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  المتعلقة بالتنوع البیولوجي

  االجتماع الثاني عشر
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  الفریق الرفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد
 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة اإلستراتیجیة الالزمة لتنفیذ الخطة 

  موجز تنفیذي

 مذكرة من األمین التنفیذي
المستوى المعني  بالنتائج األولیة التي توصل إلیھا الفریق الرفیع 11/4من المقرر  24رحب مؤتمر األطراف في الفقرة  .1

أن إلى ، ودعا الفریق الرفیع المستوى 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة اإلستراتیجیة بالتقییم العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة 
ائج عملھ ، وتقدیم تقریر عن نتموسع، بتشكیل شامالیواصل عملھ، بالتعاون مع المبادرات األخرى ذات الصلة التي یمكن أن توفر نھجا 

 .االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطرافإلى 

المستوى المعني  الرفیعواستجابة لذلك، أنشأ األمین التنفیذي، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف ، مرحلة ثانیة للفریق  .2
 موسعھمكن الفریق بعضویة وت. 2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة اإلستراتیجیة بالتقییم العالمي للموارد الالزمة لتنفیذ الخطة 

االستعانة بعملیات التقییم الداعمة اإلقلیمیة، وبالتعاون مع المبادرات األخرى ذات بمتوازنة إقلیمیا مكونة من خمسة عشر خبیرا، و
 .للتقییم الذي یجریھ شاملالصلة، من توفیر نھج 

ق الرفیع المستوى بما في ذلك مشروع الرسائل الرئیسیة ویقدم مرفق ھذه الوثیقة موجزا تنفیذیا لتقریر المرحلة الثانیة للفری .3
ویتوافر أیضا التقریر الكامل للفریق الرفیع المستوى وست عملیات تقییم . للنظر من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعھ الثاني عشر

 1 .داعمة إقلیمیة
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 المرفق

 2ىالموجز التنفیذي لتقریر المرحلة الثانیة للفریق الرفیع المستو

  للتنوع البیولوجي أیتشيتوفیر الموارد ألھداف 

 2020- 2011للتنوع البیولوجي للفترة اإلستراتیجیة تقییم المنافع واالستثمارات والموارد الالزمة لتنفیذ الخطة 

  

 موجز تنفیذي

 مقدمة
اإلستراتیجیة زمة لتنفیذ الخطة كان الھدف من العمل المتواصل للفریق الرفیع المستوى المعني بالتقییم العالمي للموارد الال

االجتماع الثاني إلى ھو دعم المناقشات بشأن حشد الموارد خالل الفترة المؤدیة  2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة 
ویرتكز التقریر على التقییم العالمي . عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي وخالل ھذا المؤتمر

، واستثماراتھا واالحتیاجات أیتشيلفریق الرفیع المستوى ، ویحدد منافع تنفیذ أھداف ل األول تقریرالرد الذي عرضھ للموا
ویحلل التقریر أیضا الكیفیة التي تتواءم بھا المنافع االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة الستثمارات التنوع . من الموارد

  .التنفیذ الذي یحقق مردودیة التكالیفالبیولوجي مع السیاسات القائمة لضمان 

  موجز نتائج الفریق الرفیع المستوى األول

للتنوع البیولوجي بحلول عام  أیتشيتقییما عالمیا لتكالیف تحقیق أھداف ) 212(لفریق الرفیع المستوى ل األول تقریرالقدم 
وسلم الفریق . یار دوالر أمریكي سنویامل 440ملیار دوالر أمریكي و 150مابین إلى حیث قدر أن األمر یحتاج  2020

. مزید من البحث للمساعدة في تنقیح ھذه التقدیراتإلى عدم الیقین، واعترف بأن األمر یحتاج حاالت بوجود طائفة من 
ّ أنھ دعا یبللتنوع ال" فاتورة"الموارد لیست وسلط األضواء على أن االحتیاجات من  إجراء تغییر في إلى ولوجي إال

. التي تخصص بھا الموارد في اقتصاداتنا للحصول على أفضل النتائج للتنوع البیولوجي والتنمیة المستدامةالطریقة 
فعلى وجھ . ذلك أن ھناك طائفة من العوامل التي سوف تؤثر في حجم االحتیاجات من التمویلإلى وأضاف التقریر 

خرى تعني أن النھج والموارد الالزمة والفعالیة الخصوص، فإن الصالت المشتركة والتآزر بین األھداف والغایات األ
وأبرز الفریق الرفیع المستوى بعض المنافع . بشأن تنفیذ أحد األھداف قد تؤثر في احتیاجات االستثمار الخاصة بھدف آخر

ل تنفیذ أن المنافع التي تتحقق من خالإلى الكبیرة لتنفیذ األھداف فضال عن المنافع المشتركة للقطاعات األخرى وخلص 
وضع إطار سیاسي ومؤسسي إلى أنھ اعترف أیضا بأن ثمة حاجة  إالقد تتجاوز التكالیف بدرجة كبیرة  أیتشيأھداف 

 .مالئم ومتساوق بما في ذلك إرادة سیاسیة قویة في جمیع الدول لضمان تحقیق ھذه المنافع وحاالت التآزر

  

  ألولى للفریق الرفیع المستوىالرسائل الرئیسیة المستخلصة من المرحلة ا: 1اإلطار 
 

یتطلب تنفیذ وتحقیق األھداف وضع إطار سیاسي ومؤسسي مالئم ومتساوق، وإرادة سیاسیة قویة وخاصة على  .1
 المستویات الوطنیة واإلقلیمیة؛

 سیحقق االستثمار في التنوع البیولوجي ورأس المال الطبیعي منافع مشتركة كبیرة للتنمیة المستدامة؛ .2

 أن منافع تحقیق األھداف قد تتجاوز التكالیف بدرجة كبیرة؛إلى ن القائمة تشیر القرائ .3

وعالوة على ذلك فإن . ھناك فروق واضحة في المستوى النسبي لالستثمار الالزم لتحقیق مختلف األھداف .4
 االستثمار الالزم لتحقیق أحد األھداف ال یرتبط بالضروة بأھمیتھ؛

                                                   
 أعده أعضاء الفریق الرفیع المستوى  2

 الشركة(، ومات رایمنت ومافورنین كونواي )المركز العالمي للحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة(وقد ساند ھذا اإلعداد فریق للتجمیع یتكون من ساره سمیت 
ة للخدمات المالیة واإلستثمارات لمساعدة العمل الذي یضطلع بھ الفریق الرفیع ) بالتنوع البیولوجيقة لالمتعأمانة االتفاقیة (رافي شارما وتریستان تیریل مع ) الدول

 .المستوى

   .مستوىالرفیع الوال تعبر اآلراء التي أبدیت ھنا بالضرورة عن وجھات النظر الرسمیة للحكومات والمنظمات التي یمثلھا األعضاء أو المراقبون في الفریق 
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ویشمل ذلك . رات االستثمارات الالزمة لتحقیق كل ھدف من األھدافھناك عوامل كثیرة تؤثر في حجم تقدی .5
نطاق األنشطة التي ستوضع تكالیفھا، وفرص االستثمار المرتبطة بھا والتآزر المحتمل بین األھداف فضال عن 

 حاالت عدم الیقین الناشئة عن محدودیة البیانات ونقص المنھجیات؛

التكافل التي یتعین نظرھا فیما بین األھداف ذاتھا وبین األھداف  ھناك الكثیر من الصالت المشتركة وحاالت .6
 وغیرھا من الغایات السیاساتیة الوطنیة األخرى؛

یتعین أن یكون التمویل من طائفة متنوعة من المصادر الدولیة والوطنیة وعبر نطاقات سیاساتیة متباینة لضمان  .7
 ؛أیتشيستتحقق من إنجاز أھداف  النطاق الكامل للمنافع االقتصادیة االجتماعیة التي

 .من الضروري إجراء المزید من البحوث للمساعدة في تحسین وتنقیح ھذه التقدیرات .8

 

 

 الفریق الرفیع المستوى إختصاصاتقرر مؤتمر األطراف وم
رات أن یواصل عملھ، بالتعاون مع المبادإلى دعا االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف الفریق الرفیع المستوى 

من أعضاء جدد في الفریق على أساس التوازن ( موسعة، بتشكیلة شامالاألخرى ذات الصلة التي یمكن أن توفر نھجا 
 ).11/9المقرر (مؤتمر األطراف لإلجتماع الثانى عشرلوتقدیم تقریر عن نتائج عملھ ) اإلقلیمي

