
* MOP/1/1-UNEP/CBD/NP/COP.  

  البیولوجي بالتنوع المتعلقة تفاقیةال مؤتمر األطراف في ا
  بروتوكول ناغویا العامل كاجتماع لألطراف في

  الموارد الجینیة والتقاسم بشأن الحصول على
  الناشئة عن استخدامهاللمنافع  العادل والمنصف

  األول االجتماع
  2014 تشرین األول/أكتوبر 17-13، بیونغ شانغ، جمهوریة كوریا

  *ل المؤقتمن جدول األعما 13البند 

  توجیه بشأن تعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا
  مذكرة من المدیر التنفیذي

  مقدمة  -أوالً 
بمقتضى ، )اللجنة الحكومیة الدولیة(ة المخصصة لبروتوكول ناغویا نظرت اللجنة الحكومیة الدولیة المفتوحة العضوی - 1

لتنفیذ البروتوكول  مؤتمر األطراف، مسألة تعبئة المواردالصادر عن  10/1الواردة في المرفق الثاني في المقرر خطة عملها 
وتضمنت التوصیة مشروع . ل ناغویاتوجیه بشأن تعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكو : 2/2واعتمدت التوصیة  ،خالل اجتماعها الثاني

 .من جانب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا خالل اجتماعه األولمقرر للنظر 

من التوصیة األطراف على إدراج اعتبار تعبئة الموارد لتنفیذ  2و 1وشجعت اللجنة الحكومیة الدولیة في الفقرتین  - 2
وفي االستراتیجیات وخطط العمل  ،ستراتیجیة تعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیةبروتوكول ناغویا في تنفیذ ا

لب إلى األمین التنفیذي إدراج عناصر بشأن تعبئة الموارد لتنفیذ البروتوكول في حلقات العمل . الوطنیة للتنوع البیولوجي كما ُط
وعالوة على ).3الفقرة (استراتیجیة تعبئة الموارد  تنفیذلتي یضطلع بها لدعم ااإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة وغیر ذلك من األنشطة 

االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بأن یأخذ في االعتبار تعبئة الموارد لتنفیذ  على  اللجنة الحكومیة الدولیة أشارتذلك 
نفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد بما في ذلك تحدید من جدول أعماله والمتعلق باستعراض ت 4.1بروتوكول ناغویا لدى نظر البند 

 ).4الفقرة (األهداف 

واعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع استراتیجیة لتعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة خالل  - 3
. منافع وبروتوكول ناغویالحصول وتقاسم الباوتضمنت االستراتیجیة عددًا من العناصر ذات الصلة  .2015-2008الفترة 

وأشار عدد من األطراف في التقدیمات التي ُأرسلت استجابة لإلخطار الذي أصدرته األمانة استعدادًا لالجتماع الثاني للجنة 
أنه نظرًا ألن االستراتیجیة تغطي بالفعل الهدف السادس لالتفاقیة الذي یعمل بروتوكول ناغویا على  لىالحكومیة الدولیة إ
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ه، ینبغي الجتماع األطراف في بروتوكول ناغویا استعراض العناصر ذات الصلة في االستراتیجیة وتوفیر توجیه لمؤتمر تنفیذ
األطراف بشأن كیفیة معالجة االحتیاجات النوعیة ذات الصلة بتعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا في مقرره بشأن تعبئة 

 1.الموارد

الحكومیة الدولیة حدث عدد من التطورات في سیاق االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي ومنذ االجتماع الثاني للجنة  - 4
وهي التطورات التي قد یرغب هذا االجتماع في أخذها في االعتبار لدى نظر المقرر المتعلق بتعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول 

بشأن تعبئة الموارد فضًال عن العناصر ذات الصلة  11/4ر ویحدد القسم الثاني من المذكرة العناصر الرئیسیة للمقر . ناغویا
فذت فیما بین الدورتین بما في ذلك استعراض تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد  خلصة من مختلف األنشطة التي نُ لدعم المست

زمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة، والفریق الرفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد الال
، وفریق الخبراء المعني بالتنوع البیولوجي ألغراض القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة، 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة 

عمل وحلقات ال ،2014نیسان /في أبریل في كویتو والحلقة الدراسیة الحواریة بشأن زیادة التمویل للتنوع البیولوجي التي ُعقدت
ویوجز القسم الثالث التوصیة المتعلقة بتعبئة الموارد التي قدمها الفریق العامل . اإلقلیمیة بشأن تعبئة الموارد التي نظمتها األمانة

وتیسیرًا . المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
المقرر المعني بتعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا الذي أوصت به اللجنة الحكومیة الدولیة في القسم  لإلطالع، یرد مشروع

األمین التنفیذي في ضوء التطورات األخیرة بشأن  إقترحهاویقدم القسم الرابع أیضًا عناصر إضافیة لمشروع مقرر . الرابع أدناه
 .تعبئة الموارد بمقتضى االتفاقیة

  التطورات ذات الصلة المعنیة بتعبئة الموارد في سیاق   -ثانیاً 
  االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

بشأن تعبئة الموارد لتحقیق األهداف الثالثة  11/4اعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الحادي عشر المقرر  - 5
كومیة الدولیة، إدراج اعتبارات تعبئة الموارد ضمن جملة أمور، استجابة لتوصیة اللجنة الح ،وقرر مؤتمر األطراف. لالتفاقیة

من  12الفقرة (لتنفیذ بروتوكول ناغویا في تنفیذ االستراتیجیة المتعلقة بتعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة 
تماعه الثاني عشر، التقدم وقرر أن یستعرض، في اج 2واعتمد مؤتمر األطراف أیضًا أهدافًا أولیة لتعبئة الموارد). 11/4المقرر 

حرز صوب تحقیق الهدف  من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي الذي یهدف إلى اعتماد هدفًا نهائیًا لتعبئة الموارد  20المُ
 اللذینإطار اإلبالغ األولي والتوجیه المنهجي بوعالوة على ذلك رحب مؤتمر األطراف ). 11/4من المقرر  22و  7الفقرتان (

