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تنفيذ الخطة الالزمة لموارد لالتقييم العالمي لبتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني 
 1111-1122االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 تنفيذي موجز
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
رفيع  فريقبإنشاء  4/2في توصيته ض تنفيذ االتفاقية ستعراالالمخصص المفتوح العضوية العامل لفريق ا رحب -0

إلى  ا الفريقدعو 2121-2100معني بالتقييم العالمي للموارد الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المستوى 
الموجز التنفيذي للتقييم طيه األمين التنفيذي يعمم وتبعا لذلك، تقديم تقرير إلى االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف. 

في الهند والمملكة المتحدة  احكومت واشتركتلرفيع المستوى. لفريق اا والذي اضطلع بهالمطلوب العالمي األول للموارد 
 األهداف.المتعلقة بالمناقشات  دعممن أجل ، الذي أعد هذا التقييم العالميرعاية 

األمين التنفيذي بشأن استعراض تنفيذ استراتيجية حشد أعدها التي مذكرة التقييم الفريق في لالرسائل الرئيسية  وترد -2
 إعالمية وثيقةبوصفه لتقرير الكامل ويرد ا. (UNEP/CBD/COP/11/14/Rev.1)الموارد، بما في ذلك وضع أهداف 

(UNEP/CBD/COP/11/INF/20). 
 الفريق الرفيع المستوى. أعدها بهاالتي  والصيغةشكل البعمم هذه الوثيقة ُتو -3
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 المرفق
تنفيذ الخطة الالزمة للموارد لالتقييم العالمي بتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني ل تنفيذي موجز

 1111-1122االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 الرفيع المستوى أعضاء الفريق

 لليونيب لنوايا الحسنةاسفير و الرئيس التنفيذي االستشاري ديف )الرئيس(خالسيد بافان سو

 المتحدة المملكةلندن، ب يةمبريالاإلكلية ال ،الحفظ علوم ةأستاذ سجورجينا ما األستاذة

 كوستاريكا، الحفظ الدوليةمنظمة ، الحفظ والحكوماتمركز  رئيس نائب ول رودريجزكارلوس ماني رالسي

، سمماك لمصايد األ البحوث االقتصادية وحدة ،مصايد األسماك مركزبأستاذ و مدير الدكتور يوسف راشد صوماليا
 البريطانية، كندا كولومبياجامعة 

 كينيا ،األفريقية ةتكنولوجيال اتلسياسا دراسات شبكةلالمدير التنفيذي  الدكتور كيفن أوراما

 ينالعلمي االستشاريين رئيسو ايشرق أنغلجامعة ، تيندال مركزل مدير االستراتيجيال روبرت واتسن رالسي األستاذ
 ، المملكة المتحدةيةالريفواألغذية والشؤون  البيئة بوزارة السابق

 ماليزيا، اءلرئيس الوزر المستشار العلمي الدكتور عبد الحميد ذكري

 ، الصينحماية البيئة وزارة، الخارجي التعاون االقتصادي مكتب ليوكاي زهو األستاذ

 نومراقبال
 البيئة العالمية أمانة مرفق، الطبيعية المواردرئيس قسم  ب. دا فونسيكا الدكتور جوستافو أ.

 ، البنك الدوليالبيئة إدارة   السيدة فاليري هيكي

 فرنسا ،الوكالة الفرنسية للتنمية، الموارد الطبيعية - التنوع البيولوجي مشروع مدير  الدكتور جيل كليتز

  ألمانيما  ،دوق العمالمي للطبيعمة  ، الصمن الدوليمة  سياسة التنوع البيولموجي  مدير السيد جونتر ميتالشر
 المنظمات غير الحكوميةو شبكة مرفق البيئة العالميةل اإلقليمية نقطة االتصالو

 السويدستوكهولم، ب المرونةمركز التنمية، و المرونةبرنامج  ةمدير زالسيدة ماريا شولت

برنمامج  التنوع البيولوجي، النظم اإليكولوجية و - الرئيسي التقنيرئيس/المستشار ال رانخالسيد نيك سي
 األمم المتحدة اإلنمائي

 البيئة العالمية أمانة مرفق، التنوع البيولوجي يأخصائي ريكب   السيد مارك زيمسكي

 

 الهند وحكومة المتحدة حكومة المملكة
 ةواألغذيالبيئة  وزارة) نيلسون سارة والسيدة زفو جيمس السيدو ايبل جيريمي السيد  المملكة المتحدة

 (يةالريفالشؤون و

 (البيئة والغابات )وزارة فاروقي م. ف. السيد الهند

 



UNEP/CBD/COP/11/14/Add.2 
Page 3 
 

  تقريرفي ال ونالمساهم
العالمي  المركزجيري هاريسون )ويتألف من سارة سميث وميليسا جاك تجميع من فريق بدعم هذا التقرير  حظى إعداد
وماركوس  ديفيد كوبر و رافي شارماإلى باإلضافة (، ICF GHKكونواي ) ومافورنين( ومات رايمنت اليونيب لرصد الحفظ

 موني )أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي( للمساعدة في عمل الفريق الرفيع المستوى. -كيران نونانوليمان 
لتنوع أيشي لمختلفة من أهداف المجموعات الالموارد الالزمة لتحقيق  التي بحثتنتائج الدراسات هذا التقرير يجمع و

 :الرؤساء والمساهمون في المجموعات هموي. البيولوج
 المساهمالرئيس/ المجموعة

  (ICF GHK) كونواي مافورنين (0 )الهدف رفع الوعي

 (ICF GHK) رايمنت مات (4و 3و 2 االقتصاد الكلي )األهداف

رنامج األمم )ب غلبرغها نيكالسو( الغابات تنميةأخصائي ) هاردكاسل باتريك (05و 00و 7و 5 األهدافالحراجة )
 (للبيئة المتحدة

خدمات النظام والتلوث و المياه
 (04و 8و 5 األهداف)اإليكولوجي 

 المستدام( االقتصادمركز ) غرايرين إو ثريتالب جون

 01و 7و 6 األهداف) البحريةالشؤون 
 (00و

الشعب  - 01الهدف والبحرية  المجموعة رئيسمستشار مستقل؛ ) هاردينغ سيمون
تربية األحياء  - 7الهدف جامعة األمم المتحدة؛ ) يروسيو فمارخ(، المرجانية

 ،مصايد األسماك( - 6الهدف جامعة كولومبيا البريطانية؛ ) تشيونغ، وليام المائية(
بيبا  ،(المناطق البحرية المحمية - 00الهدف  ؛جامعة جيمس كوك) يغكراي إيان

 (رية المحميةالمناطق البح - 00الهدف ؛ ةمستقل ةمستشار) غرافستوك

 (ةالزراعة االسكتلنديكلية حسين )سلمان و يغيتل شارلوتو موران دومينيك (7 الهدف) الزراعة

 هولمز نيكو كييتبراد و البيئية( لالستشارات أنكور) كلوفا جوركوتوربي  جين (9 الهدف) األنواع الغريبة الغازية
 (الجزر حفظ منظمة)

اتفاقية التنوع  )أمانة ت غيداسراوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ) رفينإ ونجاميس (00 الهدف) المناطق المحمية
 (البيولوجي

 الهدفان) األنواع المحميةالمناطق و
 (02و 00

 سايمزأندي و بوتشارتستيوارت (؛ RSPBو الدوليةحياة الطيور ) كارثيام دونال
 بولو غرايم بوكانان(؛ حياة الطيورل الدوليةالمنظمة ) شبوليف لينكولن؛ ونبينليون و

(؛ كامبردج )جامعة غرين جوناثانو بالمفورد أندرو(؛ RSPB) غبول مورلنو دونالد
 مارتن(؛ الصندوق العالمي للطبيعةن/غكوبنها /جامعةجامعة كامبردج) بورغيس نيل

المركز العالمي  -اليونيب ) شارليمان يورن ألمانيا(؛جامعة فرايبورغ، ) شايفر
 يدينفيلد؛او ديفيد ؛(سترالياأجامعة تشارلز داروين، ) غارنيت يفنستحفظ(؛ اللرصد 

والحياة  األسماكخدمات ) يونارد ديفيدنيوزيلندا(؛ الحفظ،  وزارة) مالونيريتشارد 
 (الواليات المتحدة البرية

 (ICF GHK) سميثإلتا  (03 الهدف) الجيني التنوع
 06األهداف ) يةتمكينالاإلجراءات 

 (21 إلى

وديفيد دوثي  جون سكوتو نورماند فاليريو ليمانماركوس و شارما رافي
اتفاقية التنوع  أمانة) كوبر وديفيد غوميز بياتريسو وغيجإد – سيوم إدغيايهوو

 (البيولوجي
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 الرئيسية الرسائل
  إرادة و ومتماسك، مناسبسياسي ومؤسسي إطار  وضع وتحقيقها لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف  تنفيذيتطلب

 اإلقليمي.على الصعيدين الوطني وياسية قوية، وال سيما س
  لتحقيق  اإلنفاقاالعتراف بينبغي  للتنمية المستدامة. كبيرة مشتركةمنافع  سيحققرأس المال الطبيعي" "االستثمار في

 .كجزء من احتياجات االستثمار األوسع نطاقا لتعزيز التنمية المستدامة لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف 
 ستتأثر، اتخاذ إجراءات فورية دونب .التكاليف بشكل كبير تفوق من المرجح أن الفوائد إلى أن الحاليةاألدلة  يرتش 

في  بمعدل متسارعاإليكولوجي  النظامخدمات فقدان فقدان التنوع البيولوجي وواالقتصادية ل التكاليف االجتماعية
في  من الموارد االحتياجات قللتأن في الوقت الحالي ستثمارات االمن شأن و واالستقرار. النمو تقيد، وسوف المستقبل

 المستقبل.

