
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 0202 نوفمبر/تشرين الثاني 14-9، الحقا(، كندا ُتوكدمدينة كيبيك )
 *من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 حشد الموارد
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 مقدمة -أوال

بشأن حشد الموارد، أكد مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر أن حشد الموارد سيكون جزءا  11/00في المقرر  -1
حشد الموارد هذا  مكون، وقرر البدء في التحضيرات بشأن 0202ال يتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 11 (. وفي الفقرة11)الفقرة  0202طار ما بعد عام عداد إإل، في انسجام وتنسيق كاملين مع العملية الشاملة في مرحلة مبكرة
خبراء لدعم النهوض بمكّون حشد الموارد هذا من التشكيل فريق من نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية 

ية الممنوحة لفريق الخبراء من خالل إعداد تحليالت وتقارير ذات صلة. ويقدم القسم ثانيا أدناه مزيدا من المعلومات عن الوال
واألنشطة ذات الصلة المضطلع بها لتنفيذ هذا المقرر، وال سيما بشأن التحليالت والتقارير المختلفة التي أعدها فريق الخبراء 

 والمعروضة اآلن على الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها.

من األنشطة التشغيلية األخرى، المفصلة أدناه، قرارا بشأن سلسلة  وفي المقرر نفسه، اتخذ مؤتمر األطراف أيضا -0
التي ستضطلع بها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة واألمينة التنفيذية. ويقدم القسم ثالثا و 

القسم رابعا عناصر . ويقدم 11/00تحديثات بشأن األنشطة ذات الصلة الجاري االضطالع بها لتنفيذ هذه العناصر من المقرر 
 .أدناهإضافات؛ وترد نتائج عمله في القسم رابعا كمشروع توصية للهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها. وتُقدم تقارير فريق الخبراء 

 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام إلطار العالمي للمكون حشد الموارد  -ثانيا
بتمثيل متساو من  ،، أن تكلف فريقا من الخبراء11/00المقرر من  11ُطلب إلى األمينة التنفيذية، في الفقرة  -3

تنفيذ األنشطة حد من منظمات غير حكومية دولية، لاألطراف من البلدان النامية واألطراف من البلدان المتقدمة وخبير وا
عداد التقارير، للمساهمة في العملية الشاملة إلطار ما بعد عام المدرجة أدناه ا الفريق العامل المفتوح ظر فيه، ولكي ين0202، وا 

ومؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. وبناء عليه، كلفت األمينة التنفيذية، بموارد مالية تلقتها مع االمتنان من  العضوية
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المطلوب في حكومة ألمانيا، فريقا مكونا من ثالثة خبراء على أساس عملية تنافسية وفقا لقواعد األمم المتحدة، وبمراعاة التوازن 
المقرر: السيدة تريسي كومينغ )جمهورية جنوب أفريقيا(، والسيد جيريمي إيبيل )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

-0212اإلخطار  بواسطةالشمالية(، والسيد ياشا فيفرهولتز )تحالف الصحة البيئية(. وتم اإلبالغ عن تشكيل فريق الخبراء 
 0212.1نوفمبر/تشرين الثاني  7، الُمرسل في 121

 ووفقا للفقرة نفسها، ُكلف فريق الخبراء بالمهام التالية: -1
مع اإلشارة قدر اإلمكان إلى الثغرات في تحقيق  ومحتواها وفعاليتها تقييم هيكل استراتيجية حشد الموارد )أ(

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتنفيذ استراتيجية حشد الموارد، ومدى  02األهداف؛ واستعراض تجارب تحقيق الهدف 
 كفايتها، واالستفادة من هذه التجارب للنظر في الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة؛

، مع مراعاة 0202مصادر الالزمة لمختلف سيناريوهات تنفيذ إطار ما بعد عام تقدير الموارد من جميع ال )ب(
 ؛0202تقييم االحتياجات لمرفق البيئة العالمية، فضال عن التكاليف والمنافع الناشئة عن تنفيذ إطار ما بعد عام 

كمتابعة  0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام لإلطار العالمي لالمساهمة في مشروع مكون حشد الموارد  )ج(
 .الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين السابقتين والممارساتلالستراتيجية الحالية لحشد الموارد، استنادا إلى االستراتيجية القائمة 

أعاله في تقارير محددة، ُتعرض اآلن على الهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر فيها،  الواردة المهام من السهل تجميع وكانت -1
 وهي:

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وفقا  02يجري إتاحة تقييم واستعراض استراتيجية حشد الموارد والهدف  )أ(
( وتقدم الوثيقة CBD/SBI/3/INF/2) معلومات، كوثيقة 11/00)أ( و)ب( من المقرر  11 الفرعيتين للفقرتين

CBD/SBI/3/5/Add.1 تجميعا للتقييم واالستعراض هذين؛ 
المصادر لمختلف  تقرير أولي عن تقدير الموارد الالزمة من جميع CBD/SBI/3/5/Add.2ُيقدم في الوثيقة  )ب(

. وترد معلومات تقنية تكميلية في 11/00)ج( من المقرر  11، وفقا للفقرة الفرعية 0202سيناريوهات تنفيذ إطار ما بعد عام 
(. ويقدم التقرير نظرة عامة على التحليالت ذات الصلة الجارية حاليا أو CBD/SBI/3/INF/5) المصاحبةوثيقة المعلومات 

ات المقدمة التي تم االنتهاء منها مؤخرا، ونتائجها )الناشئة(، باإلضافة إلى النتائج األولية لتحليل تكميلي استنادا إلى المعلوم
 من خالل إطار اإلبالغ المالي. وسُيقدم التقدير النهائي إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر؛

في مشروع مكون حشد الموارد، وفقا للفقرة  مساهمة فريق الخبراء CBD/SBI/3/5/Add.3تُقدم في الوثيقة  )ج(
 .11/00)د( من المقرر  11الفرعية 

، كان على فريق الخبراء أن يستكشف 11/00)ح( من المقرر  11)ه( إلى  11المتبقية من  ووفقا للفقرات الفرعية -6
 ؛ وهي:وينظر فيها مختلف جوانب حشد الموارد

 استكشاف خيارات وُنهج لحشد وتوفير موارد إضافية من جميع المصادر؛ )أ(
ة، على جميع المستويات ومن النظر في سبل لتعزيز انخراط مجموعة أوسع من المؤسسات المالية والخاص )ب(

 ؛0202جميع المصادر، لدعم تنفيذ إطار ما بعد عام 
النظر في سبل لمواصلة تعميم التنوع البيولوجي في الميزانيات االقتصادية وخطط التنمية الوطنية، بما في  )ج(

 ذلك القطاعات اإلنتاجية الرئيسية؛

                                                      
 .https://www.cbd.int/financial/rm2020.shtmlذاتية قصيرة للخبراء في الرابط التالي  ترد سير 1

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-101-resource-mobilization-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-101-resource-mobilization-en.pdf
https://www.cbd.int/financial/rm2020.shtml
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على الحصول على الموارد المالية واستخدامها لدعم تنفيذ النظر في سبل لتحسين استعداد األطراف وقدرتها  )د(
 .0202إطار ما بعد عام 

وجرى أيضا االستعانة  تم النظر في هذه الجوانب من حشد الموارد بطريقة شاملة.في التقارير المشار إليها أعاله، و  -7
، التي ُعقدت 0202بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بها لتنظيم هيكل حلقة العمل المواضيعية

، بدعم مالي ولوجستي من حكومة ألمانيا. وإلثراء المناقشات في 0202يناير/كانون الثاني  16إلى  11في برلين في الفترة من 
من أهداف أيشي للتنوع  02ة حشد الموارد والهدف حلقة العمل، أعد فريق الخبراء تقييما واستعراضا أوليين الستراتيجي

البيولوجي، بما في ذلك الثغرات واالحتياجات األولية للعمل المحدد، وأتاحهما لحلقة العمل. وقدم فريق الخبراء أيضا في حلقة 
. وُيتاح تقرير حلقة العمل 0202العمل تحليال لتحديد النطاق للمنهجيات المتاحة لتقدير الموارد الالزمة لتنفيذ إطار ما بعد عام 

(CBD/POST2020/WS/2020/3/3.للهيئة الفرعية للتنفيذ في صورة وثائق معلومات ) 
، 0212أكتوبر/تشرين األول  8المؤرخ  286-0212إلخطار ا أصدرت األمينة التنفيذيةالخبراء،  قولدعم عمل فري -8

إرشادية مجموعة  قدموياألطراف والمنظمات ذات الصلة إلى تقديم اآلراء والخبرات ذات الصلة بشأن حشد الموارد،  الذي يدعو
وفي فترة إعداد هذه المذكرة، وردت تقديمات من بنن  .11/00من المقرر  11من األسئلة استنادا إلى عناصر الفقرة 

ثيوبيا واالتحاد األوروبي ودوله األعضاء وغينيا والعراق واليابان والنرويج وأوغندا. ووردت أيضا  والبوسنة والهرسك وكندا وا 
: تحالف تمويل التالية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين تقديمات من المنظمات الدولية

الحفظ؛ والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي؛ واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ ومنظمة صون الطبيعة؛ 
؛ وفرقة من الباحثين اارة والتنمية )األونكتاد( والشركاء فيهومبادرة التجارة البيولوجية التابعة لمؤتمر األمم المتحدة للتج

لبرنامج التابعة األكاديميين من جامعة كولومبيا البريطانية، وجامعة النكستر وجامعة ديوك؛ ومبادرة تمويل التنوع البيولوجي 
وقدمت هذه التقديمات، إلى جانب المناقشات والمواد  2األمم المتحدة اإلنمائي؛ والبنك الدولي، والصندوق العالمي للطبيعة.