  :ليللفریق الرفیع المستوى فیمای) االختصاصات(وتتمثل األھداف الرئیسیة 

للتنوع البیولوجي مع دراسة منافع التنوع البیولوجي المباشرة وتلك األوسع  أیتشيوضع تقییم لمنافع تحقیق أھداف  .1
  نطاقا التي تعود على المجتمع نتیجة لالستثمارات والتطورات السیاساتیة الالزمة؛

ال األخرى المقترحة في تقریر الفریق تقییم طائفة تكالیف تنفیذ األنشطة الالزمة لتحقیق األھداف مع مراعاة األعم .2
 الرفیع المستوى المقدم لمؤتمر األطراف الحادي عشر؛

تحدید الفرص المتاحة لضمان المنافع التي تتحقق بأكبر قدر من مردودیة التكلفة من خالل اإلجراءات التي تتخذ في  .3
یمكن أن تحشد الموارد أو تحقق أفضل االقتصادات بأسرھا والتي  أنحاءكل من قطاع التنوع البیولوجي وفي كافة 

 .أیتشياستخدام لھا إلحراز أكبر تقدم صوب إنجاز أھداف 

نھج  بدءوقد ارتكز الفریق الرفیع المستوى خالل مرحلة عملھ الثانیة على النتائج المتضمنة في التقریر األول من خالل 
المزید من االھتمام للتكالیف والمنافع المتعلقة بتحقیق  یأخذ بعین االعتبار بدرجة كبیرة القرائن اإلقلیمیة، ویسندشامل 

 .األھداف وحاالت التآزر مع جداول األعمال السیاساتیة األخرىإلى األھداف، والوسائل الفعالة تكالیفیا للوصول 

  تنظیم عمل الفریق الرفیع المستوى

یخضع لرعایة مشتركة من  ،وثھ الداعمةوبما في ذلك بح، 2012كان الفریق الرفیع المستوى، منذ  إنشائھ في عام 
إلى حكومات البرازیل، والھند، والیابان، والنرویج، والمملكة المتحدة، وعلى ذلك كان ممثلون لھذه الحكومات باإلضافة 

ك برنامج األمم المتحدة للبیئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، والبن
. الدولي، ومرفق البیئة العالمیة وأمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي یشتركون بصورة وثیقة في تیسیر عمل الفریق

 2013أیار / مایو 31- 30مر األطراف الحادي عشر مادیا ثالث مرات في توقد اجتمع الفریق الرفیع المستوى بعد مؤ
 2014نیسان / أبریل 15و14ویومي ) شیناي، الھند( 2013ون األول كان/ دیسمبر 4-2و) تروندھایم، النرویج(
، واستعرضت ھذه االجتماعات التقدم المحرز في إعداد التقریر ونتائجھ، والمعلومات المسترجعة )برازیلیا، البرازیل(

 .المتلقاة خالل االستعراض الذي أجراه

  تنظیم البحوث
بیولوجي تكلیفا لمشروع إلجراء بحوث لدعم المرحلة الثانیة من عمل الفریق أصدرت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع ال

والشركة الدولیة وقد منح ھذا العمل للمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة . الرفیع المستوى
 .للخدمات المالیة واإلستثمارات

ان واألقالیم والمبادرات على مختلف المستویات الجغرافیة من خالل من مختلف البلد شاملةوقد نظم البحث لجمع قرائن 
وقد دعمت ھذه القرائن التحلیل الذي . ست خدمات استشاریة إقلیمیة للبحوث نظرت البیانات الواردة من مصادر وطنیة

والمنافع ذات الصلة أجرى للصالت المشتركة بین األھداف وجداول األعمال السیاساتیة األوسع نطاقا فضال عن التكالیف 
بتحقیق األھداف المختلفة على ھذه المستویات المتباینة، ویرتكز ھذا التقریر على التقاریر اإلقیلیمیة التي تستكملھا 

وقد استخلص الفریق الرفیع المستوى . التحلیالت العالمیة ویقدم قرائن مجمعة ودراسات حالة من عملیات التقییم اإلقلیمیة
. ة من عملیة التقییم التي أجریت، وقد استخدمت ھذه الرسائل بعد ذلك لوضع ھیكل للقرائن المقدمةعشر رسائل رئیسی

ورؤیة  أیتشيتوفیر زیادة طویلة األجل وثابتة، ویمكن التنبؤ بھا للموارد لتحقیق أھداف إلى وعالوة على ذلك، فإنھ سعیا 
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إبراز اإلجراءات الالزمة لضمان إلى التوصیات تھدف  من المرتبطة بھا، قدم الفریق الرفیع المستوى سلسلة 2020عام 

    .تجسید قیم التنوع البیولوجي في الخطط والمقررات في كافة أنحاء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا

  

 الرسائل الرئیسیة

 :1الرسالة الرئیسیة 

 منافع كبیرة للناس ولالقتصادات في كافة أنحاء العالم أیتشيتحقیق أھداف  وفرسی 

للتنوع البیولوجي في أن  أیتشيللتنوع البیولوجي وأھداف اإلستراتیجیة جزء كبیر من المبررات األساسیة للخطة  یتمثل
ویوفر . التنوع البیولوجي یدعم وظائف النظم االیكولوجیة، وتوفیر خدمات النظم االیكولوجیة الضروریة لرفاھة البشر"

ویسھم في سبل معیشة السكان المحلیین، والتنمیة االقتصادیة، كما . یاهاألمن الغذائي وصحة البشر، والھواء النظیف والم
 " أنھ عنصر أساسي في تحقیق األھداف اإلنمائیة لأللفیة بما في ذلك الحد من الفقر

ت وتنظیم الخدما ترتیبوتبرز جمیع عملیات التقییم على المستویات االعالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة القیم الكبیرة ل
حفظ التنوع البیولوجي إلى التي توفرھا النظم االیكولوجیة، ومنافع اإلجراءات الرامیة األساسیة  الثقافیة والداعمة

  .واستخدامھ المستدام، واستعادة النظم االیكولوجیة التي تعاني من التدھور 

عبر  إجراءات التنوع البیولوجي للمجتمع المستمدة من منافعالوتتوافر قرائن قویة على 
  .لجمیع أنواع النظم االیكولوجیة، ولجمیع أقالیم العالم أیتشيطائفة عریضة من أھداف 

  

 :2الرسالة الرئیسیة 

 التنوع البیولوجي ضروري للتنمیة المستدامة

یمثل التنوع البیولوجي أداة قویة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في الحاضر والمستقبل 
ذلك األھداف المرتبطة باألمن الغذائي وأمن المیاه وسبل  على مستویات متباینة بما في

 .األھداف اإلنمائیة األخرى ، وتغیر المناخ والحد من مخاطر الكوارث من بینةعیشمال

. توفیر المنافع المشتركة الكبیرة للتنمیة المستدامةإلى  أیتشيوستؤدي االستثمارات في التنوع البیولوجي وفي تنفیذ أھداف 
جمیع جوانب التنمیة المستدامة بما في ذلك التخفیف من وطأة الفقر، وحقوق المجتمعات بھداف ارتباطا وثیقا وترتبط األ

تغیر المناخ والتكیف معھا آثار األصلیة والمحلیة، واألمن الغذائي الطویل األجل، والصحة البشریة، والتخفیف من 
لسكان المحلیین وتوفیر فرص العمل، ومن ثم ا معیشةوسبل  3ة،فضال عن البنیة األساسیة االیكولوجی الصمود مقابلتھاو

ومن ھنا فإن حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام یسھمان ال في الجوانب ،میة العالدعم االقتصادات الوطنیة و
  .قتصادیة واالجتماعیةبالتنمیة باسرھا بما في ذلك األبعاد اال عامةبصورة أیضا البیئیة للتنمیة المستدامة فحسب بل ترتبط 

للتنوع البیولوجي  أیتشيینبغي االعتراف بالمصروفات واإلجراءات الخاصة بتحقیق أھداف 
تحقیق التنمیة المستدامة في إلى االستثمار األوسع نطاقا الرامیة  من  حتیاجاتاالكجزء من 

  .2015سیاق جدول أعمال التنمیة المستدامة لما بعد عام 
ولوجي محورا رئیسیا في األھداف المتعلقة بحفظ النظم االیكولوجیة األرضیة والمحیطیة واستخدامھا یشكل التنوع البیو