 فإن ، وباإلضافة إلى ذلك. مختلفةالهداف األ الالزمة لتحقيق اتالستثمارالحجم النسبي ل في واضحة اختالفات هناك
 قليلة نسبيا استثماراتتتطلب  التي بعض األهداف. أهميتهب بالضرورة لتحقيق هدف ما ال ترتبط الالزمةات االستثمار

، ولكن كثافة من حيث الموارد أقلاألهداف  بعض بدوت قدو. أهداف أخرى تحقيق على المساعدةتعتبر حاسمة بالفعل في 
والمواقف األولويات والسياسات و في المؤسسات تتطلب تغييرات توال سيما إذا كان تحقيق،ال صعوبة في أكثر

 النحو التالي:على  بشكل عام ثماراالست أحجام تلخيص يمكنوالسلوك. و

o  فقدانلالعوامل الدافعة  مكافحةإلى  على وجه التحديد ترميالتي  األهداف إلىبالنسبة  مطلوبة: كبيرة اتستثمارا 
 عام من خالل الفترة الالزمة ةالعالمي اتاالستثمار فإن مجموعاستعادة النظم اإليكولوجية، التنوع البيولوجي و

هذه  يفالواردة واألهداف . (األمريكية)الدوالرات  المليارات من عدة مئات منيبلغ  2121 إلى عام 2103
 (.06 الهدف )باستثناء دالو باء االستراتيجية الغايات تيمجموع تحتتندرج  المجموعة

o  ةعالمي اتاستثمارمجموع  تطلبسوف ت المطلوب الحفظ المرتبطة بعمل األهداف مطلوبة: معتدلة ستثماراتا 
أي ) 00 للهدف( األمريكية)الدوالرات  مئات المليارات من بلغي 2121 إلى عام 2103 عام من الفترة خالل

 الواردة في لألهداف األخرى (األمريكية)الدوالرات  عشرات المليارات منو (وصيانتها إنشاء مناطق محمية
 .ة جيماالستراتيجي الغاية

o  تكون من المحتمل أن  الالزمة الظروف المواتيةحسين وتهيئة تب المتصلة األهداف مطلوبة:منخفضة  ستثماراتا
ياجات من تمن المرجح أن يكون مجموع االح لى هذه األهداف،إوبالنسبة . أقل كثافة من حيث الموارد

الدوالرات  مليارات منبضعة قدره  2121 إلى عام 2103االستثمارات العالمية على مدار الفترة من عام 
 .06 الهدف ال عنضف، هاءو ألف تيناالستراتيجي بالغايتينغالبا  هذه األهدافق تتعلو (.األمريكية)

  هذه من هدف االستثمارات والنفقات الجارية الالزمة لتحقيق كل  مجموعهناك عوامل كثيرة تؤثر على حجم تقديرات
بين األهداف وكذلك  ةمحتملالتآزر الأوجه لكل هدف و ةمحدداإلجراءات واألنشطة ال نطاق العواملتشمل هذه األهداف. 

 عن القيود في البيانات والمنهجيات. ةعدم اليقين الناجمأوجه 

  سواء بين األهداف نفسها، وبين األهداف فيها النظر يتعين المشتركهناك العديد من الروابط المشتركة والتعاون ،
أهداف نهج ب في كثير من األحيان هدف واحدلاالستثمار  احتياجات ستتأثرالوطنية.  اتالسياس غاياتوغيرها من 

المشتركة والتعاون المشترك بين األهداف نفسها، وبين فهم الروابط  المهمومن . تهاوفعالي هاتوفير مواردوأخرى 
د األسماك يوطأة الفقر والصحة البشرية والزراعة والمياه العذبة والتصحر ومصا منغايات سياسات التخفيف واألهداف 

 .كمجال حاسم لمزيد من العملذلك عتبر يينبغي أن و حديد أولويات العملوغيرها، من أجل ت

 لضمان مختلفة،  اتيةمجموعة متنوعة من المصادر الدولية والوطنية، وعبر مجاالت سياسمن تمويل  هناك حاجة إلى
 أيشيأهداف  تحقيقكاملة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يمكن الحصول عليها من المجموعة تحقيق ال

حفظ سوف تشمل مصادر التمويل مجموعة واسعة من التمويل العام ووضع تدابير مبتكرة وحوافز لتنوع البيولوجي. ل
كربون الغابات،  وتعويضات ،رسوم المياهو، واتفاقات الحفظ، ةالمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجينظام مثل 

 ارات القطاع الخاص.والسياسات المالية الخضراء، فضال عن استثم

  وتنقيحها هذه التقديراتفي مواصلة إعداد مساعدة لليل أمر حيوي لاالمزيد من البحوث والتحإجراء إن. 
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 مقدمة
 تقييم مواردولفريق الرفيع المستوى لمقدمة 

راتيجية للتنوع لتنفيذ الخطة االستالالزمة  لمواردل العالميتقييم البأعد التقرير الفريق الرفيع المستوى المعني  -0
لمؤتمر لألطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الحادي عشر االجتماع المناقشات في  لدعموذلك  2121-2100البيولوجي 
لتنوع ل أيشيوتحقيق أهداف  2121-2100الموارد الالزمة لتحقيق الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المتعلقة ب

بوصفه التقرير الكامل للفريق يرد و. UNEP/CBD/COP/11/14التنفيذي كإضافة للوثيقة  زموجيتم توفير هذا الوالبيولوجي. 
 .UNEP/CBD/COP/11/INF/20الوثيقة اإلعالمية 

حكومتي المملكة المتحدة والهند، للمساهمة في فهم كل من  ترك في رعايتهشالذي تالفريق الرفيع المستوى،  وأنشئ -2
 .لتنوع البيولوجيل أيشيوتحقيق أهداف  2121-2100ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الموارد العالمية الالزمة للخط

ستعراض تنفيذ االتفاقية في المن االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص بترحيب إنشاء الفريق  حظىو
عن مؤتمر األطراف ل عشراالجتماع الحادي إلى تقريرا أن يقدم  إلىاالجتماع  ذلكفي  دعي الفريقو؛ 4/2إطار التوصية 

 النتائج التي توصل إليها.
، 2121لتنوع البيولوجي بحلول عام ل أيشي تحقيق أهدافلتكاليف  ا أوليالفريق تقييمالذي أعده ا تقريراليوفر و -3

 االتقييم عرضيشكل وأهداف محددة أو مجموعات مواضيعية من األهداف.  يعملون علىخبراء أجراها بحوث باالستناد إلى 
لتنوع البيولوجي، ومجموعة ل أيشيأهداف  تحقيقكبيرا في  اختالفالمجموعة اإلجراءات واألنشطة التي من شأنها أن تحدث 

تختلف مجموعة اإلجراءات واألنشطة المختارة لتقييم االحتياجات من ومن الموارد المرتبطة بها.  لالحتياجاتتقديرات 
 في االختالفينعكس هذا من هدف آلخر أو من مجموعة أهداف لمجموعة أخرى، وبالتالي الموارد اختالفا كبيرا 

 التقديرات.
مثل أدوات السياسة المالية، وتعميم التنوع ، المحتملةلتمويل امصادر إلى حد ما ستكشف كما يحدد التقرير وي -4

إلى االستناد إلى هدف يو. ما إلى ذلكالخاص، والبيولوجي، وإصالح اإلعانات الضارة والحوافز اإليجابية، ودور القطاع 
التمويل من  حتياجاتاال ، بما في ذلك تقييملتحقيق مختلف األهداف لدراسة التكاليف المحتملةاألعمال األخرى واستكمالها 

 .العالمية دورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئةل
 تركيز كانت محلوالتي المناقشات الجارية بشأن تمويل التنوع البيولوجي  صمم عمل الفريق للمساهمة فيوي -5

الموارد لدعم تحقيق أهداف االتفاقية في  حشد، وخاصة منذ اعتماد استراتيجية لبعض الوقت اتفاقية التنوع البيولوجي
إلى االستراتيجية أدت و(. 9/00المقرر ) 2118اتفاقية التنوع البيولوجي في عام في األطراف  مؤتمراالجتماع التاسع ل

الرامية إلى ألنشطة والمبادرات لأخرى  فضال عن متطلباتالموارد  لحشدمناقشات لوضع أهداف ومؤشرات المزيد من ال
من بينها ، جملة أمور، مؤتمر األطرافاالجتماع الحادي عشر لأن يعتمد على هذا النحو، من المتوقع وتنفيذ االستراتيجية. 

تمويل التنوع البيولوجي، فضال عن العزم على تحديد  محيطوارد مالية من جميع المصادر المعروفة في م لحشد اأهداف
مجاورة مثل إدارة المياه العذبة، ومكافحة التصحر، وتحسين المرونة الزراعية، وما  لمجاالت سياساتيةمصادر مخصصة 

دعم ستلتنوع البيولوجي ول أيشياعد على تحقيق أهداف تسسوالتي، على الرغم من عدم كونها أهدافها األساسية، ، إلى ذلك
 .2121-2100لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اتنفيذ 

بشأن مستوى التمويل الحالي لحفظ التنوع البيولوجي وبشأن تكاليف وعلى الرغم من مجموعة العمل المتاحة  -6
وتقييمات مفصلة في السنوات األخيرة جية، فلم يجر إعداد تقديرات الفقدان الشامل للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولو

والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام  التكاليف العالمية بشأن
د )المالية والبشرية والمؤسسية الموار حشدأن  اجيدالمفهوم من  هفي حين أنو. لذلك الالزمةوالموارد  الموارد الجينية
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اجات يحتلتحقيق األهداف، من حيث اال الالزمةحجم الموارد فإن للوصول إلى األهداف بنجاح، سيكون مطلوبا والتقنية( 
أولي تقييم  هو توفيرعمل الفريق  الغرض من. وإزاء هذه الخلفية، فإن حتى اآلن غير معروف ،يةجهود التحولالالمالية و

تحقيق من الموارد ل المتعلقة بالمتطلباتمؤتمر األطراف االجتماع الحادي عشر لمناقشات  دعمساعد في ي من شأنه أن
 لتنوع البيولوجي.ل أيشي أهداف

 :هو الهدف من الفريقلذلك، فإن و -7
العشرين  أيشيلموارد الالزمة لتحقيق أهداف لاإلمكان  رقد موثوقتقييم  توفيرالعالمي،  الصعيدعلى  (0

 الذي يسبقزمني الطار اإلتسليم بأن إجراء تقييم شامل قد ال يكون ممكنا في ، مع النوع البيولوجيلتل
 ؛سيكون مفيداالحالية  للمعارفتقييم موثوق أي األطراف، ولكن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر انعقاد 

التمويل  تدفقاتيولوجي وفوائد التنوع البعارف المتعلقة بفي سياق الممستمدة لتكاليف لتقديرات  عرض (2
 ؛في وضع إطار للمناقشة المتعلقة بتلبية هذه االحتياجات من الموارد وحفز المناقشاتالحالية للمساعدة 

تمويل كيفية بشكل أفضل فهم أن تاقتراحات للعمل في المستقبل من شأنها أن تساعد األطراف على  توفير (3
 .2121-2100الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 ن بعدعالتحاور وعبر واحدة  مرة وبشكل شخصيالفريق رسميا أعضاء ا التقرير المستقل، اجتمع وعند إعداد هذ -8
البحوث ة التي تجري فرقاألفي مناقشات مع  ةمستمر بصورة. وباإلضافة إلى ذلك، انخرط أعضاء الفريق مراتأربع 

عن  من في تقاريرهوخبراء مستقل قدمهاالتي قديرات التكاليف األساسية وتلى البحوث إكبير  بشكل. ويستند التقرير األساسية
 كل هدف أو مجموعة من األهداف.