 المقدمة في حلقة العمل، مساهمات قّيمة في عمل فريق الخبراء.
وتم التطرق أيضا إلى حشد الموارد خالل اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع  -2

( إلى حشد الموارد 0212أغسطس/آب  32-07نيروبي، المنعقد في األول ). وأشار االجتماع 0202البيولوجي لما بعد عام 
وسيلة باعتبار ذلك  0202نوع البيولوجي لما بعد عام وتوفير الموارد المالية كقضيتين ُيحتمل إبرازهما في اإلطار العالمي للت

وفي االجتماع الثاني  3غايات اإلطار.، واقُترح أن تيسير/التمكين من التنفيذ يمكن أن ينعكس في وتمكين الظروفللتنفيذ 
(، اقُترح توافر الموارد المالية الكافية، إلى 0202فبراير/شباط  02-01روما، المنعقد في للفريق العامل المفتوح العضوية )

شد الموارد جانب القدرات والتعاون التقني، كغاية إضافية. وناقش الفريق العامل المفتوح العضوية أيضا، في اجتماعه الثاني، ح
وُأخذت المداوالت واآلراء ذات  ،0202من المسودة األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  11 بموجب الهدف

 4الصلة بعين االعتبار.
بالمعلومات  في أن تقوم في اجتماعها الثالث باإلحاطة علما وفي إطار هذا البند، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ -12
. وقد ترغب الهيئة والنظر فيها CBD/SBI/3/5/Add.3إلى  CBD/SBI/3/5/Add.1حليالت المقدمة في الوثائق من والت

الفرعية في أن تنظر بشكل خاص في مساهمة فريق الخبراء في مشروع مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي 
ارد في القسم رابعا أدناه، كأساس لتوصيتها المقدمة إلى الفريق ، الذي ينعكس في مشروع التوصية الو 0202 لما بعد عام

                                                      
 .https://www.cbd.int/financial/rm2020.shtmlتُتاح هذه التقديمات في الرابط  2

 ، المرفق األول، القسمان هاء ودال./1/1RECCBD/WG2020/الوثيقة  3

4 /1/1RECCBD/WG2020/. 

https://www.cbd.int/doc/c/15fa/4604/83d577ffba0cc6abeb1a51f0/post2020-ws-2020-03-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-086-resource-mobilization-en.pdf
https://www.cbd.int/financial/rm2020.shtml
https://www.cbd.int/doc/recommendations/wg2020-01/wg2020-01-rec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/recommendations/wg2020-01/wg2020-01-rec-01-ar.pdf
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في اجتماعه الثالث ومؤتمر األطراف  0202العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 عشر. في اجتماعه الخامس

السياساتية ذات الصلة الضوء على أهمية تحسين واالستجابات  COVID-19وسلطت جائحة فيروس كورونا المستجد  -11
فهم العالقة بين التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان من أجل تسخير أوجه التآزر المحتملة المتعلقة بالسياسات. وتوفر استجابات 

عادة ترتيب لتمويل التنوع البيولوجي: تحديات من حيث ممارسات إ على حد سواء الحافز االقتصادي الحالية تحديات وفرصا
، وفرص من حيث الحاجة المتفق عليها على نطاق واسع إلى الندرة اآلخذة في الزيادة في األموال العامةاألولويات بسبب 

"إعادة البناء بشكل أفضل". وسيلزم اتخاذ إجراءات سياساتية من أجل تقليل التحديات إلى أدنى حد وزيادة الفرص إلى أقصى 
 حد.

 41/00لي بشأن العناصر األخرى للمقرر التقرير المرح -ثالثا
 اإلبالغ المالي  -ألف

علما مع التقدير  ،في اجتماعه الرابع عشر ،، أحاط مؤتمر األطراف11/00من المقرر  3و 1في الفقرتين  -10
بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، وحث األطراف على اإلبالغ، باستخدام إطار اإلبالغ المالي 
على شبكة اإلنترنت، عن مساهمتها اإلضافية في الجهود الجماعية الرامية إلى بلوغ األهداف العالمية بشأن حشد الموارد، 

 .0218ديسمبر/كانون األول  31المحدد، باالقتران مع تقاريرها الوطنية السادسة، بحلول  مقابل خط األساس
، وهو الموعد النهائي للتحليل المقدم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه 0218سبتمبر/أيلول  1وفي الفترة بين  -13

عن خطوط األساس والتقدم المحرز ، تم تلقي أربعة تقديمات جديدة تتضمن معلومات 0202مارس/آذار  12و 5عشر، الرابع
. وأبلغ 0211، كما وردت من بعض األطراف معلومات محدثة عن خطوط األساس والتقدم المحرز حتى عام 0211حتى عام 

، في إطار الجولة الثانية من اإلبالغ. ويبلغ العدد اإلجمالي لألطراف 0202بلدا عن مواصلة التقدم حتى عام  17ما مجموعه 
تحليل محدث لألطر  CBD/3/5/Add.1في الوثيقة  طرفا. ويرد 81علومات من خالل إطار اإلبالغ المالي التي قدمت م

 المقدمة.

 بناء القدرات والدعم التقني -باء
، دعا مؤتمر األطراف مبادرة تمويل التنوع البيولوجي والبرامج أو المبادرات المشابهة 11/00من المقرر  1في الفقرة  -11

 الدعم المالي والتقني وبناء القدرات لألطراف من البلدان النامية المهتمة من أجل المشاركة في المبادرة.إلى زيادة توفير 
بلدا تتجه اآلن بشكل كامل  07وفي الفترة قيد االستعراض، أطلقت مبادرة تمويل التنوع البيولوجي مرحلتها الثانية مع  -11

بلدان  ةلوجي، مما أدى إلى تحقيق نتائج مالية ملموسة. وبدأت خمسلتمويل التنوع البيو  حلول 126نحو تنفيذ ما مجموعه 
مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تشجيع بلدان المبادرة على فرقة جديدة في تنفيذ منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي. وواصلت 
قحة لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في وُنشرت منهجية من 6إظهار منتجاتها النهائية في إطار اإلبالغ المالي لالتفاقية.

ويستمر عمل  7إدخاال. 112على أكثر من  حلول المالية على اإلنترنت حاليا، ويحتوي مستودع ال0218الثاني  نوفمبر/تشرين
لبلدان غير ا لتزويدبرنامج دعم العقد اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي، المصمم 

                                                      
5 CBD/COP/14/6. 

البلدان التالية المدعومة من مبادرة تمويل التنوع البيولوجي أطر اإلبالغ المالي الخاصة بها: بليز، وبوتان،  استكملت، 0202بحلول مارس/آذار  6
كوادور، وجورجيا، وغواتيماال، والهند، وكازاخستان، والمكسيك، وموزامبيق، وبيرو، و  الفلبين، ورواندا، وجنوب وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وا 

 أفريقيا، وتايلند، وأوغندا.

