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  اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر في لمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

  األهداف وضع ذلك في بما الموارد حشد استراتیجیة تنفیذ استعراض  11/4المقرر 
 األطراف، مؤتمر إن

  األهداف تحدید   -أوال 
 استیفاء في المساعدة شأنها من التي لممكنةا والوسائل المصادر جمیع في النظر على األطراف یحث -1

 ؛3/10 المقرر مع وتمشیان االتفاقیة م 20 للمادة وفقا الالزم، الموارد مستوى

 تحقیق أمام سیةرئیال العوائق أحد یمثل یزال ال الكافیة المالیة الموارد نقص أن من القلق ساورهإذ ی -2

 ؛ للتنوع البیولوجيأیشي أهدافو  2020-2011للتنوع البیولوجي  یجیةاالسترات الخطة وتنفیذ تفاقیةالالثالثة ل هدافاأل

ذو  -3 ٕ ا  ذ ،أیشي للتنوع البیولوجيأهداف  من 20 والهدف 3/10 المقرر إلى یشیر   ٕ وا   ضرورة یؤكد مجددا   

 للتنوع ةاالستراتیجی للخطة الفعال التنفیذ مع ذلك یتوازن وأن المصادر جمیع من) والتقنیة والبشریة المالیة( الموارد حشد

ذ ،2020-2011 البیولوجي ٕ وا   التنوع نتائج حیث من المحشودة الموارد تقییم في النظر مواصلة ضرورة على الضوء یسلط   

   المحققة؛ البیولوجي

ذو  -4 ٕ ا   اجتماعه خالل أهداف اعتمادشأن ب قررهمن جدید م یؤكد ،3/10 المقرر من) ط(8 الفقرة إلى یشیر  

طار قویة أساس خطوط واعتماد تحدید تم قد یكون أن شریطة عشر الحادي ٕ   وا    فعال؛ إبالغ   
رشادات المنهجیة واإلرشادات األولي اإلبالغ بإطار یرحب -5 ٕ      وا   التنفیذ   

(UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1) ألغراض المحشودة المواردعن  لإلبالغ  وأولیامرنا إطارا باعتباره ویقرر استعماله 

 صعیدال على المرن اإلطار هذه لبناء علىا إلى األطراف ویدعو ورصدها، ميوالعال الوطني صعیدال على البیولوجي التنوع

 االقتضاء، حسب ،البیولوجي لتنوعل  وخطط العمل الوطنیةستراتیجیاتالا ذیتنف كجزء من الرصد، بما في ذلك الوطني

 ورصدها، البیولوجي تنوعال ألغراض المحشودة لمواردعن النجاح المحقق والعوائق المعترضة في اإلبالغ عن ا واإلبالغ
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 الستعراض، نظرا لاالتفاقیة تنفیذ ستعراضال المخصص العضویة المفتوح العامل للفریق الخامس االجتماع قبل وذلك

 ؛23 الفقرة في إلیه المشار

على النحو  األولي، اإلبالغ إطار خالل من معلوماتها تقدیم إلى األخرى والحكومات األطراف یدعو -6
 أساسخط  باعتباره 2010-2006 سنواتلل البیولوجي لتنوعل السنوي التمویل متوسط استخدامبو  ،5 الفقرة في إلیه لمشارا

 العضویة المفتوح العامل للفریق الخامس االجتماع قبل وذلك األولي، اإلبالغ إطار تطبیق في خبراتهاعن  واإلبالغ ،أولیا

 العامل؛ الفریق فیها ینظر كي مناسبال وقتال في االتفاقیة تنفیذ ستعراضال المخصص

 مجموع التمویل المتعلق فيبوجه عام  كبیرة زیادة إجراء ،3/10 المقرر في المحدد النحو على ،یقرر -7
 المصادر، من مجموعةخالل  من ،2020-2011  للتنوع البیولوجياالستراتیجیة الخطة تنفیذ أجل من البیولوجي، التنوعب