، في جمیع مجاالت التركیز األخرى الخاصة بھاألھداف والمؤشرات المتعلقة إلى المستدام، وینبغي إدراجھ باإلضافة 
ف اإلنمائیة المستدامة سوف تساعد، في حالة تحقیق وفي نفس الوقت فإن األھدا. بأھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة

تجانس سیاساتي كاف، في توفیر الظروف الممكنة الالزمة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام بما في ذلك 
، تحسین المؤسسات، ووضع السیاسات وزیادة القدرات البشریة على اتخاذ القرارات المستنیرة فیما یتعلق بعالم الطبیعة

وجدول أعمال حشد موارد التنوع البیولوجي ) بموجب األھداف اإلنمائیة المستدامة(مناقشات التنفیذ  أدواتكذلك فإن 
على المستوى  2015، وسوف یساعد إدراج التنوع البیولوجي بصورة كافیة في إطار التنمیة لما بعد عام تتكافل فیما بینھا

  .یاجات تمویل التنوع البیولوجيالعالمي وعلى المستوى الوطني في خفض احت

في توفیر فرص العمل وتدفقات العائدات ودعم الفرص  أیتشيوسوف یساعد تحقیق أھداف   
  .األعمالبالجدیدة االقتصادیة والخاصة 

                                                   
 .تعرف أیضا باسم البنیة األساسیة الخضراء 3
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 في المائة من الثروة الكلیة لبلدان الدخل المنخفض 36یدعم التنوع البیولوجي رأس المال الطبیعي الذي یمثل في المتوسط   
وستكون االستثمارات المعتمدة على الطبیعة عنصرا أساسیا في ". الناتج المحلي اإلجمالي للفقراء"ویدعم أكثر من نصف 

إلى وقد تؤدي الزراعة المستدامة بجانب التطورات التكنولوجیة . عملیة االنتقال صوب االقتصادات الخضراء الخالصة
توفیر فرص جدیدة لقطاع السیاحة ومكافحة األنواع الغریبة الغازیة، إلى تحسین الدخل، وسیؤدي إنشاء مناطق محمیة 

  .توفیر فرص عملإلى وستفضي عملیات االسترجاع 

   

 :3الرسالة الرئیسیة 

 والصمود امامھا یسھم التنوع البیولوجي في عملیات التخفیف من أثار تغیر المناخ والتكیف معھا 
إحداث خفض فعلي في جوانب الضعف على المستوى الداخلي إلى وجي یمكن أن یؤدي االستثمار في التنوع البیول

ومستوى المجتمعات المحلیة، وزیادة المقاومة والصمود ومعاونة التكیف مع اآلثار ذات الصلة بالمناخ على جمیع 
 .خفیفالمستویات، واإلسھام بدرجة كبیرة في التخفیف من تغیر المناخ بما في ذلك المساعدة في تحقیق أھداف الت

رئیسیة للتخفیف من  ویمثل الحفاظ على المحیطات السلیمة وإستعادة الغابات واألراضي الرطبة وحفظھا استراتیجیات
انبعاثات غازات االحتباس إلى خفض  2030وسیؤدي خفض معدالت إزالة الغابات بمقدار النصف في عام . تغیر المناخ

اني أكسید الكربون سنویا ومن ثم تجنب اضرار من تغیر المناخ تقدر جیجا طن من ث 2.7و 1.5الحراري بما یتراوح بین 
ومن المعروف ). Eliasch 2008(على المستوى العالمي ) القیمة الحالیة الصافیة(تریلیون دوالر أمریكي  3.7بأكثر من 

. لمفتتة المتدھورةالموجودة في الغابات اجیدا أن مخزونات الكربون في الغابات العذراء تكون أكثر صمودا من تلك 
وتشمل إجراءات التخفیف األخرى حمایة كربون التربة وخفض االنبعاثات من األراضي الرطبة والنظم البحریة 

  .والزراعیة

وأن تضمن  ھاعملیات التكیف المعتمدة على النظم االیكولوجیة مردودیة تكالیف تحققأن یمكن 
  .منافع متعددة للمجتمع

خدمات النظم  بالتأثیرات على ال فكاك منھالفقراء منھم، أمام آثار تغیر المناخ ارتباطا یرتبط ضعف الناس والسیما 
أن توفر االستثمارات في التنوع البیولوجي منافع مباشرة من التكیف بما في ذلك حمایة السواحل  االیكولوجیة  ویمكن

عن طریق حفظ الغابات واألراضي (ذیة األغ، وتنظیم )غابات المنغروف والشعاب المرجانیة إصالحمثال من خالل (
بما في ذلك عن طریق حمایة  الصمودوستعزز ھذه االستثمارات من . من الشمس والحیوانات، وحمایة الناس )الرطبة

مساعدة المجتمعات المحلیة على التكیف مع  فىوستتزاید أھمیة ذلك . المیاه واألمن الغذائي وضمان خیارات سبل المعیشة
  .أدنى حد من األضرار والخسائرإلى والتقلیل تغیر المناخ 

زیادة فھم تأثیرات تغیر المناخ على التنوع البیولوجي، وانعكاساتھ بالنسبة إلى ثمة حاجة 
لعملیات التخفیف والتكیف المعتمدة على النظم االیكولوجیة فضال عن زیادة مقاومة وصمود 

تحسین الفھم بالمبادالت والمنافع المشتركة للتنوع إلى حاجة وفي نفس الوقت، تنھض ال. ھذه التدخالت أمام المناخ
وینبغي . البیولوجي وأخذھا في االعتبار لدى وضع سیاسات ونھج التخفیف والتكیف األوسع نطاقا فیما یتعلق بتغیر المناخ

  .االیكولوجیة أیضا االعتراف بدور المجتمعات المحلیة في مساعدة عملیات التخفیف والتكیف المعتمدة على النظم 

معالجة إلى والسیاسات الرامیة  أیتشيد بالكامل إمكانیات تعزیز التآزر بین أھداف علم تستغل ب
  .كبیر للتحسینات في ھذا المجال تغیر المناخ، وثمة مجال

ي خفض فاالستثمارات ف. معالجة تغیر المناخإلى والسیاسات الرامیة  أیتشيھناك توافق كبیر وتكافل مشترك بین أھداف 
للتخفیف من الكربون تنطوي على  +REDDاالنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدھور الغابات في البلدان النامیة 

أھمیة كبیرة لحفظ التنوع البیولوجي فضال عن ضمان سبل المعیشة بشرط أن تتوافر ضمانات كافیة ومعالجة المبادالت 
، وأن تسھم في تحقیق ھاة على الطبیعة للتكیف مع تغیر المناخ مردودیة تكالیفالحلول المعتمد تحققویمكن أن  4 .المحتملة

  .أھداف كل من اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ واالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولوجي

 

                                                   
إرشاد وضمانات للنھج السیاساتیة، والحوافز اإلیجابیة "التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، المعنون  CP.16/1أنظر التذییل األول من المقرر   4

ور الغابات في البلدان النامیة، ودور حفظ الغابات وإدارتھا المستدامة وزیادة مخزونات كربون الغابات بشأن القضایا ذات الصلة باالنبعاثات من إزالة الغابات وتدھ
 27 – 26، ص 2011آذار / مارس 15، الصادرة في UNFCCC/CP/2010/7/Add.1الذي یرد في الوثیقة " في البلدان النامیة

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf وأسدت أمانة االتفاقیة المتعلقة بالتنوع . 2012آب / أغسطس 17، التي توافرت في
إزالة الغابات وتدھور الغابات في البلدان البیولوجي المشورة بشأن مشروع عن تطبیق الضمانات بشأن التنوع البیولوجي فیما یتعلق بخفض االنبعاثات الناشئة عن 

 /http://www.cbd.int/cop11/doc 2012آب / أغسطس 24، مذكرة من األمین التنفیذي في UNEP/CBD/COP/11/24في الوثیقة  +REDDالنامیة 
 .2012تشرین األول / أكتوبر 1توافرت في 
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 :4الرسالة الرئیسیة 

م االیكولوجیة التي تعتمد علیھا المجتمعات یمكن أن تعزز االستثمارات في التنوع البیولوجي من توفیر خدمات النظ
 المستضعفة

نظرا ألن فقدان التنوع البیولوجي یؤثر بصورة غیر تناسبیة في السكان المستضعفین، سوف 
تضمن االستثمارات في التنوع البیولوجي توفیر الخدمات الرئیسیة على المدى الطویل 