7 solutions-https://www.biodiversityfinance.net/finance. 
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بلدا  12الدعم التقني الموجه في تطبيق منهجية المبادرة، وقد شارك ما مجموعه ب المشاركة في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي
بدرجات مختلفة من الدعم. وقامت مبادرة تمويل التنوع البيولوجي أيضا، بالتعاون مع أمانة االتفاقية، بعقد دورة مكثفة مفتوحة 

، بإجمالي ملتحقين يبلغ 0212مايو/أيار  31سان إلى أبريل/ني 11على اإلنترنت بشأن تمويل التنوع البيولوجي في الفترة من 
منذ االنتهاء من النسخة التفاعلية للدورة  بوتيرة ذاتيةمشاركا جديدا مسجلين  036بلدا )بمن فيهم  172مشاركين من  3627

 8المكثفة المفتوحة على اإلنترنت(.
ة تمويل التنوع البيولوجي، بجانب المنظمات وقد ترغب الهيئة الفرعية في اإلحاطة علما بهذا العمل، ودعوة مبادر  -16

 0202 والمبادرات الدولية األخرى ذات الصلة، إلى مواصلة هذا العمل بموجب اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام
 .الخاص بهومكون حشد الموارد 

 أوجه التآزر بين االتفاقيات -جيم
األطراف على أن جميع استراتيجيات حشد الموارد ينبغي أن تعزز ، شدد مؤتمر 11/00من المقرر  7في الفقرة  -17

وتسخر أوجه التآزر بين االتفاقيات، بما في ذلك أوجه التآزر المتعلقة بنظم رصد الموارد المالية من مختلف المصادر وتنفيذ 
المية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتفاقيات. وفي هذا الصدد، يعد صندوق تحييد أثر تدهور األراضي، الذي تقوده اآللية الع

التصحر والذي ُأطلق في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر )أوردوس، الصين 
( بناء على طلب سابق من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، صندوق استثمار مؤثر يمزج 0217

لموارد من القطاعات العام والخاص والخيري لدعم تحقيق تحييد أثر تدهور األراضي من خالل اإلدارة المستدامة لألراضي ا
ومشاريع استعادة األراضي التي ينفذها القطاع الخاص. ويهدف صندوق تحييد أثر تدهور األراضي إلى اتباع نهج قائم على 

وعلى  بين استخدامات األراضي والمصالح الفردية والسياسات القطاعية المتنافسة؛ المناظر الطبيعية يراعي ويدير المبادالت
وجه الخصوص، تسير حماية خدمات النظم اإليكولوجية الحيوية جنبا إلى جنب مع الحماية من عمليات االستحواذ المحتملة 

عات المحلية. وُيمثل األمناء التنفيذيون الواسعة النطاق على األراضي والتي تتعارض مع المعايير البيئية ومصالح المجتم
لصندوق تحييد أثر تدهور األراضي، مما يعكس هذا التوجه البرنامجي لتسخير  يالتفاقيات ريو الثالث في المجلس االستراتيج

وعمليات  أوجه التآزر. وبالمثل، يؤيد صندوق المناخ األخضر دعم وتمويل الحلول القائمة على الطبيعة في السياسات المناخية
طوير وتمويل المشاريع ذات الصلة، مما يعزز أوجه التآزر بين هذه المجاالت الهامة. وكذلك، اعتمدت بعض المصارف ت

المناخ والتنوع  ياإلنمائية متعددة األطراف أو ثنائية األطراف استراتيجيات وهي تمول مشاريع ذات منافع مشتركة في مجال
 البيولوجي.

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3للتنفيذ الكامل للهدف  يةالمعالم الرئيس -دال
، رحب مؤتمر األطراف بعمل المنظمات والمبادرات ذات الصلة بشأن تقديم دعم 11/00من المقرر  11في الفقرة  -18

ت إلى مواصلة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ودعا هذه المنظمات والمبادرا 3تحليلي وتقني وبناء القدرات لتنفيذ الهدف 
 هذا العمل وزيادة تكثيفه.

من المقرر نفسه، الحظ مؤتمر األطراف الدور المفيد للدراسات الوطنية لتحديد الحوافز الضارة  10وفي الفقرة  -12
والفرص المتاحة إللغاء أو إصالح الحوافز الضارة، بما في ذلك اإلعانات، وفي استكشاف وتحديد اإلجراءات السياساتية األكثر 

إلى النظر في االضطالع بتجميع تنظيمي وتحليل للدراسات الحالية بغية تحديد أساليب  الية، ودعا المنظمات المهتمةفع
عداد معيار أو نموذج  عداد استجابات مالئمة تتعلق بالسياسة العامة، وا  الممارسات الجيدة من أجل تحديد الحوافز الضارة وا 

لفرقة العاملة المعنية بالتنوع البيولوجي والمياه والنظم اإليكولوجية التابعة لمنظمة لهذه المعايير كإرشادات طوعية. وقررت ا

                                                      
 .finance/-https://learningfornature.org/en/courses/biodiversityتُتاح الدورة عبر اإلنترنت على الرابط  8
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، الجاري حاليا. 0202-0212التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تولي هذه المهمة في إطار برنامج عملها لفترة السنتين 
 أهداف قتصادي البلدان في مواءمة الميزانيات الوطنية معوباإلضافة إلى ذلك، تدعم منظمة التعاون والتنمية في الميدان اال

 تعاونية باريس بشأن الميزنة المراعية للبيئة.المناخ، والتنوع البيولوجي واألهداف البيئية األخرى، في إطار 
االتجاهات في عناصر الدعم الحكومي للزراعة التي  وتواصل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي رصد -02

، كمؤشر لقياس التقدم المحرز بشأن اإلجراءات المتعلقة بالحوافز الضارة، بما في ذلك اإلعانات، وفقا ُيحتمل أن تكون ضارة
األدوات االقتصادية  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بتتبع 3 للهدف

التنوع البيولوجي من خالل قاعدة بياناتها العالمية بشأن أدوات السياسة العامة ألغراض البيئة. ويساهم حاليا ب والتمويل الخاص
أداة من أدوات السياسة العامة ذات  3122بلدان في قاعدة البيانات هذه، التي توفر معلومات عن أكثر من  112ما يقرب من 

بلدا عن األدوات االقتصادية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي التي وضعتها )أي الضرائب، أو  62بالبيئة. وأبلغ حوالي الصلة 
الرسوم والنفقات، أو الرخص القابلة للتداول، أو اإلعانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي(. وُأرسلت إلى األطراف دعوة إلى 

ديسمبر/كانون  10المؤرخ  111-0212سة العامة ألغراض البيئة بموجب اإلخطار المساهمة في قاعدة بيانات أدوات السيا
ذ العنصر . وتعمل قاعدة البيانات هذه كمستودع بيانات للمؤشرات ذات الصلة لرصد التقدم المحرز في تنفي0212األول 

، المرفق(. وكذلك، تقوم 13/08من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )انظر المقرر  3المتعلق بالتدابير الحافزة اإليجابية للهدف 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حاليا بإعداد دراسات استقصائية لتتبع أداتين اقتصاديتين إضافيتين، وهما 

 تعويضات التنوع البيولوجي.مات النظم اإليكولوجية و المدفوعات مقابل خد
وأطلق برنامج األمم المتحدة للبيئة مؤخرا مبادرة بشأن اإلصالح المالي ألغراض الزراعة المستدامة، تتعاون فيها أمانة  -01

ة بموجب أهداف التنمية المبادرة إلى المساهمة في االلتزامات الدولي وتهدفاالتفاقية من خالل فريق الخبراء التقني للمبادرة. 
سد الثغرات المعرفية المحددة وبناء الزخم والنهوض بجدول األعمال هذا في فترة امة واتفاقية التنوع البيولوجي، و المستد
بما  ،لتنظيم سلسلة من أنشطة التوعية ُيخطط، المبادرة وفي إطاركجزء من نهج شامل للنظم الغذائية.  0201-0202 السنتين

طالق حملة اتصاالت موجهة حول  في ذلك حوارات رفيعة المستوى تتعلق بالسياسة العامة في المؤتمرات الدولية الرئيسية، وا 
صدار تقرير عالمي عن إعادة استخدام الدعم الزراعي ألغراض النظم الغذائية المستدامة.  سرد إيجابي، وا 

 االستنتاجات وعناصر مشروع توصية -رابعا
 0202مكون حشد الموارد إلطار التنوع البيولوجي لما بعد عام  -ألف

في  0202ر العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام قدم فريق الخبراء مساهمته في مشروع مكون حشد الموارد لإلطا -00
(. وترد هذه المساهمة في جزأين. ويقدم القسم سادسا من هذه الوثيقة مقترحات فريق CBD/SBI/3/5/Add.3تقريره الثالث )

، في صورة أهداف 0202الخبراء بشأن كيفية إبراز حشد الموارد بشكل مباشر في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
يكون بمثابة خلف لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد. ويتبع محتملة، بينما تحدد األقسام من أوال إلى خامسا نهجا استراتيجيا قد 

كل من األهداف المقترحة والنهج االستراتيجي بنية مشتركة، تتكون من ثالث مكونات مترابطة ومتكاملة: )أ( تقليل أو إعادة 
كفاءة ؛ )ج( وتعزيز فعالية و الضرر بالتنوع البيولوجي؛ )ب( وتوليد موارد إضافية من جميع المصادرب الضارةتوجيه الموارد 

استخدام الموارد. وثمة روابط متداخلة وتبادل محتمل بين بعض أهداف حشد الموارد التي اقترحها فريق الخبراء وغايات النهج 
 االستراتيجي طويل األجل للتعميم الذي تم تطويره بدعم من الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعميم.

