 
  .المخصص لتنفیذ االتفاقیة في الوقت المناسب الذي یتیح نظرها من جانب الفریق العامل
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من ) أ(7الفقرة (لتنوع البیولوجي على البلدان النامیة مضاعفة مجموع تدفقات الموارد المالیة الدولیة ذات الصلة با  - 1
  )11/4المقرر 

لقیت، أبلغ ما مجموعه  29من بین أطر اإلبالغ المستكملة البالغ عددها   - 37 إطارًا عن المساعدات اإلنمائیة  27التي تُ
عاون والتنمیة في المیدان االقتصادي عشر في لجنة المساعدات اإلنمائیة التابعة لمنظمة الت الستةمن بین األعضاء و  .الرسمیة

التي قدمت أطر إبالغ مستكملة، قدمت جمیعها إال واحدًا أرقامًا عن المساعدات اإلنمائیة الرسمیة ذات الصلة بالتنوع 
معلومات عن األموال العامة ) أعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائیة وطرف غیر عضو فیها 3(وقدم أربعة أطراف . البیولوجي

وأشار معظم أعضاء لجنة المساعدات اإلنمائیة، في تعلیقاتهم، إلى تطبیق . الرسمیة األخرى األموالخرى التي تسمى أیضًا األ
للجنة المساعدات اإلنمائیة في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي لدى اإلبالغ عن  اإلحصائيمعلم ریو منهجیة 

وقدمت ستة أطراف من البلدان النامیة بیانات عن المساعدات . ر المباشرة بالتنوع البیولوجيالتدفقات ذات الصلة المباشرة وغی
غیر أن . اإلنمائیة الرسمیة التي تتعلق بالتنوع البیولوجي بصورة مباشرة أو أشاروا إلى حجم التمویل لبعض المشروعات المحددة

قامت : طرف واحد بیانات عن التدفقات غیر الساعیة للربحم وقدأحدًا من األطراف لم یقدم بیانات عن التدفقات الخاصة 
للجنة المساعدات  اإلحصائيمعلم ریو باستخدام منهجیة ذات الصلة المنظمات غیر الحكومیة الدانمرك بتحلیل مساهمات 

لخاصة في المساهمات ذات الصلة في األرقام ا تاإلنمائیة في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي وأدرج
أمثلة إیضاحیة للمساهمات الدولیة المقدمة من العدید من المنظمات غیر وقدمت ألمانیا . مساعدات اإلنمائیة الرسمیةال

إلى أن جزءًا من التمویل الدولي لهذه المنظمات غیر الحكومیة قد یكون قد جاء بالفعل من مصادر  تأشار  االحكومیة إال أنه
ثي التقدیمات مستوٍى شامل مرتفع من الثقة بشأن دقة األرقام في حین أسند ثلث مستوى متوسط وأسند ما یقرب من ثل. عامة

  .من الثقة ولم یسند أي تقدیم مستوٍى شامًال منخفضًا من الثقة
ولدى اإلبالغ عن التدفقات المتصلة بصورة غیر مباشرة بالمساعدات اإلنمائیة الرسمیة، استخدم أعضاء لجنة   - 38

هجاإلنمائیة بصورة عامة المساعدات   50في المائة أو  40( موحدمعامل خفض العدید من التقدیمات  واستخدم. طائفة من النُ
الخاصة بالمشروعات المختلفة وذلك بتحدیدها في المساهمات المحددة بالتنوع البیولوجي حددت ألمانیا ، في حین )في المائة

إلى أنه بلغاریا  توأشار . ذات صلة مباشرةكونات فقط باعتبارها تدفقات شكل مكون قطاعي لهذه المشروعات وحساب هذه الم
، فإنه عضوًا في لجنة المساعدات اإلنمائیة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي  تلیس افي حین یقدم دعمًا دولیًا

  .اإلحصائيمعلم ریو طبق منهجیة تلذلك لم  افإنه
وتقدیم اعتمادات مالیة محلیة  2015األولویات الوطنیة أو الخطط اإلنمائیة بحلول عام  إدراج التنوع البیولوجي في  -  2

  )11/4المقرر ( من) ب)(7الفقرة (مالئمة 
المتكامل للتنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في خطط  إدراج اإلعتبارعن  طرفاً  21أبلغ ما مجموعه   - 38

دیمًا إلى اإلدراج في أطر التخطیط األوسع نطاقًا أو الخطط والسیاسات القطاعیة في حین تق 15ویشیر  .واستراتیجیات التنمیة
بما في ذلك االستراتیجیات وخطط العمل في الخطط والسیاسات البیئیة أشارت أربعة تقدیمات إلى هذا اإلدراج بصورة حصریة 

لقیت إلى تعذر تحدید خط أساس واضح یمكن في ضوئه رصد عمومًا أدت الردود التي تُ و . في التنوع البیولوجيالوطنیة المنقحة 
  ). ب(7في هذا العنصر من الهدف التقدم 

المبادئ التوجیهیة الخاصة  وتستخدم. الخاص بهما الوطني الخامس تقریراللمقدمة في إلى المعلومات اطرفان وأشار   - 39
أو أدوات توضیحیة مماثلة لوضع " المرور إشارة" مخططاتفي شكل بالتقریر الوطني الخامس باستخدام نظم تصنیف بسیطة 

حرز لإلبالغ عما إذا كانت االعتمادات المالیة المحلیة المالئمة قد إال أنها ال تتضمن طلبًا . الخطوط األساسیة وتقییم التقدم المُ
صدت   .رُ



UNEP/CBD/WGRI/5/4 
Page 10 

 
إلى بنود وأشار ستة أطراف . ئمةالسؤال المتعلق برصد االعتمادات المالیة المحلیة المالطرفًا ردودًا على  17وقدم   - 40

، وأشار  بإدارةمثل ذلك المتعلق  ،التنوع البیولوجيبتنفیذ أهداف محددة في المیزانیة تتعلق  بصورة سلوفینیا المتنزهات مثًال
 القطاعيإلى التعمیم وأشارت ستة أطراف ". بتنفیذ أهداف التنوع البیولوجي" محددة إلى بند ُأنشئ حدیثًا في المیزانیة یتعلق 

إلى عدم توافر بیانات دقیقة بالنظر إلى عدم وجود ونبهت ألمانیا . ومراعاة قضایا التنوع البیولوجي في المیزانیات القطاعیة
إلى استخدام المحاسبة البیئیة في اإلبالغ االتحاد األوروبي وأشار . خاصة أو بنود میزانیة تتعلق بالتنوع البیولوجي إحصاءات

إلى أن ثالثة أطراف وفي حین أشار . خاصة بالبیئة، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالتنوع البیولوجيعن المصروفات ال
هو أمر  المیزانیة المخصصة صغیرة، لم یتضمن أي تقدیم تقییمًا بشأن ما إذا كان إدراج التنوع البیولوجي في المیزانیة الوطنیة

  .لویات أو الخطط اإلنمائیة الوطنیةمالئم في ضوء إدراج التنوع البیولوجي في األو 
اإلبالغ عن المصروفات المحلیة الخاصة بالتنوع البیولوجي فضًال عن االحتیاجات والثغرات واألولویات ذات الصلة   -  3

  )11/4من المقرر ) ج( 7الفقرة (بالتمویل 
وهناك مكون بارز في . لبیولوجيالمصروفات المحلیة المتعلقة بالتنوع اعن ) 29من  24(أبلغت معظم التقدیمات   - 41
ومن  ،التقدیمات لدى االنتقال من المصروفات ذات الصلة المباشرة إلى المصروفات ذات الصلة غیر المباشرة من  عدد

تقدیمًا عن مصروفات تتعلق بصورة  24بالنسبة للمیزانیات الوطنیة، أبلغ : الحكومات الوطنیة إلى میزانیات الوالیات والبلدیات
 5تقدیماً لمصروفات تتعلق بصورة غیر مباشرة، وبالنسبة لمیزانیات الوالیات أو البلدیات، فإنها إذا ُأخذت معًا أبلغ  14ة ومباشر 