میة التي تمثل عنصرا أساسیا في األمن والحصول على موارد التنوع البیولوجي البالغة األھ
  .الغذائي والفرص االقتصادیة والرفاھة البشریة ونوعیة الحیاة

صة على النظم االیكولوجیة اتبین القرائن اإلقلیمیة أن المجتمعات المستضعفة في البلدان النامیة تعتمد بصورة خ
في المناطق الریفیة، ویعتمد الكثیر  -ملیون نسمة 870أي نحو  -في المائة من فقراء العالم 70 ویعیش نحو. وخدماتھا

منھم اعتمادا مباشرا على التنوع البیولوجي في البقاء على قید الحیاة ورفاھیتھم بما في ذلك توفیر األغذیة والوقود ومواد 
  .البناء، والمیاه النظیفة والنباتات الطبیة وغیر ذلك من السلع الضروریة بصورة مباشرة

المحلیة المستضعفة، تمثل األراضي والموارد الطبیعیة فضال عن  من فقراء العالم والمجتمعات.كثیر بالنسبة لل
الرأسمالیة الرئیسیة حیث توفر الخیارات ألولئك الذین ال یملكون بدون ذلك  مالمعارف التقلیدیة المرتبطة بھا أصولھ

  .أي أصول أخرى
رة من االقتصادات وفرص العمل في المناطق الریفیة من البلدان تشكل القطاعات المعتمدة على األراضي نسبة كبی

وقد یشكل ذلك . ویوفر التنوع البیولوجي خیارات مختلفة لسبل المعیشة بما في ذلك أداة لبدء األعمال الصغیرة. النامیة
قراء في المناطق الریفیة للف" شبكة أمان اجتماعیة"فالتنوع البیولوجي یوفر . خط حیاة لألسر الفقیرة خالل أوقات األزمة

المعتمدة على الطبیعة لتنویع الدخل  المعیشةوالساحلیة حیث یوفر بروتین الحیوانات البریة الستكمال الزراعة، وسبل 
ویمثل االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة . ازدھار ومتانة زراعة صغار الحائزین مقابلعلى مستوى المزرعة، 
  .م المستدام والمنصف للمنافع التي تحققھا الطبیعة في توفیر ھذه الفرص االجتماعیة االقتصادیةعنصرا أساسیا في التقاس

یتعین على اإلجراءات الخاصة بالتنوع البیولوجي أن تأخذ في االعتبار تأثیرات التوزیع للتأكد من ضمان المنافع 
 للفقراء والمجتمعات المستضعفة 

بالتنوع البیولوجي في االعتبار باھتمام احتیاجات المجتمعات المحلیة لضمان تحدید یتعین أن تأخذ اإلجراءات المتعلقة 
مساعدة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة إلى وستؤدي الخطط الرامیة . التأثیرات السلبیة المحتملة ومعالجتھا

البیولوجي وخدمات النظم  وغیرھم من مدیري الموارد الطبیعیة على االستفادة من نسبة كبیرة من قیمة التنوع
اعتراف إلى وستحتاج كل ھذه الخطط . أیتشيزیادة الحوافز على الحفظ والمساعدة في تحقیق أھداف إلى االیكولوجیة 

وقد تؤدي مراعاة ومعالجة المنافع النقدیة وغیر النقدیة في . سلیم، ومخصصات وضمان الممتلكات، وحقوق الحصول
زیادة مردودیة تكالیف األنشطة التي تنفذ لحفظ التنوع البیولوجي واالستخدام إلى ك النساء المجتمعات المحلیة بما في ذل

  .المستدام

 

 :5الرسالة الرئیسیة 

  الخیاراتقیم  یوفر التنوع البیولوجي التأمین و 

یر البیئي في یمكن أن توفر االستثمارات في التنوع البیولوجي التأمین ضد حاالت عدم الیقین واإلسراع بوتیرة التغ
فاالستثمارات التي توظف اآلن تقلل من التكالیف في . المستقبل، والحفاظ على خیارات التنمیة وتعزیزھا في المستقبل

  .وتحافظ على الفرص المتاحة لألجیال الحالیة والمقبلة. المستقبل

دمات التي طائفة قیم الخل ال المستدام على أھمیة لوجي واستخدامھ یوحفظ التنوع البوینطوي 
 لمھام التخفیف ولفرصبل وكذلك لتأمینھا وتحقیق قیم الخیارات المحتملة  طتوفرھا حالیا فق

والصمود، ویضطلع التنوع البیولوجي بدور حاسم في استدامة  ارتباطا وثیقا بالمقاومة" التأمین"ویرتبط . التنمیة
كن من خالل ضمان الموارد والوظائف االیكولوجیة ویم. صمود النظم االیكولوجیة للتعامل مع االضطرابات والتغییر

حمایة إلى وستؤدي حمایة األنواع والسكان . الصدمات مثل الظواھر المتطرفة "تجاوز"تزداد القدرة على  أن األساسیة،
النظم ى إلوعلى ذلك یتزاید النظر .التنوع الجیني للحیاة فضال عن القیم الحالیة والمقبلة المحتملة التي قد ترتبط بھا 

للكثیر من المجتمات المحلیة حیث توفر " تأمین على الحیاة"االیكولوجیة السلیمة، والعاملة والصامدة على أنھا سیاسة 
المنافع في كافة القطاعات بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، واألمن الغذائي، واإلدارة المستدامة للمیاه وتنویع سبل 

  .المعیشة
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 مار في التنوع البیولوجي اآلن یزید من المخاطر والتكالیف في المستقبلفي االستث اإلخفاق

أن أربعة من أسوأ المخاطر ) WEF 2014(لقد وجد تقریر المخاطر العالمیة الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 
إلى فقدان التنوع البیولوجي وسیؤدي عدم اتخاذ إجراءات كافیة لمعالجة . العالمیة الثمانیة تعتمد على النظم االیكولوجیة

  .مخاطر فقدان المنافع الحالیة والمقبلة التي قد تصبح بالغة األھمیة في المستقبل

خفض تكالیف المستقبل لتحقیق االسترجاع إلى وقف تدھور النظم االیكولوجیة اآلن إلى وستؤدي االستراتیجیات الرامیة 
  .لفة للنظم االیكولوجیة، وخفض تكالیف التصدي لألزمات اإلنسانیةبدائل اصطناعیة باھظة التكإلى والحد من الحاجة 

 

 :6الرسالة الرئیسیة 

تعزیز التآزر ومعالجة المبادالت والترویج للتوافق في كافة السیاسات القطاعیة تمثل شروطا أساسیا مسبقة لفعالیة  
 ولألھمیة الرئیسیة لحشد الموارد أیتشيتنفیذ أھداف 

ة لجمیع القطاعات لوضع وتنفیذ السیاسات واألنشطة المتكافلة، وزیادة الجھود إلدارة انسیشكل وضع أھداف متج
یتیشي، وتوفیر المنافع المشتركة، وإقامة ممرات تحقق مردودیة تكالیفھا أالمبادالت كلھا خطوات ھامة لتحقیق أھداف 

ن  المساھمات لتحقیق أھداف وسوف یساعد ذلك في تحدید فرص التمویل المشترك، وضما. صوب مجتمع مستدام
  .االقتصادات والمجتمعات من كافةمن طائفة عریضة من المصادر  أیتشي

ویوفر تعمیم التنوع البیولوجي في جداول أعمال السیاسات والخطط والمیزانیات األوسع 
نطاقا، فرصا كبیرة لزیادة كفاءة عملیات صنع السیاسات والتمویل المشترك إالّ أن ذلك مازال 

ویمثل وضع نھج أكثر اتساقا وتجانسا للتخطیط والتنفیذ فیما بین قطاع التنوع البیولوجي وغیره . مرحلة مبكرة في
من المجاالت السیاساتیة بما في ذلك التنمیة، والنمو، والتخفیف من وطأة الفقر، وتغیر المناخ، والزراعة، والغابات، 

وزیع الموارد األكثر اتساقا عنصرا أساسیا في المساعدة على معالجة ومصاید األسماك، والمیاه والصحة باالقتران مع ت
  .بتكلفة منخفضة أیتشيالصراعات وتقدیم المنافع المشتركة وتحقیق أھداف 

التنوع البیولوجي في نظم المحاسبة واإلبالغ  قیم  استیعاب الطائفة العریضة منإلى یمكن أن تسھم الجھود الرامیة  
 .حشد الموارد بدرجة كبیرة في جھود