تختلف سضطلع بها في المستقبل من أجل تحقيق األهداف سيمن المسلم به أن األنشطة الجارية حاليا أو التي و  -9
فهم وسعى التقييم بقدر اإلمكان إلى ف هذه األنشطة. كذلك تكاليستختلف الوطنية، ووظروفه ولوياته أل وفقا بلدكل حسب 

؛ غير أنه بالنظر إلى أن نهج من الموارد في أجزاء مختلفة من العالم االحتياجاتومستويات األنشطة االختالفات في أنواع 
ذلك أن ئج. بعض الحذر في تفسير النتاهناك حاجة إلى توخي فإن للغاية،  نسبيا وليس مفصال ااألهداف كان واسعمعظم 

على أنه التقييم ؤخذ يقوم عليها هذا التقييم، وبالتالي ال ينبغي أن يوالمنهجيات التي  هناك ثغرات وقيود في فهم البيانات
 متاحة.المحدودة الموارد الوبزمني محدود  إطارتقييم خالل ال. وأجري أيضا ةوشامل ةدقيقعملية 

من ينطلق بلد على حدة )"نهج  كلبتحليالت لالعالمية ه التقديرات مقارنة هذ يكون من المفيد في المستقبلوس -01
، لهذا التقريرغير أنه بالنسبة "( مثل تلك التي اقترحها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. القاعدة

لم يكن  المنطلق من القاعدةالمفصل النهج ذا ه باستخدام مثلالموارد الالزمة لتحقيق األهداف في جميع البلدان فإن تقييم 
 .والموارد المتاحةالمتاح نظرا للوقت  اعملي

  لدورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية االحتياجات تقييمخاصة  – العمل القائمب عالقةال
قريب  مثل التقييم، جرتالتي  أو الجاريةالقائمة ات التقييمو العمليات إلى أن يبين ويراعي عمل الفريقهدف ي -00

لدورة التزود السادسة  اتفاقية التنوع البيولوجي بموجبااللتزامات المنصوص عليها  تنفيذ الالزمة لدعممقدار األموال لالعهد 
 لعاشر لمؤتمر األطراففي االجتماع ا 01/26 المطلوبة بموجب المقررو لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية

 .2101في اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 
في  تمويل مشتركأي و مرفق البيئة العالميةل التبرير اإلضافي مراعاة قبل التمويلمن  حتياجاتاال تقديراتوتقل  -02

 المستوى الفريق الرفيع قترحهاتلك التي ا عندورة التزود السادسة لموارد الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية  تقييم
على تنفيذ االتفاقية والمتاح ل التمويل الالزم لتحديد دورة التزود السادسة احتياجات تقييمب اضطلع أوال، من األسباب. لعدد
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 2103الفترة من عام  يغطي الفريقتقرير ، في حين أن (2108 ه/حزيرانإلى يوني 2104 ه/تموزيولي) سنوات مدى أربع
في  المقدرة التمويلمن  حتياجاتتقديرات اال على مرفق البيئة العالميةتركز أرقام تقييم االحتياجات ل ثانيا،و .2121عام  إلى

 الفريق الرفيع المستوى تقريربلدان نامية(، في حين أن فقط )بلدا  055 والبالغة مرفق البيئة العالميةلوفقا  المؤهلة البلدان
 مرفق البيئة العالميةاالحتياجات ل تقييمال يغطي  ثالثا،و. من البلدان المتقدمة والناميةوارد لكل يقوم بتقدير االحتياجات من الم

 المستخدمة في أنواع األنشطة عمل الفريقلم يقيد في حين  ،مرفق البيئة العالميةإال األنشطة التي تكون مؤهلة لتمويل 
في  األرقام الواردة حجمفإن ، وبالتالي كامال اعالمي اتقييمسادسة ليس لدورة التزود ال االحتياجات تقييمولذلك، فإن  التقييم.

التقييمين، فقد  الغرض مناختالف بسبب و .الفريق اعرضهمن حجم األرقام أقل لدورة التزود السادسة  االحتياجات تقييم
 أيشيأهداف  تنفيذ ليف أنشطةتكا تقدير نقطة البداية في أن غير أضطلع بهما وفقا الفتراضات ومنهجيات وُنهج مختلفة.

 .مماثلة لتنوع البيولوجيل
 البحوث األساسية

 التنظيم
عنقودية  إلى مجموعات األهداف، تم تقسيم لتنوع البيولوجيل أيشي تحقيق أهدافل االزمةالموارد  لتيسير تقييم -03

 أجريتو. ES1 في الجدول المواضيعيةودية العنق مجموعاتوترد قائمة بال. أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي هاتحدد يةمواضيع
في الشؤون الريفية و ألغذيةاوالبيئة  وزارة هامنحت مستقلة بموجب عقود إما األهداف أو مجموعات هذه األهدافل البحوث

 زارةووتعاقدت . أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي أجرتها اتتقييمأو من خالل قائمة سابقة حث وبعلى أساس  المملكة المتحدة
 للمساعدة في GHK ICFو األمم المتحدة للبيئة برنامجالمركز العالمي لرصد الحفظ ل مع الشؤون الريفيةو ألغذيةاوالبيئة 
 المجموعات. عملوتجميع تنسيق 

تقيييم  المواضيعية لالعنقودية مجموعات ال: ES1 الجدول
 1لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف  تكاليف

 الهدف )األهداف(

 1  تغيير السلوكو ةوعيتال

 4و 3و 2 الكلي االقتصاد

 00و 01)عنصر تربية األحياء المائية( و 7و 6 البحريةالشؤون 

 04و 8و 5 ةخدمات النظم اإليكولوجيوالتلوث و المياه

 )عنصر الزراعة( 7 زراعةال

 الغازية األنواع الغريبة
9 

 13 الجيني التنوع

 05الغابات( و عنصر) 00بات( والغا عنصر) 7و 5 بالغابات متصلة أهداف

 02و 00 المهددة باالنقراض واألنواع المناطق المحمية

 21و 09و 08و 07و 06 يةأنشطة تمكين

 

                                                           
 .جموعات مواضيعيةم متعددة عبر مواضيع التي تتضمن 11و 7 مثل األهداف تم تقسيم 1
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 المنهجية
ها مجموعة من األنشطة تحقيقلتنوع البيولوجي متنوعة في نطاقها ومتطلباتها، وسوف يتطلب ل أيشيأهداف إن  -04

مختلفة لتقييم هذه ولذلك، طبق رؤساء األهداف أو مجموعات األهداف طرائق الموارد. ث مختلفة من حي احتياجاتبالمختلفة 
لمنهجية، تضمن المبادئ لإطار مشترك  وضعتجميع النتائج،  تيسيرمن الموارد. ومن أجل تعزيز نهج متسق و المتطلبات

 عنقودية.المجموعات مختلف ال هاتتبعاالتوجيهية المشتركة التي 
 :على من األهدافكل مجموعة ج واشتمل نه -05

 والتشاور مع العلمية المؤلفات ، من خالل استعراض اوتوقعاته اهاحتياجاتو هااألهداف وسياق استعراض
 ؛العالميين الخبراء/أصحاب المصلحة

  ويب ال ات علىواستعراضالعلمية المؤلفات لتحقيق األهداف، من خالل  الالزمة ونطاق اإلجراءاتتحليل نوع
 وأصحاب المصلحة والسلطات الوطنية؛المختارين خبراء الت مع ومشاورا

  العلمية  المؤلفاتكل وحدة من اإلجراءات ذات الصلة، من خالل استعراض  حتياجاتال وفقاتحديد البيانات
 والمقابالت؛

  األدلة مناسبة، استنادا إلى الوحدات بالمع تحقيق األهداف،  نشطة يتسقالنطاق لأل عالمي واسعتعريف برنامج
 المتاحة؛

 ذات صلة  اختالفاتوالنفقات الجارية، مع مراعاة أي  اتلتوسيع نطاق االستثمار معدالتتحديد العوامل المناسبة و
  ؛بين البلدان والمناطق

 من  بأدنى وأقصى المتطلباتن )يد سيناريوهيحدتلتحقيق األهداف، و الالزمة ةالجاري اتوالنفق اتتقييم االستثمار
اإلضافية قدر اإلمكان، والتمييز بين االستثمارات لمرة واحدة  المتطلباتالموارد والوفورات من تقييم الموارد(، و

 والنفقات المتكررة.

المختارة لتقييم الموارد واإلجراءات األنشطة فقد اختلفت ، عاما امنهجي امجموعات إطارال استخدمتفي حين و -06
تم تحديد  ،(4-2بعض األهداف )مثل "االقتصاد الكلي" األهداف يما يتعلق بوفكبيرا.  اختالفاكل هدف  لتحقيق الالزمة

للوصول إلى األرقام النهائية.  كل بلدلموارد ال متطلبات متوسط جرى تقديرجميع البلدان و أن تتخذهايمكن  عامةإجراءات 
الهدف لتحقيق المتبع النهج  اشتملمثال، لتقييم والتجميع. وعلى سبيل اللسائل بديلة ولى إخرى األهداف لأل واستند التحليل

البيانات بشأن  تثم استخدم حفظ عينة كبيرة من أنواع الطيور،ل الالزمةتقييم مفصل للموارد على )األنواع المهددة(  02
ة المهددجميع األنواع الخاصة بتكاليف الستقراء الاألصناف ألخرى الخاصة بوتلك الخاصة بالطيور تكاليف الالعالقة بين 
 اإلجراءات واألنشطة المدرجة في التقييمات. لىعامة ع نظرة ES3الجدول ويعرض المعروفة. 

من هدف ا للنهج المتبع لكل موجز( UNEP/CBD/COP/11/INF/20التقرير الكامل ) منالقسم السابع ويوفر  -07
 األهداف.

 من الموارد االحتياجات اتاالختالفات في تقييم
، عامنهج  باستخدام اتالتقييموبقدر اإلمكان، أجريت  بشيء من الحذر.ويجب تفسيرها ت أولية تقديرا األرقام تمثل -08

هداف نظرا ألن األ، التقييمات بين اال مفر منه هناك اختالفات غير أن المذكور أعاله. القياسي المنهجي اإلطارعلى أساس 
تعاريف و ؛التقييم ووحدات األنشطة؛ أنواعو؛ ةهج التحليليالُن اختالفات فيعلى  مل هذهتوتش. مختلفةجا هالمختلفة تتطلب ُن

 السيناريوهات.
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 /نقاط الضعفالقيودالقوة ونقاط 
منذ  وُسّلمفي البيانات المتاحة، تحديات كبيرة.  فضال عن الثغراتوالموارد المتاحة للتقييم، المتاح الوقت شكل  -09
الجارية الالزمة لتحقيق األهداف. لالستثمارات والنفقات ييم شامل أو دقيق تقيؤدي التقييم إلى  من غير المرجح أن هاية أنالبد
فر أساسا للمناقشة يوس والذي، المعني لحجم المحتمللمعقول  يأولتقييم  توفيرنهج عملي، من أجل  اعتمدبدال من ذلك، و

الالزمة من الموارد للمتطلبات المحتملة  يتقييم أولال كإاعتبار التقديرات عدم من خالل تحليل الحق. وينبغي  تنقيحهويمكن 
لوقت ا في ظلوتطبيق نهج تحليلي موثوق ومتسق  إلعدادذل كل جهد ممكن بينما ُبولتنوع البيولوجي. ل أيشي تحقيق أهدافل

هذه  ويجري مواصلة بحثمجموعة من العوامل. بموارد فقد تأثرت موثوقية تقديرات الوالموارد المتاحة للتقييم، المتاح 
 وتشمل ما يلي: 5األساسية في الرسالة لعوامل ا

 ؛لتحقيقهاالطموح في اإلجراءات المحددة من فترض الممستوى التفسير األهداف و 
  ؛أكثر حفظ التنوع البيولوجي وتوفر منافعلاإلجراءات التي تتجاوز األنشطة األساسية  ومعالجةإدراج 

