
 

 

 للتنفيذالهيئة الفرعية 
 )مستأنف( لثثااالجتماع ال

 المكان والميعاد فيما بعدُيحدد 
 من جدول األعمال 6البند 

 

 0202لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيتقدير الموارد الالزمة لتنفيذ 

 : التقرير النهائيتعبئة المواردبالمعني خبراء الفريق لالتقرير الثاني 

 مقدمة -أوال

اجتماعه الرابع عشر أن تعبئة  خاللأكد مؤتمر األطراف ، بشأن تعبئة الموارد 11/22 من المقرر 11الفقرة  بموجب -1
االتفاقية  في رافالذي سيعتمده مؤتمر األط 2222جزءا ال يتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  شكلالموارد ست

ذلك و ، اإلطار إعدادت بشأن هذا العنصر في مرحلة مبكرة من عملية تحضيرافي ال بدءوقرر ال اجتماعه الخامس عشر خالل
)ج(  11الفقرة بموجب . و 2222لتنوع البيولوجي لما بعد عام العالمي لطار إلكاملين مع العملية الشاملة لالتنسي  التسا  و باال

 تعبئة الموارد:المعني بخبراء الكلف مؤتمر األطراف فري  ، ذاته من المقرر

مع مراعاة تقييم ، 2222سيناريوهات لتنفيذ إطار ما بعد عام مختلف التقدير الموارد من جميع المصادر الالزمة ل
 .2222التكاليف والفوائد الناشئة عن تنفيذ إطار ما بعد عام وكذلك  احتياجات مرف  البيئة العالمية

لح -2 ؤتمر األطراف ظر معرض على نليُ عن هذا الموضوع تقريرا أوليا لفري  الخبراء هذه الوثيقة تقدم ، هذا المقررب اقاوا 
كما تتاح الوثيقة للهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث المستأنف، حتى تؤخذ في االعتبار في  .اجتماعه الخامس عشرخالل 

 عملها، حسب االقتضاء.

م والسياسات للمنبر الحكومي الدولي للعلو  "التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير أما " -3
 طبيعةال ية تدهوركيف مفصال عن اوصففقدم ، 2212الذي صدر في عام ، في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

وى المحركة قبسبب تسارع الوذلك ، تاريخ البشريةفي  غير مسبو بمعدل  يالعالممستوى اللناس على المقدمة إلى اومساهماتها 
بالتنوع  ضر  التي تُ  لنفقاتلموارد الكثير من التم تخصيص ، خالل هذه الفترةو الخمسين سنة الماضية. وغير المباشرة في  المباشرة
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هذا سار مموارد لعكس ما يلزم من تقييم األثر االقتصادي لهذا التراجع وتعبئة من البد ، وبالتالي 1من حفظه.بدال البيولوجي 
  .االتجاه

يولوجي لما را أساسيا في اإلطار العالمي للتنوع البعنصتعبئة الموارد الكافية  تعتبر، للحد من فقدان التنوع البيولوجيو  -1
كمية الموارد من جميع المصادر الملتزمة بتمويل  ناكالهامة لحفظ التنوع البيولوجي ه ةدمحد  عناصر المن الو . 2222بعد عام 

تنوع حفظ المن  مستويات أعلىفال تضمن تحقي  المستويات المرتفعة من الموارد أما سياسات وبرامج ومشاريع التنوع البيولوجي. 
ي يرتبط أعلى للموارد في برامج ومشاريع التنوع البيولوجمستوى تخصيص ، في المتوسط، أن ثبتتاألبحاث أغير أن ، البيولوجي

  2.بانخفاض فقدان التنوع البيولوجي

ألموال تقديرات اما يترتب عن ذلك من و  والمنهجيات األساسية ةنجز تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن التحليالت المو  -1
 اإلشارة وتجدرأو عناصر هذا اإلطار )القسمان الرابع والخامس(.  2222لما بعد  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالالزمة لتنفيذ 

 مع تماشيا، ذلك نم دالبلكنها تعرض . و الحالي اإلطار لمشروع المحددة المقترحات تنفيذتكاليف  تقدير تتناول ال الوثيقة أن إلى
، الجهود تلك من رعيةف مجموعات أو، الكلية للجهود المختلفةتكاليف ال تقديرات من عددا، المختلفة السيناريوهات فحصب تفويضال

ستعرض التكاليف والفوائد المحتملة الناشئة عن حفظ التنوع البيولوجي تكما  .2222 عام بعد ما فترة في مطلوبة تكون قد التي
لنهائية والمناقشة فترد ا. وتِرد الرسائل الرئيسية في القسم الثاني، أما النتائج سيناريوهاتمختلف البناء على ، واستخدامه المستدام

 .السابعفي القسم 

 تحليلوهناك . ةالمعنيالتقديرات أحدث و  المنهجياتتقدم ، تحليالت مختلفة لالحتياجات من الموارد عدةفي هذه الوثيقة و  -6
من جامعة كورنيل  البروفيسور جون توبين قاده(، تمويل الطبيعية: سد الفجوة العالمية في تمويل التنوع البيولوجي)ُنشر في مجلة 

لى تقدير االحتياجات من الموارد مجمعة حسب األنشطة واالستثمارات في القطاعات االقتصادية يستند إ، )الواليات المتحدة(
المطلوبة  صافي القيمة الحالية للموارد يقوم باحتساب. و 2232الرئيسية الالزمة لتحقي  استدامة التنوع البيولوجي بحلول عام 

دارة األنواع الغازية وحفظ المناط  الساحلية والحضرية، من المناط  البرية والبحرية ٪32لحماية  قتصادية وتحويل القطاعات اال، وا 
مجموعة من التقديرات السنوية العالمية التي تشمل التكاليف المالية تيح ذلك . وي2232الرئيسية إلى قطاعات مستدامة بحلول عام 

ة )تكاليف المدفوع من الممارسات المتغيرة في القطاعات االقتصادي المفقود الدخل أيضاولكن  تنوع البيولوجي،حفظ اللتنفيذ مشاريع 
 .(البديلة الفرص

                                                 
ي الميدان منظمة التعاون والتنمية ف"الزراعة ومصايد األسماك فقط في بلدان قطاعي ، ُتقدَّر النفقات الضارة للتنوع البيولوجي في مثال 1

بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن دعم الزراعة وذلك استنادا إلى مليار دوالر أمريكي،  121بنحو  "االقتصادي
. وبالنظر أيضا إلى دعم الوقود األحفوري ((FSE)"تقديرات دعم المنتج" ( ومصائد األسماك )قاعدة بياناتPSE)قاعدة بيانات 

)انظر  مياه، فإن القيمة اإلجمالية لبرامج الدعم ذات اآلثار البيئية الكبيرة تقترب من تريليون دوالر أمريكي/معالجة الغاللواست
https://www.oecd.org/env/resources/biodiversity/biodiversity-finance-and-the-economic-and-business-case-for-

action.htmنفقات الفعلية للحكومات. وكما هو موضح على سبيل المثال في استعراض داسغوبتا لعام (. ال تشير هذه التقديرات إال إلى ال
القتصادات التنوع البيولوجي، عندما ُتدرج التكاليف البيئية الخارجية وعائدات الضرائب الضائعة، قد يكون إجمالي الحوافز الضارة  2221

 أعلى بكثير.

الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف  بلدان)ال بلدا 122فقدان التنوع البيولوجي في الطبيعة في خفض حفظ  االستثمار فيساهم  2
 (.Waldron et al)" الدرون وآخروندراسة "و  2222و 1226في المائة لكل دولة بين عامي  22ط قدره يالتنمية المستدامة(، بمتوسط وس

-361)(، 1622) 111 الطبيعة، ولوجي العالمي من اإلنفا  على حفظ الطبيعة،ات في فقدان التنوع البيتخفيضع حدوث توق  وقد . 2211
361). 
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البروفيسور أنتوني والدرون من جامعة كامبريدج )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  يقوده، ثانتحليل هناك و  -1
على أساس توسيع المناط  المحمية من المستويات  2212 عامو  2212 عام النتائج االقتصادية حتىتحقي  يتوقع ، الشمالية(
في إطار االقتصاد الكلي حيث تتنافس  2232بحلول عام  ٪32( إلى من المناط  البحرية ٪1و المناط  البريةمن  ٪11الحالية )

ة ر االستثمارات السنوية في المناط  المحمييقدقوم بتالبحرية. ويالبرية و المناط   غاللقطاعات اقتصادية متعددة على است
المخاطر  لفوائد في الحد مناصافي  أيضا مراعاةمع ، واإليرادات المتوقعة في قطاعات الزراعة وصيد األسماك والسياحة الطبيعية

مستويات الحماية ألراضي الشعوب األصلية أعلى من المحققة والفوائد االجتماعية ، النظم االيكولوجيةمن الزيادات في خدمات 
 الفرصكاليف تتعبر تكاليف التعويض أو و المناط  المحمية. نطا  من توسيع المحققة وتكاليف التعويض ، والمجتمعات المحلية

باإلضافة  ،من حيث الخسارة المحتملة في الفوائد االقتصادية، دة من حفظ التنوع البيولوجية عن الخسائر في الدخل المكب  البديل
 .إلى التكلفة المالية المباشرة للقيام بمشاريع أو أنشطة التنوع البيولوجي

 الالزمة االستثماراتتقدير  3،للبيئة المتحدة األمم جبرنام من بلين وأوريليا مولدر إيفو بقيادةُأجري ، ثالث تحليل ويتناول -2
 ريو تفاقياتا إطار في األراضي وتدهور المناخ وتغير البيولوجي للتنوع العالمية األهداف لتلبية 4الطبيعة على القائمة الحلول في

 وسيكون، معا الثالث ريو اتفاقيات لجميعالقائمة على الطبيعة  الحلول على تركز التحليل تقديرات أن من الرغم لىوع 5.الثالث
 شامل اقتصادي وذجنم إلى تستند المستخدمة المنهجية أن إال، فقط البيولوجي التنوع تستهدف التي النسبة فصل الصعب جدا من

منا اقتصاديين مختلفين يسعون إلى تعظيم الفائدة التي تعود عليهم والتعويض ض وكالء النموذج هذا تضمن. ويعالميا به ومعترف
 األخرى حليالتالتالموارد المذكورة في  حجم بنفس المطلوبة للموارد تقديرا واسع نطا  على ويقدم، يةعن التغييرات في الرفاه

 .هنا المقدمة

يشكل هوما و نوعا من التعويض أو تكاليف الفرص البديلة في تقديرهما.  ت، صراحة أو ضمنا،التحليال جميعضمن تو  -2
أي ؛ أو ال تترجم بالكامل إلى تكاليف مالية مباشرة، لكنها ال "تترجم" بالضرورة، الرفاهية منظورها من مراعاتضرورية ل عناصر

يؤدي و . الستعمال المستدام للتنوع البيولوجيوا حفظ الطبيعةمن أجل اتخاذ تدابير لدعم  يتعين تخصيصهاالموارد المالية التي 
، لمناط  المحميةانطا  بناء على توسيع ، الثانيفإن التحليل ، هذا النوع من التكلفة بالضرورة إلى تقدير أكبر. ومع ذلك إدراج

 .الحتياجات الماليةحد أدنى لالنظر في مك ن من مما ي، مع تكاليف التعويض وبدونها ا مفصالتقدير  تيحي

ة لتقدير نفقات النمذجة اإلحصائي ت بعالسابقين. وي التحليلينكمال فري  الخبراء إل أجراه الحلييتضمن القسم الخامس تو -12
سيناريوهات و  6،لى المعلومات المبلغ عنها في إطار اإلبالغ المالي لالتفاقيةبناء ع، التنوع البيولوجي واالحتياجات المالية لكل بلد

مستويات الناتج المحلي اإلجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون واألراضي الزراعية. مختلف بناء على  2232التوقعات حتى عام 
جيات فضال عن االحتياجات المالية اإلضافية المحددة لتنفيذ االستراتي ،لى النفقات السابقة لكل بلدستند إن هذا التحليل يأل انظر و 

، النفقات السابقة في، ةهذه التكلفيتم إبراز قدر ما بتكلفة الفرص البديلة سوى يشمل ال فإنه  عمل الوطنية للتنوع البيولوجي،وخطط ال
لمستخدمة ضمنا توسيع تفترض السيناريوهات او في المدفوعات التعويضية الفعلية للمنافع المفقودة بسبب سياسات التنوع البيولوجي. 

ن تحديد ال يمك، للغاية للبيانات األساسية من إطار إعداد التقارير المالية جمالياإل ابعلطنظرا ل، ومع ذلك؛ هذه المدفوعاتنطا  
 .حصتها الدقيقة

                                                 
3 nature-finance-https://www.unep.org/resources/state. 