، والشراكة المعنیة بمحاسبة الثروة )TEEB(تؤدي المبادرات مثل اقتصادات النظم االیكولوجیة والتنوع البیولوجي 
، وعملیة اإلعداد الحالیة للمعاییر اإلحصائیة للمحاسبة االقتصادیة البیئیة )WAVES(وتقییم خدمات النظم االیكولوجیة 

ن شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة، والدراسات المقررة بموجب المنتدى الحكومي الدولي االیكولوجیة م موالخاصة بالنظ
فضال عن األعمال ذات الصلة على ) IPBES(للعلوم والسیاسات المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة 

استیعاب طائفة من القیم من التنوع إلى توسیع نطاق مجموعة األدوات الرامیة إلى المستویات الوطنیة واإلقلیمیة 
وقد یسھم اإلسھام . البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في النظم المحاسبیة واإلبالغ، ومن ثم في عملیة صنع القرارات

المتزاید لھذه األدوات في دعم تحسین عملیة صنع القرار في القطاعین العام والخاص إسھاما كبیرا في رفاھة البشر 
  .امة في المدى الطویلواالستد

تعزیز التواصل بین العلوم والسیاسات بشأن التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة قوة بالغة  یشكلویمكن أن 
  األھمیة في تشكیل نظام الحوكمة الخاص بالتعمیم

األخرى وخططھا ف تتطلب فعالیة إدراج شواغل التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في القطاعات ووس
وثمة إمكانیة . استخدام الموارد واالستثمارات، توافر فھم واعتراف كاملین بفائدة وقیمة ذلك لتلك القطاعاتإلى الرامیة 

قویة، عقب إنشاء المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات المعني بالتنوع البیولوجي، واعتماد أول برنامج لعملھ، 
ئدة وقیمة التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة بطریقة أكثر تساوقا، ومن خالل عملیات لتقدیم المعلومات عن فا

  .تعترف بھا كل من قطاعات المعرفة والحكومات على حد سواء

 
 :7الرسالة الرئیسیة 

ستخدام المستدام االستثمار في المؤسسات واألطر السیاساتیة واإلجراءات المباشرة للحفظ واالإلى تحتاج جمیع البلدان 
  والحوافز والصكوك االقتصادیة

المتساوقة وحسنة التصمیم واألطر السیاساتیة الفعالة من الشروط األساسیة المسبقة لتوفیر التمویل  تعتبر المؤسسات
 الفعال والكفء للتنوع البیولوجي

القرائن عن االحتیاجات من  ، ویستعرضأیتشيویقدم التقریر الكامل مخططا لالستثمارات الالزمة لتحقیق أھداف 
لالحتیاجات من االستثمار تتسق " القاعدة للقمة"ویبین أن عملیات التقییم من . میستثمار في مختلف البلدان واألقالاال
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لالستثمارات الالزمة لتحقیق كل ھدف من األھداف المقدم للفریق الرفیع " الشامل"بصورة عامة مع التقییم العالمي 

  ).2012(المستوى 

ویشكل االستثمار في األطر السیاساتیة والظروف الممكنة العامة شرطا أساسیا مسبقا إلجراءات التنوع البیولوجي في 
. الكثیر من البلدان وخاصة في األجزاء األقل نموا من أفریقیا، وآسیا، وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي وشرق أوروبا

ة الوعي وبناء القدرات وتنمیة قاعدة المعرفة، وإنشاء الھیاكل القانونیة استثارإلى كذلك فإن اإلجراءات الرامیة 
فضال عن المساھمة بصورة  أیتشيوالمؤسسات وأطر الحوكمة الالزمة شرطا أساسیا مسبقا لفعالیة تنفیذ جمیع أھداف 

یا، تعتبر األطر سوأسترال وفي بعض األقالیم مثل أمریكا الشمالیة واالتحاد األوروبي. 20-16و 4-1مباشرة في األھداف 
ّ أن األمر مازال یحتاج  كثیر من التقدم في استثارة الوعي بقیم التنوع البیولوجي إلى الممكنة أكثر تقدما بصورة عامة إال

ات القطاعیة وعملیات ف والتوعیة في اآللیات التحفیزیة والسیاسالنظم االیكولوجیة وإدراج المعاروتحسین الفھم بخدمات 
  .صنع القرار في القطاعین العام والخاص

فى ذات صلة بنقص األطر المؤسسیة وعملیات صنع القرار المالئمة  وقد تكون العقبات التي تحول دون تحقیق األھداف
جمیع وسوف یتطلب العمل الفعال سیاسات متساوقة ومؤسسات محسنة، وحوكمة معززة تشمل . نقص الموارد نفس أھمیة

  .المستوى المحليإلى العوامل ذات الصلة من المستوى العالمي 

ز والصكوك فویتعین على البلدان االستثمار في اإلجراءات المباشرة للحفظ واالستخدام المستدام وفي وضع الحوا
  .وجيویتعین علیھا معالجة الدوافع الكامنة وراء فقدان التنوع البیول. االقتصادیة وفي مجال التكنولوجیا

ونظرا لعدم . ویمثل االستثمار في تعمیم التنوع البیولوجي في المجاالت السیاساتیة األخرى أولویة رئیسیة لجمیع األقالیم
وجود تمویل كاف إلجراءات التنوع البیولوجي في كثیر من البلدان، فإن فرص إدراج التنوع البیولوجي في جداول أعمال 

  .فیف من وطأة الفقر، وسبل المعیشة المستدامة وإدارة الموارد الطبیعیة تكتسي أھمیةالسیاسات األخرى ذات الصلة بالتخ

احترام معارف الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ومساھماتھا في استخدام التنوع البیولوجي إلى ة جوثمة حا
تخطیط والتنفیذ، والتعلم من وحفظھ بما في ذلك االعتراف بحقوق الملكیة وتعزیز مشاركتھا وإشراكھا في عملیات ال

  .ھذه المجتمعات

 

 :8الرسالة الرئیسیة 

 یعتبر تصمیم وتنفیذ الصكوك االقتصادیة والسیاساتیة المالئمة عنصرا ضروریا لوقف فقدان التنوع البیولوجي
تطبیق  بأقل قدر من التكالیف زیادة كفاءة استخدام المیزانیات العامة فضال عن أیتشيسوف یتطلب تحقیق أھداف 

  طائفة عریضة من الصكوك والحوافز االقتصادیة
ة، وضع ی، توظیف استثمارات كبیرة، وینبغي، نظرا للقیود الحقیقأیتشيوتتطلب اإلجراءات الالزمة لتحقیق أھداف 

یتم ومع ذلك، یمكن توسیع نطاق الموارد الالزمة من خالل المنح والتمویل الحكومي، وینبغي أن . المبادالت واألولویات
ذلك باستخدام االستراتیجیات المالیة األفضل، وتوفیر الحواجز األحسن، وتشجیع االستثمارات من القطاع الخاص قدر 

وھناك أیضا دور للحكومات الوطنیة في تھیئة الظروف الممكنة . المستطاع، واالعتراف بالمنافع المتعددة والمستفیدین
  .التي تتیح زیادة مشاركة القطاع الخاص

بغي التوسع في طائفة الصكوك لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام بما في ذلك الحوافز والصكوك االقتصادیة وین
ویتعین تصمیمھا وتنفیذھا لضمان أن تكون فعالة من الناحیة البیئیة، وفعالة من الناحیة . تحقیقھإلى وزیادة ما تسعى 

  .لمستطاعوزع بصورة متساویة قدر االتكالیفیة مثلما ت

 لتخطیط ویمكن تحقیق الكثیر من إزالة الحوافز الضارة والممارسات غیر المستدامة، وتوسیع نطاق االستخدام الجید
  .ألراضي والتخطیط البحري ووضع سیاسات مالیة خضراءإستخدام ا

زراعة ومصاید األسماك، وسیؤدي إلغاء االعانات الضارة بیئیا والتي تحدث تشوه األسواق بما في ذلك تلك التي تدعم ال
خفض التأثیرات السلبیة على التنوع البیولوجي، واإلفراج إلى والغابات، والصناعات االستخراجیة، إذا أحسن دوراتھا، 

عن الموارد التي یمكن أن تستخدم في االستثمارات األخرى لحمایة التنوع البیولوجي وفي وضع االستراتیجیات اإلنمائیة 
وسوف تكون االستثمارات االستباقیة في االنتاج واالستھالك المستدامین أقل فعالیة . الناحیة التكالیفیةاألكثر فعالیة من 