خطوط األساس  عن المتاحة المحدودة المعلومات مراعاة معو  ،6 الفقرة في إلیها المشار األساسخط  معلومات باستخدام
 األهداف تحقیق یقرر، 5شى مع الفقرة یم األطراف للتقاریر بما یتماستنادا إلى تقد ،3/10 المقرر في المعتمدة مؤشراتلل

ن لبعضها داعمة دتع التي التالیة، األولیة ٕ وا   :مستقلة كانت   

 بحلول النامیة البلدان إلى البیولوجي لتنوعالمتعلقة با الدولیة المالیة الموارد قاتتدف مجموع مضاعفة  )أ (
 واإلبقاء ذات االقتصاد االنتقالي، فضال عن البلدان ، الجزریة الصغیرة النامیةوالدول أقل البلدان نموا السیما ،2015
 للمساهمة في تحقیق األهداف الثالثة ،قیةاالتفا من 20 للمادة وفقا ،2020ا المستوى على األقل حتى عام ذعلى ه

 ،لالتفاقیة، بما في ذلك من خالل أولویات تحددها البلدان للتنوع البیولوجي في الخطط اإلنمائیة في البلدان المتلقیة
 ؛6 الفقرة في إلیه المشار األولي األساس خط باستخدام

 التنوعها من في المائة 75ل  من األطراف ولكن على األقفي المائة 100 السعي إلى أن تدرج  )ب (

  ؛مناسبة محلیة مالیةوبالتالي خصصت موارد  2015  عامبحلول الوطنیة اإلنمائیة أو خططها أولویاتها في البیولوجي
 تزویدها بعد في المائة منها 75 ولكن على األقل األطراف من في المائة 100 یكون أن إلى السعي  )ج (

 وفجواته، التمویل احتیاجاتكذلك و  البیولوجي لتنوعل المصروفات المحلیةعن  باإلبالغ قامت قد كافیة، مالیة بموارد

  االقتضاء؛ حسب األولیة، األهداف تحسینل األساس خط قوة تعزیز بغیة ،2015  عامبحلول وأولویاته
 تزویدها بعد ،هامن في المائة 75 من األطراف ولكن على األقل في المائة 100 یكون أن إلى السعي  )د (

 من هذه في المائة 30 یكون وأن ،2015  عامبحلول البیولوجي للتنوع وطنیة مالیة اخطط أعدت قد كافیة، مالیة بموارد
، والعلمیة االقتصادیة،االجتماعیة و ، والجینیة، واإلیكولوجیة، ةمتأصلال للقیم تقییما أو/و تقدیرا أجرى  قداألطراف

  ومكوناته؛ البیولوجي تنوعلل والجمالیة والترفیهیة، والثقافیة، والتعلیمیة،
ذ  -8 ٕ  وا  الموارد من أجل في حشد للتنوع البیولوجي  أیشيمن أهداف  3هدف ال إمكانیة ضع في اعتبارهی  

، ه الثاني عشراجتماعفي  تفعیال كامال  لتفعیل هذا الهدفومراحل أساسیةطرائق في نظر ال قرریالتنوع البیولوجي، 
 ؛سیة هذه الطرائق والمراحل األسا اعتمادبغیة

ذ یدرك -9 ٕ      وا   حشدالموارد المحلیة، في العدید من البلدان النامیة، تغطي بالفعل أكبر حصة من   أن  
عملیة شفافة من شأنها أن تشجع  ، الثاني عشرهجتماعا في ،یضع أن قرریالموارد ذات الصلة بالتنوع البیولوجي، 

 . للتنوع البیولوجيفاقیة وأهداف أیشيتالتحقیق أهداف انحو وتیسر جهود اإلبالغ من قبل البلدان النامیة 
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 الموارد حشد استراتیجیة تنفیذ استعراض   -ثانیا 

في  الموارد حشد استراتیجیة تنفیذأن  یقرر الموارد، حشد استراتیجیة بشأن 11/9 المقرر إلى یشیر إذ  -10
،  االتفاقیةتنفیذ تعراضباس المعنيالمفتوح العضویة المخصص  العامل للفریق الخامس االجتماعسیتم استعراضه في 