آن في مشروع التوصية أدناه، في صورة مشروع عناصر بشأن حشد الموارد إلمكانية إدراجها في وينعكس هذان الجز  -03
)المرفق األول( ومشروع عناصر للخلف المحتمل لالستراتيجية الحالية  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ظر في دعوة الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار لحشد الموارد )المرفق الثاني(. وقد ترغب الهيئة الفرعية في الن
المشاركين إلى النظر في مشروع العناصر بشأن حشد الموارد إلمكانية  ورئيسيه 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

https://www.cbd.int/doc/notifications/2019/ntf-2019-114-incentive-en.pdf
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توصية مؤتمر األطراف أن  )المرفق األول(، وقد ترغب في 0202إدراجها في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 خلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد الوارد في المرفق الثاني. بأن يعتمديقوم في اجتماعه الخامس عشر 

وتقدم مساهمة فريق الخبراء أيضا مالحظات واقتراحات بشأن الحاجة المستمرة للبلدان النامية والبلدان التي تمر  -01
لى الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك وضع خطط تمويل وطنية واألنشطة األخرى ذات اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إ

 تناول هذه االقتراحات في مشروع التوصية أدناه. وتمالصلة بحشد الموارد. 
 اإلبالغ المالي  -باء

غ مالي مبسط وأكثر أيضا توصيات إلطار إبال CBD/SBI/3/5/Add.3تقدم مساهمة فريق الخبراء الواردة في الوثيقة  -01
دارتها واستخدامها بشكل أكثر تنظيما وفي الوقت المناسب لالسترشاد بها في  فعالية. ويحدد الفريق الحاجة إلى جمع البيانات وا 

الدولية الحالية والعمليات ذات الصلة. وترد  اإلحصائياإلبالغ عملية صنع القرار، بما في ذلك االستفادة بشكل أفضل من أطر 
 هذه االقتراحات في مشروع التوصية أدناه.

 أوجه التآزر بين االتفاقيات -جيم
هذه المنظمات على  وأن تشجعقد ترغب الهيئة الفرعية في أن تحيط علما بعمل المنظمات المذكورة في القسم السابق  -06

 مواصلة هذا العمل وتكثيفه. 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3للتنفيذ الكامل للهدف  م الرئيسيةالمعال -دال

هامة تسلط الضوء على المساهمة المحتملة لتنفيذ تشريعات وضعت االجتماعات الثالثة األخيرة لمؤتمر األطراف  -07
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بشأن  02من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بشأن التدابير الحافزة، وفي الهدف  3 الهدف

من أهداف أيشي  3لتنفيذ الهدف  المعالم الرئيسيةحشد الموارد، وتقديم التوجيه التشغيلي بشأنها، بما في ذلك عن طريق تحقيق 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  3وكان للهدف  9.مر األطراف في اجتماعه الثاني عشرللتنوع البيولوجي التي اعتمدها مؤت

لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  األولية. واقُترح في المسودة 0202لتنفيذه موعد نهائي بحلول عام  المعالم الرئيسيةو 
( وُيقترح مواصلة التطوير والتعديل في مساهمة فريق الخبراء 20هدف للخلف المحتمل بشأن الحوافز )الهدف  0202 عام

)انظر المرفق األول أدناه(. وكذلك، يعد النهج االستراتيجي طويل األجل لتعميم التنوع البيولوجي، وخطة عمله الموضوعة بدعم 
10،11.بالتعميم، ذوي صلة في هذا الصددمن الفريق االستشاري غير الرسمي المعني 

 

بموجب اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  وقد ترغب الهيئة الفرعية في النظر في أن توصي بمواصلة هذا العمل -08
، من خالل اإلحاطة علما باألنشطة الداعمة للمنظمات الدولية ذات الصلة وتشجيعها على مواصلة هذه العمل 0202بعد عام 
 وتكثيفه.

 عناصر مشروع توصية -هاء
في ضوء االعتبارات أعاله، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن تنظر في اجتماعها الثالث في إعداد توصية على  -02

 غرار ما يلي:
 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،

                                                      
 .23-8، الفقرات 24/00؛ والمقرر 02-00، الفقرات 23/02والمرفق األول؛ والمقرر  03-21، الفقرات 20/3 ؛ والمقرر8، الفقرة 22/4انظر المقرر  9

10 CBD/SBI/3/13. 

11 CBD/SBI/3/13/Add.1. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-04-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-20-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-20-ar.pdf
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للتنوع البيولوجي لما مكون حشد الموارد لإلطار العالمي التحضيرات بشأن بدء ب وقرارها 11/00 المقررتشير إلى  إذ
 ،في مرحلة مبكرة من عملية إعداد اإلطار، في انسجام وتنسيق كاملين مع العملية الشاملة 0202بعد عام 

ذ تشدد على  زيادة حشد موارد مالية من جميع المصادر من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع  أهميةوا 
 ،0202البيولوجي لما بعد عام 

حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  تقرير وقد نظرت في
 ،0202يناير/كانون الثاني  16إلى  11التي ُعقدت في برلين في الفترة من  0202،12 عام

 حشد الموارد،حشد الموارد، وال سيما المساهمة في مشروع مكون ب المعنيفريق الخبراء  تقاريروقد نظرت أيضا في 
ذ تشدد على  بين بعض عناصر مكون حشد الموارد على نحو ما اقترح فريق  والتبادل المحتمل المتداخلة الروابطوا 

 الخبراء والنهج االستراتيجي طويل األجل للتعميم الذي تم تطويره بدعم من الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالتعميم،
 اإلبالغ المالي

التي قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، والتقييم الوارد في  بالمعلوماتتحيط علما مع التقدير  -1
 13التقرير ذي الصلة لفريق الخبراء؛

التي لم تقدم بعد معلومات خطوط األساس الضرورية ولم تبلغ بعد عن التقدم األولي مقابل  األطرافتحث  -0
، باستخدام إطار 0202ديسمبر/كانون األول  31بحلول  على القيام بذلك 0211األهداف المتعلقة بحشد الموارد حتى عام 

ها لإلبالغ المالي بالبيانات المؤكدة أو النهائية أطر  بتحديث ، حسب االقتضاء،القياماألطراف إلى وتدعو اإلبالغ المالي، 
، بغية تحسين متانة البيانات والتمكين من إجراء تقييم شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف التي حددها مؤتمر 0211 لعام

 14؛األطراف في اجتماعه الثاني عشر
أن تعد تحليال محدثا ونهائيا للتقارير المالية المتلقاة، إلعالم مؤتمر األطراف في  األمينة التنفيذيةتطلب إلى  -3

 اجتماعه الخامس عشر؛
 0202مكون حشد الموارد إلطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 

سيه ورئي 0202العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  الفريقتدعو  -1
في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  االمشاركين إلى مراعاة مشروع العناصر بشأن حشد الموارد إلمكانية إدراجه

 ، الذي أعده فريق الخبراء المعني بحشد الموارد ويرد ملخص له في المرفق األول بهذه التوصية؛0202 عام
 خطط التمويل الوطنية

لتنوع البيولوجي أو أدوات مماثلة سيكون أمرا ضروريا لضمان تمويل اإعداد خطط وطنية ل أنتشدد على  -1
تعبئة لجميع الموارد بشكل كاف وفي التوقيت المناسب، بما يتماشى مع االستراتيجية المقترحة لحشد الموارد من أجل التنفيذ 

 ؛0202الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
12 CBD/POST2020/WS/2020/3/3. 