وأشارت . مینابكثیر دون أن یتم أوال، أوعلى األقل في نفس الوقت، إلغاء اإلعانات لإلنتاج واالستھالك غیر المستد
نحو إلى الضارة في مجال مصاید األسماك والتي تصل حالیا  أن إزالة اإلعاناتإلى التقدیرات، على المستوى العالمي، 

نحو إلى سھم في الحصول على مكاسب صافیة في عائدات مصاید األسماك تصل تملیار دوالر أمریكي سوف  19.2
). Harding et. al. 2012( 2020بحلول عام ) ملیار دوالر أمریكي 170.6إلى  77.6(ملیار دوالر أمریكي  124.8
  .اعد ھذه العملیة االضطالع بمزید من العمل لتحدید ومعالجة العقبات التي تحول دون إصالح اإلعاناتستوسوف 
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ستشجع زیادة الفھم واالعتراف بما یتعلق بھذه المنافع اتخاذ القرارات السیاساتیة التي تدعم حشد الموارد، والترویج 
. واإلصالح الضرائبي، واستثمارات القطاع الخاص األسواق، وتنویع الدخل،إلى للكفاءة االقتصادیة، والوصول 

  .وسیوفر ذلك أیضا مؤشرات واضحة ومتساوقة للمستھلكین والمنتجین والمستثمرین وصانعي القرارات

ویوفر إصالح الضرائب البیئیة، والمدفوعات مقابل خدمات النظم االیكولوجیة، وتعویضات التنوع البیولوجي، وأسواق 
ضمن جملة صكوك أخرى (وإدراج التنوع البیولوجي في تمویل تغیر المناخ وتمویل التنمیة الدولیة المنتجات الخضراء، 

قدرات قویة على تحقیق ذلك إذا قدمت ) على النحو الذي أرستھ منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي وغیرھا
  .بحكمة ضمن األطر المؤسسیة السلیمة وبالضمانات المالئمة

 

 9ة الرئیسیة الرسال

 تفوق المنافع النقدیة وغیر النقدیة لحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام عادة ما تنطوي علیھا من تكالیف

لقد تبین أن منافع حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام تتجاوز بدرجة كبیرة تكالیف االستثمار لجمیع األقالیم، 
، تبلغ التقدیرات التجمیعیة السنویة )2012(الفریق الرفیع المستوى إلى واستنادا . أیتشيولطائفة عریضة من أھداف 

الالزم إلجراءات التنوع البیولوجي ما بین نحو  من اإلستثمار الفردلنصیب لالحتیاجات من االستثمار، المتوسط العالمي 
في  0.25إلى  0.08ثمار تتراوح بین احتیاجات من االستإلى ویترجم ذلك  5 .دوالر أمریكي 60و دوالر أمریكي 20

  .المائة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
شامل لمستوى الموارد الالزمة لتحقیق أھداف  تقدیرأول ) HLP 2012(وقدم التقریر األول للفریق الرفیع المستوى 

وبعد عملیة جمع . ھداف العشرینلكل ھدف من األ" القمة للقاعدة"على الصعید العالمي، من خالل تجمیع تقدیرات  أیتشي
للتنوع البیولوجي العشرین  أیتشيبسیطة لالحتیاجات من الموارد المحددة لكل ھدف، قدرت الموارد الالزمة لتنفیذ أھداف 

  .وتشمل ھذه التقدیرات المصروفات القائمة. ملیار دوالر أمریكي سنویا 440ملیار دوالر أمریكي و 150بما یتراوح بین 

عھا جات العالمیة من الموارد التي وضرائن على المستویین اإلقلیمي والقطري بصورة عامة تقدیرات االحتیاوتدعم الق
غیر أنھ نظرا للمنافع المتعددة لالستثمارات المطلوبة، یتعین إیجاد نسبة . الفریق الرفیع المستوى في تقریره األول

  .جي المخصصةصغیرة فقط من ھذه الموارد من میزانیات التنوع البیولو

بصورة عامة مع عملیات ) 2012(وتتسق تقدیرات من القمة  للقاعدة لالحتیاجات من الموارد في الفریق الرفیع المستوى 
أن إلى اإلشارة إلى وحیثما توجد اختالفات، تمیل القرائن  .التقییم المتوافرة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة

وعلى وجھ الخصوص، خلصت عملیة التقییم . ى للفریق قد تكون متحفظة بالنسبة لبعض األھدافتقدیرات المرحلة األول
بتقدیرات أقل بالنسبة لبعض األھداف عما اقترح في ) 2012(العالمیة من القمة للقاعدة في الفریق الرفیع المستوى 

رتفع تكالیف األراضي والید العاملة وعالوة التقدیرات الخاصة ببعض أقالیم الدخل المرتفع مثل االتحاد األوروبي حیث ت
منخفضة بالمقارنة ببعض  2012في الفریق الرفیع المستوى لعام  4-2على ذلك، فإن التقدیرات الخاصة باألھداف 

تكالیف الدراسات والخطط أكثر من اعتمادھا على الموارد الكاملة الالزمة إلى عملیات التقییم األخرى حیث أنھا تستند 
  .تغیر السیاسات لتنفیذ

لتنوع ل أن تشكل الموارد الالزمةأن المصروفات تركز بالدرجة األولى وبصورة مباشرة على إلى وتشیر التقدیرات 
 25، وسوف تدعم نسبة أیتشيفي المائة فقط من تقدیرات الموارد العالمیة اإلجمالیة الالزمة لتحقیق أھداف  18البیولوجي 

ات اإلجراءات الخاصة بالمناخ وخدمات النظم االیكولوجیة األخرى، في حین ستدعم معظم في المائة أخرى من االستثمار
االستدامة األشمل من خالل مكافحة التلوث واألنواع الغریبة ) في المائة من المجموع 57مایقدر بنحو (المصروفات 

نھ سیتعین أن یأتي جزء صغیر من وتتمثل انعكاسات ذلك في أ. الغازیة والترویج لالستدامة في القطاعات الرئیسیة
ّ أنھ سیتعین تمویل أغلبھا بصورة مشتركة عن طریق  االستثمارات المحددة من میزانیات التنوع البیولوجي المخصصة إال
المیزانیات العامة وترتیب أولویات اإلنفاق الخاص على الزراعة، والغابات، ومصاید األسماك والمیاه ومكافحة التلوث 

  .الخاصة بالمناخواإلجراءات 

 

 :10الرسالة الرئیسیة 

 زیادة االستثمارات بصورة مستدامة لسد الثغرات المالیةإلى ثمة حاجة 

وجود ثغرة كبیرة بین االستثمارات الالزمة إلى تشیر جمیع التقدیرات على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة 
  . أیتشيوینطبق ذلك على جمیع أھداف . في الوقت الحاضر لتحقیق أھداف التنوع البیولوجي والموارد المخصصة

                                                   
 .ملیارات نسمة 7لى عدد سكان العالم البالغ ما یقرب من استنادا إ 5
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بین الموارد الالزمة  أیتشيبالنسبة لمعظم أھداف ثغرة كبیرة وقد وجد التقریر األول للفریق الرفیع المستوى أن ھناك 

  .وتلك المخصصة في الوقت الحاضر على الصعید الوطني وعلى المستوى العالمي

أحد فعلى سبیل المثال، قدر . لتقییم التي أجریت على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیةوتدعم ھذه النتیجة عملیات ا
ملیار  53ملیار دوالر أمریكي و 51االستعراضات المستویات الحالیة للتمویل العالمي للتنوع البیولوجي بما یتراوح بین 

). Parker et. al. 2012(ملیار دوالر أمریكي سنویا  400- 300دوالر أمریكي سنویا مقابل االحتیاجات المقدرة البالغة 
أن المصروفات العالمیة الحالیة على حمایة األنواع تقل عن ثمن تلك المطلوبة، وأن تلك الخاصة إلى وأشارت التقدیرات 

توصلت عملیات  وقد. بالمناطق المحمیة تقل بنسبة الثلث عما تحتاجھ البلدان النامیة، ونصف ما تحتاجھ البلدان المتقدمة
نتائج مماثلة في جمیع أقالیم العالم ولطائفة عریضة من اإلجراءات الخاصة بالتنوع إلى التقییم اإلقلیمیة والوطنیة 

  .البیولوجي

فلن یمكن سد الثغرة المالیة إالّ من خالل . ویتعین زیادة التمویل المخصص للتنوع البیولوجي إالّ أنھا لن تكون كافیة
بأھداف خاصة بالتنوع ) فقدان التنوع البیولوجيإلى وخاصة تلك التي تؤدي حالیا (لمصروفات القائمة إعادة تنظیم ا