دارتها على نحو مستدام واستعادتها م 4  عتشير الحلول القائمة على الطبيعة إلى إجراءات لحماية النظم اإليكولوجية الطبيعية أو المعدلة وا 
 .والتنوع البيولوجي البشرتوفير فوائد في نفس الوقت لرفاهية 

 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرو اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، و اتفاقية التنوع البيولوجي،  5
 .12/3 رقم المقررالمرف  الثاني من  6

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-03-ar.pdf
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كما ، المنهجية االختالفاتغيرها من هذه و ة فاهيم التكلفممختلف نظرا ل، من وجود اختالف كبير بين التقديرات بالرغمو  -11
اجة إلى زيادة الموارد المالية وجود حمن خالل اإلشارة إلى  عمومااالتجاه  نفسإلى إال أنها تشير جميعها ، هو موضح أدناه

 .المستويات الحالية من أجل "ثني المنحنى" بشأن فقدان التنوع البيولوجيمقارنة ببشكل كبير 

. نسانلطبيعة واإللصالح ارفاهية تعزيز المن حيث  حفظ الطبيعةيمكن تقييم األثر المتزايد لسياسة أو مشروع ، وبشكل أعم -12
ستعرض هذه الوثيقة أحدث تو التكاليف. أن تتجاوز وليس فقط الفوائد التجارية أو المالية( ، لفوائد )بمعنى واسعالبد ل، الرفاهية تعزيزلو 

، قدان التنوع البيولوجيف لكبح ع البيولوجيلتنو حفظ االمبذولة على مستوى جهود الها لتقدير تكاليف وفوائد إعدادالتحليالت التي تم 
التي ، ية األولىالمنهجفالمستويات الحالية.  مقارنة معبالالمناط  المحمية نطا  وتوسيع  النظم االيكولوجيةبناء على تقييم خدمات 

األثر االقتصادي الناجم عن التغيرات في ست تقد ر  7،"العالمية مستقبليةالعقود ال"في تقرير  "الصندو  العالمي للطبيعة"أبلغ عنها 
)مسار العمل كالمعتاد والمستمر المستدام  2212خدمات النظم البيئية العالمية في ظل ثالثة سيناريوهات حتى عام خدمات من 

المناط  طا  نتقدر الموارد الالزمة لتوسيع ف، الدرون وزمالؤهالبروفسور و التي يستخدمها ، الثانيةالمنهجية أما والحفظ العالمي(. 
عائدات الفقط  االستثمار في التنوع البيولوجي ليس حقي كيفية ت عنتحليال هاما  أيضاولكنها تقدم ، المحمية على النحو المذكور أعاله

أحدث على ت هذه التحليالتمد تعو االجتماعية. صافي الفوائد ، األهم من ذلكبل و ، للقطاعات االقتصادية الرئيسيةالضخمة مالية ال
على الفوائد  ، فإنةلمقبالثالثين عاما ال لحفظ التنوع البيولوجي خاللموحة طبذل جهود ه في حالة أنوتقدم دليال قويا على  المنهجيات
 .ادحةفخسائر كب د البشرية تُ عمل ستقصير في الفإن ال، على العكس من ذلكو ة. ستكون هائلوالطبيعة  نسانرفاهية اإل

 طار العالمي للتنوع البيولوجيإلفي تعبئة الموارد ل ارئيسي اعنصر ، ه اآللية المالية لالتفاقيةوصفب، "مرف  البيئة العالميةويعتبر " -13
لتنفيذ االتفاقية  سيتاح تقرير عن التقييم الكامل، 11/23 ررالمقبموجب مؤتمر األطراف من . وبناء على طلب 2222لما بعد عام 

 األطرافة( لنظر مؤتمر مرف  البيئة العالميالتجديد الثامن لللصندو  االستئماني لمرف  البيئة العالمية )لتجديد الثامن وبروتوكوليها خالل ا
" يخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج"االستراتيجيات وو"، لتقييم أحدث التقارير الوطنيةراعي ايو ه الخامس عشر. خالل اجتماع

)NBSAP(، 8؛221-2222 اإلخطار متاح بموجبال المعنيوكذلك المعلومات المقدمة من األطراف من خالل االستبيان  والتقارير المالية 
 للوفاء كبيرة يادةز  إلى يحتاج في التجديد الثامن لموارد مرف  البيئة العالمية البيولوجي التنوع تمويل أن إلى التقرير ويخلص
 في دوره إلى بالنظر، تفاقيةاال لتنفيذ الموارد تعبئة في رئيسي بدور العالمية البيئة مرف  يحتفظ بأن ويوصي، المستقبلية باألهداف

 البيئة مرف  ركيزت بتعزيز أيضا التقرير ويوصي. فعاليةب الموارد استخدام وضمان، التنمية جهود في البيولوجي التنوع تعميم
 للتنوع ضافياإل التمويل تحفيز أجل منصندو  األخضر للمناخ، ال مع الروابط على وكذلك االتفاقية يبروتوكول على العالمية

 .البيولوجي

 الرسائل الرئيسية -ثانيا
 حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام الب ةالخاصبشأن الموارد من الواضح أن المستوى الحالي للطموح  -11

يد طموح وعدم موارد للتنفيذ الفعال إلطار جدما يكفي من جمع عدم تشير جميع التحليالت التي تم استعراضها إلى أن و كافيا.  يعتبر
سيؤدي ، ةرفصِ من الناحية االقتصادية الو تكاليف اقتصادية عالمية كبيرة. نطوي على بكفاءة سيالقدرة على استخدام هذه الموارد 

العالمية للصندو   "العقود المستقبليةإلى خسائر اقتصادية. ويقدر تقرير  حفظ الطبيعةالمستويات الحالية لتمويل  على الحفاظ فقط
من حيث انخفاض النمو االقتصادي سنويا  دوالر أمريكي بليون 122أكثر من  فقدان ه يتمبشكل متحفظ أن، العالمي للطبيعة"

 نسبة لىالمناط  المحمية إنطا  بمجرد االستثمار في توسيع ف، في المقابلو من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي سنويا(.  2661٪)
ية من قطاعات الزراعة ومصائد األسماك والسياحة الطبيعاإليرادات العالمية المستقبلية تُفيد التقديرات بأن ، 2232بحلول عام  32٪

هناك ، ةهذه المرحل خاللالمعلومات والبيانات المتاحة  نقص في ضوءحتى و ستكون أكبر من االستثمارات العالمية الضرورية. 
                                                 

7 ; 02/Global_Futures_Technical_Report.pdf-https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-02/GlobalFutures_SummaryReport.pdf. 
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غيير محتمل في تسفر عن فلن يُ تنفيذ إطار طموح أما حجة اقتصادية مقنعة لتخصيص المزيد من الموارد لحفظ التنوع البيولوجي. 
صافية كبيرة لألجيال  فوائد اقتصادية حق سيبل التنوع البيولوجي(  فقدانالتنوع البيولوجي فقط )أي ثني المنحنى على  فقدانمعدالت 

 .الحالية والمقبلة

ث تتراوح من تقديرات أقل حي، اختالفا كبيراالمشار إليها في هذا التقرير وتختلف التقديرات لالحتياجات التمويلية المستقبلية  -11
دوالر  بليون 223دوالر أمريكي إلى  بليون 122دوالر أمريكي إلى تقديرات أعلى تبلغ  بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون 123من 

سيما ال  ،( ألنواع التكاليف ذات الصلةنطاقا مفاهيم )أضي  أو أوسعمختلف الإلى )أ( أساسا االختالفات وُتعزى أمريكي سنويا. 
مفاهيم )أضي  ال مختلف)ب( ؛ حيث تؤدي األخيرة إلى ارتفاع إجمالي التكاليف بشكل ملحوظ، التكلفة المالية وتكلفة الفرص البديلة

ضوء  فيو )ج( االختالفات المنهجية الحقيقية )انظر أدناه(. ؛ ( لما يشكل نفقات أو استثمارات تتعل  بالتنوع البيولوجينطاقا أو أوسع
 .بشكل منفصل اوفهمهمن التقديرات كل تقدير  ثمينتنبغي ي، االختالفاتهذه 

دوالر أمريكي سنويا( فقط إلى  بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون 123من ) حجما ويستند التقدير العالمي األصغر -16
)دون  2232بحلول عام  ٪32 نسبة االستثمارات في المناط  المحمية األرضية والبحرية إذا زادت التغطية من المستويات الحالية إلى

دوالر  بليون 2161مرة عن التقديرات الحالية للنفقات ) 163إلى  161النظر في أي تكاليف تعويض(. وستكون هذه زيادة بمقدار 
نشاء مناط  و أمريكي سنويا(.  تعتمد المنهجية المستخدمة على تقدير السيناريوهات المستقبلية بما في ذلك االستثمارات في اإلدارة وا 

ت الحالية لكل هكتار الميزانياذلك هذه التكاليف األخيرة فقط لتحليل الرفاهية. ويستخدم  إدراجيتم و محمية جديدة وتكاليف التعويض. 
جود زيادة في مع عدم و ، بلدان المتقدمة للمناط  المحمية لتقدير االحتياجات من الموارد لتوسيع المناط  المحمية في المستقبلفي ال

 . 2232كفاءة اإلدارة بعد عام 
دوالر أمريكي سنويا(  بليون 223إلى  أمريكيدوالر  بليون 122)من التقدير العالمي األكبر  يستند، وعلى النقيض من ذلك -11

ما بعد عام ة المتعلقة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لالمعنيإلى التمويل لكل نشاط بؤري باستخدام مفهوم شامل عريض للنفقات 
تحويل  من خاللوكذلك ، 2232من األراضي والمحيطات العالمية بحلول عام  ٪32الموارد الالزمة لحماية ذلك . ويقدر 2222
دارة ، يةالمناط  الحضرية والساحلبوحفظ التنوع البيولوجي ، إلى قطاعات مستدامة قطاعات الغاباتعات الزراعية والسمكية و القطا وا 

كاليف الفرص ت أيضا مراعاة مع، للتكاليف االقتصاديةنطاقا   مفهوما أوسع ـيطب  و ونوعية المياه الحضرية الحماية. ، األنواع الغازية
مع الحفاظ ، ةقبلمهذه القطاعات االقتصادية الرئيسية نحو اإلنتاج المستدام في السنوات الثالث إلى األربع اللدفع بالبديلة المتكبدة ل

، وجير تكاليف الفرص عن الخسائر في الدخل المتكبدة من حفظ التنوع البيولتعب  و على نفس مستوى اإلنتاج والدخل في المستقبل. 
 باإلضافة إلى التكلفة المالية المباشرة للقيام بمشاريع أو أنشطة التنوع البيولوجي.، االقتصاديةمن حيث الخسارة المحتملة للمنافع 

، ي إلى تقدير أقليؤدفقط المباشرة التكاليف المالية مراعاة و بالضرورة إلى تقدير أكبر.  تكاليف هذه الفرص البديلة إدراجيؤدي و 
دوالر أمريكي إلى  بليون 326 مدفوعات قدرها تطلبوحده سي )األراضي الزراعية والمراعي( بالنظر إلى أن تحويل القطاع الزراعي

 .دوالر أمريكي كتعويض عن الدخل المفقود بليون 121
الحفاظ  افتراضسابها على أساس تحجري امن المحتمل أن يو ة منهجية هامة. مسألإدراج تكاليف الفرص البديلة ويثير  -12

بيرة من كمية ك أيضابل و  ،العوامل الخارجية البيئية السلبية عدد كبير منبما في ذلك ، ث الحوافزمن حي لوضع الراهنعلى ا
منظمة التعاون االقتصادي "في دول سنويا  دوالر أمريكي بليون 122وتقدر هذه اإلعانات بمتوسط ؛ اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي

 وانبإذا تساوت الج، مشوهة وستؤديتعتبر فإن إشارات األسعار الملحوظة ، األسبابلهذه ونظرا لقطاع الزراعة وحده.  19"والتنمية
لحد من اإلعانات ا يؤكد التقريران األول والثالث لفري  الخبراء على أهميةوال في تقدير تكاليف الفرص البديلة.  فراطإلى اإل، األخرى

زالتها، بل وأيضا   .نحو تعزيز التنوع البيولوجي ، حيثما أمكن،اإلعاناتإعادة توجيه الضارة بالتنوع البيولوجي وا 

                                                 
case-business-and-economic-the-and-finance-https://www.oecd.org/env/resources/biodiversity/biodiversity- انظر 9

for-action.htm. 
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التحليالت التي  بناء على 10،دوالر أمريكي سنويا( بليون 122دوالر أمريكي إلى  بليون 111تقدير إضافي )من  وهناك -12
طر اإلبالغ المالي أالذي أبلغت عنه األطراف في بالشكل بيانات اإلنفا  واحتياجات التمويل استخدم ، أجريت خصيصا لهذا التقرير

مختلف ر عب، الستقراء احتياجات التمويل استنادا إلى تلك التي قدمتها البلدان في إطار إعداد التقارير المالية، الخاصة بها
وبالتالي  البيانات التي تبلغ عنها األطرافبناء على موارد الالزم للتنبؤ بال التصاعدينهج الميزة نطوي ذلك على وي 11سيناريوهات.ال

" يخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوج"تستند إلى االستراتيجيات ونظرا ألن االحتياجات المالية . و بلدانتعكس خصائص ال
(NBSAPs) ، من خالل إطار اإلبالغ المالي تستند إلى مفهوم أوسع للنفقات فإن هذه االحتياجات المالية التي أشار إليها األطراف