ودعا األطراف والحكومات األخرى إلى استخدامه لإلبالغ عن الموارد التي تمت تعبئتها للتنوع  ،3مین التنفیذياأل هماوضع
 .البیولوجي على المستویات الوطنیة والعالمیة ورصد هذه الموارد واإلبالغ أیضًا عن خبراتها المتعلقة بتطبیق اإلطار

استعراض تنفیذ االستراتیجیة الخاصة بتعبئة الموارد : عمل التالیةوعالوة على ذلك، وافق مؤتمر األطراف على بنود ال - 6
، العمل بشأن المخاطر والمنافع المحتملة لآللیات المالیة المبتكرة على المستوى القطري بما في ذلك بشأن المبادئ )10الفقرة (

من أهداف  3بالتنفیذ الكامل للهدف الصلة  ، الطرق والمعالم البارزة ذات)21و  20الفقرتان (والضمانات المحتملة الستخدامها 

                                                             
  /http://www.cbd.int/icnp2/documentsالتي ُأعدت لالجتماع الثاني للجنة الحكومیة الدولیة والتي تتوافر على   UNEP/CBD/ICNP/2/4انظر الوثیقة  1
واإلبقاء على هذا المستوى على األقـل  2015ت الموارد المالیة الدولیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي للبلدان النامیة بحلول عام تضمنت األهداف األولیة مضاعفة تدفقا 2

فیما ال یقل عن  للمساهمة في تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة بما في ذلك من خالل ترتیب األولویات القطریة للتنوع البیولوجي في إطار خطط التنمیة 2020حتى عام 
  ).11/4من المقرر  7الفقرة (في المائة من البلدان المستفیدة  75

3 UNEP/CBD/COP/11/14/Add.1.  
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، مواصلة عمل الفریق الرفیع المستوى بشأن التقییم العالمي للموارد لتنفیذ الخطة االستراتیجیة )8الفقرة (أیتشى للتنوع البیولوجي 
  ).27رة الفق(، حلقات العمل اإلقلیمیة بشأن تعبئة الموارد )24الفقرة ( 2020- 2011لفترة لللتنوع البیولوجي 

عماًال للفقرة  - 7 استعرض الفریق العامل مفتوح العضویة المخصص لتنفیذ االتفاقیة خالل  11/4من المقرر  10وإ
استراتیجیة تعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة  2014حزیران /اجتماعه الخامس الذي ُعقد في مونتلایر في یونیو

طار اإلبالغ األولي، وتقریر حلقة العمل التقنیة كما نظر تقریر الرصد العالمي ب. لالتفاقیة شأن تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد، وإ
بشأن اآللیات المالیة المبتكرة، ووجهات النظر والدروس المستفادة بشأن اآللیات المالیة المبتكرة القطریة، والنتائج األولیة 

- 2011العالمي للموارد لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة للمرحلة الثانیة من الفریق الرفیع المستوى بشأن التقییم 
  4.وموجزًا للحلقة الدراسة الحواریة غیر الرسمیة الثانیة بشأن زیادة التمویل للتنوع البیولوجي 2020

  استعراض االستراتیجیة الخاصة بتعبئة الموارد  -ألف

راف في استعراض استراتیجیة تعبئة الموارد، أعد األمین التنفیذي مذكرة لمساعدة الفریق العامل وبعد ذلك مؤتمر األط - 8
وقد تم تلخیص النقاط  5.استراتیجیة تعبئة الموارد من  8و7و6و5و2الغایات تتضمن معلومات مفصلة عن استعراض تنفیذ

صلة بتعبئة الموارد  ثركأما تلك األ  UNEP/CBD/WGRI/5/4الرئیسیة في وثیقة المعلومات في القسم األول من الوثیقة
  .لبروتوكول ناغویا فترد فیما یلي

بشأن تعزیز القدرات الوطنیة لالستفادة من الموارد المالیة المحلیة وتعبئتها لتحقیق األهداف  2فیما یتعلق بالغایة  - 9
وضیح القیم االقتصادیة للتنوع الثالثة لالتفاقیة، ُأشیر إلى أن القدرات المؤسسیة لتعبئة واستخدام الموارد بفعالیة بما في ذلك ت

وثانیًا فإنه في حین أنه یجري إدراج . البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة المتصلة به ما زالت محدودة في كثیر من البلدان
 الخطط المالیة الوطنیة في االستعراضات الجاریة لالستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، ما زالت العملیة

كذلك ال . ضعیفة من حیث وضع خطوط األساس المالیة، والتكالیف المالیة لإلجراءات والبرامج المقررة، ووضع أهداف وطنیة
یبدو أن إدراج تعبئة الموارد وخدمات النظم اإلیكولوجیة في خطط التنمیة الوطنیة واالستراتیجیات القطاعیة قد تم تخطیطه 

ضفاء الطابع المؤسسي علیه، وقد  أبلغ ما یقرب من نصف األطراف في االتفاقیة عن بعض األمثلة على الحوافز الضرائبیة وإ
قدم أمثلة على إشراك القطاع الخاص إال ) في المائة 44(طرفًا  85كذلك فإن  6.المستخدمة في دعم األهداف الثالثة لالتفاقیة

ع به في مجال تعبئة الموارد وخدمات النظم اإلیكولوجیة أن األمر ما زال یتطلب مواصلة العمل لتعزیز دور اإلدارة الذي تضطل
داري مثل الحصول على القروض والتأمین والمشتریات الخضراء بشأن تعبئة الموارد  من خالل إطار تنظیمي وقانوني وإ