وتصبح المعلومات . عن المصروفات المتصلة بصورة غیر مباشرة 13وأبلغ  ،مباشرةتتعلق بصورة تقدیمًا عن مصروفات 
، حیث )المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات واألكادیمیات(النسبة للمصادر األخرى السوق، وب/متفرقة بالنسبة للقطاع الخاص

المقدمة، بطریقة غیر شاملة، مثًال اإلضافیة لم تُبلغ معظم التقدیمات إال عن مصدر واحد من هذه المصادر، ووفقًا للتعلیقات 
  .من خالل التركیز على أكبر المنظمات غیر الحكومیة

األعضاء إلى حساب مصروفات الحمایة  دولهالعدید من االتحاد األوروبي و صادر البیانات، أشار وفیما یتعلق بم  - 42
القطاع الخاص والتدفقات  عن التي تتطلب أیضًا جمع معلومات  األوروبیةالبیئیة في إطار الحسابات االقتصادیة البیئیة 

ة للتتبع بشأن التدفقات المالیة المحلیة لكي تُطبق على كذلك بأنه قد وضعت منهجیة نوعیوأبلغ االتحاد األوروبي . األخرى
تكالیف حفظ التنوع وأوضحت الیابان أن مصروفات كبیرة یتم تقدیرها بحساب معدل  .المیزانیة الرئیسیة لالتحاد األوروبي

  .طنیةالبیولوجي بالعدید من حكومات المناطق ثم تطبیق هذا المعدل على مجموع المیزانیات الحكومیة دون الو 
وأسندت التقدیمات مستویات ثقة تتراوح بین المرتفعة والمتوسطة بشأن دقة المصروفات المتعلقة بصورة مباشرة الواردة   - 43

وتتناقص مستویات الثقة فیما یتعلق بالمصروفات ذات الصلة غیر المباشرة وبالنسبة لمصادر التمویل . في المیزانیات الوطنیة
 طرفاً  11من إطار اإلبالغ األولي حیث أسند  1هي في القسم  اثقة الشاملة إلى أن تنخفض عموتمیل مستویات ال. األخرى

  .أطراف مستویات منخفضة من الثقة وستةأطراف مستویات متوسطة  ثمانیةمستوٍى مرتفعًا في حین أسند 
فأبلغ ثمانیة أطراف بأن . التمویلب ذات الصلةولویات األثغرات، و الحتیاجات، و االطرفًا عن  17وأبلغ ما مجموعه   - 44

في عملیات التخطیط الوطني الخاصة ، بدرجات مختلفة، االحتیاجات والثغرات واألولویات الخاصة بالتمویل قد جرى تحدیدها
أو تنمیة الطبیعة، وأشار ستة أطراف إلى أن العمل المتعلق بتحدید /وبها وعلى وجه الخصوص الخطط الوطنیة بالبیئة 

ات والثغرات واألولویات ذات الصلة بالتمویل یجري في الوقت الحاضر، في سیاق تعدیل االستراتیجیات وخطط العمل االحتیاج
غیر أنه لم یقدم أي تقدیم معلومات أو . أو وضع خطط مالیة وطنیة أو استراتیجیات لحشد الموارد/الوطنیة للتنوع البیولوجي و

وصفًا مستفیضًا لعملیة التخطیط ت تایلند وقدم. ت واألولویات الخاصة بالتمویلربط بوثیقة أو ما هي االحتیاجات والثغرا
وأبلغ . عكس بالضرورة أولویات االتفاقیةیال  ذلكإلى أنه في حین أن مبالغ كثیرة قد ُأنفقت، فإن  توأشار  االوطني للمیزانیة لدیه

في  تحدیثعملیة لوال یتعرض  2008ي قد ُأجري في عام أحد األطراف بأن استعراضًا للمصروفات ذات الصلة بالتنوع البیولوج
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. ثالثة أطراف إلى الدور المعاون لمبادرة تمویل التنوع البیولوجي لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوأشار . الوقت الحاضر
  .وأشار طرفان إلى التقریر الوطني الخامس الخاص بهما

على المعلومات الموثوق بها في الحصول الصعوبات المنهجیة  أو/وإلى نقص المعلومات عشرة أطراف وأشار   - 45
المصروفات المتعلقة بصورة غیر ) 2(انخفاض المستویات الحكومیة، ) 1(وتصنیفها وتجمیعها وخاصة فیما یتعلق ببیان 

بحفظ الطبیعة تم األنشطة المرتبطة  المصادر غیر الحكومیة الناجمة ضمن جملة أمور عن حقیقة أن الكثیر من) 3(مباشرة و
  . تحویلها إلى المستوى المحلى أو البلدیات

  )11/4من المقرر ) د( 7الفقرة (إعداد الخطط المالیة الوطنیة وتقدیر أو تقییم قیم التنوع البیولوجي   -  4
لك یشكل وأشار معظم التقدیمات إلى أن ذ. إعداد خطط مالیة وطنیة للتنوع البیولوجيطرفًا عن  18أبلغ ما مجموعه   - 46

. جزءًا من االستراتیجیة الوطنیة للتنوع البیولوجي أو أدوات التخطیط المماثلة والتي یجري في كثیر من الحاالت اآلن وضعها
وأشار العدید من التقدیمات بأن ذلك یشكل جزءًا من عملیات وضع المیزانیات الوطنیة ربما في سیاق الخطة الوطنیة الجامعة 

تمویل إلى دور مبادرة أیضًا وُأشیر . كل خطة منفصلة تركز بصورة محددة على التنوع البیولوجيدون أن یكون ذلك في ش
  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي البیولوجيالتنوع 

وأشار عدد كبیر من التقدیمات إلى عملیات . تقدیر أو تقییم قیم التنوع البیولوجيطرفًا عن  24أبلغ ما مجموعه   - 47
إلى العمل الجاري اآلن في إطار المشروع األوروبي االتحاد األوروبي وأربعة من دوله األعضاء  ة التي من بینهاالتقدیر الوطنی

تقدیمات إلى إعداد دراسات وطنیة بشأن اقتصادیات  خمسةوأشارت . بشأن رسم الخرائط وتقدیر النظم اإلیكولوجیة وخدماتها
التي اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي من مبادرة  الثالثةالمرحلة  النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي في إطار

 ةالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وأشارت أربعاقتصادیات النظم اإلیكولوجیة والتنوع البیولوجي یقدم لها الخدمات مكتب 
ألخرى ذات الصلة بالمشروع، التي تركز على مجاالت تقدیمات إلى دراسات التثمین االقتصادي أو غیر ذلك من األنشطة ا

. تقدیمات إلى المحاسبة البیئیة 4وأشارت . أو النظم اإلیكولوجیة) مثل على المنافع االقتصادیة للمناطق المحمیة( نوعیة
  .إلى المعلومات المقدمة في التقریر الوطني الخامسالسوید  توأشار 

العتراف باإلجراءات الجماعیة بالشعوب األصلیة في حفظ الطبیعة واستخدامها وأكد التقدیم من بولیفیا أهمیة ا  - 48
. المستدام باعتبار ذلك إسهامًا كبیرًا من البلدان النامیة التي تتجاوز من الناحیة الكمیة المساهمات من القطاعین العام والخاص

عاون فیما بین بلدان األمازون بشأن االعتراف بدور ویجري حالیا إعداد دراسة بدعم من األمانة الدائمة لمنظمة معاهدة الت
وتهدف الدراسة إلى وضع . اإلجراءات الجماعیة للشعوب األصلیة والمحلیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام

دمها البلدان في في التقاریر الوطنیة التي تق إدراجهكمي یمكن  –أو نوعي /بارامترات منهجیة تتیح إجراء تحلیل نوعي وكمي و
وسوف تقدم نتائج الدراسة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر للنظر باعتباره . االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