، أخرى ناحية منو  .وتشمل تكاليف الفرص البديلة فقط بقدر ما تنعكس بالفعل في النفقات المالية الفعلية، البيولوجيالمتعلقة بالتنوع 
 طموح درجة عام لبشك تعكس ال البيولوجي للتنوع الحالية الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات أن في التحليل هذا تتمثل حدود

 2222.12-2211 البيولوجي للتنوع االستراتيجية الخطة
و فستكون الموارد المالية الالزمة أقل بكثير مما ل، نمو أكثر استدامة سارماتباع  حالةفي أنه الشامل التحليل ن يبي  و  -22

للذين يشددان ا، ظل العالم على مسار العمل المعتاد. وهذا يتماشى مع نتائج وتوصيات التقريرين األول والثالث لفري  الخبراء
ئة الموارد يقوم نهج استراتيجي لتعباتباع ويقترحان ، ر التحويلي في النظم االجتماعية واالقتصاديةالتغييإحداث على الحاجة إلى 

موارد  قي ح)ب( ت؛ ( خفض أو إعادة توجيه الموارد التي تسبب الضرر بالتنوع البيولوجي)أ: هي على ثالثة مكونات أساسية
 . )ج( تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد؛ الثالثة لالتفاقيةاألهداف بلوغ إضافية من جميع المصادر ل

 ،الموارد العالمية من جميع مصادر التنوع البيولوجي تخصيصركيز الجهود ليس فقط على كما أن هناك ما يدعو إلى ت -21
المنبر الحكومي دولي "و العالمية"لية عقود المستقبجاء في تقارير "الكما و على آليات التمويل المحددة وتأثيراتها التوزيعية.  أيضابل و 

نفس الفوائد على  ال تنطويجميع المناط  فإن ، (IPBES)" للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
 "نو دروستي وآخر ة "دراس فإن ،على سبيل المثالو  تنوع البيولوجي.حفظ الأو نفس تكاليف الفرص البديلة من زيادة االستثمار في 

)al et Droste( (2212)13 تقاسم األعباء المالية لحفظ التنوع البيولوجي منلآلية مالية عالمية جديدة للتنوع البيولوجي  تاقترح 
المعنية  بضائعد من الستفينبغي للجهات التي تمبدأ التكافؤ المالي: يإلى هذه اآللية  تندتسوسخالل التحويالت الحكومية الدولية. 

                                                 
على التوالي )اللذان تم مناقشتهما في القسم الخامس(، فيما يخص سيناريو  MLR-2و (PCA)نات الرئيسية تحليل المكو  استنادا إلى نموذجي  10

 "العمل المعتاد".
 فري  الخبراء أن يشكر البروفيسور أنتوني والدرون على المناقشات الملهمة وأن يعترف مع التقدير بالمساعدة البحثية القيمة التي قدمها يود   11

)جامعة  ايزإيميلي و )المعهد الهندي للتكنولوجيا كانبور( والسيدة  ريشمان شاهال جوتالسيدة ، الحاصلون على شهادة الدكتوراهن و المرشح
لسيدة او  (PCA)جوت بفكرة استخدام تحليل المكونات الرئيسية  بوجه خاص للسيدةنحن مدينون و )جامعة وايومنغ(.  بيتاني كينغوايومنغ( والسيدة 

 . وايز والسيدة كينغ لتحليل البيانات

 .CBD/COP/14/5/Add.2انظر  12
. e12670 :2212. التنوع البيولوجي تصميم آلية عالمية لتمويل التنوع البيولوجي الحكومي الدولي، رسائل حفظ 13

https://doi.org/10.1111/conl.12670. 
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منط  التكلفة اإلضافية التي يطبقها مرف  البيئة العالمية ا لساس تطبيقفي األوهو ما يشكل  14.أيضادفع تكاليف المخصصات 
 15.في تخصيص الموارد

الموجز  الشكلب، لفهم التكاليف والفوائد واحتياجات التمويل لحفظ التنوع البيولوجيجاري حاليا من العمل ال بالرغمو   -22
النفقات  من المعروف بالفعل أن، فمثال. والفوائد بدقةتعبئة الموارد  هناك حاجة إلى مزيد من البيانات والبحوث لتقييم، أعاله

 في تترتب عليهاأن هذه النفقات الضارة أو إلغاء  ومن شأن خفض 16الضارة بالتنوع البيولوجي أعلى بكثير من النفقات المفيدة.
ولوجي ما مدى ارتفاع هذه التكاليف؟ وما مدى ارتفاع فوائد التنوع البيفمعات التي تعتمد عليها. للمجت مثال، تكاليف قصيرة المدى

 وائدواإلجابة على كيفية زيادة الف، محاولة تحديد هذه اآلثاروتعتبر ة من إلغاء الدعم الضار؟ حددالتي يمكن توقعها من كمية م
 .مزيد من البحثجراء أولوية ملحة إل، يةإلزالة اإلنفا  الضار مع تكاليفها اإلضاف اإلضافية

 0202التكاليف والفوائد الناشئة عن تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -ثالثا
 "للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية دوليالحكومي للمنبر التقييم العالمي قد م لنا " -23

(IPBES)  التنوع البيولوجي. و  ةالكيفية التي تؤثر بها الضغوط البشرية على الطبيعة وخدمات النظم اإليكولوجيإنذارا عن  2212في عام
، يناريوهات المستقبليةأو تتفاقم في العديد من الس ةتوقع أن تستمر االتجاهات السلبية في التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجييُ و 

تطور من  هاط بما يرتبو  واإلنتاج واالستهالك غير المستدامين النمو السكاني السريعك، ستجابة للدوافع غير المباشرةفي إطار اال
 عناصرالجة العمن خالل مالتغيير التحويلي حدث تدخل رئيسية يمكن أن تُ  عمليات بخمس "التقييم العالمي"يوصي و تكنولوجي. 

 .الالزم وسيتطلب تنفيذ عمليات التدخل هذه التمويل 17يعة.تدهور الطبالتي ُتحر ك غير المباشرة 
 ،فإن المستويات الحالية للحفظ وتعبئة الموارد ليست طموحة بما يكفي، ةالنظم اإليكولوجي وظائفمع استمرار تدهور  -21

االقتصاد العالمي من ستكون تكلفة  (2222"العقود المستقبلية العالمية للصندو  العالمي للطبيعة" ) كما هو موضح في تقرير
 2211خالل الفترة من عام ، تريليون دوالر أمريكي )بخصم( 262فقدان الطبيعة في سيناريو العمل كالمعتاد خسارة تراكمية قدرها 

في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  ٪2661أو انخفاضا بنسبة سنويا  دوالر أمريكي. بليون 112. وهذا يترجم إلى 2212إلى عام 
 .. وستتحمل البلدان النامية الحصة األكبر من هذه التكلفة2212بحلول عام 

ذا التقدير القيم االقتصادية لست خدمات رئيسية للنظام اإليكولوجي: حماية السواحل )خسارة سنوية قدرها راعي هيو  -21
 بليون 12عائد المياه )خسارة سنوية ؛ دوالر أمريكي( بليون 122نوية قدرها تخزين الكربون )خسارة س؛ دوالر أمريكي( بليون 321

دوالر  يينبال 2إنتاجية الغابات )خسارة سنوية تبلغ ؛ دوالر أمريكي( بليون 11التلقيح )خسارة سنوية قدرها ؛ دوالر أمريكي(
نتاجية األسماك )مكسب سنوي ؛ أمريكي( من المناط  البرية والبحرية  ٪32ذا كانت إ، دوالر أمريكي(. ومع ذلك بليون 11وا 

لتقرير  بموجب سيناريو الحفظ العالمي، والساحلية محمية في شبكة شاملة ومتسقة إيكولوجيا من المناط  المحمية وتدار بفعالية
 ٪2622)سنويا  دوالر أمريكي بليون 1163أو  بليوندوالرا أمريكيا  232فستكون هناك فائدة تراكمية تبلغ ، العقود اآلجلة العالمية

                                                 
أظهر قد و الدول على توفير الفوائد العالمية لحفظ التنوع البيولوجي من خالل المناط  المحمية.  بتحفيزهذه اآللية المالية أن تقوم يمكن  14

ن شأنه أن لتنمية لكل دولة مالوضع القائم لو  بلداالقتصادي الذي يجمع بين مساحة المنطقة المحمية لكل  التحليل أن التصميم االجتماعي
 .   الهدفيوفر أقوى حافز متوسط للدول األبعد من تحقي

https://www.thegef.org/sites/default/files/events/Co-انظر على سبيل المثال  15

financing%20Incremental%20cost%202016-12-01.pdf. 

 (. التنوع البيولوجي: التمويل والدراسة االقتصادية ودراسة الجدوى التخاذ اإلجراء.2212) منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 16

التدخالت الخمسة التي اقترحها التقييم العالمي للمنبر هي: )أ( الحوافز وبناء القدرات؛ )ب( التعاون بين القطاعات؛ )ج( اإلجراءات  17
 .ليقين؛ )هـ( القانون البيئي والتنفيذصنع القرار في سيا  المرونة وعدم ا الوقائية؛ )د
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في الناتج المحلي اإلجمالي بين هذين  ٪2662يمثل الفر  بنسبة و (. 2212من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 
تدابير  يظهر التباين السلبي الكبير أو االنحراف بين نتائج السيناريو أنو . تنوع البيولوجيحفظ الالسيناريوهين صافي ربح من 

 .إيجابي تأثير اقتصاديتحقي  حفظ الطموحة ضرورية إذا كان العالم يريد ال
 المتكامل لخدمات تقييم"النموذج ببط تير  نموذجأحدث  تستخدم بلدا 112 "ة العالميةمستقبليالالعقود "غطى تحليل وقد  -26

تقييم األثر وذلك من أجل  GTAP( 19("المشروع العالمي لتحليل التجارة"  بنموذج 18 )InVEST(النظم اإليكولوجية والمفاضالت" 
في إطار ، ألراضيا غاللالرئيسية وما يرتبط بها من تغير في است ةاالقتصادي الناتج عن التغيرات في خدمات النظم اإليكولوجي

 (GC) العالميوالحفظ  (SP) المستداموالمسار ، (BAU) العمل كالمعتاد -تستند السيناريوهات الثالثة و ة. إنمائيعدة سيناريوهات 
 (IPBES) "ت النظم اإليكولوجيةلمنبر الحكومي دولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمال التقييم العالمي"إلى 

األراضي بناء  غاللتضمنت النمذجة تحديد سيناريوهات استو  SSP(.20( "المسار االجتماعي واالقتصادي المشترك"وسيناريوهات 
على األصول الطبيعية القوى المحركة وتقييم كيفية تأثير ، (SSP)" لمسار االجتماعي واالقتصادي المشتركالمحركة لالقوى على 

، النشاط االقتصادي على النظم االيكولوجيةوتحديد كيفية تأثير التغييرات في خدمات ، ةيكولوجيخدمات النظم اإلما يرتبط بها من و 
 .ييراتالتغ لهذهوقياس األثر االقتصادي 

ما يكفي من  وجديال و . تت سم بطابع تحف ظيمما يجعل التقديرات ، على هذه المنهجيةالمفروضة هناك بعض القيود و  -21
ات تحي ز ال ذلكوكاآلثار شأن التقليل من إلى ذلك ؤدي التي تقدمها الطبيعة. وي النظم االيكولوجيةالعديد من خدمات  عنبيانات ال

غير ات البيئية ر التأثيغيرها من أو  األساسية في النموذج ةفي خدمات النظم اإليكولوجيمراعاتها الكبيرة ضد البلدان التي ال يتم 
 تيجةنالممكنة التي يتأثر بها رأس المال الطبيعي وسائل جميع ال راعي. كما أن النموذج ال يةخدمات النظم اإليكولوجيالمرتبطة ب

ا الهامة هناك بعض المزاي، عتبات التغييرات التي ال رجعة فيها. ومع ذلكراعي يال  ذلك كما أن، انخفاض النشاط االقتصادي
غييرات . كما يشمل التيمستوى العالمالعلى  بلدانوال ةاالقتصادي ةنشطظم األمع يراعي ذلكهذه المنهجية. و  تباعمن االمحققة 

 تأثروفي حالة . يةيكولوجخدمات النظم اإل، وبالتالي تقليل تأثير انخفاض وتأثيرات التكيف واالستبدال يةاالقتصاد في األسعار
 .تلك الخدمات ستبدالف وايميل الناس إلى التكي  ، يكولوجيةخدمات النظم اإلعدد 

ضافة إلى العمل المو  -22 بدعم من  ،جامعة كامبريدجبأنتوني والدرون السيد قامت مجموعة من الباحثين بقيادة ، أعاله نبي  ا 
 نسبة لمحمية إلىالمناط  البرية والبحرية ا توسيعلبتقدير الفوائد والتكاليف المتوقعة ، "فيا الوطنيةحملة من أجل الطبيعة والجغرا"

جتماعية االمالية و الائد فو صافي الالمناط  المحمية إلى تحقي  نطا  أن يؤدي تنفيذ توسيع  توقعيُ ، وفقا لتقديراتهمو . الحالية 32٪
 21ع المناط  المحمية(.يتوسلن يتم عالمية في جميع السيناريوهات المتوقعة )ال

                                                 
ن مجموعة  هيوالمبادالت(  يكولوجية)التقييم المتكامل لخدمات النظم اإل INVESTإن  18 النظم  اتخدما من نماذج نموذج 22من تتكو 
 الطبيعيها بواسطة مشروع رأس المال إعدادم والتي تتستخدم على نطا  واسع في جميع أنحاء العالم،  يكولوجيةاإل

(https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest).. 