13 CBD/SBI/3/5/Add.1. 

 )ه(. 2)أ( إلى  2، الفقرات من 20/3المقرر  14

https://www.cbd.int/doc/c/15fa/4604/83d577ffba0cc6abeb1a51f0/post2020-ws-2020-03-03-en.pdf
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المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمويل التنوع البيولوجي  بعملحيط علما مع التقدير ت -6
التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الرامي إلى تقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان النامية المهتمة في إعداد 

 ؛11/00من المقرر  1، والفقرة 13/02من المقرر  12وتنفيذها، عمال بالفقرة لتنوع البيولوجي تمويل الخطط وطنية 
مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات تدعو  -7

حالية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي من أجل وكذلك األمينة التنفيذية، بتنقيح المنهجية ال بادرات المهتمة األخرى ذات الصلةوالم
لتنوع البيولوجي في جميع البلدان، إلى جانب الطرائق التقنية والمالية لنشر هذه المنهجية المتكيفة لتمويل اإعداد خطط وطنية 

 مع ظروف وقدرات البلدان؛
 ا يلي:على غرار م ابأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر مقرر توصي  -8

 إن مؤتمر األطراف،
ساس لحشد الموارد من جميع المصادر من أجل التنفيذ من االتفاقية باعتبارها األ 02 المادةإذ يشير إلى 

ذ يقر ، 0202الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات تحويلية وشاملة وا 
 في هذا الصدد، والمجتمعومنصفة عبر االقتصادات 

ذ يالحظ  تعميم التنوع البيولوجي بالنسبة لحشد الموارد واالستخدام الفعال للموارد المالية، ألن ذلك  أهميةوا 
 يشجع على زيادة كفاءة استخدام الموارد الحالية،

ذ الصمود في فترة  أهمية تعميم التنوع البيولوجي وحشد الموارد لبناء قدرة النظم اإليكولوجية على يالحظ وا 
 بعد الجائحة، االنتعاش االقتصادي

ذ  من االتفاقية بشأن التدابير الحافزة لحشد الموارد المالية، 11على المساهمة المحتملة لتنفيذ المادة يشدد  وا 
ذ على الدور المهم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأساس لتحديد يعيد التأكيد  وا 

، والحشد الفعال للموارد المالية من جميع المصادر وفقا للظروف على المستوى الوطني احتياجات وأولويات التمويل
تنفيذ البروتوكولين بموجب االتفاقية، والتنفيذ المتآزر للقيام حسب االقتضاء بواألولويات الوطنية، بما في ذلك 

 لالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
ذو  لى تعزيز يالحظ  ا  الحاجة إلى شراكات وأوجه تعاون فعالة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وا 

 والقطاع المالي من أجل النهوض بحشد الموارد، شركات األعمال التجاريةالشراكات مع 
ذ يدرك  لموارد فرص تسخير أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو، بما في ذلك أوجه التآزر المتعلقة بحشد اوا 

 واستخدام الموارد من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،
لتقديمها الدعم المالي لعمل فريق الخبراء المعني بحشد الموارد،  لحكومة ألمانيايعرب عن تقديره  -1

، التي 0202ام والستضافة حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ع
 ؛0202يناير/كانون الثاني  16إلى  11ُعقدت في برلين في الفترة من 

لفريق الخبراء، الذي يقدم تقييما للموارد المكتسبة من جميع  بالتقرير النهائييحيط علما مع التقدير  -0
، فضال عن التقارير األخرى لفريق 0202المصادر والالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الخبراء، التي ستنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛
 ةألطر اإلبالغ المالي التي تلقتها األطراف، الذي أعدته األمين ائيبالتحليل النهيحيط علما  -3
 التنفيذية؛
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الذي أحرزته األطراف من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، التقدم يالحظ مع التقدير  -1
د الموارد المعتمدة وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وأهداف حش

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 02بموجب الهدف 
التقدم المحرز، هناك فجوة تمويلية كبيرة ومستمرة تتعلق بالتنفيذ الفعال لإلطار  بأنه على الرغميقر  -1

ع المصادر ، وأنه يتعين بذل المزيد من الجهود لحشد موارد من جمي0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 بطريقة تتناسب مع مستوى طموح اإلطار؛

باستمرار حاجة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الدعم يقر أيضا  -6
 ؛اتخاذ اإلجراءات المحلية الالزمة لحشد الموارد وتقديم تقارير عنهاالتقني وبناء القدرات من أجل 

 االستراتيجية الحالية لحشد الموارد خلف
 الوارد في المرفق الثاني لهذه التوصية؛ ،االستراتيجية الحالية لحشد الموارد خلفيعتمد  -7
والحكومات األخرى إلى مراعاة خلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد كإطار  األطرافيدعو  -8

 ؛0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام تنفيذ هدف )أهداف( اإلطار لبه  يتم االسترشادمرن 
والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ خلف االستراتيجية الحالية لحشد  المنظماتيدعو  -2

 الموارد على جميع المستويات؛
مرفق البيئة العالمية  منظمات التمويل ثنائية األطراف ومتعددة األطراف ذات الصلة وكذلكيدعو  -12

تقديم الدعم التقني والمالي وكذلك بناء القدرات، من أجل تنفيذ خلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد في البلدان  إلى
 النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وفقا للظروف واألولويات الوطنية؛

 خطط التمويل الوطنية
داف حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي على القيام، مع مراعاة أه األطرافيحث  -11
لتنوع البيولوجي أو حسب تمويل اوخلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد، بوضع خطة وطنية ل 0202لما بعد عام 

المماثل، االقتضاء إدراج تمويل التنوع البيولوجي ضمن خطة التمويل الوطنية للتنمية المستدامة أو إطار التخطيط 
بتنفيذ اإلطار  المتعلقةوالثغرات  االحتياجات من الموارد جميع ويدعو الحكومات األخرى إلى القيام بذلك، بغية تحديد

على المستوى الوطني واإلجراءات السياساتية التي يتعين اتخاذها من  0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 وتقديم تقرير في هذا الصدد قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛ أجل سد أو تقليل الفجوة التمويلية،

المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة والمهتمة، بما في ذلك  بعمليحيط علما مع التقدير  -10
والتقني وبناء مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الرامي إلى تقديم الدعم المالي 

لتنوع البيولوجي، وتحسين منهجية مبادرة تمويل تمويل االقدرات للبلدان النامية المهتمة في إعداد وتنفيذ خطط وطنية ل
 التنوع البيولوجي؛

تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات والمبادرات  مبادرةيدعو  -13
إلعداد وتنفيذ خطط التمويل المشار إليها في الفقرة أعاله،  االدولية األخرى ذات الصلة والمهتمة إلى مواصلة دعمه

 لوطنية للبلدان المنفذة؛بما في ذلك من خالل تقديم اإلرشادات التقنية وفقا للظروف والقدرات ا
 أوجه التآزر مع االتفاقيات
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لصناديق من قبيل صندوق تحييد أثر تدهور  بالمبادرات البرنامجية األخيرةيحيط علما مع التقدير  -11
األراضي بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصندوق المناخ األخضر، ومرفق البيئية العالمية، فضال 
عن آليات التمويل الثنائية األطراف والمتعددة األطراف األخرى من أجل تسخير أوجه التآزر في تطوير وتمويل 

هذه المبادرات على مواصلة هذا العمل وتكثيفه بغية توليد ويشجع ض تحقيق أهداف اتفاقيات ريو، المشاريع ألغرا
 منافع مشتركة للتنوع البيولوجي وزيادتها؛

 من االتفاقية 44اإلجراءات الداعمة بشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها وفقا للمادة 
اسات البيئية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان لجنة السي بعمليحيط علما مع التقدير  -11

االقتصادي لدعم البلدان في توسيع نطاق المبادرات ومواءمتها، ال سيما بشأن توجيه تحديد وتقييم اإلعانات الضارة 
المناخ  أهداف مع بالتنوع البيولوجي، وتتبع األدوات االقتصادي وتمويل التنوع البيولوجي، ومواءمة الميزانيات الوطنية

والتنوع البيولوجي واألهداف البيئية األخرى، وكذلك عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن اإلصالح المالي ألغراض 
 المنظمات على مواصلة هذا العمل وتكثيفه؛ويشجع الزراعة المستدامة، 

 اإلبالغ المالي
مع د إطار إبالغ مالي محدث ومبسط، أن يقوم، في اجتماعه السادس عشر، بوضع واعتمايقرر  -16

 17الدولية القائمة، بما في ذلك األطر اإلحصائية المشار إليها في الفقرتين  مراعاة األطر اإلحصائية وأطر اإلبالغ
الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تعد مشروعا لهذا اإلطار في  ويطلب إلىأدناه، واالستفادة منها حسب االقتضاء،  18و