   7.وخدمات النظم اإلیكولوجیة

                                                             
 UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3 to(ووثائق معلومات مختلفة   UNEP/CBD/WGRI/5/4لمساعدة الفریق العامل في تحقیق اختصاصاته، أعد األمین التنفیذي الوثیقة  4
ویمكـن الحصــول علـى الوثـائق علـى العنـوان التــالي . إلـى مـدخالت مقدمـة مـن األطــراف وغیـرهم مـن أصـحاب المصـلحة المعنیــین ومصـادر أخـرى ذات صـلةاسـتنادًا ) 9
.http://www.cbd.int/wgri5/documents  
  ..UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3الوثیقة 5
تـوفیر اإلخضـرار للنظـام تدابیر الضرائبیة الضرائب المواتیة للتنوع البیولوجي، وزیادة الضرائب ألغـراض األنشـطة االقتصـادیة غیـر المواتیـة للتنـوع البیولـوجي، و تشمل ال  6

ــة المــو  دراج تعبئ ــة اإلعانــات الضــارة وإ زال ــة الضــرائبیة وإ الضــرائبیة، والتســویات الهیكلی صــالح العائــدات غیــر  ارد فــي المیزانیــات الوطنیــة، والمشــتریات العامــة الضــرائبي وإ
  http://www.cbd.int/financial/fiscalreform. :انظر المزید من التفاصیل على الموقع –الخضراء، والتحویالت الضرائبیة فیما بین اإلدارات الحكومیة وحزم التحفیز 

خضــرار المصــارف، وخــدمات التنــوع البیولــوجي المقدمــة مــن قطــاع األعمــال، واألســواق والسیاســات الممكنــة : تتضـمن مشــاركة القطــاع الخــاص 7 إدراج القطــاع المــالي وإ
وسیاسـة القـروض ت، واإلدارة المشـتركة، للمنشآت المستدامة، والخصخصة، والشراكة بین القطاعین العام والخاص، والمبادرات المتعلقـة بالصـناعة، والتسـهیالت واالتفاقیـا

ـــــور  ـــــــــمن جملــــــــــــة أمـــــــ ـــؤولیة االجتماعیـــــــــــــة المؤسســــــــــــیة ضـــ ــــــــــندات والمســـــــــ ـــــواق الســ ـــــــــى أســـــــ ــول إلـــ ـــــــأمین والوصــــــــــ ـــیل علـــــــــــــى  –وخطــــــــــــط التـــــ ــــــر التفاصـــــــــ انظــــــ
.http://www.cbd.int/financial/privatefunding  
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ئة الموارد وخدمات النظم اإلیكولوجیة في إلى أنه قد تم إحراز تقدم في إدراج تعبأشار التقریر  5وفیما یتعلق بالغایة  - 10
وفي إطار منظومة األمم المتحدة، قررت الجمعیة  8.المنظمات المانحة المتعددة األطراف والثنائیة، والمؤسسات المالیة الدولیة

 تخصیص إحدى المناسبات الخاصة للجنة ،2012كانون األول /دیسمبر 21الصادر في  67/212بمقتضى القرار  ،العامة
الثانیة خالل الدورة الثامنة والستین للجمعیة العامة كجزء من عقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي ولمواصلة الجهود لتحسین 

كانون /دیسمبر 20في  داعتم يالذ 68/214وأحاط القرار  ,، ولعقد جلسة إعالمیة مشتركة لكیانات األمم المتحدة االتساق
تنفیذ أهداف االتفاقیة بما في ذلك بشأن األمم المتحدة  لمنظماتمشتركة العالمیة اإلجلسة ال بإتماممع التقدیر  2013األول 

لترویج للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف لاإلجراءات المتخذة 
ویتبع  9.تشجیع التفاعالت المماثلة ضرورةوأشار إلى ، 2013ول تشرین األ/أكتوبر 30التقلیدیة المرتبطة بها التي ُعقدت في 

  .المنظمات غیر الحكومیة الدولیة نمط المساعدات اإلنمائیة الرسمیة للتنوع البیولوجي المقدم منالتمویل 

رت الوثیقة لدعم تعبئة الموارد، أشا بشأن تعزیز تنفیذ مبادرات وآلیات الحصول وتقاسم المنافع 7وفیما یتعلق بالغایة  - 11
وكان لدى أمریكا الالتینیة أكبر . مبادرات وآلیات الحصول وتقاسم المنافع قد اتسع نطاقها بالتدریج في مختلف األقالیم إلى أن 

وفي أفریقیا، كان اإلقلیم الفرعي لشمال أفریقیا  . عدد من االتفاقات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع بالمقارنة باألقالیم األخرى
یزید  االتفاقات  عدد منم أقل عدد من االتفاقات المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، بینما في آسیا حصل غربي آسیا على یض

وأشارت الوثیقة كذلك إلى أن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع عرضت نطاقات . لدى األقالیم الفرعیة اآلسیویة األخرىعما 
وتتضمن األمثلة . )https://www.cbd.int/financial/abs(الرات وأكثر من ملیون دوالر مالیة تتراوح بین بضعة آالف من الدو 

وفیما یتعلق بالهدف . ومبادرة الحصول وتقاسم المنافع ،والتجارة األحیائیة لألونكتاد ،االتحاد الخاص بالتجارة األحیائیة األخالقیة
فذت بالدرجة األولى 7.1 لیات استثارة الوعي وبناء القدرات لتنفیذ مبادرات وآلیات الحصول وتقاسم المنافع قد نُ ، ُأبلغ بأن عم

األمانة والمشروعات الممولة من مرفق البیئة  التى إضطلعت بهاوالمطبوعات وأنشطة التوعیة خالل حلقات العمل اإلقلیمیة، 
اإلنفاذ المبكر وتوفیر ظروف ممكنة لتنفیذ بروتوكول ناغویا الدعم لألنشطة الرامیة إلى تیسیر وقد قدمت المشروعات . العالمیة

تاحة الفرص المؤدیة إلى وضع وتنفیذ اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع بین موردي الموارد الجینیة ومستخدمیها كما أسهمت . وإ
  ).7.2الهدف االستراتیجي (لحصول وتقاسم المنافع المشروعات في تبادل الخبرات والممارسات الجیدة في مجال ا