ويستخدم نموذج التجارة  ةراسخعملية  (GTAP)تحليل التجارة العالمي لمشروع الالخاص ب (CGE) محوسب"التوازن العام ال"نموذج  19
ة يقطاعات الصناعالوجميع  بلدا/إقليما 112 يشملو بورديو،  جامعةها واستضافتها من قبل إعدادتم و االقتصادية العالمية على نطا  واسع. 

 . .(www.gtap.agecon.purdue.edu/models/current.asp)الرئيسية 

لتحليل سياسات  (SSPs). إعداد سيناريوهات المسار االجتماعي االقتصادي (.Rozenberg et al)يرد وصفه في دراسة "يزبورغ وآخرون"  20
، 122ير المناخي والتكيف. التغيمن اآلثار لتحديد مساحة التحديات المستقبلية المحتملة للتخفيف  هاتاستنباط السيناريو ية المناخ: منهج

122-122. 
21 analysis-economic-nature-for-planet-the-of-30-https://www.campaignfornature.org/protecting. 
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 12 دادعثم تم إ، تم إنشاء مجموعة من الخرائط العالمية من مجموعة واسعة من خبراء التنوع البيولوجي، تحقي  ذلكول -22
نطقة المحمية )العمل كالمعتاد( إلى تحديد أولويات التنوع تتراوح من عدم توسيع الم، للتنبؤات نماذج مختلفة 1سيناريو مع 

مرورا بسيناريوهات تتناسب مع حفظ التنوع البيولوجي مع اإلنتاج االقتصادي. ، البيولوجي مع إعادة تخصيص قطاعات اإلنتاج
تتغير ، نماذجهذه الإطار في و ن القطاع الزراعي. لتقدير اإليرادات المحتملة م لتقييممتكاملة مختلفة لنماذج تم استخدام أربعة و 

اإلنتاج  التي سيتم تخصيصها للمحاصيل أو األسعار واإلنتاج وفقا لمجموعة من وظائف اإلنتاج والسو  للتنبؤ بمساحة األراضي
أساس المناط   الصيد علىم الصيد المتوقع وقي  تُــقد ر النماذج  فإن، األسماك بالنسبة لقطاع مصايدو الحيواني في أي وقت معين. 

مية عدد زوار شبكات المناط  المح عنتم جمع البيانات  ،بالنسبة لقطاع السياحة الطبيعيةو المحمية المفروضة على الصيد. 
رين نماذج إحصائية للتنبؤ بالعدد المعروف للزائ عدادإل، تؤثر على عدد الزوار التيعوامل مختلف الإلى جانب ، االحالية وعائداته

 برعاإلنترنت من الزوار إلى المناط  المحمية  عبر مواد المنشورةال، بناء على تم استخدام نموذج إحصائيوبعد ذلك واإليرادات. 
 .2212و 2212الزائرين واإليرادات المستقبلية لعامي عدد لتوقع ، العالم

إيرادات إجمالية سنوية )دون النظر في تكاليف  حق لمناط  المحمية سينطا  افإن توسع ، لمزايا الماليةلبالنسبة و  -32
ها: السياحة مراعاتدوالر أمريكي من القطاعات الثالثة التي تم  بليون 312دوالر أمريكي و بليون 122الفرص البديلة( بين 

 كماسع. لتو لسيناريو أفضل من عدم وجود ت "التوسع" سيناريوهاجميع دائما ما تكون و الطبيعية والزراعة ومصايد األسماك. 
 يكولوجيةخدمات النظم اإلفي زيادة ال من خاللعلى االقتصادات الوطنية  ةخسائر سنوية تؤثر مباشر تفادي سيؤدي التوسع إلى 

يرة مناط  الغابات االستوائية وأشجار المنغروف الكب فيوالفيضانات(  وتآكل التربة )مثل الحماية من أضرار العواصف الساحلية
و على السيناري في اإليرادات المتوقعة ختالفاتاال تعتمدو دوالر أمريكي.  بليون 212دوالر أمريكي إلى  بليون 112في حدود 

لمزايا ما اأخاصة بسبب األهمية المتزايدة لقطاع السياحة الطبيعية. ، معدل نمو القطاعات الثالثةوفقا ل، رذي قوع عليه االختياال
بنسبة تتراوح  وبين حماية إضافية، حدوث انخفاض كبير في مخاطر انقراض التنوع البيولوجي العالمي أيضاتوقع فيُ ، االجتماعية

 .معات المحليةمليون كيلومتر مربع( ألراضي الشعوب األصلية والمجت 12مليون إلى  31) ٪22و 63بين 
 دوالر أمريكي بليون 322دوالر أمريكي إلى  بليون 112يقدر االستثمار المطلوب في حدود ، تكاليف التنفيذبالنسبة لو  -31

حسب السيناريو(. وينقسم هذا ، دوالر أمريكي بليون 212دوالر أمريكي و بليون 2بما في ذلك تكاليف التعويض )ما بين سنويا 
دوالر  بليون 31دوالر أمريكي إلى  بليون 21دوالر أمريكي للمناط  األرضية و بليون 312دوالر أمريكي إلى  بليون 21إلى 

ي إلدارة الموارد المالية الالزمة للتمويل الكاف، إضافة إلى تكاليف التعويض، أمريكي للمناط  البحرية. وتشمل هذه االستثمارات
ضافة مناط  ، المناط  المحمية الحالية والتي يمكن اعتبارها نوعا من ، دون النظر في تكاليف التعويضو محمية جديدة. وا 

دوالر أمريكي. ويستخدم  بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون 123 منقل نتفإن نطا  االستثمار المتوقع ي، تكاليف الفرص البديلة
مع ، بلر االحتياجات لتوسيع المناط  المحمية في المستقالبلدان المتقدمة للمناط  المحمية لتقديبالميزانيات الحالية لكل هكتار 

ستخفض االحتياجات المالية المتوقعة. ، بالطبع، . وبافتراض أن زيادة الكفاءة2232عدم وجود زيادة في الكفاءة اإلدارية بعد عام 
من الناتج  ٪2621إلى  من المستويات الحالية لتصل 2212يفترض أن تتضاعف مساعدات التنوع البيولوجي بحلول عام كما 

 .ولكنها ستظل نسبة صغيرة من التدفقات الحالية إلى المناط  المحمية، المحلي اإلجمالي العالمي

فإن  ،ن قطاع السياحة الطبيعية لالقتصاد يتنافس مع القطاعين الزراعي والسمكي على استخدام البر والبحرا ألنظر و  -32
ة المناط  المحمية البرية والبحرية هو قرار يتسم بالكفاءة االقتصادينطا  المساهمة الرئيسية من هذا التحليل هي إظهار أن توسيع 

متوسط  ٪6إلى  1ن موخاصة قطاع السياحة الطبيعية )، أعلى بشكل ملحوظبمعدات إيرادات الثالث تحق  قطاعات الجميع  ألن
 ايصاف ائعب كونت لن المحمية المناط نطا   توسيع تكلفة فإن، التحليل لهذا ووفقا. (القادمة سنة لثالثينا في السنوي النمو معدل
طبيعية )ب( تقليل مخاطر الكوارث ال، م في االقتصاد العالميتساه أعلى إيرادات حق ي( أ) استثمارا ستكون بل، االقتصاد على

وحماية أراضي الشعوب األصلية ، أعلىبمعدل ات حيث التنوع البيولوجي )ج( وزيادة المنافع االجتماعية من ، واألمراض
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ن سيناريوهات أل ،تكاليف التعويض تميل إلى الزيادة بشكل كبير وجدير بالذكر أنن. وخفض انبعاثات الكربو  والمجتمعات المحلية
 .اليومحل وسط بين التنوع البيولوجي واحتياجات الزراعة ومصايد األسماك  تنظر فيالتوسع 

الخصم  معدالت تبرلماذا ال ُتعبشكل مفصل التقرير  شرحيو التقديرات من حيث اإليرادات والتكاليف السنوية. كل عن  يبلَّغو  -33
ف في أي أعلى من التكالي يكون دائماألن إجمالي اإليرادات و مة لهذا النوع من التحليل. القيم الحالية معلومات قي  صافي وبالتالي 

 .ما يهم هو المقارنة بين اإليرادات والتكاليف بالدوالر الثابت كل عامو . مسألة تافهةفترة زمنية، يصبح خصم هذه القيم 

ثمار على األصول دات االستائالنظر في ع فيتوسيع جهود الحفظ المرتبطة بوالتكاليف  المنافعطريقة أخرى لفهم وتتمثل  -31
رها السياسات المهتمين بتعظيم الثروة والرفاهية المزيد من االهتمام لمعدالت العائد المرتفعة التي يوف أن يولي صناع ينبغيالطبيعية. و 

ل، مثل رأس و صعلى أنها من األالطبيعة  22قتصادات التنوع البيولوجيالداسغوبتا  استعراض ويرىاالستثمار في األصول الطبيعية. 
ها. ولذلك يسعى يتدعو إلى إدارة جميع األصول بشكل أكثر استدامة وكفاءة لتحسين الثروة البشرية ورفاهيالمال المادي والبشري، و 

ل التنوع البيولوجي كجزء من مشكلة إدارة أصو  النظر إلىمن خالل  التصدي لهاالستعراض إلى فهم فقدان التنوع البيولوجي و 
 يعة وليست خارجية لها، وكيف تعتمد رفاهية البشرية على الطبيعة.يوضح أن اإلنسانية متأصلة في الطب كما أنهة. ظالحاف

ذا نُ و  -31 ظر إلى الطبيعة من خالل إطار إدارة الحافظة، فإن البشرية قد فشلت في إدارة حافظة أصولها العالمية على نحو ا 
في  13رأس المال البشري بنسبة في المائة بينما زاد  12مستدام. وعلى سبيل المثال، انخفض رصيد رأس المال الطبيعي بنسبة 

قيمة الطبيعة بالنسبة للمجتمع، أي أنها ال تنعكس في أسعار  ه ال تجر مراعاةالمائة فقط في العقود الثالثة الماضية. ونظرا ألن
مستقبلية. لالسو ، فإن إدارة جميع رؤوس أموال البشرية، بما في ذلك الطبيعة، كانت غير فعالة وتهدد رفاهية األجيال الحالية وا

سوء اإلدارة هذا ليس فشال للسو  فحسب، بل فشال مؤسسيا أيضا. وتدفع الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر للناس الستغالل و 
ف اإلعانات إجمالي تكالي وتؤدي إلى وصول، ةضمني إعانةالطبيعة بدال من حمايتها. ومن الناحية االقتصادية، يشكل هذا في الواقع 

 23دوالر أمريكي سنويا. اتتريليون 6إلى  1لضرر بالطبيعة إلى حوالي التي تلح  ا

الحاجة الملحة إلى حفظ التنوع البيولوجي واستعادته هي نقطة البداية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وتعتبر  -36
ة من اظ على المستويات المنخفضة الحالياتخاذ إجراءات إضافية فورية للحفإلى داسغوبتا أن هناك حاجة  استعراضؤكد ي. و 2222

سالمة التنوع البيولوجي، وأنه من أجل تثبيت المستويات الحالية للتنوع البيولوجي، فإن التكاليف االجتماعية التراكمية المقدرة تصل 
 11 االجتماعية إلىضاعف هذه التكاليف أن يتأخير االستثمارات الالزمة لمدة عقد  ومن شأندوالر أمريكي.  اتتريليون 1إلى 

لبشرية على ا طلباتضمان أال تتجاوز  أيضا طرقا مختلفة لتصحيح عدم التوازن: )أ( االستعراض اقترحو تريليون دوالر أمريكي. 
الحفاظ على الطبيعة اآلن أرخص من استعادة الطبيعة فالطبيعة المعروض منها، وزيادة المعروض مقارنة بالمستويات الحالية. 

اح االقتصادي؛ تغيير المقياس األساسي للنج على االستثمارات التي تتم اليوم؛ )ب( ةمرتفع اتعائدوتحقي  الح ، في وقت المتضررة 
يعي إدراج رأس المال الطبإلى أن الناتج المحلي اإلجمالي ال يأخذ في الحسبان انخفاض قيمة الطبيعة، هناك حاجة فبالنظر إلى 

تحويل النظم المالية والتعليمية العالمية من أجل اإلدارة المثلى للمخاطر الناشئة عن اإلدارة  لية؛ )ج(في نظم المحاسبة العالمية والمح
 غير المستدامة للطبيعة والتخفيف من حدتها.

تزال  ال 2211عام في  24توصيات التقرير الثاني للفري  الرفيع المستوى المعني بتعبئة الموارد فإن، وفي نهاية المطاف -31
ز ال تعز  و بيرة. فوائد كعلى العالم  عبرالستثمارات في حفظ التنوع البيولوجي انطوت اكيف  عنحجة قوية قدم التقرير و . صالحة

                                                 
22 review-dasgupta-the-biodiversity-of-economics-https://www.gov.uk/government/collections/the. 