  على  اكن قادري، ولم بشكل مستقلالموارد الالزمة لكل هدف  الذي حاول تقدير -لتحليل لمجزأة الو الثابتالطابع
 ؛تحقيق األهدافالترابط وتسلسل أوجه مراعاة 

  خاصة بالنظر إلى ضيق الوقت والموارد المتاحة للتقييم. -في البيانات والمنهجيات المتاحة القيود 
ها على الرغم من تقديرات دقيقة، ولكن ، المةالالزلموارد ، ينبغي اعتبار األرقام كتقدير تقريبي للهذه األسبابو -21

 الموارد. المتعلقة بحشدمناقشة تقدم الل اأساس أن تقدمينبغي ذلك، 

 من الموارد االحتياجات كبير على أثرلها التمكينية : السياسات ES1 اإلطار
رسمالة   الضوء علمى  – نصفإلى ال خفض معدل فقدان الموائل الطبيعية - 5الهدف لتحقيق تحليل الموارد الالزمة سلط 
تمكينية في هذا التقريمر،  اللسياسات ل لآلثار الكبيرة المحتملةالتصدي  نستطعلم ذلك أننا التفاعل بين األهداف.  بشأنمهمة 

لتمزام  فإن اال، 3الهدف فيما يتعلق بعلى سبيل المثال، ومن الموارد.  المتطلباتأن تحول بعض تقديرات  هايمكنومع ذلك 
 للحد ممن  الالزمةالموارد يمكن، إذا تحقق، أن يخفض كثيرا استدامة استخدام التنوع البيولوجي،  من أجلوافز إصالح الحب

 .بمقدار النصف فقدان الموائل
سمنويا فمي   دوالر أمريكمي   مليمار  33تبلغ نحو  5الهدف  بموجبلحماية األراضي الرطبة  الالزمةتقديراتنا للموارد و

لحيلولمة دون تحويلهما إلمى    للحصول على األراضي وا الالزمةهي للنفقات من هذه التكلفة  العظمى المتوسط. واألغلبية
الستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، فمن المحتمل تخفيض هذا الضمغط لتحويمل   مع االحوافز  اتسقتإذا واستخدام بديل. 

دارة لن تكون سموى تلمك الالزممة إل   موارد من الالمتبقية  المتطلبات في حالة عدم وجود ضغط التحويل، فإنوالموائل. 
 3نحمو   إلىاألراضي الرطبة مثال  تصل فيالتي  -لتوفير خدمات النظم اإليكولوجية الالزمة يجابية اإلحوافز القع واموال

ا هذومن الموارد.  الحتياجاتلاألولي التقدير مرة أصغر من  00 رقموهو  –سنويا في المتوسط  ات أمريكيةمليارات دوالر
 أيشمي أهداف  قفي تحقي للمساعدة يةالسياساتو يةاالقتصادأطرنا في مقدما جدا لالستثمار  اكبير ادورأن هناك ضمنا يعني 

 .قدر اإلمكان فعالية من حيث التكلفةبأكثر الوسائل لتنوع البيولوجي ل
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 النتائج الرئيسية
 التالية. النتائج الرئيسيةعن الرسائل وعمل الفريق  أسفر

 يتمكينال رطااإل
يتطلب تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتحقيقها وضع إطار سياسي ومؤسسي مناسب : 2الرسالة األساسية 

 .ومتماسك، وإرادة سياسية قوية، وال سيما على الصعيدين الوطني واإلقليمي
تأمين الموارد وكذلك ل حةوناجتخاذ إجراءات فعالة شرطان أساسيان التمكيني الطار اإلو التخطيط الدقيقإن  -20

 عملية مستمرة تطلبتس هاولكنفي آن واحد  معظم األهداف تحقيق ال يمكنو. لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف  الالزمة لتحقيق
تحقيق العديد  ال يمكنو. والصعوبات التكاليف اإلجمالية خفض والمخططة جيدا إلى مبكرةال اللتزاماتتؤدي فيها ا ومتماسكة

توافر  بغض النظر عن - صحيحةوقدرات وحوكمة  مؤسسية وجود هياكلدون ب لتنوع البيولوجيل يشيأأهداف من 
ينبغي أن يصاحبه تطوير قدرات  الموارد حشدأن  على التشديدينبغي  من الموارد االحتياجات تقييمعند لذلك، و. الموارد
 والمؤسسات الوطنية. ةالحكوممؤسسات  عبر ياسيس ماسكمدعومة بت( تحتيةبنية ترتيبات مؤسسية و )بما في ذلك مناسبة

 فوائد االستثمار
 

 .منافع مشتركة كبيرة للتنمية المستدامة سيحققاالستثمار في رأس المال الطبيعي : 1الرسالة األساسية 
بيرة ك فوائد والشعاب األراضي الرطبةو نغروفاالم نظم إيكولوجية مثل استعادةأن تؤدي  يمكن على سبيل المثال، -22

فإن ، على نطاق عالميو .والتكيف معه المناختغير قدرتها على الصمود أمام تحسين إلى المحلية ولمجتمعات لسبل عيش ا
وستؤدي  والتكيف معه. تغير المناخ من حدة لتخفيفل من حيث التكلفةزراعة الغابات واستعادتها من األشكال الفعالة إعادة 

 المياه العذبةتحسين إمدادات الزراعة المستدامة وتم استعادتها إلى تحقيق إضافة إلنتاجية النظم اإليكولوجية للغابات التي ي
د األسماك في يمصا استدامة وسيتم تعزيز التربة. تآكل عن طريق منعوالمياه العذبة و المغذياتدورتي  عن طريق تيسير

لتنوع ل أيشيف اهدأ نفقاتاالعتراف ب المهم نفم ،بالتاليو المناطق البحرية المحمية. زيادات فيعن طريق  المحيطات
 التنمية المستدامة.األوسع نطاقا الالزمة لتعزيز ستثمارية اال االحتياجات كجزء من البيولوجي

 أن يكمن في لتنوع البيولوجيل أيشيوأهداف  االستراتيجية للتنوع البيولوجي للخطة المنطقياألساس  جزء منو -23
ذلك أنها رفاه اإلنسان. لخدمات النظم اإليكولوجية أساسي  وتوفير تنوع البيولوجياليرتكز على عمل النظم اإليكولوجية "

في سبل العيش  ساهمتالنقية؛ و والمياه الهواء النظيففر اوالصحة البشرية وتو األمن الغذائيتؤثر بشكل إيجابي على 
 ."الحد من الفقر بما في ذلك ية لأللفية،اإلنمائلتحقيق األهداف  ةضروريوهي  والتنمية االقتصادية المحلية

 ها، فإنالبيولوجيلتنوع ل أيشيأهداف  لتحقيق الالزمة المواردفرادى تقييمات المجموعات على تركز  وفي حين -24
 األهداف. إنجازمن خالل  واالقتصاد الناس الفوائد التي تعود على مجموعة كبيرة من تسلط الضوء على
 .ير األدلة الحالية إلى أن الفوائد من المرجح أن تفوق التكاليف بشكل كبيرتش :3 الرسالة األساسية

إن فلتحقيق األهداف، كبيرة ستثمارات وطنية ودولية إلى اعلى الرغم من أنه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة  -25
على المستويات المحلية  لى االقتصاد والمجتمععود عتشير إلى أن حجم الفوائد التي ستأخرى أدلة من دراسات هناك 

لم تتخذ إذا من الموارد. وعالوة على ذلك،  االحتياجات تفوق هذهسواإلقليمية والوطنية من المرجح أن تكون كبيرة، و
 بمعدل ةخدمات النظم اإليكولوجيفقدان التكاليف االجتماعية واالقتصادية لفقدان التنوع البيولوجي و ستتأثرإجراءات فورية، 

قلل االحتياجات من أن تومن شأن االستثمارات في الوقت الحالي النمو واالستقرار.  تقيدلمستقبل، وسوف في ا متسارع
 .في المستقبل الموارد
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 لتنوع البيولوجي ل أيشي تحقيق أهدافل الالزمةر الموارد يتقد
هذه وتوفر تنوع البيولوجي. لل أيشيلتحقيق أهداف  الالزمةلموارد المالية ل يةتقديرات األولال ES2الجدول يعرض  -26

لموارد من اهي تشمل المستويات الحالية ومن األهداف. هدف لتحقيق كل  الالزمة مجموع المواردلا أوليا األرقام تقييم
 ةحاليالمستويات )خطوط األساس( البالنسبة لمعظم األهداف، لم يكن من الممكن تقدير ولألنشطة ذات الصلة.  المخصصة

ليست معروفة اإلضافية من الموارد  االحتياجات فإن على اإلجراءات ذات الصلة. ولذلك، ةالسنوي اتالنفقاالستثمار أو  من
وتلك المخصصة  الالزمةاألدلة لمعظم األهداف تشير إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الموارد غير أن . في معظم الحاالت

 .أحد المجاالت التي تتطلب المزيد من البحث والتحليل ضافية من الموارد هواإل االحتياجات فهمولذلك، فإن حاليا. 
هناك اختالفات واضحة في الحجم النسبي لالستثمارات الالزمة لتحقيق األهداف المختلفة.  :4الرسالة األساسية 

 .لتحقيق هدف ما ال ترتبط بالضرورة بأهميته الالزمةوباإلضافة إلى ذلك، فإن االستثمارات 
قد وأهداف أخرى.  في تحقيقلمساعدة لبالفعل حاسمة تعتبر لتي تتطلب استثمارات قليلة نسبيا بعض األهداف اإن  -27

تتطلب تغييرات في المؤسسات  كانتإذا  خاصةتحقيق، والولكن أكثر صعوبة في كثافة من حيث الموارد، أقل  هابعضبدو ت
 النحو التالي:على  بشكل عام راالستثما أحجام تلخيص يمكنووالسياسات واألولويات والمواقف والسلوك. 

 فقدانلالعوامل الدافعة  مكافحةإلى  على وجه التحديد تهدفالتي  األهداف إلىبالنسبة  مطلوبة: كبيرة اتستثمارا 
من عام  خالل الفترة الالزمة ةالعالمي اتاالستثمارفإن مجموع استعادة النظم اإليكولوجية، التنوع البيولوجي و

هذه  يفالواردة واألهداف . الدوالرات )األمريكية( المليارات من عدة مئات منيبلغ  2121إلى عام  2103
 (.06 الهدف )باستثناء دالو باء االستراتيجية الغايات تيمجموع تحتتندرج  المجموعة

 ةعالمي اتاستثمارمجموع  تطلبسوف ت المطلوب الحفظ المرتبطة بعمل األهداف مطلوبة:معتدلة  استثمارات 
إنشاء أي ) 00 الدوالرات )األمريكية( للهدف من الملياراتمئات  بلغي 2121 إلى عام 2103من عام  فترةخالل ال

 الغاية الواردة في لألهداف األخرى الدوالرات )األمريكية( عشرات المليارات منو (وصيانتها مناطق محمية
 .ة جيماالستراتيجي

 تكون من المحتمل أن  الالزمة المواتية الظروفوتهيئة  بتحسين المتصلة األهداف مطلوبة:منخفضة  استثمارات
لى هذه األهداف، من المرجح أن يكون مجموع االحتياجات من إوبالنسبة . أقل كثافة من حيث الموارد

الدوالرات  مليارات منبضعة قدره  2121 إلى عام 2103االستثمارات العالمية على مدار الفترة من عام 
 .06 الهدف ال عنضف، هاءو ألف تيناالستراتيجي بالغايتينغالبا  ه األهدافهذوتتعلق  )األمريكية(.