، بما في ذلك الترویج للتصدیق العالمي على 7وقد ُأشیر إلى أن األمر یتطلب اتخاذ إجراءات إضافیة لتنفیذ الغایة  - 12
ناعات التي بروتوكول ناغویا وقبوله واالنضمام إلیه، وتوفیر الدعم الضرائبي لالستراتیجیات والسیاسات الوطنیة الخاصة بالص

دراج الحصول على الموارد الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عنها في االستراتیجیات  تستخدم الموارد الجینیة كمدخالت، وإ
والسیاسات الصناعیة الوطنیة، تدابیر الضرائب اإلیجابیة وغیرها من التدابیر التي تُطبق بالنسبة لتلك العائدات الناشئة عن 

الجینیة وتقاسم المنافع الناشئة عنها والتي تعود إلى مشروعات وأنشطة الحفظ واالستخدام المستدام،  الحصول على الموارد
خبرات بشأن اتفاقات الحصول طورت ویجري الترویج للشراكات المتعلقة ببناء القدرات والتعاون التقني فیما بین البلدان التي 

  .وتقاسم المنافع وتلك التي تفتقر لهذه الخبرات

  

                                                             
الـنظم اإلیكولوجیــة  المثـال فـإن مصـارف التنمیـة اإلقلیمیـة تمثـل أكبـر مقـدم للمـوارد المالیـة والمسـاعدات التقنیـة المتعـددة األطـراف للتنـوع البیولـوجي وخـدماتعلـى سـبیل  8

  onorentitieshttp://www.cbd.int/financial/d.بأقالیمها المعنیة، أنظر 
األمـم المتحـدة بواسطة برنامج األمم المتحدة للبیئة، والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریـة، ومنظمـة األمـم المتحـدة للتربیـة والعلـم والثقافـة، وبرنـامج ُعقدت الجلسة اإلعالمیة  9

  .ارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة، وأمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجياإلنمائي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، وأمانة المعاهدة الدولیة للمو 
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  تقریر الرصد العالمي بشأن تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد    - اءب

قسمًا عن الحالة  10تضمن تقریر الرصد العالمي الذي أعده األمین التنفیذي مؤخرًا بشأن تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد  - 13
أي عدد المبادرات واآللیات الخاصة ) 10/3المقرر (من استراتیجیة تعبئة الموارد  7لرصد الغایة  15واالتجاهات بشأن المؤشر 

بالحصول وتقاسم المنافع التي تتسق مع االتفاقیة، ومع بروتوكول ناغویا عندما یدخل حیز النفاذ، بما في ذلك استثارة الوعي، 
ة خالل العامین ویشیر التقریر إلى أن عدد المبادرات الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع قد زاد زیادة طفیف. تعبئة الموارد لتعزیز

فعلى سبیل المثال، ووفقًا للتقریر الوطني . فلدى نحو ثلث األطراف بجمیع األقالیم اتفاقات للحصول وتقاسم المنافع. الماضیین
تصریحًا في استرالیا وفقًا ألحكام  175عدد  2013كانون األول /ودیسمبر 2009كانون الثاني /صدر فیما بین ینایرالخامس، 

وفي جنوب أفریقیا جرى . 2000لعام  التنوع البیولوجىالقواعد الخاصة بحمایة البیئة وحفظ  إطار المنافع في الحصول وتقاسم
 69كما ووفق على  تصریحًا للتوقعات البیولوجیة 15إخطارًا لمرحلة االستكشاف في التوقعات الحیویة، ووفق على  79تسجیل 

  .فعاتفاقًا لتقاسم المنا 19اتفاقًا لنقل المواد و 

وكان لدى . التنوع البیولوجىویبدو أن اتفاقات الحصول وتقاسم المنافع قد تركزت في البلدان التي لدیها وفرة كبیرة من    - 14
أمریكا الالتینیة عدد من االتفاقات بشأن الحصول وتقاسم المنافع یفوق ما لدى األقالیم األخرى وتقدم معظم االتفاقات مدفوعات 

   .من الدوالرات وما یقرب من ملیون دوالر األالفعشرات مالیة تتراوح بین 

العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع  التقییمب المعنىالمرحلة الثانیة للفریق الرفیع المستوى   - جیم
  2020- 2011البیولوجي للفترة 

لفریق الرفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد ، واصلت المرحلة الثانیة ل11/4من المقرر  24إعماًال للفقرة   - 15
إجراء تقییم لمنافع تحقیق أهداف أیتشى للتنوع  2020- 2011الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

قق أقصى مردودیة للتكالیف البیولوجي، وتقییم االستثمارات والموارد الالزمة لتحقیق األهداف وتحدید الفرص والوسائل التي تح
وكان عمل الفریق یهدف إلى دعم وتوفیر االستنارة للمناقشات والمقررات ذات الصلة لمؤتمر األطراف فیما  11.لتحقیق األهداف

  .یتعلق بتعبئة الموارد والتمویل المبتكر واإلسهام في تحسین الفهم بالموارد واالستثمارات العالمیة المطلوبة

إلى أن المنافع النقدیة وغیر النقدیة التي توفر من خالل المرحلة الثانیة للفریق، ضمن جملة أمور،  تقریر ویخلص  - 16
وأقر أیضًا الحاجة إلى وضع أطر سیاسیة ومؤسسیة  12.تنفیذ أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي قد تفوق بدرجة كبیرة التكالیف

یشیر الفریق وعالوة على ذلك . ول لضمان هذه المنافع وحاالت التآزرمالئمة ومتساوقة تتضمن إرادة سیاسیة قویة في جمیع الد
إلى أن نظم تمویل تعبئة الموارد التي تتسم بالفعالیة والكفاءة سوف تتطلب مؤسسات متساوقة وحسنة التصمیم، وأطر سیاساتیة 

قامة قاعدة كما ستتطلب استثارة الوعي بقیم تع. فعالیة وحوكمة جیدة تشمل جمیع القطاعات المعنیة بئة الموارد وبناء القدرات وإ
تبریر المقررات السیاساتیة الضروریة التي تدعم تعبئة الموارد ومن ثم ویمكن من خالل زیادة الفهم والقبول العام، . المعارف