لتعاون المستخدمة من قبل منظمة ا والتعاريفبالبيئة.  ةالضار  اإلعاناتهذا المكون في تعريف  إدراجنوقش في الماضي ما إذا كان سيتم  23
 .التجارة العالمية ال تشمل عدم استيعاب العوامل الخارجية وبالتالي تسفر عن تقديرات أقل والتنمية في الميدان االقتصادي أو منظمة

 2222-2211التقرير الثاني للفري  الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي لموارد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  24
(https://www.cbd.int/financial/hlp/doc/hlp-02-report-en.pdf).. 
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 أيضابل توفر  ،التي تعتمد عليها المجتمعات الضعيفة فحسب النظم االيكولوجيةوع البيولوجي توفير خدمات استثمارات حفظ التن
 المرونةتوخي معه و  فتغير المناخ والتكي  آثار وتساهم في التخفيف من ، ةوالمستقبلي ةغير المؤكد ةالبيئي اتر يضد التغيا ضمان

 جاوز نطا تحاالت كيف أن الفوائد النقدية وغير النقدية لحفظ التنوع البيولوجي تة عدفي أظهر التقرير وقد . في مواجهته
 أمريكيا دوالرا 22 ينب يتراوح البيولوجي التنوع لعمل الالزم العالمي االستثمار من الفرد نصيبالتكاليف. وخلصت إلى أن "متوسط 

لي اإلجمالي المح الناتج من ٪2621 إلى 2622 من تتراوح استثمارية متطلبات إلى يترجمو ما وه 25.تقريبا أمريكيا دوالرا 62و
من الناتج  ٪2662كاسب المتوقعة بنسبة صافي الو  ةبالنظر إلى القيمة اإلجمالية العالمية لخدمات النظم اإليكولوجيو العالمي". 

 "ة العالميةمقبلال العقود"المقدر في تقرير  بالشكلالمحلي اإلجمالي بين سيناريوهات العمل المعتاد وسيناريوهات الحفظ العالمية 
 .لبشريةلصالح افوائد صافي الاالستثمارات في التنوع البيولوجي  حق من المرجح أن ت، المذكور أعاله

هناك رسالة واضحة مفادها أن التكاليف االقتصادية العالمية من فقدان التنوع ، ن جميع النهج التي تم تقييمهامو  -32
منحنى  نهج طموح لتعبئة موارد التنوع البيولوجي قد ال ينحنياتباع فإن ، توفر بيانات محدودةفي ضوء حتى و البيولوجي كبيرة. 

 فوائد اقتصادية صافية لألجيال الحالية والمقبلة. أيضا  حقفقدان التنوع البيولوجي فحسب، بل ي

 0202ما بعد عام لنفيذ اإلطار العالمي للنوع البيولوجي تبشأن الموارد المطلوبة لالمؤخر العمل  – رابعا

يل جون توبين من جامعة كورنالسيد أنتوني والدرون من جامعة كامبريدج و السيد أجرت مجموعات من الباحثين بقيادة  -32
أو لعناصر من هذا  2222لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوع البيولوجية بتقدير االحتياجات المالية لالمتصلآخر التحليالت 

تتصل  اأفكار ن طرحايكال التحليلين إال أن ، من أن التقديرات الناتجة ليست متكافئة أو قابلة للمقارنة بشكل مباشر بالرغمو اإلطار. 
 للبيئة لمتحدةا األمم برنامج من بلين وأوريليا مولدر إيفو قد ر، ذلك إلى باإلضافةو  .التمويل الالزم لحفظ التنوع البيولوجيب

 األراضي وتدهور يالبيولوج والتنوع المناخ لتغير العالمية األهداف لتلبية الطبيعة على القائمة الحلول في المطلوبة االستثمارات
 .التمويلمن  المقدرة حتياجاتاال حجمعن  مفيدا إضافيا منظورا التحليل هذا عطي. ويالثالث( ريو اتفاقيات )بموجب

د الالزمة والدرون وزمالؤه الموار السيد قد ر ، ة في القسم الساب بينالتوقعات العالمية بشأن المناط  المحمية الم في إطارو  -12
لتقدير االستثمار الالزم و . 2232بحلول عام  ٪32من المستويات الحالية إلى  الميالتوسيع المناط  المحمية األرضية والبحرية ع

 جالت قياسسمثل "، بيانات عن احتياجات الميزانية لكل هكتار من المناط  المحمية الحالية في البلدان المتقدمةتم جمع ، للتوسع
 عد تأُ ، هذه البياناتوباستخدام . "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"ن احتياجات نظام المناط  المحمية المقدمة إلى عاألداء المالي" 

الظروف  سبححصائية للمناط  المحمية األرضية والبحرية للتنبؤ باإلنفا  لكل هكتار على المناط  المحمية الحالية اإلنماذج ال
وفورات و والمناط  النائية ي اإلجمالي للفرد اإليجار الزراعي والضغط البشري والحوكمة والناتج المحلكمناط  المحمية للالمحلية 

ثابتة بالدوالر الم ي  قالهذه االنحدارات للتنبؤ باالحتياجات المحتملة للميزانية لتوسيع المناط  المحمية الجديدة )ب اسُتخدمتو حجم. ال
 .2232 وجود زيادة في كفاءة اإلدارة بعدافتراض عدم مع ، ( لكل سيناريو2211لعام 

 123موارد للسيناريوهات ذات التغطية الموسعة للمناط  المحمية تتراوح من ما يلزم من أن المؤلفون إلى تقديرات  وتشير -11
لإلدارة سنويا  دوالر أمريكي بليون 6166م هذه االستثمارات إلى تُقسَّ و دوالر أمريكي في السنة.  بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون

إلضافة مناط  سنويا  دوالر أمريكي بليون 11263ومبلغ دوالر أمريكي  بليون 3161 مبلغ الحالية وبينالمالئمة للمناط  المحمية 
مستخدم الموارد إلنتاج وتكاليف الفرص للفقدان اتكاليف التعويض )تكاليف الفرص المحلية  وبإدراجلسيناريو. ل وفقا، محمية جديدة

دوالر  بليون 21دوالر أمريكي للمناط  األرضية و بليون 21دوالر أمريكي ) بليون 112فإن الموارد الالزمة ستتراوح بين ، الطبيعية(
دوالر  بليون 31دوالر أمريكي للمناط  األرضية و بليون 312دوالر ) بليون 322أمريكي للمناط  البحرية( إلى الواليات المتحدة. 

 مقابل تكاليف التعويض هذه لكل سيناريو على أساس اإليجار الزراعي يضاقيمة األر  يرقدتم تا. و أمريكي للمناط  البحرية( سنوي
 لمناط  التوسع غير المحمية بعد.

                                                 
 باليين نسمة. 1استنادا إلى عدد سكان العالم الذي يقدر بنحو  25
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 "سونمعهد بول"و "منظمة حفظ الطبيعة"بدعم من ، جون توبين البروفيسور بقيادة، مجموعة أخرى من الباحثينوقامت  -12
. ويبين هذا التحليل أن التقديرات 2232بحلول عام البيعة الموارد الالزمة لتحقي  خطة طموحة لحفظ بتقدير ، (تمويل الطبيعة)تقرير 

وأن فجوة التمويل أمريكي دوالر  بليون 261ودوالرا أمريكيا  بليون 122تتراوح بين من مجموع الموارد المطلوبة اإلجمالية العالمية 
. ويستند هذا بليون دوالر أمريكي 111، ويبلغ الوسيط سنويابليون دوالر أمريكي  223بليون دوالر أمريكي و 122تُقدر بما بين 

)ب( تحويل ؛ 2232من المناط  البرية والبحرية بحلول عام  ٪32حماية  : )أ(التجميع إلى تحليل الموارد الالزمة لستة أنشطة
 ؛قطاعات مستدامة في غضون ثالث إلى أربع سنواتثالثة قطاعات اقتصادية رئيسية )الزراعة ومصايد األسماك والغابات( إلى 

ودة المياه )و( حماية ج؛ )هـ( اإلدارة المستمرة لألنواع الغازية؛ فظ البيئات الحضريةحِ  )د(؛ فظ النظم اإليكولوجية الساحلية)ج( حِ 
 للمناط  الحضرية. 

الحالية من األراضي  ٪11 نسب محمية منإلى تحديد األموال الالزمة لزيادة المناط  ال، بوجه خاص، يسعى هذا العملو  -13
 بليون 112 نحوهذه التغطية ه البد ل. ويقدر أن2232بحلول عام  ٪32من المناط  البحرية إلى  ٪1ومن ، ٪32العالمية إلى 

لحالية النظر في تكاليف تحويل الممارسات ا فيم االعنصر الثاني الهويتمثل دوالر أمريكي سنويا.  بليون 122دوالر أمريكي إلى 
 132 حونللقطاعات االقتصادية الرئيسية )الزراعة ومصايد األسماك والغابات( نحو االستدامة. وتشير التقديرات إلى أنه يلزم 

العنصر ما أقادمة. لتحويل هذه القطاعات العالمية في السنوات العشر السنويا  دوالر أمريكي بليون 122دوالر أمريكي إلى  بليون
ياه. ويقدر أن وحماية جودة الم، لنظر في األموال الالزمة لحفظ المناط  الحضرية والساحليةفيتمثل في االتحليل في م االثالث اله

، . وأخيرا2232لتحقي  ذلك بحلول عام سنويا  دوالر أمريكي بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون 122 نحوهناك حاجة إلى 
 دوالر أمريكي سنويا.  بليون 21دوالر أمريكي إلى  بليون 36ة اإلدارة المستمرة لألنواع الغازية بنحو تقدر تكلف

ياجات المالية الحتلتقديرات ا بالنسبة، يتم وضع عدة افتراضات رئيسية لكل نشاط. مثال، لفهم االحتياجات المجمعةو  -11
وممرات  ةحفظ مناط  التنوع البيولوجي البحرية والبرية الرئيسي علىالتركيز ينصب  ُيفترض أن ، المحمية المناط نطا  لتوسيع 
ذي تشمله هذه ال النطا و البحرية. المحمية البرية و المناط  فيما يخص والمناط  الساحلية  وموائل المياه العذبة األساسية الهجرة

يادة أن الموارد المخصصة للمناط  المحمية تحتاج إلى ز  نالتقديرا ويبين .النطا  الذي قدره والدرون وزمالؤه يتس  معالتقديرات 
القطاع مدفوعات لتوفير دعم هذا من  ٪122 تتلقى نسبة ُيفترض أن، بالنسبة للقطاع الزراعيو كبيرة عن المستويات الحالية. 

مريكي منطقة بالدوالر األالنتقال إلى قطاع مستدام. يتم حساب هذا الدفع على أساس قيمة اإلنتاج الزراعي لكل من أجل اللدخل 
استنادا الصيد  مراقبةمن القطاع إلى إدارة قائمة على  ٪122 ل نسبةتتحو   ُيفترض أن، األسماكلمصائد  بالنسبةو كل هكتار. في 
مانجين دراسة " فيالمبل غ عنه دوالر أمريكي  بليون 1262 أما مبلغ Mangin et al( (2212.)26( "نيمانجين وآخر دراسة " إلى

 عام بأسعار ٪122 نسبة إلىفتم تحويلها من مصايد األسماك العالمية  ٪1261 وهي نسبة، 2212لعام  (Mangin et al) "نو وآخر 
 2166دوالرا أمريكيا إلى  13 مبلغة المستدامة بـالتي تخضع لإلدار تقدر التكاليف السنوية للغابات ، لغاباتوفيما يخص ا. 2212

التي تخضع بالفعل ( والغابات ٪32رح المناط  المحمية )من خالل طتقدر مساحة الغابات و للهكتار الواحد.  دوالر أمريكي
، للتجارة العالمية ٪261يفترض معدل نمو ، إلدارة األنواع الغازيةو ة. جمالي( من مناط  الغابات العالمية اإل٪11) لإلدارة المستدامة

وفي ما يخص  27التفاقية.با( 2212لرفيع المستوى المعني بتعبئة الموارد )لى االفتراضات الواردة في التقرير األول للفري  ابناء ع
أشجار ما يتعل  بوفييتم تقدير استعادة أشجار المنغروف واألعشاب البحرية والمستنقعات المالحة فقط. ، ةالساحليالمناط  لحفظ ا

إلى  13,621 بمساحة 2222ات عام من مستويسنويا  ٪2666إلى  2626 بنسبة خسارة ة تكب دواصلمُيفترض ، المنغروف
 عادةتمت است، ألعشاب البحريةأما ادوالرا أمريكيا للهكتار الواحد الستعادتها.  128212 تكلفةتبلغ الو  ةمربع اتكيلومتر  112,621

تمت ف، لمستنقعات المالحةأما ا، دوالرا أمريكيا للهكتار الواحد 1218231 مبلغكيلومتر مربع ب 1138661إلى  12,122 مساحة

                                                 
26 13(9): . PLOS ONEMangin T. et al., 2018. Are fisheries management upgrades worth the cost? 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204258e0204258. 