لتمويل  الالزمةتميل إلى أن تكون أكبر من الموارد  األولياالستثمار من  حتياجاتاال وتشير النتائج إلى أن -28
إجمالي  من في المائة 71و المائةفي  61بين ما  تستأثرتشير التقديرات إلى أن االستثمارات لمرة واحدة واألنشطة الجارية. 

 .2121عام  إلى 2103األهداف خالل الفترة من عام  لتحقيقالعالمية من الموارد  االحتياجات
أهداف تكاليف تنفيذ إلى أن  تشير التقديراتلكل هدف، المحددة من الموارد للمتطلبات من خالل إضافة بسيطة و -29

غير أنه . في السنة مليار دوالر أمريكي 441مليار دوالر أمريكي  051بين  ماتتراوح لتنوع البيولوجي العشرين ل أيشي
من الموارد ال ينبغي  المتطلبات أن هذهإشارته إلى  فيهذه األرقام بحذر خاصة وأن الفريق واضح جدا يجب التعامل مع 

أدناه، فإن  6في إطار الرسالة الرئيسية  حسبما يناقشباإلضافة إلى ذلك، وبتمويل التنوع البيولوجي وحده.  تلبيتهاوال يمكن 
 .بشكل كبيرتقدير اإلجراءات المنسقة مجموع القلل تمن المتوقع أن  ولذلك،بين األهداف. كبير لتحقيق تآزر  إمكاناتهناك 

أخرى  أهداف في الواقع حاسمة في المساعدة على تحقيق هابعض األهداف استثمارات قليلة نسبيا ولكنوتتطلب  -31
أن  غير أنه في حين. السليمة مواتيةالالظروف  تهيئةتهدف إلى في الحاالت التي با ما تكون أكثر تكلفة(، وخصوصا )غال

لتحقيق ألنها غالبا ما تتطلب الموارد، فإنها عادة ما تكون صعبة امن حيث  كثافةهذه األهداف تميل إلى أن تكون أقل 
تمكينيا  ادورأمثلة األهداف الرئيسية التي تلعب  وتشتمل لمواقف والسلوك.تغييرات في المؤسسات والسياسات واألولويات وا
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 المتعلقة بظروف االقتصاد الكلي 4-2الوعي( واألهداف رفع ) 0هدف على التطلب موارد قليلة نسبيا ا، ولكنها ترئيسي
 .التمكينيةباإلجراءات  المتعلقة 21-06واألهداف 

ة تؤثر على حجم تقديرات مجموع االستثمارات والنفقات الجارية الالزمة لتحقيق هناك عوامل كثير: 5الرسالة األساسية 
كل هدف من هذه األهداف. تشمل هذه العوامل نطاق اإلجراءات واألنشطة المحددة لكل هدف وأوجه التآزر المحتملة بين 

 .األهداف وكذلك أوجه عدم اليقين الناجمة عن القيود في البيانات والمنهجيات
والموارد المتاحة المتاح لوقت في ظل ا ومتماسكوتطبيق نهج تحليلي موثوق  إلعدادذل كل جهد ممكن ُبي حين ف -30

 :على ملتتش مجموعة من العواملتتأثر بتقديرات الموارد  فإن موثوقيةللتقييم، 
 ي تفسيركان من الضرور. تفسير األهداف والمستوى المفترض من الطموح في اإلجراءات المحددة لتحقيقها 

قليلة  فعن طريق تحديد أنشطة قابلة للقياس يمكن تنفيذها لتحقيق األهداف. وال يعرب إال عن أهدااألهداف 
 باإلضافة إلىستدالل مستوى الطموح. وبأنشطة يمكن قياسها بوضوح من الناحية الكمية، ولكن هناك حاجة إلى ا

الطموح مختلفة من على الصعيد الوطني، فإن مستويات تطبيقه يتعين ن األهداف توفر إطارا مرنا ألذلك، نظرا 
 نوع وحجم األنشطة المحددة.على  الالزمةالموارد وتتوقف تكون متسقة مع كل هدف. س

 بعض تتطلب . إدراج اإلجراءات التي تتجاوز األنشطة األساسية لحفظ التنوع البيولوجي وتوفر منافع أكثر
تحقق فوائد أوسع بكثير  هاغنى عنها لحفظ التنوع البيولوجي ولكن الوفي الممارسة  كبيرةاألهداف تغييرات 

طريقة تؤثر كبيرة و الالزمةالموارد والتلوث(.  ومكافحةد األسماك يككل )مثل الزراعة المستدامة ومصاللمجتمع 
 .الناتجةتقديرات الحسابها بشكل كبير على 

  وأوجه أوجه التآزر  مع مراعاةلكل هدف على حدة،  زمةالالتقييم تقدير الموارد ال. حاول للتحليل الثابتالطابع
في الممارسة العملية، فإن اإلجراءات المتخذة والمحتملة بين األهداف والسعي لتجنب العد المزدوج. التداخل 

 مثلما تؤثر على، لألهداف األخرى الالزمةتؤثر على نوع ومدى وتكلفة اإلجراءات ستحقيق بعض األهداف ل
 مختلفة.الهذه اإلجراءات  توقيت وتسلسل

  كان الوقت المتاح للتقييم ضيقا وكانت الموارد المتاحة القيود في البيانات والمنهجيات المتاحةالعوائق الناتجة عن .
 له محدودة أيضا.

هذا االختالف وينتج لكل هدف.  والموثوقةصحيحة التقديرات الستمد مجموعة من وبسبب هذه العوامل، يمكن أن ُت -32
 من أجل من خالل المزيد من العملو. الالزمة اإلجراءاتحول نوع وحجم  والحواربعض األهداف لواسع النطاق الن ع
أن  هذا من شأنوستمد مجموعات من التقديرات لكل هدف. األهداف، يمكن أن ُت عبرطريقة منهجية ب" هذا االختالف تسوية"
 بين األهداف. موثوقيةكثر األمقارنات ال المزيد منبقية ويتيح المت األخطاء خفضي، وبتوضيح جزء من االختالف سمحي

تكاليف الوحدة، والصعوبات لواسعة النطاقات الوالثغرات في البيانات والفهم العلمي،  نتيجةشكوك إضافية تنشأ و -33
 .هدفكل ب مرتبطالين من عدم اليق كبير هناك قدر ،الفروق في التكاليف بين مختلف المناطق والحاالت. وبالتالي حسابفي 
على سبيل المثال، وتكاليف الفرصة البديلة.  معالجة يكبير على التقديرات ه تؤثر بشكلالعوامل التي  أحدو -34

الفوائد المتنازل بكون هناك تكاليف تتعلق تس ،(00و 5بالنسبة إلى األهداف التي تنطوي على تغيير استخدام األراضي )مثال 
كون ت(، س8و 7 ألراضي، وبالنسبة إلى األهداف التي تتطلب استبدال تكنولوجيات اإلنتاج )مثاليلة لات البدستخداملالعنها 

 تما إذا كانو/أو  تكاليف الفرصة البديلة هذهحجم وسيعتمد ضافية للتكنولوجيات. اإلتكاليف بالهناك تكاليف متصلة 
القوانين ذات الصلة في  مدى إنفاذو الموجودعي الجهات العامة أو الخاصة على التخطيط واإلطار التشريتحملها تس

 الممارسة العملية.
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 هدافمختلف األتكلفة األولية عبر تقديرات ال موجز: ES2الجدول 

 االستثمارمن  حتياجاتاال الهدف

 )مليون دوالر أمريكي(

 2في السنة النفقات المتكررة

 )مليون دوالر أمريكي(

 السنوي اإلنفاقمتوسط 
(3102 - 3131) 

 3ن دوالر األمريكي(ويمل)

التي  أيشيأهداف 
 هدفالبتأثر ت

أهداف السياسات األخرى 
 الهدفبالمرتبطة 

 كومة والمجتمعالغاية االستراتيجية ألف: التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الح 

 بين عدة قطاعاتمشتركة  األهداف جميع  280–890 0 411 – 411 54 الوعي رفع -0 الهدف

 إدارة الموارد الطبيعية األهداف جميع  061 – 011  031 – 71  601 – 451  التنوع البيولوجي قيم -2 الهدف

، 6، 5، 4، 2، 0  271 – 071  05 – 8 2 111 – 0 311 الحوافز - 3 الهدف

7 ،8 ،9 ،01 ،00 ،

02 ،03 ،04 ،05 

، الكفاءة إدارة الموارد الطبيعية
العام، التمويل ، االقتصادية

التخفيف من التنمية الريفية، 
، والتكيف معه تغير المناخحدة 

 المياه العذبة

، 7، 6، 5، 2، 0  23 – 02  05 – 8  017 – 55 4 انالمستدام اإلنتاجو االستهالك -4 الهدف

8 ،01 ،00 ،02 ،

03 ،04 ،05 

 طبيعية،إدارة الموارد ال
 تغير المناخحدة التخفيف من 
 ، األمن الغذائيوالتكيف معه

 وتشجيع االستخدام المستدام على التنوع البيولوجي خفض الضغوط المباشرة :باء ةاالستراتيجي الغاية 

 5فقدان الموائل )الغابات خفض - 5 الهدف
 األراضي الرطبة(و

311 052 – 811 288 311 03 – 711 03 200 39 – 100 52 6 ،7 ،8 ،00 ،02 ،

03 ،04 ،05 ،06 

الحماية من  ،المياه العذبة
من تغير حدة الفيضانات، التخفيف 

، التنمية الريفية، تجنب المناخ
 التصحر

ائي، األمن الغذ ،مصايد األسماك، 01، 8، 7، 5، 4  41 111 – 06 911 3 211 – 811 292 211 – 029 911 األسماك مصايد - 6 الهدف

                                                           
لن  هذه النفقات أنألهداف أخرى  يفترض في حين (2121 - 2103) الفترة كلها على مدى نفقات سنوية تتطلب بعض األهدافأن  ويفترض التحليالت. بينيختلف  النفقات المتكررة توقيت 2
 السنوية خالل تلك الفترة.ات تقديرات المتوسط علىذلك يؤثر و. ةاألولي اتاالستثمار مرحلةال بعد إتكون مطلوبة 
للحصول على  2121 إلى 2103من ثمان سنوات الالنفقات المتكررة( خالل فترة ات زائد مجموع )االستثمارمتوسط تقديرات مجموع االحتياجات العالمية من الموارد األرقام  تبين هذه 3

 .ةالسنوي متوسط تدريجي للمتطلبات
بالفعل  االستهالك واإلنتاج المستدامين تحقيقيتطلب و فيها. حفظ التنوع البيولوجي وإدماجاالستهالك واإلنتاج المستدامين  واستراتيجيات ودراسات وضع خطط على تركز هذه التقديرات 4