 5 و2 الغایات تنفیذ استعراض استكمال طریق عن ذلك في بما االستعراض، هذا التحضیر لالتنفیذي األمین إلى ویطلب
 المعنیین المصلحة وأصحاب األطراف من المقدمة تدخالالم إلى استنادا الموارد، حشد استراتیجیة من 8 و7 و6و

 الستعراض المخصص العضویة المفتوح العامل لفریقا فیها ینظر كي ،األخرى لصلةا ذات البیانات مصادرو  اآلخرین

 الخامس؛ه اجتماع في االتفاقیة تنفیذ

 تنفیذعن  العالمي الرصد تقاریرأن التي تنص على  3/10 المقرر من 5 الفقرة في جاء ما مجددا یؤكد -11

 ویطلب العادیة، اجتماعاته في األطراف مؤتمر فیها نظری كي المناسب الوقت في  ینبغي إعدادهاالموارد حشد استراتیجیة

 الموارد؛ حشد استراتیجیة تنفیذعن دوریة رصد عالمي  تقاریر إعداد التنفیذي األمین إلى

 تحقیق دعمل الموارد حشد استراتیجیة تنفیذفي  ناغویا لبروتوكول الموارد حشد في النظر إدراج یقرر -12

 ؛2008-2015 ةللفتر  لالتفاقیة الثالثة األهداف

ذو  -13 ٕ ا   التنوع لقیم تحلیالت النامیة البلدان من كثیرإجراء ب تقر التي 3/10 المقرر من 11 الفقرة إلى یشیر  

 األطراف یدعو فعال، نحو على البیولوجیةا موارده حفظ أجل من المالیة الفجوة سد على عملأن هذه البلدان تو  البیولوجي

 ظروف وتهیئة ،تي جرى تحدیدهاال االحتیاجات تلبیة إلى المتقدمة البلدان ویدعو ،ةفادالمست والدروس خبراتقاسم الت إلى

  احتیاجاتها؛ تحدید أجل من حتى اآلن التحلیالت هذه تجر لم التي للبلدان تمكینیة
ذو  -14 ٕ ا   مواصلة على أمكن، متى األخرى، والحكومات األطراف یحث ،11/9 المقرر من 6 الفقرة إلى یشیر  

ة والعامة الخاص ستثماراتاال لحشدالمناسبة  تمكینیةال بیئةال تهیئةمن أجل  الوطنیة، والتنظیمیة ةیاإلدار  القدرات عزیزت
 اإلیكولوجیة؛ النظم خدماتما یرتبط به من و  البیولوجي التنوع مجال في

ریة والدول الجز   السیما أقل البلدان نموا،النامیة البلدان دعم إلى االقتضاء، حسب األطراف، یدعو   -15
 واإلداریة والوطنیة المؤسسیة قدراتها عزیزت من أجل ،ذات االقتصاد االنتقالي البلدانالصغیرة النامیة، فضال عن 

  ؛تهاواستدام والوطنیة الدولیة المالیة التدفقات فعالیة زیادة بغیة والتنظیمیة،
ذ -16 ٕ وا   یدعو االعتبار، في 3/10 المقرر من 11 الفقرة وضع مع ،11/9 المقرر من 4 الفقرة إلى یشیر   

 ادعم والخاص، العام للقطاعین تمكینیة، بیئة تهیئة في دورها في النظر إلى الصلة ذات الشریكة والمنظمات األطراف
 الوثیقة أیضا انظر (التنفیذي األمین إلى هاخبراتعن  معلومات وتقدیم وبروتوكولیها، االتفاقیة هدافأل

UNEP/CBD/WG-RI/4/9(؛   

 التنوع موارد خیارات من كاملة طائفة یغطي مؤسسي، تحلیل/تخطیط إجراء على األطراف یشجع -17

 هااستراتیجیات تنقیح إطار فيفي البلدان النامیة  الموارد حشدل  قطریةاستراتیجیاتعملیة وضع  كجزء من البیولوجي،