 الرابع؛اجتماعها 
إلى النظر في اإلبالغ، أو تعزيز اإلبالغ حسب االقتضاء، عن نفقاتها المحلية  األطرافيدعو  -17

المتعلقة بالتنوع البيولوجي بموجب األطر اإلحصائية الدولية القائمة، من قبيل )أ( اإلحصاءات المالية الحكومية 
الدولي، )ب( ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  )النفقات حسب وظائف الحكومة( التي يحتفظ بها صندوق النقد

طار حسابات اإلنفاق البيئي التابع لنظام المحاسبة البيئية واالقتصادية ، الذي يديره لألمم المتحدة االقتصادي، )ج( وا 
لى تزويد األمينة التنفيذية  المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وا 

 بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه؛
والحكومات األخرى األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  األطرافيدعو  -18

إلى نظام اإلبالغ  والتنمية في الميدان االقتصادي إلى النظر في القيام، حسب االقتضاء، بمواصلة تعزيز تقديم تقارير
عن التدفقات المالية الدولية المتعلقة  الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الخاص بالجهات

مع مراعاة منهجية معالم  بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
لى تزويد ريو وتحسيناتها اإلضافية، وكذلك المعلومات ذا ت الصلة الواردة من مصارف التنمية المتعددة األطراف، وا 

 األمينة التنفيذية بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه؛
غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  األطراف ذات الصلةيدعو  -12

نظام  ساس طوعي وحسب االقتضاء، بتقديم تقارير إلىوالتنمية في الميدان االقتصادي إلى النظر في القيام، على أ
اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عن التدفقات المالية الدولية 

، مع مراعاة منهجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 معالم ريو وتحسيناتها اإلضافية، وكذلك المعلومات ذات الصلة الواردة من مصارف التنمية المتعددة األطراف؛
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، وشعبة اإلحصاءات في البيئية االقتصادية خبراء األمم المتحدة المعنية بالمحاسبة لجنةيدعو  -02
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمؤسسات األخرى ذات األمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة 

الصلة والمهتمة إلى القيام، بالتعاون مع األمينة التنفيذية، بمواصلة وضع منهجيات، استنادا إلى األطر والتصنيفات 
 ذات الصلة؛ عمليات اإلبالغ اإلحصائية الحالية، للنفقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وكذلك

ومؤسسات التمويل األخرى المهتمة إلى وضع وتطبيق  مصارف التنمية متعددة األطرافيدعو  -01
منهجية مشتركة، تتسق مع معايير معالم ريو الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وتحديد 

بيولوجي والنظم اإليكولوجية واإلبالغ االستثمارات في حافظاتها التي تسهم إسهاما كبيرا في حماية واستعادة التنوع ال
 ؛ذات الصلة عنها، مع مراعاة اإلرشادات الدولية والممارسات الدولية الجيدة

المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى مواصلة  لجنةيدعو  -00
لدان مقابل معالم التنوع البيولوجي، بما في ذلك دعمها ن منهجية معالم ريو، حسب االقتضاء، ودعم إبالغ البيتحس

لسد الثغرات الحالية في التغطية، مثل تلك المتعلقة بالتدفقات المالية الدولية المتعددة األطراف الخاصة بالتنوع 
 البيولوجي؛

 تعزيز الشراكات
األعمال التجارية، بدعم من منظمات  شركات، بما في ذلك مؤسسات القطاع المالييشجع  -03

ومبادرات دولية ذات صلة مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة على القيام 
تقييم آثارها وتبعياتها ومخاطرها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والكشف عنها، بما يتماشى مع األعمال  بما يلي: )أ(

بالطبيعة؛ )ب( واتخاذ إجراءات لتقليل على أقل تقدير اآلثار السلبية  رة بشأن عمليات اإلفصاح المالي المتعلقةياألخ
لالستثمارات في حافظاتها على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي؛ )ج( وتطوير وتطبيق أدوات لتمويل التنوع 

 بيولوجي؛البيولوجي بهدف زيادة حجم التمويل المخصص للتنوع ال
 األنشطة الداعمة لألمينة التنفيذية

مع المنظمات والمبادرات ذات نا بتوافر الموارد المالية، ، رهتتعاونأن  األمينة التنفيذيةيطلب إلى  -01
 الصلة بغية تيسير ودعم األعمال المشار إليها في الفقرات السابقة، وال سيما: 

البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مواصلة التعاون مع مبادرة تمويل التنوع )أ(
 13إلى  11في الفقرات من  اوالمنظمات والمبادرات األخرى ذات الصلة والمهتمة لتيسير ودعم األعمال المشار إليه

 أعاله؛
التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة لتحسين اإلبالغ عن التمويل المتعلق بالتنوع  )ب(

أعاله، بهدف  00إلى  02، وفقا للفقرات من اإلحصائية الدولية القائمة اإلبالغ تصنيفاتأطر و ي بموجب البيولوج
 وضع خيارات إلطار إبالغ مالي مبسط وأكثر فعالية؛

التعاون مع مجموعة أوسع نطاقا من المؤسسات المالية، بما في ذلك مصارف التنمية وشركات  )ج(
 03 المالي، لدعم تنفيذ خلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد في أنشطتها، وفقا للفقرةاألعمال التجارية في القطاع 

 أعاله؛
مواصلة التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتكثيفه بغية مواصلة تعزيز اإلجراءات  )د(

 أعاله؛ 11ة، وفقا للفقرة من االتفاقي 11الداعمة بشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها وفقا للمادة 
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مواصلة التعاون مع آليات التمويل الثنائية األطراف والمتعددة األطراف ذات الصلة وتكثيفه بغية  )ه(
 ؛في تطوير وتمويل المشاريع ألغراض تحقيق أهداف اتفاقيات ريوأوجه التآزر  تحفيزمواصلة 

رة أعاله لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية إعداد تقرير مرحلي يتضمن توصيات بشأن األنشطة المذكو  )و(
  للتنفيذ في اجتماعها الرابع.
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 المرفق األول
 0202مشروع مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 0202 حشد الموارد إلمكانية إدراجها في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامشأن مشروع العناصر ب
وضع عدد من األهداف المحددة بشأن حشد ُترجح ضرورة  15بحشد الموارد، المعنيحسبما أوصى به فريق الخبراء  -1

أن تعكس هذه األهداف  ومن شأن. 0202الموارد لدعم الغايات الشاملة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
جميع في مّكن من إحراز تقدم متزامن وهو ما يالثالثة المترابطة والمتكاملة لحشد الموارد التي اقترحها الفريق  المكونات

للتنوع البيولوجي؛ )ب( توليد موارد إضافية من جميع المصادر؛ ب الضارةتقليل أو إعادة توجيه الموارد  المكونات الثالثة: )أ(
 موارد. )ج( تعزيز فعالية وكفاءة استخدام ال

من المسودة  11و 11و 10ومن شأن العناصر المقترحة أدناه أن تدخل مزيدا من التطوير والتعديل على األهداف  -0
 0202.16األولية لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

دراج من المسودة األولية، اقترحت جهات فاعلة مختلفة إ 11و 10وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بالهدفين  -3
العناصر الثالثة التالية المتميزة التي تدعم بعضها البعض فيما يتعلق بتقليل أو إعادة توجيه النفقات الضارة، وهو ما يمثل 

 مكونا هاما لحشد الموارد في مساهمة فريق الخبراء:

لمتعلق تكون جميع البلدان قد أحرزت تقدما كبيرا في التعميم النقدي والمالي وا ،0232بحلول عام  )أ(
على أال تتسبب في أدنى ضرر صريح على بالميزانية، بما في ذلك من خالل استعراض جميع الميزانيات الحكومية ذات الصلة 

استخدام عوامل مثبطة  وزيادةالتنوع البيولوجي؛ وزيادة الحوافز اإليجابية من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛ 
لغاء الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات، بما يتماشى ويتسق  لردع اإلجراءات الضارة بالتنوع البيولوجي؛ وا 

، وأن تقوم هذه مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية
 ؛باإلبالغ عن ذلك بلدانال

تنتقل شركات األعمال التجارية في القطاعات االقتصادية ذات الصلة وعلى جميع  [،0201بحلول عام ] )ب(
سالسل اإلمداد الخاصة  ممارسات مستدامة، بما في ذلك على طول نحو، وعبر الوطنيةالمستويات، ال سيما الشركات الكبيرة 

زيادة اآلثار اإليجابية الصريحة على  وتعمل إن أمكن على، في اآلثار السلبية وتبلغ عنها االنخفاضات الكبيرة توضحو بها، 
  ؛اإليكولوجية والتنوع البيولوجي النظم

تكون المؤسسات المالية على جميع المستويات، بما في ذلك مؤسسات تمويل التنمية [، 0201بحلول عام ] )ج(
 اآلثار السلبيةفي انخفاض  أدنى، وأن توضح سياسات وعمليات تقييم المخاطر التنوع البيولوجي ضمنالدولية، قد أدرجت 

حافظاتها وأن تزيد حجم التمويل المخصص للتنوع البيولوجي، وأن تقوم باإلبالغ عن المخاطر واآلثار  في لالستثمارات
 والتمويل.