                                                             
ـدم فــي االجتمـاع الثــاني عشـر لمــؤتمر   UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4تـوافر التقریـر فــي شـكل مســودة لالجتمـاع الخـامس للفریــق العامـل للتعلیــق علیـه فـي الوثیقــة 10 وقُ

  .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.1األطراف في الوثیقة 
 2013كــانون األول /دیســمبر 4-2، )ترونــدهایم، النــرویج( 2013أیــار /مــایو 31-30اجتمــع الفریــق الرفیــع المســتوى بصــورة مادیــة ثــالث مــرات فــي  11
العـالمي لرصـد الحفـظ التـابع ودعمًا لعمل الفریق، تعاقدت األمانة مع المركـز ). برازیلیا، البرازیل( 2014نیسان /أبریل 15و 14وفي یومي ) شیناي، الهند(

أیتشـى للتنــوع لبرنـامج األمـم المتحـدة للبیئـة والشــركة الدولیـة للخـدمات المالیـة واالسـتثمار إلجــراء مشـروع بحـث شـامل یحلـل الصــالت المشـتركة بـین أهـداف 
 .ألهداف المختلفة على مستویات مختلفة متباینةالبیولوجي وجداول األعمال السیاساتیة األوسع نطاقًا فضًال عن التكالیف والمنافع الخاصة بتحقیق ا

للمرحلــة الثانیـة للفریـق الرفیـع المسـتوى المعنــي ) UNEP/CBD/COP/12/INF/12(والتقریـر الكامـل ) UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2(یـرد المـوجز التنفیـذي  12
  .http://www.cbd.int/doc/?meeting=cop-12على الموقع  2020-0112بالتقییم العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
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ویشیر . اصالقطاع الخ واستثماراتتعزیز الكفاءة االقتصادیة، والوصول إلى األسواق، وتنویع الدخل، واإلصالح الضرائبي، 
تطلب زیادة كفاءة استخدام المیزانیات العامة باإلضافة إلى یالتقریر أیضًا إلى أن تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي سوف 

ویتعین على الحكومات أن تهیئ ظروفًا ممكنة بما في ذلك السیاسات المالئمة . وضع الصكوك والحوافز المالیة المبتكرة
  13.سوف تتیح زیادة مشاركة القطاع الخاصوالصكوك المالیة التي 

ویشیر الفریق أیضًا إلى ضرورة االعتراف بالمصروفات واإلجراءات الالزمة لتحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي  - 17
 2015كجزء من االستثمارات األوسع نطاقًا لتحقیق التنمیة المستدامة في سیاق جدول أعمال األمم المتحدة للتنمیة بعد عام 

وینبغي ألهداف التنمیة المستدامة أن توفر الظروف الممكنة الالزمة لحفظ التنوع البیولوجي . هداف التنمیة المستدامةوأ
واستخدامه المستدام بما في ذلك المؤسسات المحسنة، ووضع السیاسات، وزیادة القدرات البشریة لوضع القرارات حسنة االستنارة 

في خفض االحتیاجات من  2015إدراج التنوع البیولوجي بصورة كافیة في إطار ما بعد وسوف یساعد . فیما یتعلق بالطبیعة
وأخیرًا یشیر الفریق إلى أن ثمة حاجة إلى إحداث زیادة كبیرة في التمویل المخصص للتنوع البیولوجي . تمویل التنوع البیولوجي

عادة تنظیم المصروفات القائمة المتعلقة بأهداف التنوع البیولوجي لسد ثغرات التمویل وتحسین اإلدراج القطاعي، وسوف  وإ
یتطلب معظم التمویل الالزم لمعالجة دوافع فقدان التنوع البیولوجي تعمیم اإلجراءات الخاصة بالتنوع البیولوجي في المیزانیات 

  .القائمة

  التنوع البیولوجي ألغراض استئصال الفقر وتحقیق التنمیة  - دال

ون دالذي اجتمع في بهرا ي بالتنوع البیولوجي ألغراض استئصال الفقر وتحقیق التنمیةناقش فریق الخبراء المعن - 18
تعمیم التنوع البیولوجي في النظم المحاسبیة الوطنیة، وتوافر األموال، بوشیناي، الهند، ضمن جملة أمور، القضایا ذات الصلة 

ویوصي الفریق العامل . ال الفقر والتنمیة المستدامةومنافع االستثمار في تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي، واستئص
باعتماد توجیه شیناي إلدراج التنوع البیولوجي  5/8المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة، في توصیته 

د اهتمام الذي ینصح األطراف، ضمن جملة أمور، بتشجیع تنسیق األنشطة وتوفیر حاالت تآزر من خالل إسنا واستئصال الفقر
إستتخدام  واالجتماعیة، والحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  البشریةخاص للمساواة 

هج غیر المعتمدة على األسواق، واإلدارة المستدامة لخدمات النظم اإلیكولوجیة واآللیات التحفیزیة  هذه الموارد، بما في ذلك النُ
والتوسع في أفضل الممارسات، وتمكین المجتمعات األصلیة والمحلیة ًا لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي المالئمة وفق

  ).3) (ج(ألف، الفقرة  3، المرفق، القسم 8التوصیة (

  ویتو الدراسیة الحواریة بشأن زیادة التمویل للتنوع البیولوجيكحلقة   - هاء

خالل الفترة  في كویتو انیة المعنیة بزیادة التمویل للتنوع البیولوجي التي ُعقدتاستكشفت الحلقة الدراسیة الحواریة الث - 19
وقد أبرز . 2020وسائل زیادة تعبئة الموارد المالیة لدعم تحقیق أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي في  2014نیسان /أبریل 12- 9

وقد ُأشیر إلى أن بوسع . المشاركون، ضمن جملة أمور، أهمیة الحصول وتقاسم المنافع باعتبارها آلیة هامة للتنوع البیولوجي
والخاصة بالمعالم البارزة،  المسبقةالخاصة بالعینات المجمعة والمدفوعات  بما في ذلك الرسوم(األطراف أن توجه المنافع النقدیة 