الصادر عن مؤتمر  11/4في منظمة معاهدة التعاون بلدان األمازون ووفقًا للمقرر  األعضاءمساهمة إقلیمیة من البلدان 
في حفظ  واألصلیةمن دور المجتمعات المحلیة  نلمشروعین یعززاعلى ذلك یوفر التقدیم أیضًا تجمیعًا موجزًا  وعالوة. األطراف

  .التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام
  حاالت النجاح والمعوقات التي ووجهت  - باء 

خدامه باعتباره إطارًا مرنًا وأولیًا بإطار اإلبالغ األولي وقرر است 11/4من المقرر  5رحب مؤتمر األطراف، في الفقرة   -49
لإلبالغ عن المـوارد التـي یـتم حشـدها للتنـوع البیولـوجي علـى المسـتویین الـوطني والعـالمي ورصـد هـذه المـوارد، ودعـا األطـراف، 

أن ضمن جملة أمور، اإلبالغ قبل االجتماع الخامس للفریق العامل المفتـوح العضـویة المخصـص السـتعراض تنفیـذ االتفاقیـة بشـ
جوانـب النجـاح والمعوقــات التـي قوبلــت لـدى اإلبــالغ عـن المــوارد التـي تـم حشــدها للتنـوع البیولــوجي ورصـد هــذه المـوارد بغــرض 

  .من نفس المقرر 23إجراء االستعراض المتوخي في الفقرة 
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لـي أو باإلرشـاد المرتبطـة صغیرة نسبیًا المرتبطـة باالسـتمارة الحالیـة إلطـار اإلبـالغ األو یمات قضایا تقنیة دوحددت التق  -50

منظمة التعاون والتنمیة في المیـدان االقتصـادي ل ةاإلحصائیریو معالم تطبیق  إلى إمكانیةبها مثل بشأن اإلشارة األكثر وضوحًا 
یـة أو إمكان/و إلى التحـدیات والقیـود التـي تواجـه تـوافر البیانـات ذات الصـلةوُأشیر  .أو بشأن الحاجة إلى تجنب الحساب المزدوج

هج التـي اتخـذتها البلـدان ) 1: (وتشمل التحدیات النوعیة التي ُحددت ما یلي. الحصول علیها  األعضـاءالطائفة العریضة مـن الـنُ
فــي لجنــة المســاعدات اإلنمائیــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي لحســاب تــدفقات المســاعدات اإلنمائیــة 

تحدیـد المسـاعدات ) 2(، )االتحـاد األوروبـي، سویسـرا، المملكـة المتحـدة( ر مباشرة بالتنوع البیولـوجيبصورة غی المتصلةالرسمیة 
التــي هــي غیـر أعضــاء فــي لجنـة المســاعدات اإلنمائیــة التابعــة  اإلنمائیـة الرســمیة ذات الصــلة بـالتنوع البیولــوجي للبلــدان المانحـة

عـدم وجـود ) 3(، )بلغاریـا( اإلحصـائيمعلم ریـو ثم فإنها ال تطبق منهجیة  لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي ومن
المحلـي والحصـول علیهـا وتجمیعهـا فـي مختلـف منهجیة مشتركة عملیة لتحدید المصـروفات المحلیـة الخاصـة بـالتنوع البیولـوجي 

صـــین والجمهوریـــة التشـــیكیة، بلغاریـــا وال(مســتویات الحكومـــة والســـیما المصـــروفات غیـــر المباشـــرة ومـــن مصـــادر غیـــر حكومیـــة 
، أو یمكـن معالجتهـا فــي الشـيءبعــض وقــد تـم عـالج التحـدیات،  .)واالتحـاد األوروبـي، ألمانیـا، الیابــان، هولنـدا، بولنـدا، سویسـرا

  :المستقبل القریب في سیاق العمل المعاون الجاري الذي تتخذه المنظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلة
 مهــامالفرقــة  بإعــادة تنشــیط مــؤخراً  منظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي قامــتویســرا، وكمــا أشــار تقــدیم س  -51

اإلحصــاءات المالیــة ة، و اإلحصــائیریــو  لمامعــ بشــأن والفریــق العامــل المعنــى باإلحصــاءات ، األوروبیــةشــبكة البیئــة ل المشــتركة
وتقدیم المشورة بشأن الخطوات الالزمة  اإلحصائيمعلم ریو نات بغرض وضع توصیات لتحسین متانة ودقة بیایة ئالبیئیة واإلنما

وتشـمل عناصـر خطـة . هـذا المعلـموتحسین االتصـال مـع المفـاهیم الداعمـة لبیانـات  اإلحصائيمعلم ریو لبناء الثقة في منهجیة 
لإلبـالغ فـي  ،مقـدمي القـروضخـارج نظـام إبـالغ  اإلحصـائيمعلم ریو العمل المقترحة لفرقة المهام هذه تحسین استخدام بیانات 

الموجـه للمسـتخدمین بشـأن كیفیـة اسـتخدام وتفسـیر  اإلرشـادضوء األهداف المالیة الكمیة واالتفاقیـات الدولیـة فضـًال عـن تحسـین 
 وتتسم هذه األنشطة، والسیما تلـك األخیـرة، بقیمـة كبیـرة أیضـاً . وتوفیر دورات تدریبیة ومواد للتدریب اإلحصائيمعلم ریو بیانات 

 .للبلدان المانحة غیر األعضاء في لجنة المساعدات اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي

مـن واإلبـالغ عنهـا أشارت التقدیمات إلى العملیة الجاریة لوضع منهجیات لتحدید المصـروفات المحلیـة غیـر المباشـرة و   -52
هج الوطنیــة  ویمكــن أن تــوفر هــذه. جانــب بعــض األطــراف والخبــرات المرتبطــة بهــا الخبــرات والــدروس المســتفادة أو اإلقلیمیــة الــنُ

ویمكـن أن تـوفر . المرتبطة بها استنارة مفیدة للجهود التي تبذلها األطراف األخرى في تحسین اإلبالغ عـن المصـروفات الوطنیـة
لــدى برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي التــي  البیولــوجيتمویــل التنــوع أیضــًا االســتنارة والمســاعدة بمواصــلة وضــع منهجیــة مبــادرة 

تتضمن بالفعل إعداد استعراضات للمصروفات الوطنیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي باعتبـار ذلـك خطـوة رئیسـیة صـوب وضـع 
غیـــر مفیـــدة للبلــدان  البیولــوجيلتمویـــل التنــوع ویمكــن أن تصـــبح عملیــة مواصـــلة وضــع منهجیــة . خطــط وطنیــة لحشـــد المــوارد

  .األعضاء في هذه المبادرة
مع أمانة االتفاقیة والمركز العالمي لرصد الحفظ  البیولوجيتمویل التنوع مبادرة  اشتركت، وفیما یتعلق بالنقطة األخیرة   - 53

ات تنظیم جلسفي وبدعم مالي من حكومتي الدانمرك والیابان فضًال عن االتحاد األوروبي، لدى برنامج األمم المتحدة للبیئة 
ملیة مراجعة االستراتیجیات وخطط العمل لععالمیة بشأن استعراض التقدم وبناء القدرات العمل الحلقة  إطارفي لحشد الموارد 

فضًال عن حلقات العمل اإلقلیمیة  2013تشرین الثاني / نوفمبر 11البیولوجي التي ُعقدت في نیروبي، كینیا من  للتنوعالوطنیة 
وقد سعت حلقات العمل هذه، التي نُظمت إعماًال . 2014د التي ُعقدت في النصف األول من عام األربعة بشأن حشد الموار 

إلى توفیر الدعم إلعداد خطط مالیة وطنیة للتنوع البیولوجي والعمل في سیاق هذه العملیة عن  11/4من المقرر  27للفقرة 
  .خطط أساس مالیة متینة عتحسین اإلبالغ المالي ووض