 ؛للتنوع البیولوجي الوطنیة هاعمل وخطط

 بشأن 11/30 المقرر في الواردة التقنیة المعلوماتو المقدمة  المشورة في النظر إلى األطراف یدعو -18

  الحافزة؛ التدابیر
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 وابتكاریة جدیدة مالیة آلیات استكشاف إلى تدعو التفاقیةل التابعة الموارد حشد استراتیجیة بأن یقر إذ -19

 وأن 2020-2011 يالبیولوج للتنوع االستراتیجیة وخطتها االتفاقیة دعم أجل من التمویل زیادة بغیة المستویات جمیع على

ذ بالفعل، استخدامه جاري  هذه اآللیاتبعض ٕ وا   وابتكاریة جدیدة مالیة آلیات أي أن  مجددایؤكد ،3/10 المقرر إلى یشیر   

 االتفاقیة؛ نم 21 للمادة وفقا المنشأة المالیة اآللیة محل تحل وال، تكمیلیة هي

 إلى الذي یستند (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3) االبتكاریة المالیة اآللیات بتجمیع علما یحیط -20

 المالیة باآللیات المتعلقة األنشطة على الضوء تسلط التيو  ،3/10 المقرر من) ج(8 للفقرة استجابة المقدمة المساهمات

 البیولوجي التنوع تمویل زیادة ضمانات حول المناقشة وورقة ،األطراف لمؤتمر العاشر االجتماع منذ أجریت التي االبتكاریة

  األمم المتحدة للتنمیة المستدامةمؤتمرنتائج  إلى ویشیر ،(UNEP/CBD/COP/11/INF7)الممكنة  یةتوجیهال مبادئوال

 التقلیدیة الوسائل باإلضافة إلى، واستخدامها ابتكاریة تمویل مصادر استكشاف مواصلة على تشجع التي )20+ریو(

 كیتو، في التي عقدت البیولوجي التنوع تمویل زیادة حول سميالر  غیرلحوار لدراسیة لا ةالحلق تقریر الحظوی ،للتنفیذ

 العملوحلقة  المجتنبة، الصافیة االنبعاثات آلیةب المتعلق المقترح، بما في ذلك 2012آذار / مارس9 إلى 6من  إكوادور،

 ؛2012أیار / مایو12، في كندا مونتلایر، في عقدت التي ،والتحدیات الفرص دراسة: البیولوجي التنوع تمویل آلیات بشأن
بشأن الضمانات، استنادا إلى التعلیقات المستلمة من األطراف  المناقشة ورقة إعداد مواصلة التنفیذي األمین إلى یطلبو 

المفتوح العضویة المخصص  العامل لفریقل الخامس جتماعالا إلى لتقدیمهاوأصحاب المصلحة المعنیین اآلخرین، 
 مؤتمر، في اجتماعه الخامس، أن یناقش ذلك لنظر العامل لفریقا إلى ویطلب قیة، االتفاتنفیذاستعراض ب المعني

 ؛ في اجتماعه الثاني عشراألطراف

 المخاطر عن ةفادالمست الدروسو  آرائهمتقدیم  إلى اآلخرین المعنیین المصلحة وأصحاب األطراف یدعو -21

 في وذلك ستخدامها،الة مكنالم تناوالضما المبادئعن ذلك  في بما ،القطریة االبتكاریة المالیة لآللیات المحتملة منافعوال

 في اجتماعه تنفیذالمفتوح العضویة المخصص المعني باستعراض  العامل لفریقا فیها ینظر كي المناسب الوقت
 ة الواردة في الوثیقالمناقشة ورقة األخذ في الحسبان مع المعلومات، هذه تجمیع التنفیذي األمین إلى ویطلب ؛الخامس

UNEP/CBD/COP/11/INF/7  عمل وحلقةالدراسیة  كیتو حلقة ذلك في بما السابقة، والمبادرات المساهمات على والبناء 

 كي في اجتماعه الخامس،ذلك مناقشة التنفیذاستعراض ب المعني العامل لفریقا إلى ویطلب ؛ المشار إلیهما أعالهمونتلایر