27 UNEP/CBD/COP/11/INF/20. 
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لمناط  وفيما يخص ادوالرا أمريكيا للهكتار الواحد.  128112 بمبلغهكتارا  181218222إلى  182318626 مساحة استعادة
دوالرا أمريكيا  68121إلى  116 مبلغمحمية بتعتبر كيلومتر مربع  228222إلى  118222 مساحة هناك فترض أنيُ ، الحضرية

اإلضافية تخفيضات من ال ٪12 وجود نسبةُيفترض ، ودة المياه في المناط  الحضريةحماية جل، لكل كيلومتر مربع. وأخيرا
 .من مستجمعات المياه المصدر للمناط  الحضرية ٪22لرواسب والمغذيات في ل

من تقدير االحتياجات العالمية(.  ٪12 على األقل) ة والمراعيالزراعي األراضينشأ أكبر تقدير عن تكاليف تحويل يو  -11
الفوائد االجتماعية  وأالتكاليف االجتماعية الهامشية  راعيوهو ما ال ي، ابأكمله ةالعالمي ة والمراعيالزراعي األراضيتحول تفترض أن ويُ 

وترد االختالفات الرئيسية بين هذه التقديرات والتحليل التكميلي الوارد في القسم الخامس بمزيد من  .الهامشية لتحويل األراضي
 التفضيل أدناه.

 في الستثماراتاتقدير ، للبيئة المتحدة األمم برنامج من بلين وأوريليا مولدر إيفو أجراه الذي، الثالث التحليل ويتناول -16
التحليل  ستخدموي .األراضي وتدهور البيولوجي والتنوع المناخ لتغير العالمية األهداف حقي لت الالزمة الطبيعة على القائمة الحلول
اقتصاديين  وكالء يتضمن والذي، (MAgPIE v4.1) البيئة على آثارهو  الزراعي لإلنتاج عالميا به ومعترفا شامال نموذجا

للحلول  الالزم الستثمارا ويقدر. يةمختلفين يسعون إلى تعظيم الفائدة التي تعود عليهم والتعويض ضمنا عن التغييرات في الرفاه
، المنغروف واستعادة، الزراعية( األراضي على األشجار )غرس silvopasture، والغاباتذات الصلة ب الطبيعية القائمة على

 المعتادك العمل ارمس من للتحول الالزم اإلضافي السنوي لالستثمار تقديرا يقدم وبالتالي، واستعادتها الخث أراضي على والحفاظ
 .األراضي وتدهور البيولوجي والتنوع المناخ تغير أهداف مع يتماشى مسار إلى

دوالر أمريكي على األقل من  اتمليار  123ه هناك حاجة إلى خلص تحليل برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى أنوي -11
 الكربون انبعاثات تنخفض لكيو ، مئويتين درجتين إلى العالمية الحرارة درجةاالستثمارات السنوية اإلضافية للحد من زيادة متوسط 

 لبما يتجاوز المعد -خسارة التنوع البيولوجي  تنخفض، و 2231بحلول عام  سالبة وتصبح األراضي استخدام تغير عن الناتجة
تركز على الحلول القائمة على الطبيعة التحليل  . وعلى الرغم من أن تقديرات2212إلى الصفر بحلول عام  -التاريخي األساسي 

ئة مكن فصل النسبة التي تستهدف التنوع البيولوجي فقط، إال أن تحليل برنامج األمم المتحدة للبيال يلجميع اتفاقيات ريو الثالث، و 
 التحليالت األخرى التي تمت مناقشتها سابقا.التقديرات الواردة في بنفس حجم  اتقدير  يعطي

 تقدير االحتياجات المالية في إطار مختلف السيناريوهات –خامسا 
 لالتفاقية من إطار اإلبالغ المالي خدام البياناتتباس

 الموجزة في القسم الساب ، باستخدام بيانات عن النفقات األخيرةتقييم االحتياجات عمليات كمال إيعتزم هذا التحليل  -12
ت عنه األطراف في الذي أبلغ بالشكل لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المحلية واالحتياجات المالية

تناسب نموذج االقتصاد القياسي الذي ُتستخدم البيانات لو 28متاحة في قاعدة بيانات على اإلنترنت.الا، و لديهأطر اإلبالغ المالي 
 بالغتقدير االحتياجات المالية للبلدان التي لم تقدم تقارير إلى إطار إعداد اإللقيام، أوال، بخصائص البلدان لمختلف يسيطر على 

لسيناريوهات في بموجب ثالثة سيناريوهات مختلفة )مستوحاة من ا 2232، ثانيا، للتنبؤ باالحتياجات المالية حتى عام ثم المالي
 (.(IPBES) "للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالتقييم العالمي 

ات الخطي متعدد المتغير  االنحدارمن نماذج  متغيرانومقارنة ثالثة نماذج:  عدادإلُيستخدمان إحصائيان  هناك أسلوبانو  -12
MLR-1) و(MLR-2 ادية الصغرى العمربعات الالمجهز ب(OLS)   نات الرئيسية ونموذج قائم على تحليل المكو(PCA) . يستخدم نموذج و
MLR-1  ؛ ومع ذلك، اكتشفنا مشكالت كبيرة في التعددية الخطية، مما ةمنشور بحاث الاألالمتغيرات المشتركة المستخدمة سابقا في

كمنهجيات بديلة لمعالجة  PCAو (MLR-2)ا مواصفات بديلة لالنحدار الخطي لي استخدمنفي تقدير القيم، وبالتافراط يؤدي إلى اإل

                                                 
28 map?filter=resourceMobilisation-https://chm.cbd.int/search/reporting. 
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الحتياجات اللحصول على توقعات  30نفسها الخطوات الستمن النماذج اتبع كل نموذج وقد  29.منهجي شكلالتعددية الخطية ب
 .مزيدا من التفاصيل عن التحليل CBD/SBI/3/INF/5 الوثيقة رقم تقدم الوثائ  التكميلية فيو المالية العالمية المستقبلية. 

تنوع لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للالمالية  واالحتياجاتالبيانات المتعلقة بالنفقات المحلية  ُجم عتو  -12
وقد تشمل مصادر  2211إلى عام  2226تم اإلبالغ عن النفقات المحلية من عام و من إطار اإلبالغ المالي لالتفاقية.  البيولوجي

الميزانية المحلية أو البلدية( وكذلك مصادر خارجة عن أو ميزانية الدولة أو ة )الميزانية المركزية يمستويات الحكومالمختلف من 
 تقدم الغير أنه وب األصلية والمجتمعات المحلية. القطاع الخاص والعمل الجماعي للشعو المنظمات غير الحكومية و الميزانية 

 2211تم اإلبالغ عن االحتياجات المالية بين عامي و جميع األطراف تقارير عن جميع السنوات أو عن جميع مصادر التمويل. 
 خاللوازن ص التبسبب هذه البيانات المفقودة ونقو ، لكن معظم األطراف لم تبلغ عن البيانات خالل هذا اإلطار الزمني. 2222و

 .انبلدأحد ال عنها أبلغ التي السنوات لجميعالمتوسط المعدل السنين، تم أخذ 
 33 هناكمالحظة لالحتياجات المالية. وعموما،  32المحلية و للنفقاتمالحظة  12وبذلك تم الحصول على ما مجموعه  -11
الدخل المتوسط ذات من بلدان  بلدا 11و األعلى-المتوسطان ذات الدخل من البلدبلدا  12مرتفع ومن البلدان ذات الدخل البلدا 

 اليةلمعن بيانات االحتياجات ا ُأبِلغو عن نفقات محلية في إطار اإلبالغ. أبلغت منخفض ذات الدخل المن البلدان بلدا  13و األدنى
 متوسطذات دخل  بلدان 12و أعلىمتوسط ذات دخل  بلدان 12و مرتفع دخل ذات بلدان 2: الدخل مستويات لجميع أقل بشكل
تم و . 2222و 2211بيانات عن االحتياجات المالية بين عامي العن نقطة على األقل أبلغت منخفض دخل  بلدان ذات 12و أدنى

في  3و 2و 1تعرض الجداول و من قواعد بيانات البنك الدولي. لكل بلد خصائص  11 منالشاملة للقطاعات جمع البيانات 
 31.ئمة بمواصفات البيانات والوصف والمصادر واإلحصائيات الموجزة لجميع البيانات التي تم جمعهاالمعلومات التكميلية قا

مالية المستقبلية االحتياجات اللتنبؤ بذا أبلغت جميع البلدان عن االحتياجات المالية الحالية، فسيوفر ذلك أساسا كافيا لا  و  -12
يد. حتياجات للحصول على نموذج تنبؤي جلالمباشرة المالحظات من الما يكفي وجد ي. ومع ذلك، ال مختلفة في ظل سيناريوهات

نستخدم العالقة نا فإنمن أجل القيام بذلك، و لهذا السبب، نحتاج أوال إلى تقدير االحتياجات المالية للبلدان التي لم تقدم تقارير. و 
( لمساعدتنا في 2621 عالقةعامل المبلغ عنها )مع مُ ة الملحوظة بين النفقات المحلية المبلغ عنها واالحتياجات المالية الوثيقال

ر معلومات تكميلية يتم توفيو وبناء على ذلك، االحتياجات المالية للبلدان التي لم تقدم تقارير. تقدير النفقات المحلية المفقودة، 
 .المرفقة عن التحليل بأكمله في مذكرة المعلومات

لمبلغ عنه، وكذلك ابالشكل النفقات المحلية واالحتياجات المالية السابقة  باستخدامتُقدر االحتياجات السابقة بالتالي، و  -13
ت المحلية يوضح الجدول أدناه القيم اإلجمالية المتوقعة للنفقاو المبين أعاله.  بالشكل، بلدانة المتاحة بشأن خصائص السابقالقيم ال

 .السابقة واالحتياجات المالية باستخدام النماذج الثالثة
 

                                                 
 لىالتنبؤ إ المرتبطة ألدوات المتغيرات من كبيرة للحد من مجموعة ُتستخدم لخفض األبعاد أداة هي (PCA)تحليل المكونات الرئيسية" " 29

 وهكذا .األكبر حجما المجموعة في المعلومات معظم على تحتوي تزال ال والتي الرئيسية"، "المكونات تسمى ارتباطا، وأقل أصغر مجموعة
 تحليل(. "2211)مثال ل. بيريز  المحاضرات، ومالحظات اإلحصائية انظر الكتب. المتعددة المشتركة الخطية لتناول استخدامها يمكن

على الرابط التالي:  متاح المخطوط،" )المشتركة الخطية التعددية المكونات األساسية لتناول
https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/2017/Perez.pdfما هو تحليل (. 2222) رينجنر، م. ؛"

 .321-323(، 3) 26، تكنولوجيا النوع البيولوجي للطبيعة، ؟"ةالرئيسي اتالمكون
  هو خطوة إضافية إليجاد المكونات الرئيسية. (PCA)تحليل المكونات الرئيسية"  30

  .CBD/SBI/3/INF/5انظر وثيقة المعلومات المصاحبة،  31

https://www.whitman.edu/Documents/Academics/Mathematics/2017/Perez.pdf؛
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 لنماذج الثالثةسنة بالشكل المقدر وفقا للكل واالحتياجات المالية  ةسابقالنفقات المحلية العالمية الإجمالي  : الجدول
 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 ةسابقاالحتياجات المالية العالمية الإجمالي  عالمية السابقةالنفقات المحلية الإجمالي  

MLR-1 $117 685 $150 223 

MLR-2 $135 926 $177 281 

PCA $119 572 $145 254 
 

ية مستوحاة من المسارات االجتماعية االقتصاد سيناريوهاتثالثة  عدادإقمنا ب، من أجل تقدير االحتياجات المستقبليةو  -11
ات النظم البيولوجي وخدمللمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع للتقييم العالمي  (SSP5)و (SSP1) المشتركة

كل في إطار و العالمية(.  مستقبليةاألساس للسيناريوهات المستخدمة في تقرير العقود ال أيضا)الذي شكل  (IPBES) "اإليكولوجية
معدالت نمو محدد للناتج المحلي اإلجمالي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  تحديديتم ، لديناالمتاحة السيناريوهات سيناريو من 

 :ومساحة األراضي الزراعية
، بونالكر  ثاني أكسيدوانبعاثات ، الناتج المحلي اإلجمالي المستقبليفإن  ،(BAU) في سيناريو العمل المعتاد )أ(

من ) تاحةالم البيانات من الماضية العشر السنوات خالل المعدلبنفس متوسط النمو ُيفترض أن تواصل واألراضي الزراعية 
 ؛(2212 إلى 2222

الناتج المحلي اإلجمالي المستقبلي بنفس المعدل الذي ُيتوقع نمو  ،(GC)م سيناريو المسار المستداإطار في  )ب(
توقع خفض يُ و ، 2212ثاني أكسيد الكربون ثابتة عند مستويات  انبعاثات وتبقى، الماضية العشر السنوات فيلوحظ في المتوسط 

 ؛2212مقارنة بمستويات عام ، 2232بحلول عام  ٪12مساحة األراضي الزراعية بنسبة 
ُيفترض أن ينمو الناتج ، على النقيض من السيناريوهين اآلخرين ،(GC) الحفظ العالميسيناريو إطار في و  )ج(