تشكل عملیة تكثیف وتوسیع هذه األنشطة جزءًا من إطار استراتیجي أو خارطة طریق في المستقبل صوب  ویمكن أن  - 54
غیر أنه یبدو أن التحدیات األخرى التي ُحددت في التقدیمات ذات طابع جوهري أي أن . تحقیق األهداف النهائیة لحشد الموارد
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إلى فعلى سبیل المثال تشیر بولندا في تقدیمها . المدى المتوسطمن غیر المحتمل أن تُعالج في المدى القصیر أو حتى في 
وللمؤسسات التي تدیر أموال التنوع البیولوجي والنقص المرتبط بذلك في تناسق نظم اإلبالغ الطابع المتناثر لمصادر التمویل 

نفقة على التنوع البیولوجي في مختلف المؤسسات . ة فضًال عن امتداد السنوات المتتالیةوالجهات المانح المالي بشأن األموال المُ
. ویسري ذلك على وجه الخصوص فیما یتعلق بتمویل التنوع البیولوجي من جانب المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص

إلعداد ومستهلكة للوقت ومعقدة مما یسفر عن تكالیف إضافیة أن عملیة جمع البیانات عملیة مرهقة  إلىیشیر التقدیم ولذا 
عملیة اإلبالغ ووضع منهجیة موحدة للحصول على بیانات أكثر شفافیة وتماثًال في التقاریر بزیادة تبسیط ویوصي  قریر،الت

على الحاجة إلى مواصلة العمل المنهجي ربما لیشمل وضع منهجیات موحدة، بواسطة العدید من وجرى التأكید . المقبلة
ویبدو أن هذا التحدي یستحق المزید من النظر في سیاق اعتماد ). سویسرا ووبیة،المفوضیة األور و الصین،  وبلغاریا،(التقدیمات 

  .11/4من المقرر  22الهدف النهائي أو األهداف النهائیة في نهایة المطاف لحشد الموارد حسبما جاء في الفقرة 
  من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي  3التفعیل الكامل للهدف   - رابعاً 

بشأن استعراض تنفیذ استراتیجیة حشد الموارد بما في ذلك تحدید  11/4من المقرر  8طراف في الفقرة وقرر مؤتمر األ  - 58
من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي على تعبئة الموارد للتنوع البیولوجي، النظر في الطرائق  3األهداف، وهو یدرك قدرة الهدف 

  .خالل اجتماعه الثاني عشر بغرض اعتمادهوالمعالم البارزة بشأن التفعیل الكامل لهذا الهدف 
 األعمالإلعداد هذه الطرائق أو المعالم البارزة، فإن جمیع وفي حین أن هذه الفقرة ال تحدد تفاصیل عملیة معینة   - 55

األخرى فیما بین الدورات التي صدر تكلیف بها بمقتضى هذا المقرر سوف تنظر أو سوف ینظرها الفریق العامل المفتوح 
ولذا اضطلع األمین العام التنفیذي، بالتشاور مع المكتب، . ضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه الخامسالع

وارتكازًا  .للنظر من جانب الفریق العامل UNEP/WGRI5/6/Add.1بعمل تحضیري على النحو الوارد تفاصیله في الوثیقة 
أن اعتمدها مؤتمر األطراف وبغیة تیسیر نظر الطرائق والمعالم البارزة بشأن  على جملة أمور من بینها المقررات التي سبق

من أهداف أیتشي بغرض اعتمادها من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، توفر هذه  3التفعیل الكامل للهدف 
كما تقترح عددًا من األنشطة . العامل المذكرة مشروع عناصر لهذه الطرائق والمعالم البارزة الحتمال نظرها من جانب الفریق

  .المعاونة التي یمكن أن تضطلع بها المنظمات والمبادرات ذات الصلة فضًال عن األمین التنفیذي
وقد یرغب الفریق العامل أن ینظر وأن یستعرض حسب مقتضى الحال مشروع عناصر الطرائق والمعالم البارزة   - 56

وتقدیم المشروع المنقح للطرائق والمعالم  UNEP/WGRI5/4/Add.1الوارد في الوثیقة من أهداف أیتشي على النحو  3للهدف 
البارزة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر جنبًا إلى جنب مع توصیة باعتماده ومواصلة األنشطة المعاونة على 

بمشروع العناصر الخاصة بالطرائق والمعالم البارزة  وبدًال من ذلك یمكن أن یُحاط الفریق العامل علماً . النحو المبین في الوثیقة
من أهداف أیتشي على النحو الوارد في القسم الثالث من الوثیقة المرفقة وتوصیة مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني  3للهدف 

  .عشر بأن یعتمد في نظره على مشروع هذه العناصر
إذا اقتضى األمر، مشروع عناصر الطرائق والمعالم البارزة للهدف وأن یستعرض قد یرغب الفریق العامل، أن ینظر،   - 57
، وتقدیم المشروع المنقح UNEP/WGRI/5/4/Add.1من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي على النحو الوارد في الوثیقة  3

واصلة األنشطة المعاونة للطرائق والمعالم البارزة إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس باإلضافة إلى توصیة باعتماده لم
  .المبینة في الوثیقة

  اآللیات المالیة المبتكرة  - خامساً 
من استراتیجیة حشد الموارد استكشاف آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة على جمیع المستویات بغرض  4یطلب الهدف   - 58

وقد أشارت . ك للتمویل لمواصلة النظرصكو /األهداف الثالثة لالتفاقیة ویحدد أیضًا مجموعة من ست آلیات مزیادة التمویل لدع
اآللیات "لیس بالمصطلح الحسن التحدید، واقترح البعض استخدام " آلیات التمویل المبتكرة"المناقشات الالحقة إلى أن مصطلح 
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إلى القرارات  استناداً " اآللیات المالیة المبتكرة"غیر أن هذه المذكرة تواصل استخدام . بدًال من ذلك" المالیة للتنوع البیولوجي

  .السابقة التي اتخذها مؤتمر األطراف
األنشط المتعلقة باآللیات المالیة المبتكرة، وورقة إلى ، 11/4من المقرر  20، في الفقرة أشار مؤتمر األطراف  - 59

) UNEP/CBD/COP/11/INF7(المعتمدة  اإلرشادیةالمناقشات المتعلقة بضمانات زیادة تمویل التنوع البیولوجي والمبادئ 
وطلب من األمانة التنفیذیة مواصلة إعداد وثیقة المناقشات بشأن الضمانات المعتمدة على التعلیقات الواردة من األطراف 
وغیرها من أصحاب المصلحة لتقدیمها في االجتماع الخامس للفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ 

  .امل إعداد توصیة للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشراالتفاقیة، وطلب كذلك من الفریق الع
عماًال لهذا الطلب، بعث األمین التنفیذي باإلخطار رقم   - 60 یدعو فیه  2013آذار /مارس 22المؤرخ في  025-2013وإ

تقدیمات من  5مجموعه وتُلقي ما . األطراف وأصحاب المصلحة المعنیین إلى تقدیم وجهات نظرهم بشأن ورقة المناقشات
وترد تفاصیلها في وثیقة المعلومات بشأن  حكومات الهند وبیرو وسویسرا واالتحاد األوروبي واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة

 زیادة تمویل التنوع البیولوجي وربما مبادئ إرشادیةتجمیع وجهات النظر بشأن ورقة المناقشات عن ضمانات 
)UNEP/CBD/WGRI/5/INF7(.  