 .والر أمريكيتريليون د 2.6 إلىدوالر أمريكي تريليون  0.1تشير تقديرات تقرير االقتصاد األخضر لليونيب إلى أنها تبلغ ، أكبر بكثير استثمارات
العد  لتجنبهدف واحد ويخصص التجميع كل إجراء إلى  هدف واحد. أكثر من في هاتكاليفالتي حددت  اإلجراءاتتسهم العديد من و مترابطة (05و 00و 7و 5) الغاباتالمتعلقة ب هدافاأل 5

 .أخرى أهداف التي تعزى إلى الموارد تستفيد أيضا من سوف األهداف مع االعتراف بأن، المزدوج
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 االستثمارمن  حتياجاتاال الهدف

 )مليون دوالر أمريكي(

 2في السنة النفقات المتكررة

 )مليون دوالر أمريكي(

 السنوي اإلنفاقمتوسط 
(3102 - 3131) 

 3ن دوالر األمريكي(ويمل)

التي  أيشيأهداف 
 هدفالبتأثر ت

أهداف السياسات األخرى 
 الهدفبالمرتبطة 

 التنمية االقتصادية 04، 02، 00

 ، تربية األحياءالمستدامة الزراعة -7 الهدف

 والحراجةالمائية 

811 21 – 711 20 711 01 – 111 0  211 13 – 611 13 4 ،5 ،6 ،8 ،9 ،

01 ،00 ،02 ،03 ،

04 ،05 ،06 ،08 

األمن ، التنمية الريفية ،الزراعة
الغذائي، التخفيف من حدة تغير 

الحماية من  المناخ والتكيف معه،
الفيضانات والكوارث الطبيعية، 

 تجنب التصحر

، 01، 7، 6، 5، 4 039 211 – 35 411 42 711 – 24 411  772 711 – 77 611 6التلوث - 8 الهدف

00 ،02 ،04 ،05 

 ،الزراعة ،الصحة، المياه العذبة
التنمية  ،مصايد األسماك الحراجة،

 الريفية

، 00، 01، 7، 6، 5 52 911 – 23 311 51 011 – 20 115 43 911 – 34 011 زيةالغا الغريبة األنواع - 9الهدف 

02 ،03 ،04 ،05 

 ،الكفاءة االقتصادية، التنمية الريفية
مصايد  ، الحراجة،الزراعة
 األسماك

 السياحة ،د األسماكيمصا 03، 02، 6  031 – 81  01 – 6  961 – 611 7 الشعب المرجانية - 01 الهدف

 التنوع الجينيواألنواع و النظم اإليكولوجية صون عن طريق حالة التنوع البيولوجي: تحسين جيم ةستراتيجياال الغاية 

البرية ) المناطق المحمية - 00 الهدف
 8والبحرية(

011 66 – 411 626 971 – 711 6 211 9 – 111 85 0 ،2 ،5 ،6 ،7 ،

8، 01 ،02 ،03 ،

04 ،05 

تغير المناخ،  حدةالتخفيف من 
الحماية من  ،مياه العذبةال

 الفيضانات، التنمية الريفية

                                                           
 الزراعة(.) 7 الهدف مع لتداخلل ا، نظرالعد المزدوج لتجنب المنبععند  العمليات الزراعية من المغذيات جريانب المتصل الحد من التلوثب المرتبط اإلنفاق ال يشمل 6
التكاليف يمكن أن يتعلق  ه، فإن جزءا من هذالواقعوفي  ات أولية؛استثمار كونتس ليةاإلدارة الساح أطر وضعالمرتبطة ب جميع النفقات يفترض أنو. أقل من قيمتهب قدريو غير مكتمل هذا الرقم 7

 (.النفقات المتكررةأي الجارية ) دارةاإلب أيضا
حماية مناطق التنوع البيولوجي ل(، وكوفستيرغو يغكرايأجراها اجات من الموارد للمناطق المحمية البحرية )يحتوأجريت تحليالت مستلقة لال. غيداورفين إ هو الرقم الذي قام بتقديرههذا الرقم  8

حياة الطيور إلى أن وتشير تقديرات المنظمة الدولية لهذا الجدول لتجنب العد المزدوج. ها لم تدرج في ( ولكنوآخرونحياة الطيور أجرتها المنظمة الدولية ل) وإدارتها على نحو فعال الرئيسيةاألرضية 
مليار دوالر أمريكي وتكاليف  07.9البالغة تكاليف اإلدارة الفعالة هذا المبلغ شمل ي، و2121و 2100بين عامي  في السنة مليار دوالر أمريكي 76.0 يكونألرضية سا KBAتكاليف إدارة شبكة مجموع 

في  دوالر أمريكي مليار 5.9 إلى 1.8المناطق البحرية المحمية قدرها  شبكة تكاليف وغريفستوك إلى أني غكرايوتشير تقديرات . مليار دوالر أمريكي 58.2المناطق المحمية قدرها  سنوية لتوسيع شبكة
مليار  1.58قدرها وتكاليف إدارة سنوية دوالر أمريكي في المتوسط في السنة مليار  0.21مليار دوالر أمريكي إلى  1.09 لمرة واحدة قدرها ويشمل المبلغ تكاليف إنشاء، 2121و 2103بين عامي  السنة
وهو مبلغ يقترب من ، في السنة مليار دوالر أمريكي 80-77ما مجموعه  إلىالبرية والبحرية لألغراض اجات من الموارد يحتاللالتقديرات ويؤدي جمع هذه مليار دوالر أمريكي.  4.71إلى أمريكي  دوالر

 .الواسعة وغيدارفين لمجموعة تقديرات إ الحد األعلى
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 االستثمارمن  حتياجاتاال الهدف

 )مليون دوالر أمريكي(

 2في السنة النفقات المتكررة

 )مليون دوالر أمريكي(

 السنوي اإلنفاقمتوسط 
(3102 - 3131) 

 3ن دوالر األمريكي(ويمل)

التي  أيشيأهداف 
 هدفالبتأثر ت

أهداف السياسات األخرى 
 الهدفبالمرتبطة 

 بين عدة قطاعاتمشتركة  03، 00، 5 4 811 – 3 411 4 811 – 3 411 –  نواعاألحفظ  - 02 الهدف

التنمية  ،األمن الغذائي ،الزراعة 02، 7، 2  091 – 81  07 – 05  0 411 – 551 9 الجيني التنوع - 03 الهدف
 الصناعيةو الريفية

 ةالنظم اإليكولوجي التنوع البيولوجي وخدمات من للجميعتعزيز المنافع : دال ةاالستراتيجي الغاية 

، 02، 00، 01، 5  37 511 – 3 751 –  299 911 – 31 111 10 اإليكولوجيةإحياء النظم  - 04 الهدف

03 

 المناخ التخفيف من حدة تغير
 ،، المياه العذبةوالتكيف معه

، ضاناتالحماية من الفي
 الزراعة، التنمية الريفية

 المناخ التخفيف من حدة تغير 03، 02، 00، 5 6 400 6 400 100 الغابات استعادة - 05 الهدف
 ،، المياه العذبةوالتكيف معه

 ،الحماية من الفيضانات
 الزراعة، التنمية الريفية

، 01، 5، 4، 2، 0  39 – 7 –  303 – 55 بروتوكول ناغويا - 06 الهدف

00 ،02 ،03 ،08 ،

09 

التنمية الريفية  ،الزراعة
 الصناعيةو

 بناء القدراتوإدارة المعارف و التخطيط التشاركي تعزيز التنفيذ من خالل :هاء ةاالستراتيجي الغاية 

 االستراتيجيات وخطط العمل - 07 الهدف
 الوطنية للتنوع البيولوجي

 شتركة بين عدة قطاعاتم كل األهداف 071 – 50 561– 001 0 011 – 004

، 05، 04، 03، 7 341 – 201 341 – 201 341 – 201 المعارف التقليدية - 08 الهدف

06 ،09 

المجتمعات التنمية الريفية، 
 التنمية االقتصادية ،األصلية

 قطاعات مشتركة بين عدة األهداف جميع 2 011 – 0 611 0 611 – 0 411 4 211 – 0 811  يةقاعدة العلمال - 09 الهدف

 مشتركة بين عدة قطاعات األهداف جميع  31 – 4  21 – 3  79 – 01 الموارد المالية حشد - 21 الهدف

                                                           
 .معروف أن هذا الرقم تقدير اقل من الرقم الفعلي، من الالبياناتفي  الثغرات بسبب 9

 الغابات(.استعادة ) 05 الهدف مع لتداخلا ل، نظرالعد المزدوج لتجنب المناظر الطبيعية للغابات استعادةب المرتبط اإلنفاق ال يشمل 10
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 اتالسياس غايات في اإلدماجو بين األهداف الترابط
بين و، نفسها األهداف سواء بين النظر إلى تبعيات والتعاون الروابط المشتركة هناك العديد من :6 الرئيسية رسالةال

 السياسة الوطنيةغيرها من األهداف األهداف و
المتبع لألهداف  النهجبتتأثر سغالبا ما لهدف ما االستثمارية  االحتياجاتأن  األهداف مترابطة ومتشابكة، بحيثإن  -35

على ألهداف التي تساعد لالفعال  التحقيقضمان فإن على سبيل المثال، و. تحقيقهافعالية بو هاتوفير مواردب األخرى أو
ينبغي أن يقلل  تين ألف وهاء(االستراتيجي الغايتين بموجبالواردة األطر والشروط الالزمة )مثل األهداف وضع 

بادل من تالمشتركة وعالقات االعتماد المفهم هذه الروابط  المهمولذلك، من لتحقيق األهداف األخرى.  الالزمةاالستثمارات 
أخرى،  اتيةمجاالت سياسكما ستتأثر مزيد من العمل. لل احيوي مجاالذلك بر يعتوينبغي أن تحديد أولويات العمل، أجل 

تتداخل السياسات على سبيل المثال، ولتنوع البيولوجي. ل أيشيأهداف بكثير، جراء تحقيق  حفظ التنوع البيولوجي تتجاوز
ومصايد األسماك ركز على الزراعة تالتي لتنوع البيولوجي ل أيشيأهداف األسماك مع  مصايدوالزراعة الوطنية المتعلقة ب

الهامة هذه إلى زيادة التمويل الوطنية  اتأوجه التآزر والتداخل عبر أهداف السياسأن يؤدي االعتراف بيمكن والمستدامة. 
 البيئية.الشامل المتاح وتحسين فعالية الميزانية والحوكمة 

هداف أل تحقيقهاز على التنوع البيولوجي ودرجة مدى قدرتها على التركي من حيثمختلفة الهداف وتتفاوت األ -36
ومكافحة المستدامة األسماك  مصايدمثل تلك التي تتعلق بالزراعة و -بعض األهداف وتتطلب . نطاقا وسعاألسياسات ال

أوسع بكثير )اقتصادية واجتماعية  اتيةتسهم في تحقيق أهداف سياس هامستويات عالية نسبيا من الموارد ولكن -التلوث 
هناك آثار واضحة و. أقل على أهداف التنوع البيولوجي موارداألكبر التركيز ذات األهداف  تتطلبوعادة ما وبيئية(. 