بما في ذلك البرامج (والمنافع غیر النقدیة ) والعائدات والتمویل ألغراض البحوث والرسوم الخاصة باالستخدام والتداول التجاري

                                                             
دراج  قد یشمل ذلك إصالح الضرائب البیئیة والمـدفوعات مقابـل خـدمات الـنظم اإلیكولوجیـة، وتعویضـات التنـوع لبیولـوجي، وأسـواق المنتجـات الخضـراء 13 وإ

 .البیولوجي في تمویل تغیر المناخ وتمویل التنمیة الدولیة التنوع
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خدام الموارد الجینیة في حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه الناشئة عن است) التعاونیة للبحوث والتنمیة، ونقل التكنولوجیا والتدریب
  .المستدام

  حلقات العمل اإلقلیمیة بشأن تعبئة الموارد  - واو

، نظمت األمانة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل مبادرته المتعلقة 11/4من المقرر  27استجابة للفقرة  - 20
لمتحدة للبیئة من خالل المركز العالمي لرصد الحفظ، سلسلة من حلقات العمل بتمویل التنوع البیولوجي، وبرنامج األمم ا

وكانت حلقات العمل تهدف إلى تعزیز قدرة المشاركین على إعداد الخطط  14.اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة بشأن تعبئة الموارد
راتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع في سیاق مراجعة أو تحدیث االستالوطنیة لتعبئة الموارد ألغراض التنوع البیولوجي 

البیولوجي ولتطبیق األدوات ذات الصلة بتحدید وتقدیم الموارد التي تم تعبئتها للتنوع البیولوجي واإلبالغ عنها من أجل وضع 
  .خطوط أساس مالیة متینة

البیولوجي لدى وقد ُعرضت على المشاركین، ضمن جملة أمور، مكونات أساسیة لمنهجیة مبادرة تمویل التنوع  - 21
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحدید وتقییم االحتیاجات واألولویات الخاصة بتمویل التنوع البیولوجي والخطوات المتعلقة بتحدید 
تكالیف االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي المنقحة وتحدید الثغرات في التمویل لتنفیذها، والخطوات الرئیسیة 

دراج تخطیط تعبئة الموارد في عملیة مراجعة االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة ل وضع استراتیجیة تقنیة لتعبئة الموارد وإ
وقد . للحفظ ومصادرها وغیر ذلك من آلیات التمویل المحتملة للتنوع البیولوجي للتنوع البیولوجي والتدفقات العالمیة الحالیة

  .روتوكول ناغویا في االعتبار خالل حلقات العملُأخذت عملیة تعبئة الموارد لب

  توصیات الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص   -ثالثاً 
  الستعراض تنفیذ االتفاقیة فیما یتعلق بتعبئة الموارد

بشأن استعراض تنفیذ  5/10طلب الفریق العامل المفتوح العضویة المعني باستعراض تنفیذ االتفاقیة، في توصیته  - 22
یجیة تعبئة الموارد، من األمین التنفیذي أن یضع، للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر مقترحات استرات

: وكانت المقترحات تتضمن ما یلي 15.من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي 20بشأن اإلجراءات الملموسة والفعالة لتنفیذ الهدف 
بتحقیق أهداف تعبئة الموارد، آلیات التنفیذ والدعم للدعم التقني وبناء القدرات لمساعدة اإلجراءات والمؤشرات المحتملة المرتبطة 

األطراف على معالجة احتیاجاتهم لتعبئة الموارد، بما في ذلك الممارسات الجیدة والدروس المستفادة في تطبیق األدوات 
وفرها المنظمات المختلفة لألطراف لتقدیم المبادئ التوجیهیة والصكوك المالیة، كتالوج لصكوك بناء القدرات والدعم التقني التي ت

مخاطر والمنافع المحتملة لآللیات والضمانات المالیة المبتكرة القطریة، األنشطة والنُهج الرامیة إلى تشجیع  الطوعیة بشأن ال
ألمین التنفیذي مقترحات لتعبئة موارد واستجابة لذلك وضع ا. ودعم اإلجراءات الجماعیة لتعبئة الموارد لتحقیق أهداف االتفاقیة

البیولوجي وأهداف أیتشى للتنوع  2020- 2011مالیة كافیة ویمكن التنبؤ بها لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
  .UNEP/CBD/COP/12/13والتي ترد في المرفق بالوثیقة  2020بها بحلول عام  ةالمتصل

                                                             
ظمـت حلقــات العمـل فــي أفریقیـا  14 فــي  2014أیــار /مـایو 8-6(وفــي آســیا والمحـیط الهــادي ) فـي عنتیبــي، أوغنـدا 2014شــباط /فبرایــر 2013-2011(نُ

ـــافـــي فـــیلم 2014أیـــار /مـــایو 28-26(ووســـط وشـــرق أوروبـــا وآســـیا الوســـطى ) بـــانكوك، تایلنـــد  17-15(وفـــي أمریكـــا الالتینیـــة والبحـــر الكـــاریبي ) ، ألمانی
  ).، في برازیلیا، البرازیل2014نیسان /أبریل

  .ophttp://www.cbd.int/doc/?meeting=c-12 المتوافرة على UNEP/CBD/COP/12/4ترد في المرفق في الوثیقة  5/10التوصیة  15
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لب إلى األمین التنفیذي - 23 كذلك أن ینقح، بالتشاور مع األطراف، إطار اإلبالغ األولي بغرض تیسیر اإلبالغ  وُط
المالي لمواءمته لیتوافق مع أهداف تعبئة الموارد وأن یقدم أیضًا تقریر الرصد العالمي بشأن تنفیذ استراتیجیة تعبئة الموارد، 

طار اإلبالغ المالي المنقح في االجتماع الثاني عشر توافر إوقد . للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
ویمكن لألطراف إستخدام إطار اإلبالغ  أیضا فى اإلبالغ عن .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3لمؤتمر األطراف في الوثیقة 