. في كویتو 2014نیسان /وقُدمت ورقة المناقشات أیضًا إلى ندوة الحوار بشأن زیادة تمویل التنوع البیولوجي في أبریل  - 61
لقیت حتى اآلن، سوف یجري تنقیح هذه الورقة وترتیب نظرها من جانب الفریق العامل  واستنادًا إلى جمیع التعلیقات التي تُ

وغیرها من أصحاب المصلحة المعنیین من نفس المقرر األطراف  21دعت الفقرة و  .11/4من المقرر  20حسب طلب الفقرة 
إلى أن تقدم، من خالل األمانة، وجهات نظرها والدروس المستفادة بشأن المخاطر والمنافع المحتملة لآللیات المالیة المبتكرة 

للنظر من جانب الفریق العامل المفتوح العضویة الخاصة بالبلدان، بما في ذلك بشأن المبادئ والضمانات المحتملة الستخدامها 
المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة في اجتماعه الخامس وطلبت من الفریق العامل أن یناقش ذلك بالنظر من جانب مؤتمر 

عماًال لهذا الطلب، دعا األمین التنفیذي، من خالل  .األطراف في اجتماعه الثاني عشر ي الفقرة المشار إلیها ف اإلخطاراتوإ
  .، األطراف والحكومات األخرى إلى أن تقدم وجهات نظرها والدروس المستفادة بشأن اآللیات المالیة المبتكرة والضمانات32
ولم تتوافر معلومات كافیة من البلدان بشأن وجهات النظر والدروس المستفادة عن اآللیات المالیة القطریة في   - 62

وترد . بلدان قدم بإیجاز برامجه ذات الصلة بإصالح الحوافز فضًال عن اآللیات المالیة المبتكرةغیر أن العدید من ال. تقدیماتها
هذه التفاصیل لدى نظر وجهات النظر والدروس المستفادة بشأن المخاطر والمنافع المحتملة والضمانات فیما یتعلق باآللیات 

  ).UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.2( المالیة المبتكرة القطریة
  الفریق الرفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  - ساً ساد

  2020- 2011للفترة 
، بنتائج المرحلة األولى من الفریق رفیع المستوى بشأن التقییم 11/4من المقرر  24ورحب مؤتمر األطراف في الفقرة   - 63

، ودعا الفریق الرفیع المستوى، إلى أن 2020- 2011فیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة العالمي للموارد الالزمة لتن
یواصل، بالتعاون مع المبادرات ذات الصلة األخرى التي یمكن أن توفر نهجًا من القاعدة إلى القمة، عمله بتشكیلة موسعة وأن 

  .عشر لمؤتمر األطراف یقدم تقریرًا بشأن نتائج عمله إلى االجتماع الثاني
اإلشاري  مالرق( 026-213رقم اإلخطار  اإلخطارودعا األمین التنفیذي من خالل   - 64

SCBD/ITS/RS/ES/LZ/81589(  من األطراف  إلى تقدیم ترشیحات، 2013آذار /مارس 27المؤرخ في
لتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف، لعضویة الفریق الرفیع المستوى وتحدید المرحلة الثانیة للفریق الرفیع المستوى با

وقدمت العضویة النهائیة البالغ عددها خمسة عشر من الخبراء المتوازنین إقلیمیًا إلى مكتب مؤتمر األطراف في 
وأجرى الفریق الرفیع المستوى، من خالل التمویل السخي المقدم من . في بتروندهایم 2013أیار /اجتماعه في مایو
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البحث فضًال عن دعم عیني من حكومتي البرازیل والهند وحكومة الیابان، وحكومة النرویج  حكومة المملكة المتحدة،
في  2013كانون األول /في بتروندهایم ودیسمبر 2013أیار /وعقد اجتماعات في مایوالمطلوب من القاعدة للقمة 

  .في برازیلیا 2014نیسان /شیناي وفي أبریل
فیذ األنشطة الالزمة لتحقیق األهداف، وتحدید الفرص لضمان هذه المنافع ومن خالل نظر طائفة من تكالیف تن  - 65

بأعلى قدر من مردودیة التكالیف من خالل إجراءات تُتخذ داخل قطاع التنوع البیولوجي وخارجه، ارتكز البحث الذي أجراه 
سائل التالیة جرى تقییم المنافع المستمدة من وردًا على الم. الفریق الرفیع المستوى على األعمال األولیة التي أجراها هذا الفریق

تحقیق أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي من خالل فحص كل من اآلثار االیجابیة على التنوع البیولوجي بصورة مباشرة وعلى 
) ب(المنافع، ) أ: (المنافع األوسع نطاقًا التي تعود على المجتمع والتي تنشأ عن االستثمارات والتطورات السیاساتیة الالزمة

المنافع ) و(مردودیة التكالیف، ) ه(التوافق بین السیاسات والتنمیة، ) د(االحتیاجات من الموارد، ) ج(احتیاجات االستثمار، 
  .والتكالیف

مع المؤسسات والمبادرات  ،وقد اشترك الفریق الرفیع المستوى، بدعم من أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي  - 66
وقد شمل ذلك في إطار االتفاقیة . رى ذات الصلة في ضمان التعاون وتوفیر القرائن لها والتوعیة بالدراسة، ونتائجهااألخ

المتعلقة بالتنوع البیولوجي وضع الطبعة الرابعة من التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي وعقد حلقات عمل إقلیمیة بشأن حشد 
، وأسهم الفریق الرفیع المس. الموارد عملیات جدول توى، في إطار منظومة األمم المتحدة، بالمعلومات وحضر، حیثما كان ممكنًا

وأهداف التنمیة المستدامة، وعلى وجه الخصوص االجتماع الثامن للفریق العامل  2015أعمال األمم المتحدة للتنمیة لما بعد 
ویعمل الفریق . حكومیة الدولیة بشأن تمویل التنمیة المستدامةالمفتوح العضویة بشأن أهداف التنمیة المستدامة ولجنة الخبراء ال

محاسبة الثروة "الرفیع المستوى أیضًا بصورة وثیقة مع مبادرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن تمویل التنوع البیولوجي و
  .بشأن زیادة التمویل للتنوع البیولوجي التي یقوم البنك الدولي بتنسیقها، وندوة حوار كویتو" وتثمین خدمات النظم اإلیكولوجیة

هنا على أن  التأكیدویجدر  .وأدت نتائج البحوث إلى أن یصیغ الفریق الرفیع المستوى عددًا من الرسائل الرئیسیة  - 67
ن وستقدم التبریرات لكل رسالة من خالل معلومات مؤیدة مستخلصة من طائفة عریضة م. الرسائل الرئیسیة مازالت قید اإلعداد

   .المصادر وسوف تشمل مجموعة من التوصیات السیاساتیة
ودعا الفریق العامل إلى ) UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8(وقد استكمل الفریق الرفیع المستوى مسودة أولیة للتقییم   - 68

  .تقدیم تعلیقاته واقتراحاته لتمكینه من استكمال العملیة قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف
  ندوة الحوار غیر الرسمیة الثانیة بشأن زیادة تمویل التنوع البیولوجي   -سابعاً 

في كویتو،  2014نیسان /أبریل 12- 9تمویل التنوع البیولوجي في الفترة وقد ُعقدت ندوة الحوار الثانیة بشأن زیادة   - 69
النرویج، الهند، الیابان، جمهوریة وكانت الجهات التي دعت إلى عقد ندوة الحوار الثانیة هي حكومات إكوادور، . إكوادور

وقد قام بتنظیم الندوة برنامج المقاومة . كوریا، السوید، أوغندا، المفوضیة األوروبیة وأمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي
عیني من بدعم اقتصادي و  لحفظ الطبیعة الدوليلإلتحاد استكهولم للمقاومة بمساعدة من شریك محلي والتنمیة في مركز 

مشاركًا من جمیع األقالیم  90نحو وقد حضر الحوار . حكومات إكوادور، السوید، النرویج، الیابان، المفوضیة األوروبیة
  .وأصحاب المصلحة

والسعي إلى توضیح مجاالت االلتقاء واالختالف  ،فهمالواإلسهام في  ،وكان الهدف من ندوة الحوار هو االستكشاف  - 70
في سیاق استراتیجیة  2020دعم تحقیق أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي في عام لزیادة حشد الموارد المالیة  فیما یتعلق بوسائل

وتتمثل . من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي 20و 3و 2واألهداف  11/4حشد الموارد وما یتصل بها من مقررات، مثل المقرر 
النظر الثقة والفهم المتبادل لمختلف وجهات ام من خالل الحوار في بناء اإلسه) أ: (األهداف المحددة لندوة الحوار فیما یلي