األهداف التي تساعد على تحقيق أهداف متعددة ستستفيد من نظرا ألن ، الالزمةلتمويل االستثمارات والنفقات الجارية 
 من فرص التمويل. أوسعمجموعة 

أكثر من  تحقيقعلى معنية تساعد فيها إجراءات  وتكوناألهداف التي تتداخل فيها واضحة الألمثلة هناك بعض او -37
)الزراعة  7لتحقيق الهدفين  مطلوب اإلدارة المستدامة للمغذيات الزراعية عمل رئيسيفإن على سبيل المثال، وهدف واحد. 
تحديد هذه التداخالت وتجنب إلى سعينا  ، فقدمن الموارد جاتاالحتيا تجميع تقديرات وعند)مكافحة التلوث(.  8المستدامة( و

على سبيل وبسهولة. حسابها هناك بعض األمثلة على مجاالت التداخل التي ال يمكن غير أن . قدر اإلمكانالعد المزدوج 
كذلك في المساهمة ( و5( دورا هاما في الحد من معدالت فقدان الموائل )الهدف 00المناطق المحمية )الهدف تلعب المثال، 

تحقيق هذه المقدرة لتكاليف ال(، وسيكون هناك قدر من التداخل بين ما 05و 04)الهدفان  ةفي استعادة النظم اإليكولوجي
 األهداف.

 مصادر التمويل المحتملة
هناك حاجة إلى تمويل من مجموعة متنوعة من المصادر الدولية والوطنية، وعبر مجاالت  :7 الرئيسيةرسالة ال

سياساتية مختلفة، لضمان تحقيق المجموعة الكاملة من الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يمكن الحصول عليها من 
  تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

، حفظ التنوع البيولوجي تتجاوز بكثير لتنوع البيولوجيل أيشيأهداف التي تتأثر بتحقيق  اتمجاالت السياس بما أن -38
فإن سياسات  على سبيل المثال،و مصادر التمويل. عند تعدادفقط  حفظال ميزانيات تتجاوز التيالميزانيات  ب مراعاةيجفإنه 

 بأغراض ترتبط ارتباطا وثيقازيادة التصحر  لوقف والمخصصات معه التكيفالمناخ و التخفيف من حدة تغير تمويل
 مجموعة واسعة من مصادر التمويل تشمل سوف، الوة على ذلكعو .المتعلقة بالغابات لتنوع البيولوجيل أيشي األهداف

، وكذلك ووكاالتها الحكومة أرجاءمن مختلف ، وتمويل لتنوع البيولوجيل ةاألساسيالوطنية التمويل مصادر ) التمويل العام
نظام  مثلللحفظ  زحوافومبتكرة تدابير  إعدادوالتمويل المتعدد األطراف( و الرسميةاإلنمائية  للمساعدةتدفقات دولية 
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كربون الغابات، والسياسات المالية  وتعويضات ،رسوم المياهو، واتفاقات الحفظ، ةالمدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجي
 مجموعة واسعة من العمل مع سوف يتطلب ذلك أيضاو. والقطاع الثالث الخضراء، فضال عن استثمارات القطاع الخاص

خفض و توفير المواردأن يلعب دورا رئيسيا في الخاص  القطاعوعلى  الحكومة. وغيرالحكومة من  أصحاب المصلحة
والنظم  للتنوع البيولوجي اإلدارة المستدامة وتعميم قرار أكثر استنارة صنع التنوع البيولوجي من خالل حماية تكاليف

األهم من و، االجتماعي هاعمل رخصة مينمن خالل تأ لألعمال التجارية منافعذلك بدروه حقق وسي .أعماله في اإليكولوجية
 المستدامة. سالسل التوريد تأمينذلك، 

 تحسين قاعدة األدلة -مزيد من البحوث ال
 إجراء المزيد من البحوث والتحاليل أمر حيوي للمساعدة في مواصلة إعداد هذه التقديرات وتنقيحها: 8الرسالة الرئيسية 

على سبيل وأولية وقدمت مع محاذير.  الفريق الرفيع المستوى التي قدمها من الموارد االحتياجات تقديراتإن  -39
قدر التداخل  مراعاة أوجهاألهداف. وعلى الرغم من  عبرمن الموارد  الحتياجاتل‘ تقييم ثابت’إجراء إال  يتيسرلم المثال، 
 اكمي اعمل الفريق تقييملم يشمل ذلك، باإلضافة إلى وستكشف العالقات بين األهداف. ُتلم فلتجنب العد المزدوج،  اإلمكان

 .وتنقيحها مزيد من البحث والتحليل للمساعدة في تطوير هذه التقديراتإلى الللمنافع. وستكون هناك حاجة 
لتنوع البيولوجي ل أيشي تحقيق أهدافل الالزمةلموارد لضافية اإلتقييمات ال فإنعلى مدى السنوات القادمة، و -41
مقارنة اإلجراءات واألنشطة المضطلع بها وتلك ة عملية مستمرة لتحسين توافر البيانات وقابلي كجزء من ةكون مفيدست

التقدم في تحقيق ورصد لتتبع أيضا هذه التقييمات أدوات مفيدة مثل يمكن أن تكون وفي المستقبل لتحقيق األهداف.  الالزمة
 .2121-2100أهداف الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

من الموارد  االحتياجاتتقديرات من البحوث لتعزيز البيانات والوسائل لالضطالع بالمزيد هناك عدد من و  -40
 لتنوع البيولوجي.ل أيشيلتحقيق أهداف 

 :وتنقيحها من أجلتطوير التقديرات الحالية مواصلة من البحوث لاالضطالع بالمزيد أوال، يمكن  -42
 التقييم. هذااألساسية لث وللبح وضعهاستهدفة التي تم مجموعات الماللثغرات في تغطية ا سد 

 تقييم المجمع.الوالهدف تقييمات كل ها تفي المعلومات والبيانات التي أبرزلثغرات ا سد 

التي مجاالت العمل في المستقبل أن تشتمل الوقت والموارد المتاحة لهذه الدراسة، يمكن  لمحدوديةثانيا، نظرا  -43
 :علىييم لى هذا التقتستند إ
  بما في ذلك ومدخالت أكبر منهممع أصحاب المصلحة أوسع نطاقا نطوي على تشاور يإجراء تقييم عالمي شامل ،

 معلومات عن

o  قياس إجراء لتنوع البيولوجي من أجل ل أيشيخطوط األساس )أي مستويات اإلنفاق الحالية على أهداف
 (؛‘إضافي’إنفاق ما هو دقيق ل

o دينامي(؛تقييم تقييم ثابت )أي إجراء بدال من  تحديد أولويات األهداف 

o  لتنوع البيولوجي؛ل أيشيأهداف  من تحقيقالتي تعود تحليل شامل للفوائد 
o  ؛بما في ذلك من خالل مجاالت السياسات األخرى -ضافي اإلالمصادر المحتملة للتمويل 
o  حها برنامج األمم المتحدة ( مثل تلك التي اقتر"من القاعدةينطلق بلد على حدة )"نهج  كللتحليالت

 .لتحقيق األهداف الالزمةالموارد  بشأناإلنمائي وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 
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  على  الالزمةتحويلية الجراءات اإلللسياسات والصحيح طار اإل لوضعإجراء تقييم لإلجراءات والتكاليف الالزمة
 الصعيدين الوطني واإلقليمي، مثل:

o وضع السياسات؛ 
o البيئية؛ ةالحوكم 
o أهداف الحفظ والتنوع البيولوجي؛غايات والوطني لتحقيق إصالحات التخطيط اإلصالحات المؤسسية و 
o .فرص تعميم التنوع البيولوجي 

 عبر األهداف وبين األهداف وغيات الروابط المشتركة وعالقات االعتماد المتبادل مزيد من االستكشاف لفهم ال
 مصايدمن وطأة الفقر والصحة البشرية والزراعة والمياه العذبة والتصحر و التخفيفمعالجة السياسات من أجل 

 األسماك، وغيرها، لتحديد أولويات العمل.
 لما يليدعم على الصعيد الوطني ال: 

o  على الصعيد القطري؛تقييمات االحتياجات المالية بشأن مزيد من االستثمار والتقدم إلى التحديد الحاجة 
o لتنوع البيولوجي؛لوخطط العمل الوطنية تيجيات السترااستعراض ا دعم 
o مزيد من الدعم.التوفير تحديد الفرص المتاحة لتوجيه الموارد و 

يشر إلى ذلك في حين لم وويدرك الفريق أيضا أن المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو تغير المناخ.  -44
تحقيق أهداف لمعرفة إلى أي مدى يمكن لإلجراءات أن تدعم مفيدة فقد تكون البحوث اإلضافية في هذا التقييم، بالتحديد 

 .والتكيف معه آثار تغير المناخ منالجارية للتخفيف واسعة النطاق برامج واألنشطة اللتنوع البيولوجي في ل أيشي
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 تقييم لكل هدفاللإلجراءات واألنشطة المدرجة في  موجز: ES3الجدول 

 جة في التقييماإلجراءات/األنشطة المدر الهدف

 الهدف
0  

التنموع  إدمماج   ؛التمدريب بمرامج   ؛الحمالت اإلعالمية ؛الوطنية /الوعياالتصاالت استراتيجيات الوعي؛ ءاتاستقصا تطوير
 األحداث.العمل و حلقات التعليم؛ البيولوجي في

 الهدف
2 

 وإدماجهما  صانعي السياسات لتنوع البيولوجي بينا قيمب لرفع الوعيإجراءات  ؛قيم التنوع البيولوجيل تقييمات وطنيةاالضطالع ب
 الوطنية. اإلبالغو نظم المحاسبة التنوع البيولوجي فيإدماج  ؛ذات الصلة العملياتواالستراتيجيات و مجموعة من السياساتفي 

 الهدف
3  

إشراك أصحاب ؛ ألثرليمات وتقيقانونية  تحليالت؛ لإلصالححزم خطط عمل و إعداد ؛الفرصتحديد  ؛الضارة لحوافزل إعداد جرد
التمدابير   إلعمداد  التجريبيةوالمشاريع  بناء القدراتتدابير  ؛خطط عمل لبدء العمل بهاوإعداد  الحوافز اإليجابيةتحديد  ؛المصلحة

 .هاواختبار الحافزة اإليجابية

 الهدف
4 

إلنتماج  وااالسمتهالك  تحقيمق  اءات الالزممة ل اإلجرتحديد  ؛المنتجات على التنوع البيولوجيمختلف  واستهالك إنتاج تقييم آثار
االستراتيجيات ؛ إلنتاج المستدامينواالستهالك ل خطط العمل الوطنيةالخاص؛ لقطاعين العام وادور األولويات وتحديد  ؛المستدامين

 لمشتريات العامة.ل الوطنية

 الهدف
5  

 لتقديم مقابل خدمات النظم اإليكولوجية المدفوعات "؛دانفق صافي عدم وجود" معاييرب األراضي الرطبةصيرفة  :األراضي الرطبة
الرصمد  قدرات و لألراضي الرطبة قوائم الوطنيةالتحسين  والحراجية؛ة يالزراعاإلدارة  مارساتأفضل م تكلفةفي تقاسم  مساعدة

منماطق  بطريقة أخرى في  حميةمالأو  اتفاقية رامسار بموجب المعينة ذات األهمية الدولية األراضي الرطبةعدد زيادة  اإلنفاذ؛و
 .الوطنية لألحياء البرية الحفظ وحداتأو  حدائقال وأ الحفظ