  .الموارد المعبأة لتنفیذ بروتوكول ناغویا 

بئة الموارد للنظر من جانب مؤتمر األطراف وعالوة على ذلك أوصى الفریق العامل بعناصر لمشروع مقرر بشأن تع - 24
من مشروع المقرر خیارین لنص محتمل بشأن األهداف النهائیة لتعبئة الموارد على  1وتوفر الفقرة . في اجتماعه الثاني عشر

وتحث ). 1رعیة ، الفقرة الف6، الفقرة 5/10التوصیة (الرغم من أنه لم یتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الصیاغة النهائیة 
من مشروع المقرر األطراف والحكومات األخرى، بدعم من المنظمات الدولیة واإلقلیمیة ذات الصلة، على وضع  2الفقرة 

وعالوة على ذلك . استراتیجیاتها أو خططها المالیة الوطنیة بشأن تعبئة الموارد بما یتسق مع االحتیاجات واألولویات المحددة
طراف ومنظمات قطاع األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرین إلى النظر في استخدام المبادئ التوجیهیة یدعو مشروع المقرر األ

الطوعیة، حسب مقتضى الحال ووفقًا للتشریعات الوطنیة، لتوسیع نطاق آلیات تمویل التنوع البیولوجي التي تأخذ في االعتبار 
كما رحب بالتقریر الثاني للفریق الرفیع المستوى  16.لمبتكرة القطریةالمخاطر والمنافع والضمانات المحتملة لآللیات المالیة ا

ویشجع األطراف   202017- 2011المعني بالتقییم العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 
اف أیضًا بأن یعتمد إطار اإلبالغ وُأشیر على مؤتمر األطر . على أن تنظر في نتائجه وتنفیذ توصیاته حسب مقتضى الحال

الذي أعده األمین التنفیذي، وطلب إلى األمین التنفیذي أن یدرج إطار  )UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3(المالي المنقح 
  .لمبادئ التوجیهیة الخاصة بالتقریر الوطني السادسفى ااإلبالغ 

التمویل الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة القادرة إلى  سساتومؤ وفیما یتعلق بالدعم التقني وبناء القدرات، ُدعیت األطراف  - 25
من أهداف أیتشى للتنوع البیولوجي الذي یستند إلى االحتیاجات  3توفیر الدعم المالي وبناء القدرات بشأن تعبئة الموارد والهدف 

لب إلى األمین التنفیذي أیضًا أن یواصل عملیات التحفیز وتو . التي أعربت عنها األطراف فیر التوجیه التقني وبناء القدرات وُط
ووضع استراتیجیات وطنیة لتعبئة الموارد والتدابیر التحفیزیة  بشأن اإلبالغ المالي، وتحدید االحتیاجات والثغرات بشأن التمویل

یرات المحلیة بما في ذلك من خالل تنظیم حلقات العمل وحلقات العمل الخاصة بالخبراء التقنیین بشأن تحدید االستثمارات والتأث
  .والوصول إلیها وتصنیفها وتجمیعهاوالدولیة بشأن التنوع البیولوجي 

  مشروع عناصر لمقرر بشأن تعبئة الموارد الالزمة لتنفیذ بروتوكول ناغویا   رابعاً 
  مشروع مقرر أوصت به اللجنة الحكومیة الدولیة   -ألف

تمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في أوصت اللجنة الحكومیة الدولیة في اجتماعها الثاني بأن یع - 26
  :بروتوكول ناغویا، في اجتماعه األول مقررًا على نسق الخطوط التالیة

  البروتوكول،العامل كاجتماع لألطراف في إن مؤتمر األطراف 

                                                             
ـــــة المتعلقـــــــــة  16 ـــةتســــــــتند المبــــــــادئ التوجیهیـــــــــة إلــــــــى الوثیقـــــــــة المعدلـــ ـــــــرة القطریــــــ ـــــة المبتكـ ــــة لآللیـــــــــات والضــــــــمانات المالیــــ  بالمخــــــــاطر والمنـــــــــافع المحتملــــ
)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/7(.  

 ..UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2 الوثیقة 17
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والتي تطلب من األطراف أن تأخذ في االعتبار البروتوكول  من 1، الفقرة 25المادة  یستذكرإذ 
  من االتفاقیة لذى نظر الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ البروتوكول، 20المادة أحكام 

ذ یؤكد    من االتفاقیة، 20اهتمام األطراف بالوفاء بااللتزامات المحددة في أحكام المادة وإ

ذ  استراتیجیة تعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة تشتمل على تعبئة  بأن یقر وإ
  د الالزمة لتنفیذ بروتوكول ناغویا،الموار 

ذ یؤكد    آللیة المالیة المنشأة بموجب أحكام المادة لتعتبر مكملة  أن أي آلیة مالیة جدیدة ومبتكرةوإ
  ،ولیست بدیًال عنها  ،من البروتوكول 25من االتفاقیة والمادة  21

درج اعتبار تعبئة الموارد للبروتو یطلب   - 1 كول في أنشطته الرامیة إلى دعم إلى األمین التنفیذي أن یُ
  استراتیجیة تعبئة الموارد،

األطراف على أن تُدرج اعتبار تعبئة الموارد، بما في ذلك االحتیاجات من التمویل، والثغرات یشجع   - 2
ضطلع بها لتنفیذ البروتوكول وال سیما من خالل إدراج هذه تواألولویات كجزء من عملیات التخطیط التي 

  ي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي الخاصة بها،االعتبارات ف

بما في ذلك تلك [وفقًا للظروف الوطنیة،  األطراف على أن توجه الموارد المحلیة،یشجع أیضًا   - 3
 من خالل اآللیات المالیة األخرى وكذلك] التي تتوافر من خالل التنفیذ الناجح التفاقات الحصول وتقاسم المنافع

  الجدیدة والمبتكرة صوب تنفیذ البروتوكول،

األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة والقطاع الخاص والمؤسسات المالیة  یشجع كذلك  - 4
، الموارد المالیة بما في ذلك من خالل اآللیات المالیة الجدیدة والمبتكرة، لتنفیذ لقدراتها بحسبعلى أن توفر 