المساهمة في إیجاد الحلول لزیادة التمویل للتنوع ) ب(تحقیقها في إطار المفاوضات الرسمیة، التي كان یتعذر  توالمنظورا
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دمج مختلف أنواع قیم التنوع /میماستعراض السبل والوسائل بتع) ج(البیولوجي ولتهیئة بیئة أفضل للمفاوضات الرسمیة، 

لتفعیل اآللیات الخاصة بحالة  استعراض الخبرات المتنوعة) د(البیولوجي من خالل تنفیذ النُهج والتدابیر التحفیزیة المالئمة، 
قة بالتنوع الموارد المالیة وغیر المالیة والسعي إلى تحقیق فهم مشترك للثغرات واحتیاجات تنفیذ استراتیجیة االتفاقیة المتعل

اآللیات "وسوف یشمل ذلك وجهات النظر والدروس المستفادة بشأن طائفة عریضة مما یسمى . البیولوجي بشأن حشد الموارد
استكشاف فرص التآزر مع اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة ) ه(والمبادئ والضمانات المحتملة باستخدامها،  )2("المالیة المبتكرة

بما في ذلك المناقشات الجاریة بشأن األهداف المقبلة مثل أهداف  2015 عن جدول أعمال ما بعد بشأن تغیر المناخ فضالً 
  .التنمیة المستدامة

تعمیم التنوع البیولوجي، عرض عام آللیات التمویل، الحوكمة، الضمانات، : وقد تضمنت الندوة أربع جلسات رئیسیة  - 71
واستكشفت طائفة عریضة من المصادر والوسائل لزیادة التمویل للتنوع . مویلوالمساواة، والحوافز والخیارات الخاصة بالت

  .البیولوجي
بهدف دعم التنفیذ الفعال  2015- 2008وقد ُأشیر إلى أن االستراتیجیة الحالیة لحشد الموارد قد ُصممت للفترة   - 72

  .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/9الوثیقة  عن الندوة فيویتوافر التقریر المفصل . 2010ألهداف االتفاقیة الثالثة وهدف 
  الهدف النهائي لتعبئة الموارد  - ثامناً 

حرز أن یستعرض  11/4من المقرر  22، في الفقرة قرر مؤتمر األطراف  - 73 خالل اجتماعه الثاني عشر التقدم المُ
لالرتكاز على تدفقات  .من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي بهدف اعتماد هدف نهائي لحشد الموارد 20صوب تحقیق الهدف 

بقاء )د(و) ج(7 تینوالمعلومات الواردة في الفقر ) أ(7التي تستجیب للهدف األولي المشار إلیه في الفقرة الموارد المالیة  ، وإ
وال تغطي األهداف األولیة . 2020تحقیق هذه األهداف قید االستعراض في االجتماعات الالحقة لمؤتمر األطراف حتى عام 

من الخطة االستراتیجیة للتنوع  2020كامل الفترة حتى عام  2015المحددة بحلول عام  11/4من المقرر  7الفقرة الواردة في 
وینبغي تعدیل الهدف النهائي لحشد الموارد لكي یتمشى مع الخطة االستراتیجیة للتنوع . 2020- 2011البیولوجي للفترة 

  . عل كمعالم بارزة صوب تحقیق الهدف النهائيالبیولوجي باستخدام األهداف األولیة المعتمدة بالف
بحشد الموارد على التدفقات المالیة الدولیة والمصروفات المحلیة  المتعلقوینصب التركیز الرئیسي لتحدید الهدف   - 74

ووفقًا . طة مفیدةیوفر بالفعل نق) أ(7وفیما یتعلق بالتدفقات المالیة الدولیة، فإن االتفاق القائم تحت الفقرة . للتنوع البیولوجي
المساعدات  یمكن تحدیدإلحصاءات لجنة المساعدات اإلنمائیة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، 

غیر أن هناك جوانب أخرى . باعتبارها خط أساس 2010- 2006اإلنمائیة الرسمیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي في الفترة 
یة مثل الشركات المتعددة الجنسیات والتبرعات الخیریة مازالت تعاني من نقص اإلحصاءات الموثوق بها للتدفقات المالیة الدول

  .ودعم المعلومات األساسیة
فقد أظهر إطار اإلبالغ األولي . ویمكن أن تصبح المصروفات المحلیة للتنوع البیولوجي مجاًال واعدًا لمواصلة النظر  - 75

ر الرصد العالمي أن الحكومات، بدعم من المنظمات الدولیة، قادرة على تجمیع إحصاءات والمعلومات المستمدة من تقری
غیر أن المعلومات األساسیة قد تتباین في مختلف البلدان، ویتعین إلى ألي هدف بشأن . المصروفات المحلیة للتنوع البیولوجي

ین الظروف الوطنیة وأن یكون معقوًال في تشجیع جهود حشد حشد الموارد المالیة للتنوع البیولوجي أن یكون مرنًا الستیعاب تبا
  .الموارد على المستویین الوطني والمحلي

وقد یمكن، ومجموعة األهداف األولیة لحشد الموارد في األذهان، تصمیم المعالم البارزة لتوفیر خارطة طریق واضحة   - 76
ویمكن أن تستخدم االتفاقات الواردة في الفقرات . 2010 على جمیع جبهات حشد الموارد التي تغطي كامل الفترة حتى عام

                                                             
)2(  https://www.cbd.int/financial/innovations/.  
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وینبغي أن تكون العناصر األخرى باالستراتیجیة . 2015كمعالم بارزة مفیدة یتعین تحقیقها بحلول عام ) د(7و) ج(7و) ب(7
إلى المعالم البارزة فعلى سبیل المثال، یمكن النظر . األولیة لحشد الموارد مهمة أیضًا في الصورة المتعلقة بحشد الموارد

) من استراتیجیة حشد الموارد 4الهدف (الستكشاف آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة على جمیع المستویات بغرض زیادة التمویل 
من خالل تبادل الخبرات ، )5الهدف (وتعمیم التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة في خطط وأولویات التعاون اإلنمائي 

ومنافع مختلف النُهج وكیفیة تطبیقها من الناحیة العملیة ومالحظة أن الصكوك مثل المدفوعات مقابل خدمات بشأن تكالیف 
ویتعین على هذه األعمال أن . والجهود لوضعها النظم اإلیكولوجیة التنوع البیولوجي تحصل على قدر كبیر من االستثمارات

اورات مع طائفة عریضة من أصحاب المصلحة وأن تدرج كوثیقة تأخذ في االعتبار الضمانات التي توضع من خالل المش
  .UNEP/CBD/WGRI/5/INF/7معلومات 

  التوصیة المقترحة  -تاسعاً 
بشأن وضع أطر سیاساتیة لتعمیم التنوع  ملموسوبعد اإلحاطة بالحاجة المستمرة لعمل وفي ضوء ما جاء أعاله،   - 77

قترح مشروع التوصیة التاليالبیولوجي في كافة أنحاء الحكومة والمجتمع، و  للنظر من جانب  استخدام األدوات واآللیات المالیة، یُ
  :خالل اجتماعه الخامس الفریق العامل

  تنفیذ االتفاقیة،إن الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض 
 2020- 2011بیولوجي للفترة الحاجة الملحة إلى توفیر تمویل كبیر لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع ال إذ یدرك  

المحدثة فضًال عن االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي  2020عام  بحلولوأهداف أیتشي للتنوع البیولوجي 
  وما یرتبط بها من أهداف وطنیة،

ذ یالحظ    مؤتمر األطراف خالل أن استراتیجیة حشد الموارد لدعم أهداف االتفاقیة الثالثة على النحو الذي اعتمدها وإ
  بما یتزامن مع األهداف اإلنمائیة لأللفیة، 2015اجتماعه التاسع، موجهة صوب التنفیذ خالل فترة أولى حتى عام 