يتعلق ببناء القدرات. فيمكن مواصلة من المسودة األولية عنصرا يتعلق بحشد الموارد وآخر  11ويتضمن الهدف  -1
تطوير عنصر حشد الموارد، بالتحدث بشكل خاص عن توليد موارد إضافية من جميع المصادر، وهو شرط مسبق هام لتنفيذ 

وسيتطلب أهدافا طموحة بشكل مناسب لزيادة الموارد الدولية )الثنائية  0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
 ، القسم سادسا.CBD/SBI/3/5/Add.3انظر الوثيقة  15

 (.CBD/WG2020/2/4بشأن اجتماعه الثاني ) 0202انظر تقرير الفريق العامل المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  16
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راف والمتعددة األطراف على حد سواء، بما في ذلك التدفقات الخاصة الدولية( وكذلك الموارد المحلية، بطريقة تتناسب مع األط
 على النحو التالي: 11الظروف والقدرات الوطنية. وبالتالي، تكون الصيغة المقترحة للهدف 

وع البيولوجي والمقدمة إلى البلدان النامية، ال سيما تتوافق التدفقات المالية الدولية المتعلقة بالتن ،0232بحلول عام 
أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، مع ]المعيار ومؤشر 

 التقدم المقرر االتفاق عليهما[ أو تتجاوزهما، بما يتماشى مع طموح غايات هذا اإلطار.
 إلى ذلك، ُيقترح أن ُيحدد في اإلطار أو في مقرر داعم أنه بالنسبة لألطراف في االتفاقية، إلضافةوبا -1

 ؛من االتفاقية 02ينبغي أن يتوافق تقديم الموارد المالية مع المادة 
تكون جميع البلدان قد قامت بوضع هدف محدد وطنيا لحشد الموارد المحلية، بما يتناسب مع  [،0200بحلول عام ]

 [.0232قد حققت هذا الهدف بحلول عام ] البلدانطموح هذا اإلطار ووفقا لالحتياجات والظروف الوطنية، وأن تكون جميع 
ررات الداعمة بغية تلبية الحاجة إلى تقييم وباإلضافة إلى ذلك، ُيقترح إضافة عنصر جديد في اإلطار أو في المق -6

لتنوع البيولوجي كأداة عملية لدعم تمويل ااحتياجات حشد موارد التنوع البيولوجي على المستوى الوطني ووضع خطة وطنية ل
 على المستوى الوطني، يرد نصه على النحو التالي: 0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لتنوع البيولوجي لدعم تمويل اينبغي لجميع البلدان أن تكون قد انتهت من إعداد خطة وطنية ل [،0200بحلول عام ]
التابعة لبرنامج األمم المتحدة ، باستخدام مبادرة تمويل التنوع البيولوجي طنية للتنوع البيولوجياستراتيجياتها وخطط عملها الو 

لتقليل أو إعادة توجيه الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي، وتوليد موارد إضافية من جميع اإلنمائي أو أي منهجية مماثلة 
  المصادر، وتعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد.

وتتضمن مساهمة فريق الخبراء أيضا عددا من االقتراحات المفيدة، المتعلقة بالعمل اإلضافي لجعل اإلبالغ المالي  -7
، وبالحاجة المستمرة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى الدعم التقني وبناء أبسط وأكثر فعالية

   القدرات، بما في ذلك حشد الموارد. وتُتناول هذه االقتراحات في مشروع التوصية.
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 المرفق الثاني
 0202بعد عام مشروع مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 

 الستراتيجية الحالية لحشد المواردللخلف المحتمل لعناصر مشروع 
 درجة االستعجال -أوال

يشهد التنوع البيولوجي تدهورا على الصعيد العالمي ويتدهور بسرعة أكبر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية.  -1
والموائل. وبالرغم من توقعات بعض الزيادات المحلية في ثراء ويحدث ذلك في جميع المناطق وعلى مستوى الجينات واألنواع 

نتاجية النظم اإليكولوجية، من المتوقع أن يكون التأثير العام للتغيرات العالمية على التنوع البيولوجي سلبيا، إذ سيكون  األنواع وا 
 لها آثار ضارة على الرفاه االجتماعي واالقتصادي لإلنسان وصحته.

، الصادر عن المنبر الحكومي الدولي التقييم العالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةتقرير وشدد  -0
، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات 0212للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عام 

عوامل تغير المناخ وتدهور األراضي، بطريقة متكاملة. ويتعين فقدان التنوع البيولوجي، وكذلك محركات عاجلة للتصدي ل
تطوير مسارات للعيش في انسجام مع الطبيعة؛ ويتضمن ذلك إجراء تغييرات في النظم المالية واالقتصادية العالمية نحو اقتصاد 

واألهداف الثالثة لالتفاقية. ويعد  0202مستدام عالميا وضمان التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
شرطا مسبقا  0202حشد الموارد من جميع المصادر بطريقة تتناسب مع طموح اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 إلطار.بالغ األهمية للتنفيذ الفعال لهذا ا
في االتفاقية، بدعم من المنظمات ذات ويهدف هذا الخلف لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد إلى مساعدة األطراف  -3

لتنوع البيولوجي، بغية تحقيق أهداف اإلطار تمويل االصلة وأصحاب المصلحة المعنيين، على إعداد وتنفيذ خطط وطنية ل
عم المتعلقة بحشد الموارد بشكل جماعي وحشد موارد مالية كافية وقابلة للتنبؤ لد 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 واألهداف الثالثة لالتفاقية. 0202تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
، وفقا 0232وتنظر االستراتيجية في النطاق الكامل لمصادر التمويل. وُيستهدف تنفيذها خالل فترة أولية حتى عام  -1

 .0202نوع البيولوجي لما بعد عام للجدول الزمني لإلطار العالمي للت

 المهمة -ثانيا
 0202يعد حشد الموارد عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف االتفاقية ولتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -1

بصورة فعالة. وسيكون تحقيق أهداف اإلطار المتعلقة بحشد الموارد أمرا ضروريا لتحقيق األهداف األخرى لإلطار العالمي 
 .0202لما بعد عام للتنوع البيولوجي 

ويتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة تغيرا تحويليا وشامال ومنصفا عبر االقتصادات والمجتمع. وعليه، يتكون النهج  -6
 االستراتيجي لحشد الموارد من ثالثة مكونات بالغة األهمية:

 تقليل أو إعادة توجيه الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي؛ )أ(
 إضافية من جميع المصادر لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية؛توليد موارد  )ب(
 تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد. )ج(
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 المبادئ التوجيهية -ثالثا
ثمة مسألتان شاملتان وثيقتا الصلة بأنشطة حشد الموارد. أوال، يتعين أن يكون التغيير التحويلي المطلوب والمشار إليه  -7

ثانيا، هناك روابط مهمة، واحتمال كبير للتداخل بين األنشطة التي تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي  أعاله شامال ومنصفا.
ذات الصلة، والتوجيهات  0202عبر الحكومات واالقتصادات والمجتمع، وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 17جل للتعميم وخطة عمله.اإلرشادية المقدمة في النهج االستراتيجي الطويل األ
تضع الحكومات الوطنية ودون الوطنية سياسات  وتؤدي جميع الجهات الفاعلة المجتمعية دورا في حشد الموارد: )أ( -8

تقوم شركات األعمال التجارية وقطاع و على حد سواء؛ )ب(  على المستويين المحلي والدوليتمكينية وقدرات وآليات تمويل، 
تمويل قليل اإلنفاق الضار؛ )ج( ويوفر نطاق األثر اإليجابي لالستثمارات على التنوع البيولوجي وزيادته مع تالتمويل بتوسيع 
التمويل والدعم التقني وأنشطة تنمية القدرات. وباإلضافة إلى ذلك، يلزم االعتراف بشكل كامل بمساهمات الموارد  التنمية الدولية

المجتمعات المحلية، التي تعمل كجهات مسؤولة عن التنوع البيولوجي، وكذلك مساهمات غير المالية المهمة للشعوب األصلية و 
 18المجتمع المدني.