دراج الدع   م لتنفیذ البروتوكول باعتباره مجاًال یحظى باألولویة للتمویل،البروتوكول وإ

األطراف على أن تتخذ تدابیر مالئمة، في الهیئات الرئاسیة للمؤسسات المالیة المتعددة یشجع   - 5
األطراف المعنیة ومنظمات التنمیة لضمان إسناد األولویة واالهتمام الواجبین للتخصیص الفعال للموارد التي یمكن 

  تنبؤ بها لتنفیذ البروتوكول،ال

األطراف على أن تُعمم تنفیذ البروتوكول في خططها وأولویاتها للتعاون اإلنمائي وفي یشجع أیضًا   - 6
  االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي،

 الوعي وخاصة لدى صانعي السیاسات والقرارات تعمیقاألطراف والمنظمات المعنیة على یشجع   - 7
رفیعي المستوى وقطاع األعمال، ووكاالت التمویل ذات الصلة بأهمیة الموارد الجینیة والمعارف التقلیدیة المرتبطة 

من البروتوكول وذلك بغرض دعم تعبئة  21بهذه الموارد وقضایا الحصول وتقاسم المنافع ذات الصلة وفقًا للمادة 
  الموارد للبروتوكول،

لمعنیة إلى أن تقدم معلومات لألمین التنفیذي بشأن خبراتها ذات األطراف والمنظمات ا یدعو  - 8
  الصلة بتعبئة الموارد لدعم تنفیذ البروتوكول فضًال عن حالة األموال التي تمت تعبئتها،
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إلى األمین التنفیذي إعداد تجمیع للمعلومات المتلقاة بشأن الخبرات ذات الصلة بتعبئة یطلب   - 9
توكول وتوفیر عرضًا عامًا للحالة واالتجاهات في التمویل للنظر من جانب االجتماع القادم الموارد لدعم تنفیذ البرو 

  و لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في البروتوكول،

عد وثیقة بشأن المصادر المحتملة ذات الصلة بالتمویل یطلب أیضًا   - 10 إلى األمین التنفیذي أن یُ
  "تعبئة الموارد المالیة الدولیة اإلضافیة لتنفیذ البروتوكول الدولي لدعم جهود األطراف في

  عناصر إضافیة لمشروع مقرر  - باء

قد یرغب مؤتمر األطراف العامل كاجتماع عالوة على التوصیة الواردة أعاله المقدمة من اللجنة الحكومیة الدولیة،  - 27
لواردة في هذه المذكرة بشأن تعبئة الموارد في سیاق لألطراف في بروتوكول ناغویا، بعد أن یأخذ في االعتبار التطورات ا

 :االتفاقیة، أن یعتمد عناصر إضافیة للمقرر على نسق الخطوط التالیة

بالمقرر الصادر عن مؤتمر األطراف بإدراج اعتبار تعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا في تنفیذ  یرحب  )أ(
  قیق األهداف الثالثة لالتفاقیة وفي تحقیق األهداف المتعلقة بتعبئة الموارد،االستراتیجیة الخاصة بتعبئة الموارد لدعم تح

حاط علما   )ب( باستعراض تنفیذ االستراتیجیة الخاصة بتعبئة الموارد لدعم تحقیق األهداف الثالثة لالتفاقیة الذي یُ
  18اعه الخامس،نظره الفریق العامل المفتوح العضویة المخصص الستعراض تنفیذ االتفاقیة خالل اجتم

حاط علمًا   )ج(  11/4من المقرر  7باألهداف األولیة لتعبئة الموارد التي اعتمدها مؤتمر األطراف في الفقرة یُ
اعتبار االحتیاجات من الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا في مقرره بشأن األهداف النهائیة  یدرجمؤتمر األطراف بأن ویوصي 

  لتعبئة الموارد،

حاط علم  )د( باإلجراءات الخاصة بتعبئة موارد مالیة كافیة ویمكن التنبؤ بها لتنفیذ الخطة االستراتیجیة ًا أیضًا یُ
، التي اقترحها األمین 2020وأهداف أیتشى للتنوع البیولوجي المرتبطة بها بحلول عام  2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة 

األطراف في بروتوكول ناغویا إلى أن تستخدم، ویدعو  ,19الثاني عشرالتنفیذي للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه 
  حسب مقتضى الحال، مجموعة اإلجراءات المقترحة في شكل إطار مرن لتعبئة الموارد لتنفیذ بروتوكول ناغویا،

ویدعو ) UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3(بإطار اإلبالغ المالي المنقح، الذي أعده األمین التنفیذي یرحب   )ه(
األطراف في بروتوكول ناغویا إلى أن تستخدمه لتحدید الموارد المعبأة لتنفیذ بروتوكول ناغویا واإلبالغ عنها ولتقییم احتیاجاتهم 

ولضمان تجسید الموارد المعبأة لتنفیذ من التمویل والثغرات في التمویل ووضع خطوط أساس للتمویل ألغراض بروتوكول ناغویا،
  ر اإلبالغ المالىبروتوكول ناغویا فى إطا

حاط علمًا   )و( رفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة البالتقریر الثاني للفریق یُ
األطراف في البروتوكول إلى أن تنظر في تنفیذ توصیاته حسب  ویدعو، 202020- 2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي للفترة 

  مقتضى الحال،

                                                             
18 UNEP/CB/WGDRI/5/INF/3.  
  .UNEP/CBD/COP/12/13ترد في مرفق الوثیقة  19
20 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2. 
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بدعم بناء القدرات لتعبئة الموارد المقدم من األمین التنفیذي بالتعاون مع المنظمات الدولیة ذات یرحب   )ز(
  الصلة،

األمین التنفیذي أن یضع، بالتعاون مع المنظمات المعنیة أدوات إرشادیة ومواد تدریبیة لمساعدة  یطلب إلى   )ح(
  .فیذ بروتوكول ناغویااألطراف في تعبئة الموارد المالیة والتقنیة والبشریة لتن

  
______ 

  

  