ذ    حاط علماً ، األهداف األولیةیستذكر وإ ذ یُ بالرسائل المقدمة من الفریق الرفیع المستوى وندوة الحوار غیر الرسمیة  وإ
مویل للتنوع البیولوجي بأن وضع وتفعیل المؤسسات المتساوقة وحسنة التصمیم والسیاسات الرشیدة واألطر الثانیة بشأن زیادة الت

  السیاساتیة الفعالة تمثل شرطًا أساسیًا لنظام فعال یتسم بالكفاءة لتمویل التنوع البیولوجي، 
ذ یستذكر تماعه الحادي عشر وقراره أن األهداف األولیة لحشد الموارد التي اعتمدها مؤتمر األطراف في اج وإ

حرز صوب تحقیق الهدف  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي بغرض اعتماد الهدف النهائي لحشد  20یستعرض التقدم المُ
  ،الموارد في اجتماعه الثاني عشر

ذ یدرك      وارد،لتحقیق األهداف النهائیة لحشد الم نحو العمل ةوموج ةالحاجة إلى إطار أو خارطة طریق فعالوإ
ذ یدرك      أیضًا الحاجة إلى إطار فعال وعملي للرصد واإلبالغ عن تنفیذ األهداف النهائیة لحشد الموارد،وإ

ذ یُحاط  ندوة الحوار غیر الرسمیة الثانیة بشأن زیادة التمویل للتنوع لالرئیس المشارك  بالموجز المقدم منعلما وإ
  البیولوجي التي ُعقدت في كویتو، 

  :من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر للنظر، مایلى  األمین التنفیذي أن یضعإلى یطلب   - 1
لتنفیذ  2020نجشانج بیو عناصر عملیة وموجهة نحو العمل الحتمال اإلدراج في خارطة طریق   -أ 

من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  20بموجب الهدف الخاصة بحشد الموارد النهائیة األهداف 
وأهداف أیتشي للتنوع  2020- 2011تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة دعم ل

في االعتبار استراتیجیة حشد الموارد  المسودةأخذ وست. 2020 بحلول عامالبیولوجي التابعة لها 
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جیة الحالیة، وتقریر الفریق الرفیع المستوى بشأن التقییم العالمي للموارد لتنفیذ الخطة االستراتی

الرئیس المشارك لندوة الحوار الثانیة  والموجز المقدم من 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة 
  :تتضمن ما یليوأن بشأن زیادة التمویل للتنوع البیولوجي 

الخیارات المحتملة لتحقیق األهداف النهائیة فضًال عما یرتبط بها من معالم بارزة   - 1
لمتعلقة بتعمیم التنوع البیولوجي عبر الحكومة ومؤشرات، بما في ذلك الخیارات ا

الهدف االستراتیجي ألف من الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة (والمجتمع 
  ؛)2020- 2011

تسلیم ودعم اآللیات التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك بشأن   - 2
دوات والصكوك المالیة وفي تعزیز الممارسات الجیدة والدروس المستفادة في تطبیق األ

  فعالیتها؛
  .المبادرات العملیة األخرى  - 3

إدراج مشروع مبادئ إرشادیة تستند إلى استعراض الوثیقة المتعلقة بالمخاطر والمنافع المحتملة   - أ
  ،)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/7(لآللیات المالیة المبتكرة القطریة والضمانات 

المقدم من حكومة جمهوریة كوریا، واالتحاد األوروبي، وصندوق التنوع  العرضبهذا السیاق، یرحب وفي   - 2
البیولوجي في الیابان للمشاركة في تمویل وتنظیم حلقة عمل دولیة بشأن تمویل التنوع البیولوجي لتوفیر مدخالت تقنیة في 

  التي سیعدها األمین التنفیذي؛ 2020مشروع خارطة طریق ونجشانج 
  :ألطراف بأن یتخذ خالل اجتماعه الثاني عشر مقررًا على نسق الخطوط التالیةمؤتمر ایوصى   - 3

  إن مؤتمر األطراف 
حرز صوب تحقیق الهدف بعد أن استعرض التقدم  من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي بهدف اعتماد أهداف  20المُ

  ؛11/4المقرر  22، الفقرة ة لحشد الموارد وفقًا لما جاء فينهائی
  هداف النهائیة لحشد الموارداأل  )ألف(

من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي في الخطة  20، بموجب الهدف األهداف النهائیة لحشد المواردیعتمد   )أ(
   :على النحو التالي 2010-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

یولوجي إلى البلدان النامیة لموارد المالیة الدولیة ذات الصلة بالتنوع البلمضاعفة التدفقات الكلیة   )1(
فضًال عن البلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة  ،والسیما أقل البلدان نموًا والدول النامیة الجزریة الصغیرة

 20وفقًا لما جاء بالمادة  2020واالحتفاظ بهذا المستوى على األقل حتى عام  2015تحول، بحلول عام 
اف االتفاقیة الثالث بما في ذلك من خالل إسناد األولویة القطریة من االتفاقیة، لإلسهام في تحقیق أهد

  للتنوع البیولوجي ضمن الخطط اإلنمائیة في البلدان المستفیدة؛
لخطة االستراتیجیة للتنوع للتحقیق التنفیذ الفعال إحداث زیادة كبیرة في حشد الموارد المالیة المحلیة   )2(

واالحتفاظ بهذا المستوى على األقل حتى عام  2017ل عام بحلو  2020- 2011البیولوجي في الفترة 
2020.  

من الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة  13والفقرة ، 10/2من المقرر  )ب(3 الفقرةإذ یستذكر   )ب(
یحث األطراف والحكومات األخرى بدعم من المنظمات الدولیة ، )، المرفق10/2المقرر ( 2020- 2011
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قلیمیة لحشد الموارد كجزء من الخطط المالیة الوطنیة لتنفیذ واإلقلیمیة ا لمعنیة على وضع أهداف وطنیة وإ
باستخدام األهداف ، ، حسب مقتضى الحالالمنقحة للتنوع البیولوجياالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة 

  المشار إلیها أعاله كإطار مرن، النهائیة لحشد الموارد
لتنفیذ أهداف حشد الموارد لتكون إطارًا فعاًال موجهًا نحو العمل لدعم  2020شانج یعتمد خارطة طریق ونج  ) ج(

تابعة لا شي للتنوع البیولوجيتوأهداف أی 2020- 2011تحقیق الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
  )3(بهذه الوثیقة،على النحو الوارد في المرفق األول  2020 بحلوللها 

هج غیر للهام بالدور ا یسلم  )د( إلجراءات الجماعیة بما في ذلك بواسطة المجتمعات األصلیة والمحلیة والنُ
هج مثل إدارة  المعتمدة على األسواق لتعبئة الموارد المالیة لتحقیق أهداف االتفاقیة، بما في ذلك بعض النُ

المشتركة للمناطق المحمیة ، والحوكمة المشتركة أو اإلدارة الموارد الطبیعیة المعتمدة على المجتمع المحلي
یقرر الرسمیة أو من خالل األراضي والمناطق التي تحافظ علیها الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، 

هج في خارطة طریق ونجشانج  لتنفیذ أهداف حشد الموارد  2020إدراج األنشطة التي تشجع وتدعم هذه النُ
  وفي اإلبالغ في إطار االتفاقیة؛ 

مبادئ اإلرشادیة المعتمدة على الوثیقة المنقحة بشأن المخاطر والمنافع المحتملة من اآللیات بالیرحب   ) ه(
األطراف ومنظمات قطاع  ویدعووالضمانات  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/7المالیة المبتكرة القطریة 

  األعمال وغیرها من أصحاب المصلحة إلى استخدامها حسب مقتضى الحال؛
الخطة االستراتیجیة الفریق الرفیع المستوى بشأن التقییم العالمي للموارد الخاصة بتنفیذ  بتقریرأیضًا  یرحب  ) و(

  .2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 
  من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي 3الطرائق والمعالم البارزة للهدف   )باء(