 ثاني انبعاثات خفض ُيفترض بينما، الماضية العشر السنواتخالل  ملحوظالالمعدل المحلي اإلجمالي المستقبلي بنصف متوسط 
 .2212 عام بمستويات مقارنة، 2232 عام بحلول ٪32 بنسبة الزراعية األراضي ومساحة الكربون أكسيد

 .من السيناريوهات التكميلية ملخصا لالفتراضات والوصف السردي لكل سيناريوفي الوثائ   12يقدم الجدول و 
سنويا  دوالر أمريكي بليون 326بنحو  (BAU)لمتوقعة لسيناريو العمل المعتاد تقدر االحتياجات المالية العالمية او  -11

سنويا  دوالر بليون 111 مبلغو ، MLR-2باستخدام نموذج سنويا  دوالر أمريكي بليون 122مبلغ و ، MLR-1باستخدام نموذج 
ال تتغير االحتياجات المالية العالمية المتوقعة لسيناريو المسار المستدام و  .(PCA)تحليل المكونات الرئيسية" "باستخدام نموذج 

باستخدام سنويا  دوالر أمريكي بليون 222ر بنحو د  ــقتُــ(. و ٪2سيناريو العمل المعتاد )أقل بنسبة بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسط مع 
باستخدام سنويا  دوالر أمريكي بليون 136مبلغ و ، MLR-2باستخدام نموذج سنويا  أمريكي دوالر بليون 111مبلغ و ، MLR-1نموذج 
المي لسيناريو الحفظ العاالحتياجات المالية العالمية المتوقعة  خفضيتم ، . وعلى النقيض من ذلك(BAU)العمل المعتاد نموذج 

 بليون 162ومبلغ ، MLR-1باستخدام نموذج سنويا  دوالر أمريكي بليون 122. وتقدر بنحو BAUمن  ٪31المتوسط بنسبة  في
" تحليل المكونات الرئيسية"باستخدام نموذج سنويا  دوالر أمريكي بليون 121ومبلغ ، MLR-2باستخدام نموذج سنويا  دوالر أمريكي

(PCA). 
ي ومساحة األراض وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أي إذا استمر الناتج المحلي اإلجمالي -العمل المعتاد  إطار فيو  -16

تكون هناك زيادة في االحتياجات  ُيقدر أن - 2232( حتى عام 2212-2222الزراعية في الزيادة بالمعدالت الحالية )متوسط 
الحالية. وبدال  (NBSAPs) "للتنوع البيولوجي خطط العمل الوطنية"تراتيجيات وأي لتنفيذ االس، المالية مقارنة بالمستويات السابقة

إذا تم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )سيناريو الحفظ العالمي( واألراضي الزراعية )المسار المستدام وسيناريوهات ، من ذلك
 كونست ،سيناريو الحفظ العالميإطار في و فإن معظم البلدان تميل إلى الحاجة إلى موارد أقل بشكل هامشي. ، الحفظ العالمي(

ث التحليالت التي قدمتها مجموعات البح مراعاةع غير أنه وماالحتياجات المالية المتوقعة أقل من االحتياجات المالية السابقة. 
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الشكل  يبينو تكاليف الفرص البديلة أعلى في ظل هذا السيناريو. مستوى كون يترض أن ُيف، على التوالي ،برئاسة توبين ووالدرون
 .أدناه ملخص النماذج الثالثة 2
 

 يذجو التوقعات لالحتياجات المالية العالمية المستقبلية التقديرية باستخدام تحليل المكّونات الرئيسية ونمإجمالي  – 1الشكل 
 .MLR-1) ،(MLR-1متعدد الخطي ال نحداراال 

 .= العمل المعتادBAU ،= المسار المستدامSP، = الحفظ العالميGCالسيناريوهات:  مالحظة:
ى لاللذين يعتمدان عالنموذجين الخطيين مقارنة بتقديرات أكثر تحفظا عن  (PCA)المكونات الرئيسية" تحليل "سفر يُ و  -11

ت الرئيسية" تحليل المكونا"يمكن استخدام و مصداقية أكبر من التقديرات األخرى. حظى بيأن وينبغي  ،المربعات الصغرى العادية
(PCA) موذجن تفسير نتائج وينبغيالتعددية الخطية بين متغيرات التنبؤ وأخطاء التقدير الناتجة. لمعالجة  أسلوبك MLR-1  بحذر
تحليل "تمل شكما يالسيناريو.  إعداددور الناتج المحلي اإلجمالي في  في ضوء السيما، ة التعددية الخطية المتعددةأهميبسبب 

ات النفط رادإلي MLR-2 نموذج وضوابط، MLRمن نماذج  بلدانالأكبر من خصائص  على مجموعة (PCA)المكونات الرئيسية" 
فإن  ،الجزر والبلدان الصغيرة ت النفط( لبعضرادامن متغير إيسيما  الفر بعض المالحظات )انظرا لعدم تو و . 3في الخطوة 

غير . MLR-1ن تتوقع إنفاقا من جانب البلدان أقل عن مستوى نموذجي MLR-2ونموذج  (PCA)تحليل المكونات الرئيسية" "نماذج 
تحليل "أو  MLR-2 النموذج للبلدان غير المدرجة في تقديرات MLR-1 النموذج االحتياجات المالية اإلجمالية المتوقعة في أن

 ،دوالر أمريكي في السنة كالمعتاد بليون 162مبلغ اإلجمالي ) المجموعليست سوى جزء صغير من  (PCA)المكونات الرئيسية" 
 .(يللحفظ العالمسنويا  دوالر أمريكي بليون 262مبلغ و ، مستدامالمسار للسنويا  دوالر أمريكي بليون 161 ومبلغ

 شكل ذلكي قد، من حيث المبدأو تم اإلبالغ عن النفقات المحلية واالحتياجات المالية في إطار إعداد التقارير المالية. يو  -12
ز استراتيجي محتمل قد يؤدي إلى اإلفراط في اإلبالغ عن النفقات أو االحتياجات المالية المستقبلية. ومع تحي  وجود بسبب ، عيبا
بيولوجي أن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الذلك جزئيا إلى  عزىقد يو متواضعة نسبيا. تبدو األرقام المقدرة  فإن، ذلك

لما بعد عام يولوجي لتنوع البالعالمي لإلطار لتلبية التنفيذ الوطني الكامل لألهداف الطموحة لالحتياجات البلد ليست تمثيال شامال 
وتم اإلبالغ . دخلها من اجزءتي تقدم تقارير ما تمثل االحتياجات المالية للبلدان ال اير، غالبمقارنة بالدول التي لم تقدم تقار . 2222

لدخل والبلدان ذات ا، منخفضالذات الدخل  البلدان منالمزيد من البلدان ذات الدخل المرتفع عن احتياجاتها في المتوسط  عن
ن احتياجات أقل كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ملديها التنوع البيولوجي منخفضة من ستويات ي لديها متالالمرتفع 
في  قوميال دخلالتصنيف  إدراجحاولنا كما التنوع البيولوجي. مرتفعة من مستويات التي لديها  لمنخفضذات الدخل االبلدان 
 .تقدير النفقاتمهم في عامل األمر يتعل  بلكننا لم نجد أن ، نماذجنا
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لعالمية بشكل االحتياجات المالية استزداد ، ة أعالهبينات المنهجية المنبيهمراعاة التومع ، ا التحليلووفقا لهذ، باختصارو  -12
غير راضي. األ غاللمن االنبعاثات واإلنتاج وتغير استنوال نفس المِ  علىم إذا استمر العال خاصةكبير عن المستويات الحالية 

مستدامة تعزيز أنماط اإلنتاج واالستهالك ال بواسطة مثال، إلى مسارات مستدامة أكثر شموال االنتقالالعالم يتعين على إذا كان  أنه
تنوع البيولوجي في لل تحديدازيادة محدودة من الموارد المخصصة  ينبغيف، وتجنب الحوافز التي تسهم في فقدان التنوع البيولوجي

ذه أن عمليات االنتقال هين في حومع ذلك،  دوالر أمريكي سنويا. بليون 112دوالر أمريكي إلى  بليون 121في حدود ، المستقبل
طة بتدابير تكاليف مالية مرتب أيضافقد تكون هناك ، إلى تحقي  وفورات اقتصادية صافية أيضاإلى مسارات مستدامة قد تؤدي 

 .نظرا للحواجز الهيكلية التي تحول دون هذا التغيير، عمليات االنتقال هذهلتحقي   اتالسياس

 مقارنة تقديرات االحتياجات من الموارد -اسادس

 توضيح إلى القسم هذا يسعى، أعاله نوقشت التي التقارير مختلف في المستخدمة المختلفة المنهجيات في ضوء -62
 تؤدي إلى تقديرات عامة مختلفة. التي الرئيسية والمنهجية المفاهيمية االختالفات

 ااالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هو تقدير متحفظ نظر تقدير احتياجات التمويل على أساس إن  -61
ع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو  ه من المحتمل أال تغطين البيانات المستخدمة مأخوذة من تمويل مالي ساب ، وأنأل

 لتنوعل االستراتيجية طةخال من طموحا أقل تكون أن عام بشكل المرجح ومن البيولوجي جميع االحتياجات المالية في بلد ما،
 الناشئة التعويض مدفوعات تشمل وهي. 2222 بعد لما البيولوجي لتنوعل العالمي طاراإل من، وبالتالي، 2222-2211 البيولوجي

، البيولوجي بالتنوع ارر اإلض في تسببا األكثر االقتصادية القطاعات في استدامة األكثر اإلنتاج عمليات نحو المحتملة التغييرات عن
 .لها مخطط أو الماضي في ملموسة مالية نفقات إلى بالفعل "اترجمته "تمت الذيفقط  الحد إلى، الزراعة مثل

 كبيرة عويضاتت تكاليف يشمل "طبيعةالتمويل " تقرير في الوارد التمويل احتياجات تقدير فإن، ذلك من النقيض وعلى -62
 تصادياق منظور ن. ومالزراعية راضياألو  المراعي سيما الو ، مستدامة ممارسات نحو الرئيسية االقتصادية القطاعات لتحويل
 المبلغ حساب مثل، اقتصادي تحليل في إدراجها بالفعل سيتعينو  البديلة الفرصة تكاليف هذه التعويض تكاليف تمثل، حقيقي
 إطار نم تنشأ أن المحتمل الملموسة المالية االحتياجات تقييم في تتمثل الخبراء فري  والية غير أن 32.ليالتحو  لهذا األمثل
 ، ومن هذا المنظور، ينشأ اعتباران منهجيان إضافيان.2222البيولوجي لما بعد عام  لتنوعل طموح عالمي

 نفس توفير إلى اجةالح إلى تلقائي وبشكل بالضرورة تترجم ال فإنها، ذات صلة البديلة الفرصة تكاليف ين أنفي حأوال،  -63
 لقانونيا اإلطار على ذلك وسيعتمد. استدامة أكثر ممارسات نحو اإلنتاج في تحول إلحداث الفعلية المالية المدفوعات من الكم

 33.القرار صنع وعمليات سياسية اعتبارات من بها يرتبط وما الفعلية االجتماعية الظروف عن فضال المحلي

 لزراعيةاالمنتجات  أسعار على وآثارها، البيولوجي بالتنوع الضارة اإلعانات مسألة في لنظرإلى ا حاجة هناك، ثانياو  -61
 اإلعانات اأيض سيتحمل بل، فحسب التحولتكاليف  يتحمل لن المجتمع فإن، طرح هذه اإلعانات يجر لم ا. ومالمزارعين ودخول
تكاليف  تقديرات إنف، البيولوجي بالتنوع الضارة واإلعانات الحوافز استمرت وطالما. المستدام غير اإلنتاج استمرار في تساهم التي

                                                 
بالنقطة التي تتم فيها تعظيم صافي المنافع االجتماعية. وبافتراض انحناءات معيارية لمعادالت سيجري تحديد معدل التحويل األمثل  32

ل )أي ما يسمى  التكاليف والمنافع، ينبغي أن يحدث التحول نحو االستدامة حتى تصبح التكاليف االجتماعية آلخر هكتار زراعي محوَّ
جتماعية )أي المنفعة االجتماعية الهامشية( من هذا الهكتار األخير. وسيوفر هذا بعد ذلك بالتكاليف االجتماعية الهامشية( مساوية للمنافع اال

في المائة إال إذا كانت المنافع االجتماعية الهامشية مرتفعة بما  122العدد األمثل للهكتارات التي ينبغي تحويلها. ولن يحدث التحول بنسبة 
 يكفي لتؤدي إلى مثل هذا "الحل األمثل".