حوافز ) ظروف مواتيةتهيئة  إنفاذ القانون؛؛ الموظفين الفنيين وتعليمتدريب  ؛رصدنظم  ؛قوائم التنوع البيولوجيتطوير  :الغابيات 
  (.المشروعةتكافح األعمال غير مالية 

 الهدف
6 

 ؛االسمتثمار أو االنتقمال(  تكاليف )األنواع التي أفرط في صيدها الصيد المفرط وإعادة تكوين أرصدة  أعمالحد من إجراءات لل
 (.أو التكاليف الجاريةتشغيل تكاليف التحسين إدارة مصايد األسماك )

 الهدف
7 

 خلمق النظم اإليكولوجية الهشمة؛  في  الحرائقإدارة  ؛تجهيزالالكفاءة في  ؛تصحيح السوق وسياسات المشتريات العامة الغابيات: 
 (.الحصول وتقاسم المنافع، الكربون، المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجيةمنتجات )السياحة، 

إجراء بحوث وتطوير في الشؤون ؛ لنظم اإليكولوجية الزراعيةا بالنسبة إلى قياس عالمية للتنوع البيولوجي وضع خطة الزراعة:
 تحديمد  زيادة اإلنتاجية التغذوية/االمتصماص؛ ؛ اتضطراباالآلفات/ازيادة مقاومة النظم اإليكولوجية الزراعية؛ الجينية المتعلقة ب

في إطمار  المتكاملة الحفظ تشجيع زراعة  ؛اإلقليمي؛ إعادة هيكلة جانب اإلنتاج من السوق الزراعي للتمديد االحتياجاتتكاليف وال
BISA ت، وحقوق الملكية.والمؤسسا اتلسياسل؛ التكيف الفعال 

الجمبري؛  - IMTAسمك السلمون؛  -( IMTA)ألحياء المائية ل المتعددة العوامل الغذائية تربية المتكاملةال تربية األحياء المائية:
 نغروف.ابناء القدرات؛ استعادة الم ؛القاروصو وأسماك الفرخيات( السلمون RSو صيد في األكياسمغلق )الاالحتواء 

 الهدف
8 

زيمادة قمدرة    ؛إنتاج بالستيك قابل للتحللإلى ؛ االستثمارات في تحويل إنتاج البالستيك االصطناعي البحريةالحطام  إزالةج برام
الحد ممن   ؛منبع المناطق الميتة دون الوصول إلى مرافق صحيةعند معالجة مياه الصرف الصحي لتغطية السكان الذين يعيشون 

ميماه   اسمتعادة ؛ االستثمارات في اإلدارة المنبع من خالل استخدام أفضل ممارساتعند ية الزراعمن العمليات جريان المغذيات 
تركيمب أفضمل    ؛الخضمراء  التحتيمة وخيارات البنية  ةمنيعلمناطق السطحية البالنسبة إلى االمناطق الحضرية العواصف في 

 ات ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.الثابتة والمتحركة بما في ذلك الصناعالتلوث التكنولوجيات المتاحة لمصادر 

 الهدف
9 

 ؛(استقصماءات خمط األسماس   )بما في ذلك ات لألنواع الغريبة الغازية والمسارات التي يتعين استهدافها األولوي وتحديدالبحوث 
)بما في ذلك السميطرة علمى   القائمة األنواع الغريبة الغازية )بما في ذلك سياسات وتشريعات( للحد من تدابير المراقبة والقضاء 

( لمنمع  اتوتشريع اتالتدابير )بما في ذلك سياس ؛الجزر(األنواع الغريبة الغازية البرية والقضاء على األنواع ذات األولوية في 
خالل من  الصابورةومعالجة مياه  تدابير السالمة البيولوجيةجديدة )بما في ذلك تطوير القدرات واألطر القانونية و عمليات إدخال

 القطاع الخاص(.

 الهدف
01 

المتكاملمة  اإلدارة خيارات لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ االستخدام المستدام للموارد البحرية )مثمل مصمايد األسمماك(؛    
 والمجموعمات استخدام المناطق البحرية المحمية لحفظ التنوع البيولوجي والموائمل   ؛لمستجمعات المياه ومياه الصرف الصحي

 .المستغلة

 الهدف
00 

تعزيمز  ؛ جديدة؛ تعزيز فعاليمة اإلدارة  توصيلإنشاء ممرات  ؛إنشاء مناطق محمية جديدة المحميات الطبيعية البرية والبحرية:
 إجراء تقييمات رئيسية.التمكينية والتمويل المستدام؛ السياسات بيئات 

 لهذا التقرير(.لم يجر تقديرها كميا )البديلة تكاليف الفرصة  ؛ارةداإلتكاليف  اإلنشاء؛تكاليف  المناطق المحمية البحرية فقط:
بالمنماطق   فيما يتعلق المناطق المحمية توسيعالتعويض عن  ؛القانونية العملياتحيازة األراضي؛  :غاباتمن ال المناطق المحمية

 الغابات.من المحمية 
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 جة في التقييماإلجراءات/األنشطة المدر الهدف

 الهدف
02  

إدارة  ؛األنواعواسترداد إدارة إجراءات اقبة/القضاء على األنواع الغريبة الغازية؛ مر ؛دارةاالستعادة واإل؛ الموائلقع واموالحماية 
 والتعليم والتوعية. اإلدخال دخال/إعادةاإلالطبيعي،  الموقعالتجارة/الحصاد؛ الحفظ خارج 

 الهدف
03 

أنشطة  ؛الموقع من قبل المزارعينخل دالخلق حوافز اقتصادية للحفظ  إعداد ُنهج خارج الموقع؛ وزيادتهاالقائمة المجموعات  حفظ
 .ةثقافيوال ةقتصادياالو ةجتماعياألنواع ذات القيمة االبناء القدرات في البلدان النامية، وال سيما من خالل حفظ 

 الهدف
04 

عية عن النظم ائوقف الالمعاراإليكولوجية التقليدية أو  المعارفالضارة؛ االستثمارات في  التحتيةللبنية  الدعم العامو إزالة اإلعانات
الشعوب التقليدية واألصلية؛ استعادة األراضي الرطبة من خالل إزالمة السمدود   واالستخدامات التي لدى اإليكولوجية والعمليات 
ية اإلنتاجوة يوظيفالالقدرة ، بما في ذلك استعادة لغاباتل ؛ استعادة المناظر الطبيعيةجديدة أراضي رطبة بناءوالسدود الساحلية أو 

ن الكربون، وتحسين القدرة على يوالوقود واأللياف، وتحسين سبل العيش وتخز األغذيةطبيعية من أجل توفير المناظر الللغابات و
 .واستردادها الشعب المرجانية استعادةالتكيف، وحفظ التنوع البيولوجي، ومنع تآكل التربة وتحسين إمدادات المياه؛ 

 الهدف
05 

قع )الحياة البريمة والحرائمق   اموالحماية  ؛والزرع؛ التجدد الطبيعي بمساعدة ات؛ البذور وإنشاء الحضاناداالسترد قعامواختيار 
 والثروة الحيوانية(؛ إزالة األعشاب الضارة.

 الهدف
06 

 وأاإلداريمة   وأالتدابير التشريعية  تنقيح ؛إليهاالنضمام الموافقة عليه أو أو  هأو قبولبروتوكول ناغويا على إيداع صك التصديق 
القائمة بالفعل أو وضع تدابير جديدة من أجل الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها بموجب البروتوكول؛ وضع الهياكل  اتيةالسياس

ة أو أكثر من ، ونقطوسلطة مختصة وطنية واحدة أو أكثر ةوطني نقطة اتصالالمؤسسية الالزمة لتنفيذ البروتوكول، بما في ذلك 
؛ بناء القمدرات  الحصول وتقاسم المنافع في غرفة تبادل معلوماتبشكل إيجابي الظروف المواتية للمشاركة تهيئة ، ونقاط التفتيش

 .على نحو فعال لبروتوكولاوتوفير وسائل لتنفيذ 

 الهدف
07 

والغايمات  ولويات عداد؛ وضع/تحديث األاإلالوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك وخطط العمل وتحديث االستراتيجيات  تطوير
تبادل؛ اعتماد من قبل الواإلبالغ لرصد وا/تحديث خطة التنفيذ؛ إعداد ؛/تحديث االستراتيجية وخطة العملإعداد ؛واألهداف الوطنية

 .تكاليف إدارة نهج النظام اإليكولوجيالحكومة؛ 

 الهدف
08  

 العضوية لمفتوحتين للفريق العامل االتي تعقد كل سنجتماعات لال BEالصندوق االستئماني  مانة:إجراءات األ
االتصال (؛ ينتدريب المدربمنهجية عمل بناء القدرات ) حلقات)ي( واألحكام المتصلة بها؛ اجتماعات و 8لمادة لالمخصص 

و الخبراء على النحواجتماعات دراسات  ؛( واألحكام المتصلة بهاي) 8بالمادة  المتعلقةواالتصاالت والتثقيف والتوعية العامة 
 – للمجتمعات األصلية والمحلية)ي(؛ المشاركة الفعالة  8لمادة لالمؤشرات الموضوعة تفعيل المطلوب؛ اجتماعات الخبراء و
 ضافية.الموظفين اإلتكاليف  ؛(VBلتنوع البيولوجي )الصندوق االستئماني الطوعي ل

، بما في ذلمك  وطني )واإلقليمي(ال الصعيدعلى  استراتيجيات في جميع أنحاء العالم: اإلجراءات التي تقودها األطراف
المستدام للتنوع البيولوجي وتنفيذ المعايير التي اعتمدها مؤتمر العرفي النظم الفريدة، لتعزيز/حماية المعارف التقليدية واالستخدام 

)ج(  01و )ي( 8 تينادالمحلية فمي تنفيمذ المم   واألصلية  للمجتمعاتمبادرات بناء القدرات لتعزيز المشاركة الفعالة  ؛األطراف
)ج(  01و )ي( 8 تينتنفيمذ المماد  ل، وبنماء القمدرات   ةودون الوطني ةوالوطني ةاإلقليمي المستوياتعلى  المتصلة بهماواألحكام 

اإلدارة الذاتية واإلدارة المشمتركة   من خاللا وتطبيقها في إدارة النظم اإليكولوجية بما في ذلك من خالل مواألحكام المتصلة به
العرفمي  لسكان األصليين والحق فمي االسمتخدام   الحفظ لمناطق بلمناطق المحمية واالعتراف تمعات األصلية والمحلية في اللمج

  المستدام للتنوع البيولوجي.

 الهدف
09  

صمعيد  علمى ال  التقنيوالعلمي التعاون ، وتعزيز هاوتحليلالعالمية معلومات ال)نمذجة  اتالسياستفاعل البحث وفي مجال التعاون 
 لدعم النمذجة والتحليل(. التحتيةرصد والمعلومات )البنية نظم الو ؛(اتلعلوم والسياسوالتفاعل بين ا؛ العالمي

الهدف 
21 

 .لإلبالغالموارد وأطر  لحشدوضع وتنفيذ استراتيجيات قطرية 

 