من أهداف أیتشي للتنوع البیولوجي على  3الطرائق والمعالم البارزة لتحقیق التنفیذ الكامل للهدف  یعتمد  )ز(
  )4(بهذه الوثیقةالنحو الوارد بالمرفق الثاني 

  المالي اإلبالغ  )جیم(
، بالتشاور مع األطراف واستنادًا یضع  أن إلى األمین التنفیذي یطلب، 2الفقرة  8/14المقرر  إذ یستذكر   )ح(

، إطار اإلبالغ األولي لكي یتماشى مع األهداف )5(بهذه الوثیقةإلى قائمة المهام الواردة في المرفق الثالث 
المطلوبة لإلبالغ المالي مع  والتفاصیلولمواءمة النطاق  ،النهائیة لحشد الموارد، لتیسیر اإلبالغ المالي

  مراعاة جودة البیانات وسهولة الحصول علیها وتكالیف اإلبالغ المتوقعة ذات الصلة؛
إتاحة إطار اإلبالغ المالي المنقح لألطراف والحكومات األخرى في موعد ًا أیضإلى األمین التنفیذي  یطلب   )ط(

باستخدام نظام األطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ،  ویدعو، 2015 حزیران/یونیه 1ال یتجاوز 
، بشأن ذلك قبل  بغرض وضع  2015كانون األول /دیسمبر 31اإلبالغ االلكتروني، حیثما یكون ممكنًا

األطراف والحكومات األخرى إلى اإلبالغ عن تحقیق أهدافها الوطنیة أو اإلقلیمیة یدعو   ) ي(خطوط 
                                                             

  .أعدها األمین التنفیذي الصلة التيات ذ للمذكرةسیضاف المرفق األول خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف استنادًا إلى نظره   )3(

  .UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1سوف یرفق استنادًا إلى الوثیقة   )4(
سیضاف المرفق الثالث خالل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف استنادًا إلى نظر المذكرة ذات الصلة التي أعدها األمین   )5(

  .التنفیذي
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لحشد الموارد وعن مساهماتها في الجهود الجماعیة للتوصل إلى أهداف عالمیة لحشد الموارد في ضوء 

   خطوط األساس المحددة في تقاریرها الوطنیة السادسة؛
  اتالدعم التقني وبناء القدر   )دال(

بالعمل الجاري الذي تضطلع به لجنة یحاط علما مع التقدیر ، 10/3من المقرر  12الفقرة  إذ یستذكر  )ك(
معلم ریو المساعدات اإلنمائیة في منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي لتحسین منهجیة 

  ، اإلحصائي
بالعمل الذي تضطلع به مبادرة تمویل التنوع  رالتقدی معیحاط علما ، 10/3المقرر من  2الفقرة إذ یستذكر   )ل(

البیولوجي ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدعم وتشجیع وتیسیر وضع االستراتیجیات الوطنیة لحشد الموارد 
وبناء القدرات لألطراف والسیما األطراف من البلدان  واإلرشادواإلبالغ المالي من خالل توفیر الدعم التقني 

 ویدعوي ذلك الدول الجزریة الصغیرة النامیة والبلدان التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة تحول، النامیة بما ف
  زیادة عملها؛و مبادرة تمویل التنوع البیولوجي إلى مواصلة 

حاط علما   )م( المعني بالتدابیر  بعمل المنظمات الدولیة ذات الصلة التي تدعم برنامج العمل مع التقدیرأیضًا یُ
، )األونكتاد(ل منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة التحفیزیة مث

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة للبیئة ومبادرته بشأن اقتصادیات النظم اإلیكولوجیة 
واالتحاد الدولي لحفظ الطبیعة، ، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، والتنوع البیولوجي

هذه المنظمات والمبادرات  ویدعوومنظمة التجارة العالمیة فضًال عن المنظمات والمبادرات الدولیة األخرى، 
من أهداف أیتشي للتنوع  3إلى توفیر الدعم التقني ولبناء القدرات لتنفیذ الطرائق والمعالم البارزة للهدف 

  البیولوجي؛
استنادًا إلى  سسات التمویل الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة إلى تقدیم الدعم المالي لهذه األنشطةمؤ  یدعو كذلك  )ن(

  االحتیاجات التي أعربت عنها األطراف، 
بهدف تحفیز  إلى األمین التنفیذي أن یستمر ویواصل تعزیز تعاونه مع المنظمات والمبادرات المعنیةیطلب   )ع(

ني وبناء القدرات بشأن اإلبالغ المالي، ووضع استراتیجیات وطنیة لحشد ودعم عملیة توفیر اإلرشاد التق
  .الموارد والتدابیر التحفیزیة، بما في ذلك، تنظیم حلقات عمل بشأن هذه المسائل

  
  المرفق

  تنقیح إطار اإلبالغ الماليلقائمة مهام لألمین التنفیذي 
ع المنظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلة بما في ذلك بشأن تحسین اإلرشاد بشأن إطار اإلبالغ المالي، بالتعاون م  - 1

كیفیة تجنب الحساب المزدوج، وبشأن توافر المنهجیات القائمة وبشأن البدائل المحتملة إذا لم تكن المنهجیات النوعیة 
  تُطبق في الوقت الحاضر،

الوثیق مع األطراف فضًال عن المنظمات الدولیة ولهذه الغایة، الشروع في عمل تقني، رهنًا بتوافر الموارد وبالتعاون   - 2
المعنیة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي ومن خالل تنظیم حلقات عمل للخبراء التقنیین بشأن تحدید 
المصروفات العامة المحلیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي عبر مستویات الحكومة المعنیة والحصول على هذه 

) 1(وذلك بغرض ) استعراض المصروفات العامة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي(فات وتصنیفها وتجمیعها المصرو 
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عرض وتبادل واستعراض الخبرات الوطنیة المتوافرة في إجراء استعراضات المصروفات ذات الصلة بالتنوع البیولوجي 

ة في القطاعات األخرى بغرض تحدید فرص لنقل تقییم الخبرات والمنهجیات المطبق) 2(والمنهجیات المعتمدة علیها، 
  تحدید الخیارات بشأن تنفیذ منهجیة موحدة والعناصر المحتملة لها،) 3(هذه المنهجیات، و

إتاحة تقریر حلقة العمل هذه في شكل عنصر من عناصر اإلرشاد لألطراف بشأن إجراء استعراضات المصروفات   - 3
  المصروفات المحلیة ووضع خطط مالیة وطنیة، عنالعامة بغرض تیسیر اإلبالغ المالي 

المنظمات غیر (الخاصة وغیرها من المصادر /تبسیط عملیة اإلبالغ عن التدفقات الدولیة من المصادر السوقیة  - 4
فضًال عن اإلبالغ عن المصروفات المحلیة من هذه العناصر الفاعلة من ) الحكومیة، والمؤسسات، واألكادیمیات

سألة اإلبالغ عن التدابیر التي اتخذتها األطراف لتشجیع هذه العناصر الفاعلة على أن تحقق، إدخال م)1(خالل 
توفیر خیار لتقدیم معلومات توضیحیة إضافیة بشأن التدفقات ) 2(حسب مقتضى الحال، األهداف المالیة المختلفة، 

  لفاعلة،أو المصروفات ذات الصلة وذلك مثًال استنادًا إلى عینة من هذه العناصر ا
اإلسناد ألترافقي، في إطار اإلبالغ المالي، واألقسام ذات الصلة في المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني الخامس   - 5

االعتبارات  ومرعاةبغرض تمكین األطراف من استخدام وسائل اإلبالغ هذه مع التعدیالت حسب مقتضى الحال 
  المالیة،

ادات المتعلقة بالتقریر الوطني السادس بطریقة تحافظ على االتساق فیما بین إدراج إطار اإلبالغ المالي في اإلرش  - 6
للتمكین من التتبع  10/10من المقرر  10استمارات التقریرین الوطنیین الخامس والسادس على النحو الوارد بالفقرة 

  .ةالطویل األجل للتقدم صوب جمیع أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي بطریقة متكاملة ومتساوق
  

----- 

  