 وعند تنفيذ األهداف الواردة أدناه، ينبغي إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية التالية: -2
 التوجه نحو النتائج؛ )أ(

 تعزيز الكفاءة والفعالية؛ )ب(
 وأوجه التآزر؛بناء الشراكات  )ج(
 دعم االبتكارات؛ )د(
 تعزيز القدرات والحوكمة؛ )ه(
 إذكاء الوعي؛ )و(
مراعاة المنظور الجنساني، ومنظورات الشباب والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمنظورات  )ز(

 االجتماعية واالقتصادية؛
 ت، ال سيما المنافع المشتركة المتعلقة بالمناخ.مراعاة أوجه التآزر في البرامج والتمويل فيما بين االتفاقيا )ح(

 الغايات واألهداف االستراتيجية -رابعا
العملية  اإلرشادات( مزيدا من CBD/SBI/3/5/Add.3حشد الموارد )ب المعنييقدم التقرير الثالث لفريق الخبراء  -12

 المنحى وأمثلة للممارسات الجيدة بشأن كيفية تنفيذ الغايات االستراتيجية واإلجراءات الرئيسية الواردة أدناه.
 4الغاية االستراتيجية 

 تقليل أو إعادة توجيه الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي
واالستثمارات الضارة بالتنوع البيولوجي من خالل استخدام تسعى هذه الغاية إلى معالجة المحركات الرئيسية لألنشطة  -11

، بما في المعايير والمبادئ التوجيهية، واألدوات التنظيمية واالقتصادية. ويتطلب ذلك تجنب النفقات الضارة بالتنوع البيولوجي
عادة توجيههاوتقليص  ذلك على سبيل المثال ال الحصر اإلعانات الضارة، . وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل الحاجة إلى نطاقها وا 

                                                      
17 CBD/SBI/3/13 and Add.1. 

 (.CBD/SBI/3/13اتيجي الثالث للنهج طويل األجل للتعميم ))ي( واألحكام المتصلة بها، والمجال االستر 8انظر برنامج العمل المعني بالمادة  18
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أدناه.  0واستخدامه على نحو مستدام، وبالتالي فهو مكمل رئيسي للغاية  لحفظ التنوع البيولوجي واستعادتهموارد إضافية 
 وتتضمن اإلجراءات الرئيسية المتوخاة ما يلي:

صريح الضرر الستويات بهدف تجنب استعراض الميزانيات الحكومية في جميع القطاعات وعلى جميع الم 1-1
 ؛أو تقليله إلى أدنى حد بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية

إلغاء الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك اإلعانات، أو التخلص التدريجي منها أو إصالحها؛  1-0
ها، وتطوير حوافز إيجابية وتوسيع نطاقها وتطوير عوامل مثبطة لإلجراءات الضارة بالتنوع البيولوجي وتوسيع نطاق

لتشجيع اإلجراءات ذات التأثير اإليجابي على التنوع البيولوجي، بما يتسق ويتوافق مع االتفاقية وااللتزامات الدولية 
 األخرى ذات الصلة، ومع مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية الوطنية؛

جراءات  تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر على 1-3 التنوع البيولوجي ودمجها ضمن استراتيجيات وعمليات وا 
جي والنظم اإليكولوجية أو قطاع التمويل بهدف تجنب الضرر الصريح الناجم عن قرارات االستثمار على التنوع البيولو 

 إلى أدنى حد؛ تقليله
ج وعمليات وممارسات األعمال تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن نماذ 1-1

 التجارية بهدف تجنب الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية أو تقليله إلى أدنى حد.
جراءات  1-1 تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن استراتيجيات وعمليات وا 

التنمية، بهدف تجنب الضرر الناجم عن تمويل التنمية، بما في ذلك تمويل الجهات الفاعلة الدولية في قطاع تمويل 
 المناخ، أو تقليله إلى أدنى حد؛

اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية أو تنظيمية، حسب االقتضاء، تدعم مواءمة التدفقات المالية مع  -1-6
 األهداف السياساتية للتنوع البيولوجي.

 0ة الغاية االستراتيجي
 0202توليد موارد إضافية من جميع المصادر لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ضافية من جميع المصادر الخاصة والعامة جزءا أساسيا من حشد الموارد،  -10 يظل توليد موارد دولية ومحلية جديدة وا 
على زيادة التدفقات الموجهة في األساس نحو التنوع البيولوجي، من االتفاقية. ويشتمل توسيع نطاق الموارد  02وفقا للمادة 

وكذلك تحديد وزيادة الفوائد المشتركة للتنوع البيولوجي الناجمة عن التمويل الذي يهدف في األساس إلى تحقيق أهداف أخرى. 
حشد الموارد، يتعين اتخاذ اإلجراءات وأهدافه المتعلقة ب 0202وللتنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي: الرئيسية المتوخاة بطريقة متناسبة.
بالتنوع البيولوجي للبلدان النامية والبلدان التي تمر  المتعلقزيادة التمويل الدولي المباشر وغير المباشر  0-1

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك تمويل المناخ ومجاالت تمويل التنمية األخرى؛
 زيادة اإلنفاق المحلي العام المتعلق بالتنوع البيولوجي، المباشر وغير المباشر على حد سواء؛ 0-0
األعمال التجارية وقطاع التمويل( في المشاريع ذات التأثير  شركاتخاص )زيادة استثمارات القطاع ال 0-3

 اإليجابي على التنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل تحديد العقبات أمام المستثمرين ومطوري المشاريع وتذليلها؛
نصف للمنافع الناشئة عن تعزيز تنفيذ االتفاقات المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والم 0-1

 استخدامها.
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 3الغاية االستراتيجية 
 تعزيز فعالية وكفاءة استخدام الموارد

يتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة إدراك أهمية عوامل مثل: )أ( اإلدارة السليمة والتخطيط السليم؛ )ب( وبناء القدرات؛  -13
نشاء منصات وشراكات؛ )د( والتصميم والتمويل الفعاالن لتمويل التنمية الدولية؛ )ه( ورصد النتائج واإلبالغ عنها  )ج( وا 

هذه اإلجراءات التمكينية إلى ضمان االستخدام الرشيد للموارد التي تم حشدها، ودعم الجهود  وتهدفواستعراضها بطريقة فعالة. 
 الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي. وتتمثل اإلجراءات الرئيسية المتوخاة فيما يلي: الرامية إلى تقليل أو إعادة توجيه

 ؛وتحسينها حسب االقتضاء عمليات الحوكمة والتخطيط داخل القطاع العام استعراض 3-1
عداد وتطبيق  3-0 نشاء منصات ذات صلة لدعم اتساق السياسات، والتعلم المشترك، وا  إقامة شراكات فعالة وا 
 ج مشتركة، بما في ذلك مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومع المجتمع المدني؛ُنه
 تعزيز بناء القدرات، والمساعدة التقنية والتعاون التكنولوجي على أساس مستدام؛ 3-3
 والحصول عليه؛تعزيز فعالية وكفاءة تدفقات تمويل التنمية الدولية  3-1
 فيما يتعلق بحشد الموارد.تحسين عمليات الرصد واإلبالغ  3-1

 التنفيذ -خامسا
سيتطلب التنفيذ الفعال لخلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد جهدا دؤوبا من جانب األطراف والحكومات األخرى  -11

عتراف بتحسين اال السياسي وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على جميع المستويات. ويلزم تعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام
 0202بأهمية التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة من أجل تحقيق أهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 المتعلقة بحشد الموارد، كشرط مسبق بالغ األهمية لتنفيذ اإلطار ككل.
لتنوع البيولوجي لدعم تنفيذ تمويل اية لويساعد خلف االستراتيجية الحالية لحشد الموارد البلدان على وضع خطط وطن -11

العالمية المتعلقة بحشد الموارد على الصعيد الوطني. وينبغي أن  وأهدافه 0202اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ات يشارك في إعدادها وتنفيذها أصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل المنظمات غير الحكومية والشعوب األصلية والمجتمع

 األعمال التجارية والقطاع المالي وتمويل التنمية الدولية. وشركاتالمحلية 
وسيبقي مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للتنفيذ تنفيذ استراتيجية حشد الموارد قيد االستعراض، استنادا إلى تقارير  -16

  نفيذية، حسب االقتضاء.األطراف والمنظمات والمبادرات ذات الصلة التي جمعتها وحللتها األمينة الت
__________ 