  .عشر يالثان اجتماعه في األطراف مؤتمر فیه ینظر
 الطریق خارطة   -ثالثا 

 من أهداف 20تحقیق الهدف نحو  الثاني عشر التقدم المحرز ه أن یستعرض في اجتماعیقرر -22
بغیة اعتماد هدف نهائي لحشد الموارد، استنادا إلى تدفق الموارد المالیة التي تستجیب للهدف للتنوع البیولوجي أیشي 

بقاء تحقیق هذه األهداف قید )د(و) ج(7لومات المحددة في الفقرتین والمع) أ(7األولي المشار إلیه في الفقرة  ٕ                          ؛ وا      
  ؛2020االستعراض في االجتماعات التالیة لمؤتمر األطراف حتى عام 

أن یواصل في  االتفاقیة تنفیذاستعراض ب المعني المخصص العضویة المفتوح العامل الفریق إلى یطلب -23
 في بما األهداف، هذه من هدف لكل األساس  خطمعلومات عن فضال ولياأل اإلبالغ إطار استعراض اجتماعه الخامس

ج والمحلیة األصلیة المجتمعات طریق عن ذلك في بما الجماعي العمل دور ذلك ه  ُ والن   من ،السوق آلیات على القائمة غیر     ُ 

 من ةستلمالم المعلومات لىإ استنادا االستعراض، لهذا التحضیر التنفیذي األمین إلى ویطلب تفاقیة؛الا أهداف تحقیق أجل

  واألولویات؛ والفجوات ،التمویلیة حتیاجاتاالو   اإلبالغ األولي إطارتطبیق نع األطراف
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 الخطة تنفیذ بخصوص للموارد العالمي بالتقییم المعني المستوى الرفیع للفریق األولیة بالنتائج یرحب -24

أن  یمكنها التي األخرى الصلة ذات المبادرات مع التعاونب الفریق، ویدعو ،2020-2011 البیولوجي للتنوع االستراتیجیة
وتقدیم تقریر عن نتائج أعماله إلى  الفریقشكیل ت زیادة بعد عمله مواصلة إلى القاعدة، من انطالقا أكثرا جنهتقدم 

   األطراف؛ مؤتمراالجتماع الثاني عشر ل

 المعلومات تحسین على المعنیة والمنظمات األطراف یشجع ، 7الفقرة في المحددة لألهداف ودعما -25

 وتحسین، عرضهاطریقة و  واتساقها البیولوجي التنوع بتمویل المتعلقة المعلومات دقة عزیزت خالل من القائمة المالیة

 ذلك في بما الوطنیة، الموارد حشد استراتیجیات دمج على األطراف ویشجع وفجواته؛ التمویل احتیاجاتعن  اإلبالغ

 في التمویل لفجوات التصدي هدفب بها الخاصة التمویل أهداف بشأن القرار صنع عملیة في القائمة، االحتیاجات تقییمات

عداد ممكن؛ وقت أسرع ٕ    وا   الموارد،  منحتیاجاتالا تقییم ذلك في بما االقتضاء، حسب وارد،الم شدقطریة لح استراتیجیات   

 ولویة؛على سبیل األ ،البیولوجي وعلتنل المحدثة الوطنیة هاعمل وخطط هااستراتیجیات كجزء من وذلك

المعتمدة في  مؤشراتال من أجل تطبیق لألطراف إضافیة إرشادات إعداد التنفیذي األمین إلى یطلب -26
جراء الوطني، ودون الوطني صعیدال على 10/3المقرر  ٕ    وا   ؛األطراف خبرات إلى استنادا المؤشرات إلطار تقییم   

 عمل إقلیمیة أیضا حلقاتنظم أن ی،  المساهمات الطوعیةبتوافر إلى األمین التنفیذي، رهنا یطلب -27
طار و  خطوط أساس قویة وضعودون إقلیمیة بشأن  ٕ    ا  عداد خطط ل  ٕ         إلبالغ وا    .لتنوع البیولوجيمن أجل اوطنیة مالیة        

----  