المرجح أن يتطلب إخراج األراضي الزراعية من اإلنتاج بالكامل من أجل تحويلها إلى منطقة محمية، كما هو متوقع في تحليل والدرون  من 33
 وآخرون، تعويضا شامال.
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صالحهو  اإلعانات إلغاء "طبيعةالتمويل " تقرير يحدد، لذلك وفقاو . مرتفعة ستظل استدامة أكثر إنتاج لتحقي  التعويض  كمصدر اا 
 اإلعانات إلغاء أو فضخ أهمية على، والثالث األول تقريريه في، الخبراء فري  أكد كما. البيولوجي التنوع تمويل فجوة لسد رئيسي
عادة الضارة  .البيولوجي التنوع تعزيز نحو توجيهها وا 

 رقاماأل على التعويض تكاليف دورالمتعلقة ب المفاهيمية االختالفات هذه تؤثر كيف توضيح إلى أدناه 2 الشكل ويهدف -61
 حوالي قدره ،"طبيعةلاتمويل " لتقرير وفقا ،التمويل إلى الحاجة إجمالي كان إذا، وبالتالي. المختلفة التحليالت الرئيسية الواردة في

قدره  التمويلمن  حتياجاتاال رصيد فسيكون، أمريكي دوالر مليار 112 حوالي التعويض وتكاليف أمريكي دوالر مليار 212
 وةفج إلى يؤدي هذا فإن، الحالي التمويل من تقريبا أمريكي دوالر مليار 112 وجود وبافتراض. أمريكي دوالر مليار 122 حوالي
إلى أن  ولوجيالبي للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات على القائم التقدير ويشير. أمريكي دوالر مليار 212 قدرها مالية

 12 هناك أن يعني مما، كالمعتاد العمل سيناريو إطار في أمريكي دوالر مليار 122 بحواليتبلغ  اإلضافية المالية االحتياجات
وينتج ، يا(نسب متحفظال) غير مدرجة في هذا التقدير أنها اعتبار يمكن التي المالية االحتياجات من أخرى أمريكي دوالر مليار
 .البيولوجي لتنوعل العالمي طاراإل في علىاأل سياساتال طموح من المثال سبيل على

 على هاإلي ينظر أن يمكن، والمنهجيات االفتراضات من ما حد إلى مختلفة مجموعة من يبدأ تحليل كل أن إدراكوبعد   -66
 المتحدة األمم جبرنام تقرير استنتاج فإن، ذلك إلى اإلضافة. وببعضها البعض مع ةتعارضوليس م البعض لبعضها مكملة أنها

 ريو التفاقيات مطلوب سنويا أمريكي دوالر اتمليار  123 البالغ الحلول القائمة على الطبيعة في االستثمار بأن الذي يفيد للبيئة
 .األخرى التقارير في الواردة التقديرات عن الحجم حيث من كثيرا يختلف ال الثالث

 
 التكاليف المالية مقابل التكاليف االقتصادية: دور التعويض -2الشكل 
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 النتائج النهائية والمناقشة – سابعا

 :الواردة في هذا التقرير على النحو التالي الرئيسيةيمكن تلخيص الرسائل  -61
الرغم وبإلى المزيد من الموارد من جميع المصادر.  2222لتنوع البيولوجي لما بعد العالمي لطار اإلحتاج ي )أ(

مع و سنوات العشر الماضية، إال أن البيانات اإلجمالية ال تزال شحيحة وغير موثوقة للغاية. خالل الن وضع البيانات من تحس  
بقائه قيد االستعراض هي  ذلك، وعلى الرغم من القيود واالختالفات المنهجية، فإن الحاجة إلى المزيد من الموارد ورصد التقدم وا 

 لتحليالت المختلفة التي تم النظر فيها، بما في ذلك التحليل الذي أجراه فري  الخبراء نفسه؛لاالستنتاج المشترك 
يث التكلفة ح من، تنوع البيولوجيحفظ الللغاية لمحد دة األهداف أن اتخاذ تدابير  التحليالت األخيرة بي نتُ  )ب(

مار أو ويمكن أن يحق  عائدا كبيرا على االستث، نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي العالميكال يبدو باهظ التكلفة ، المالية
 حيث التكلفة؛"، مشيرا إلى الفرص الكبيرة لتحقي  الفعالية من منفعة كبيرة"

يولوجي عبر تعميم التنوع الب بواسطةاالستخدام المستدام  هابما في، تحقي  األهداف الثالثة لالتفاقيةيعتبر  )ج(
 ؛ليون دوالر بكثيربأقل من تر ُيقدر أنه يمكن تحقيقه ، ولكن مرة أخرى من حيث التكلفة المالية، أكثر تكلفة، القطاعات االقتصادية

يجابية  بي نتُ  )د( النتائج الخاصة بالسيناريوهات مرة أخرى الفرص االقتصادية المرتبطة بمسارات أكثر استدامة وا 
ها هنا وضعتم  السيناريوهات التيأن  راعاةويتعي ن ممع زيادة االحتياجات المالية في ظل سيناريو العمل المعتاد. ، للتنوع البيولوجي
 ؛الكاملة )غير المعروفة حتى اآلن( للحلول القائمة على الطبيعة عبر القطاعات االقتصاديةر إمكانات االبتكار ال يمكن أن تصو  
لى وما إذا كانت هناك حاجة إلى نظر في تكاليف الفرص البديلةال يؤدي )ه(  ترجمتها إلى نتائج مالية ملموسة وا 

في  وبسبب الحاجة إلى تغييرات واسعة النطا  ،مةاأنه يمكن أن تكون هبالتحليالت األخيرة  فيدوتُ التعقيد.  إلى زيادة أي مدى
 ؛سيناريوهات حفظ التنوع البيولوجية بشكل خاص في حالة ارتفاع ذات أهميأنماط النمو واإلنتاج، فقد تكون 

فس تكاليف وال تتحمل ن، تنوع البيولوجيحفظ الفي نفس الفوائد من زيادة االستثمار  قاليمال تجني جميع األ )و(
لالستثمارات.  ر ربح وبالتالي فهي األكثر احتياجاتتمتع البلدان ذات الدخل المنخفض بأعلى إمكانية لتحقي  أكبو الفرص البديلة. 

 ادة الكفاءة وعائدإلى زي، ف اإلضافيةيلاالعالمية وتطبيقه لمنط  التكمثل مرف  البيئة ، يمكن أن يؤدي تحسين آليات التمويلو 
 .االستثمارات من تعبئة المزيد من الموارد

على االستثمار من سياسات وبرامج ومشاريع التنوع  اتأو العائد، ةفإن تقدير قيمة خدمات النظم اإليكولوجي، موماوع -62
صور في كلها تحديات في ضوء أوجه القتشكل ، سياسات التنوع البيولوجيأو االحتياجات المالية الحالية لتنفيذ ، البيولوجي

بدون بيانات  ،ادت البحوث بشكل ملحوظ مقارنة بعقد مضى. ومع ذلكدز او  البيانات مستوى تحسنوقد البيانات والقيود المنهجية. 
قتصادية ال تزال هناك تحديات حقيقية في فهم اآلثار اال، والمزيد من البحث لفهم التكاليف والفوائد من الطبيعة، أكثر وأفضل

وكيف ينبغي ، 2222لما بعد عام  اإلطار العالمي للتنوع البيولوجيالموارد الالزمة لتلبية طموح  وقيمة، لفقدان التنوع البيولوجي
 .أفضل وجه من جميع الموارد المتاحةأن تستفيد على في االتفاقية لألطراف 

سيما  الو  ،التقريرين األول والثالث لفري  الخبراء تم التأكيد على هذا الجانب األخير من خالل تحليل واستنتاجاتو  -62
عادة اتباع على الحاجة إلى التركيز القوي التركيز  نهج ثالثي األبعاد لتعبئة الموارد في المستقبل: الحد من النفقات الضارة وا 

م جميع تدعو تخدام الموارد. وزيادة فعالية وكفاءة اس، وزيادة الموارد من جميع المصادر، لتنوع البيولوجيغراض اتوجيهها أل
لتنوع خطط العمل الوطنية ل" إعدادالتقارير الثالثة الحاجة إلى مزيد من القدرات بين األطراف إلتاحة البيانات من خالل مواصلة 

حصاءات فقدان التنوع البيولوجي.  واإلبالغ المالي والتقارير الوطنية (NBSAPs) "البيولوجي عتبر معدل يعلى الصعيد العالمي، و وا 
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فقط من إجمالي اإلنفا  المتعل  بالتنوع البيولوجي  ٪13غير أن نسبة ، البلدان الناميةبالتنوع البيولوجي أعلى بشكل ملحوظ 
  34.(حفظ الطبيعة علىمن إجمالي اإلنفا   ٪1ص لهذه البلدان )مخص  

لعالمي للتنوع اإلطار اة لتخصيص الموارد وسيواصل القيام بدور حاسم في تنفيذ هامسيظل مرف  البيئة العالمية آلية و  -12
قام بتعبئة للتنوع البيولوجي و  2222-2212دوالر أمريكي للفترة  بليون 16112 مبلغ خصصوقد . 2222لما بعد عام  البيولوجي

 بليون 1361 مبلغ البيئة العالمية منذ إنشائه بتعبئةقام مرف  و  35.دوالرات لكل دوالر مستثمر في المشاريع المعتمدة 1إلى  3 مبلغ
لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. غير أن تمويل مرف  البيئة  بلد 111فيما يخص مشروع  1322دوالر أمريكي في 

رف  البيئة مالجديد السابع لالمي و رف  البيئة العالرابع لمالتجديد فقط بين  ٪32العالمية المتعل  بالتنوع البيولوجي لم يزد إال بنسبة 
 اأساسُتحركها  (STAR) يةشفافموارد ببموجب نموذج نظام مرف  البيئة العالمية لتخصيص ال بلدانات المخصص   كما أنالعالمية. 
  .منافع بيئية عالمية حقي على ت بلدانبقدرة ال

 الصندو  لموارد الثامن جديدالت أثناء هايوبروتوكول االتفاقية لتنفيذ الالزمة لألموال الكامل بالتقييم المتعل  التقرير يتاحوس -11
 التقارير أحدثتحليل  أساس على، عشر الخامس اجتماعه في األطراف مؤتمر فيه لينظر العالمية البيئة لمرف  االستئماني

 معد استبيان على الردود نتائج ومراعاة، المالية والتقارير، البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط واالستراتيجيات، الوطنية
 ينبغي العالمية البيئة  مرفموارد ل الثامن التجديد فترةفي  البيولوجي التنوع تمويل أن إلى التقرير ويخلص. التقييم لهذا خصيصا

 في طفيفة زيادة إلى توقع أدنى ستند. ويعلى األقل أمريكي دوالر مليار 3.1و أمريكي دوالر مليار 166 بين ما إلى يزيد أن
 يجري حين في، عالميةال البيئة مرف موارد ل السادس التجديدو  السابع التجديد مخصصات بين التغيير باستخدام الحالية الميزانيات

 االستبيان خالل من األطراف عنها أبلغت التي التمويلمن  حتياجاتاال تتضمن إحصائية منهجية باستخدام توقع أعلى تقدير
 مما أكبر ماليا ادعم وستتطلب طموحا أكثر الحالية األهداف أن إلى التقرير ويخلص. المبلغة غير األطراف ةبقيل استقراءعملية و 

 دور على الحفاظ أ() العالمية البيئة لمرف  ينبغي بأنه أيضا التقرير ويوصي. العالمية البيئة مرف  من الساب  في متوقعا كان
 االستخدام وضمان، لتنميةا جهود في البيولوجي التنوع تعميم في دوره إلى بالنظر، االتفاقية تنفيذ أجل من الموارد تعبئة في رئيسي
 إضافي تمويل زلتحفيصندو  األخضر للمناخ ال مع الروابط تعزيز )ج( ينالبروتوكول على التركيز تعزيز )ب(، للموارد الفعال
 .البيولوجي للتنوع

إلى يخُلص ، 2222و 2211استراتيجية تعبئة الموارد بين عامي  ُيـقـي مو  ستعرضالذي ي، والتقرير األول لفري  الخبراء -12
 2222ام لتنوع البيولوجي لما بعد عإلطار العالمي لت محدودة وأن عنصر تعبئة الموارد لأن فعالية استراتيجية تعبئة الموارد كان

رير الثالث لفري  التقأما الحتياجات من الموارد والموارد المتاحة. ة الحالية بين اثغر أن يكون اإلطار أكثر كفاءة وفعالية لسد التعي ن ي
التالية:  حالةال رحيطف، 2222لتنوع البيولوجي لما بعد العالمي لإلطار لالذي يقدم نهجا استراتيجيا وتوصيات لتعبئة الموارد ، الخبراء
ثالثة مكونات رئيسية: )أ( خفض أو إعادة  حولأن تتمحور  2222لتنوع البيولوجي لما بعد العالمي لإلطار لتعبئة الموارد لينبغي 

ة وكفاءة استخدام )ج( تعزيز فعالي؛ موارد إضافية من جميع المصادر حقي )ب( ت؛ توجيه الموارد التي تسبب ضررا للتنوع البيولوجي
إلى مسارات  لأن العوائد من زيادة االستثمار في التنوع البيولوجي والتحو   برازإبهنا هذين التقريرين  ةلمقدموُتكم ل الدراسة االموارد. 

يجابية للتنوع البيولوجي  يكون ضروريا وأن التركيز على جميع المكونات الرئيسية الثالثة س، مفيدة بشكل كبيرتعتبر أكثر استدامة وا 
 .2222 عام وجي لما بعدلتنوع البيولالعالمي لطار اإلالمقترحة في الطموحة لتحقي  األهداف 

__________ 
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