وسوف یحقق معظم التمویل الالزم لمعالجة الدوافع المباشرة وغیر . البیولوجي، ومن خالل تحسین التكامل القطاعي
اإلجراءات الخاصة بالتنوع البیولوجي في المیزانیات  المباشرة لفقدان التنوع البیولوجي، أھدافا متعددة، ویتطلب تعمیم

  .القائمة

 

 التوصیات
أن أربعة من أسوأ المخاطر ) WEF 2014(وجد تقریر المخاطر العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 

ن التكالیف التي یتحملھا أإلى وتشیر القرائن الواردة في ھذا التقریر . العالمیة الثمانیة تعتمد على النظم االیكولوجیة
تزید في كثیر من  أیتشيوتحقیق أھداف  2020-2011للتنوع البیولوجي للفترة اإلستراتیجیة تنفیذ الخطة  لعدمالمجتمع 

األحیان بدرجة كبیرة عن الموارد الالزمة لعمل ذلك، وأن عدم كفایة اإلجراءات الالزمة لمعالجة فقدان التنوع البیولوجي 
  .د المنافع الحالیة والمقبلة التي یمكن أن تصبح بالغة األھمیة في المستقبلسوف تخاطر بفق

لمبادرات األساسیة لحفظ ا ستتطلبو. ولذا یتعین على جمیع البلدان أن تضع خططا لسد ثغرات تمویل التنوع البیولوجي
اعدة التمویل لزیادة اإلمدادات من البلدان من ق أن توسعلحمایة األنواع والنظم االیكولوجیة الھشة،  التنوع البیولوجي

وسیتعین على البلدان لمعالجة دوافع فقدان التنوع البیولوجي في كافة أنحاء . التمویل المستدام والذي یمكن التنبؤ بھ
إلعادة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تعمیم الحفظ واالستخدام المستدام في كافة القطاعات فضال عن التمویل من القطاع الخاص 

  .یم المصروفات الحالیةتنظ

ویوصي الفریق الرفیع المستوى بسلسلة من اإلجراءات یرى أنھا سوف تمكن البلدان، في حالة تنفیذھا على نحو كامل، 
من خفض الموارد اإلضافیة الالزمة وزیادة الفعالیة التكالیفیة للمصروفات على حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ 

ویتوقع الفریق الرفیع المستوى أن توفر . على قدم المساواة للبلدان المتقدمة والنامیةھامة وھذه اإلجراءات . المستدام
لإلجراءات المباشرة التي تتخذھا البلدان وغیرھا من أصحاب المصلحة فضال عن الجھود  سوف تكفل اإلستنارة توصیاتھ

  .الجاریة لتنمیة القدرات

 
ألساس واالحتیاجات والثغرات المتعلقة بالتمویل ینبغي أن تواصل جمیع البلدان تقییم خطوط ا .1

والطائفة الكاملة لمصادر التمویل المحتملة على نحو عاجل فضال عن تحدید الفرص لتحسین 
مردودیة التكالیف في المصروفات الوطنیة للتنوع البیولوجي واستخدام ھذه المعلومات على 

من اإلجراءات، وللمساعدة في تجدید مزید إلى المستوى الوطني لفھم المواقع التي تحتاج 
مبادرة  المستفادة من وینبغي توثیق الخبرات الوطنیة بما في ذلك تلك الدروس. مصادر التمویل المحتملة

وجمعھا وتقاسمھا بما في ذلك من خالل آلیة تبادل معلومات االتفاقیة المتعلقة  BIOFINالتنوع البیولوجي  تمویل
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، وإنشاء آلیات الدعم لإلسراع  بالتنوع البیولوجي، ومنتدى

وینبغي للجھات المانحة واألطراف من البلدان المتقدمة النظر في تقدیم دعم ثنائي ومتعدد األطراف . بالدروس المستفادة
 .BIOFINي للبلدان لتنفیذ الخطوات المتضمنة في نھج مبادرة تمویل التنوع البیولوج

یتعین على البلدان وضع استراتیجیات وسیاسات لسد الثغرة في تمویل التنوع البیولوجي من  .2
خالل قاعدة عریضة ومتنوعة من مصادر التمویل المستدام والقابل للتنبؤ بما في ذلك 

كمل وینبغي للبلدان أن تزید وتست. المتوسط األجل فاقنااللتزام باألموال العامة عن طریق أطر اال
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. فضال عن التوسع في المبادرات الحالیة 6میزانیات التنوع البیولوجي المحلیة مثل من خالل آلیات مالیة جدیدة ومبتكرة
كما أن ھناك دورا . من الجھود التي تبذل لسد الثغرات یاوینبغي أن تشكل عملیة إعادة تنظیم المصروفات جزءا رئیس

طاع الخاص عن طریق الحوافز والصكوك االقتصادیة ووضع وتنفیذ السیاسات في زیادة التمویل من الق حكوماتقویا لل
 .الضروریة والظروف الممكنة ضمن ضمانات مالئمة

یاة ماستثمارات التنوع البیولوجي في النظم االیكولوجیة البحریة والخاصة بال فھمینبغي  .3
. ت أوسع نطاقاالعذبة واألرضیة وعرضھا واالعتراف بھا بوصفھا حلوال لمشكالت وتحدیا

وینبغي أن تستفید البلدان . ویتطلب ذلك تحسین الفھم والتواصل بشأن المنافع الواسعة للنظم االیكولوجیة حسنة العمل
من الدراسات المتاحة مثل عملیات التقییم اإلقلیمیة للفریق الرفیع  مدةوأصحاب المصلحة اآلخرین من القرائن المست

ستثمارات في التنوع البیولوجي من مختلف القطاعات، وإبالغ المنافع وتكالیف عدم ألعمال لالاحجج المستوى لوضع 
وینبغي إبالغ ذلك مع مشورة مفصلة من . االستثمارات وخاصة للقطاعات الفقیرة من المجتمع راتخاذ إجراءات وتأخ

المصلحة المعنیین بما في ذلك الوزارات الوطنیة المعنیة بالحفظ والمنظمات غیر الحكومیة والوكاالت األخرى ألصحاب 
ومصارف التنمیة تركز على دور التنوع  الوكاالت الحكومیة األخرى والوكاالت المانحة الثنائیة والمتعددة األطراف

وسیساعد ذلك في دعم عملیة تعمیم أھداف حفظ التنوع البیولوجي . تحقیقھا سیتوقعونالبیولوجي في تحقیق األھداف التي 
دام في خطط ومیزانیات التنمیة الوطنیة واإلقلیمیة، والتغییرات الالزمة في الممارسات عبر مختلف واستخدامھ المست

وخطط اإلستراتیجیة وینبغي إدراج ھذه القرائن في االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي و. القطاعات
 .العمل اإلقلیمیة للتنوع البیولوجي

المستدامة تحدید اإلجراءات ع األھداف الدولیة والوطنیة للتنمیةیتعین على البلدان لدى وض .4
التي یمكن من خاللھا أن یسھم تعمیم التنوع البیولوجي بصورة مباشرة في تحقیق ھذه 

ویشمل ذلك . األھداف والغایات لكي یمكن تشجیع قرارات التنمیة اإلیجابیة للتنوع البیولوجي
ألمن الغذائي واألمن المائي والحد من مخاطر الكوارث، وسبل المعیشة، والحد من المساھمة التي یمكن أن تقدمھا مثل ل

وعلى البلدان أن تستكشف اآللیات النوعیة للقیام بذلك مثل . وطأة الفقر، واألمن الوطني فضال عن العائدات الوطنیة
وجي وتحدید وتیسیر التحوالت محاسبة النظم االیكولوجیة بمقتضى ضمانات مالئمة اجتماعیة وخاصة بالتنوع البیول

وینبغي أن تأخذ االجراءات . النوعیة في سیاسات القطاع العام إلزالة الحوافز واإلعانات الضارة بالتنوع البیولوجي
تأثیرات التوزیع للتأكد من ضمان المنافع للسكان الفقراء  الخاصة بالتنوع البیولوجي على المستویات الوطنیة والمحلیة

 .والمستضعفین

للبلدان أن تواصل، كجزء من جھود التعمیم األوسع نطاقا، تعزیز الصالت بین  ینبغي .5
. سیاسات ومشروعات وبرامج تغیر المناخ، وحفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام

وینطوي ذلك على إمكانیة ضمان التمویل اإلضافي الكبیر لإلجراءات الخاصة بالتنوع 
اج التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في األطر الوطنیة لسیاسات تغیر وسیشمل ذلك إدر. البیولوجي

فر ھذه النھج حلوال مستدامة فعالة وویمكن أن ت. المناخ ووضع نھج تعتمد على النظم االیكولوجیة للتكیف والتخفیف
 .تكالیفیا للتحدیات التي یفرضھا تغیر المناخ

بین العناصر الفاعلة والحكومیة والخاصة والمجتمع یتعین على الحكومات عقد حوار واسع  .6
المدني بشأن الحجج المتعلقة بإدراج مبادىء حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام 
في مختلف القطاعات، وبشأن الخیارات العملیة لزیادة التمویل، وللمساعدة في تعمیم أھداف 

لدى متابعة النھج المشترك بین القطاعات في مراجعة وتنفیذ  ویتعین على البلدان. الحفظ واالستخدام المستدام
االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي، تحدید األدوار والمسؤولیات ذات الصلة لجمیع أصحاب 

یق ویمثل ھذا النھج أھمیة بالغة لتحق. المصلحة المعنیین بما في ذلك على وجھ الخصوص، وكاالت التخطیط والمالیة
 .خطط حشد الموارد العریضة الدعم لتنفیذ االستراتیجیات واإلجراءات الرئیسیة

للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة  فى إجراءاتھا  العینیة ینبغي احترام المساھمات .7
حفظ التنوع البیولوجي واستخدامھ المستدام وتوفیر  فىالجماعیة  وجھودھا ومعارفھا 

وظائفھا، وأخذھا بعین االعتبار لدى تصمیم وتوفیر الموارد خدمات النظم االیكولوجیة و
وینبغي أن یشمل ذلك توضیح واحترام حقوق الموارد للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة . وتنفیذ التدخالت

 .وتعزیز مشاركتھا في اختیار وتفعیل السیاسات والخطط المتعلقة بالتنوع البیولوجي

                                                   
6 www.cbd.int/financial/innovations/ 
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القدرات البشریة والمؤسسیة زیادة التركیز على تبادل ینبغي أن تتضمن برامج تنمیة  .8
دعم زیادة مما یلتعمیم لالمعارف والخبرات العملیة لدى وضع السیاسات والصكوك الفعالة 

وتعزیز دور التعاون والدعم اإلقلیمیین والتعاون بین بلدان  االستثمار في الحفظ واالستخدام المستدام
تفادة على المستویات الوطنیة والدولیة واستخالصھا من نھج الشراكات القائمة مثل وینبغي طلب الدروس المس. الجنوب

جدول أعمال مشترك للبلدان المتقدمة والنامیة بما في ذلك تلك التي یستخدمھا مشروع محاسبة الثروة وتقییم  حیثما یوجد
نھج القطریة الو). 7TEEB(بیولوجي واقتصادات النظم االیكولوجیة والتنوع ال،)WAVES(خدمات النظم االیكولوجیة 

 .8مثل نھج األرض أمنا

یتعین على البلدان أن تدرج في برامج التدریب والتعلیم وبناء القدرات، التوعیة بالمبررات  .9
بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة ودورھا في  االقتصادیة لإلجراءات فیما یتعلق

دراج نماذج ذات صلة في المناھج الدراسیة للتعلیم الثانون والثالث، وبرامج وینبغي إ. تحقیق التنمیة المستدامة
وتنطوي تلك التي تركز على إدارة األعمال على أھمیة . التدریب الجدیدة والقائمة للمجتمع المدني والقطاع الخاص

 .خاصة

حالة واتجاھات  عنق قساس ومؤشرات متینة وقابلة للتحأینبغي للبلدان إدراج خطوط  .10
التنوع البیولوجي والنظم االیكولوجیة، وخدمات النظم االیكولوجیة في خططھا الوطنیة 
والمحلیة للتنمیة المستدامة وفي االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي مما 

وفي . استیعابھالزیادة سیساعد في تتبع وتقییم منافع استثمارات التنوع البیولوجي والترویج 
صدد یوصي الفریق الرفیع المستوى باستخدام خرائط رأس المال الطبیعي كأداة لتقییم النظم االیكولوجیة و ھذا ال

خدماتھا، ونظم الرصد والمعلومات المعتمدة على المجتمع المحلي، ومواصلة البحوث في محاسبة النظم االیكولوجیة 
وثمة دور قوي . یق المنھجیات المالئمة األخرىالنظم االیكولوجیة وحدودھا القصوى،  ووضع وتطب صمودوتقییم 

 .للمنتدى الحكومي الدولي للعلوم والیساسات المعني بالتنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة في دعم ھذه الجھود

ثمارات لتحسین عملیة تولید المعارف بشأن قیم التأمین للتنوع یتوظیف االست نبغيی .11
تعلم بشأن الحوكمة المتوائمة للنظم االیكولوجیة لتجنب نقاط البیولوجي والنھوض بعملیات ال

، والتحوالت في النظم لتحقیق الزیادة الفعالة تكالیفیا لإلمكانیات الخاصة بالتنمیة والرفاھة الضربات الخطرة
ئمة التي تدعم وینبغي أن یطبق ذلك على السیاسات والممارسات بما في ذلك استخدام التدابیر المالیة المال. المستدامین

حمایة التنوع البیولوجي وخدمات النظم االیكولوجیة التي تسترشد على نحو أفضل بمعرفة إلى مختلف األنشطة الرامیة 
الصالت بین التنوع البیولوجي وعمل النظم االیكولوجیة، وتقدیم خدمات النظم االیكولوجیة، وضمان صمود ومقاومة 

ن قیم التأمین ویمكن أن یسترشد ذلك بمنھجیات مثل عملیات تقییم النظم النظم االیكولوجیة وما یرتبط بھا م
، وعملیات التقییم 11، وتحلیل الصمود المعتمد على المجتمع المحلي10، وعملیات تقییم الصمود والمقاومة9االیكولوجیة

ت فضال عن تطبیق النھج البیئي االستراتیجي بما في ذلك عملیات تقییم المخاطر المرتبطة بھا مع تحلیل السیناریوھا
 .التحوطي

 

                                                   
 7 http://www.teebweb.org/ 
 8 arga/livingwell.pdfhttp://ucordillera.edu.bo/ desc 
 9 http://www.ecosystemassessments.net/ 

10  http://www.resalliance.org/index.php/resilience_assessment 
11 http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/sustainable_land_management/CoBRA.html  
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 Dr. A Damodaran الھند
   بروفیسور

  كلیة االقتصاد والعلوم االجتماعیة 
 إلدارة الھندي امعھد 

 اللجنة الوطنیةالترویج، المؤسسیة و للتنمیة المدیریة العامة المدیر العام، Ms. Mariana Bellot Rojas  المكسیك
 المحمیة للمناطق

   األمین العام Mr. Tom Rådahl النرویج
 البیئة وزارة

   موارد خبیر اقتصاد Ms. Rina Maria P. Rosales الفلبین
  االقتصادیة والبیئیة للموارد دراساتلا مركز

 Dr. Tae Yong Jung كوریا الجنوبیة
   بروفیسور

  كوريال لتنمیةا معھد
 واإلدارة العامة  مدرسة السیاسات

   مدیر  Ms. Maria Schultz السوید
 توكھولم س، مركز والتنمیة الصمود برنامج

  مشارك رئیس  Prof. Sir Robert Watson المملكة المتحدة
  في المملكة المتحدة ةم اإلیكولوجیللنظتقییم الوطني ال

 ةمن وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولی نالمراقبو
 ةكبیر أخصائي التنوع البیولوجي والموارد الطبیعی Mr. Mark Zimsky أمانة مرفق البیئة العالمیة

أمانة منظمة التعاون 
والتنمیة في المیدان 

 االقتصادي
Dr. Katia Karousakis خبیر اقتصادي  

 قسم تغیر المناخ والتنوع البیولوجي والتنمیة

أمانة إقتصادات النظم  
كولوجیة والتنوع یاإل

 TEEB البیولوجي
Dr. Salman Hussain منسق 
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برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

Mr. Nik Sekhran 
  مسؤول بالنیایة

  فریق البیئة والطاقة مكتب سیاسات التنمیة
 

Ms. Caroline Petersen رئیس  
 النظم االیكولوجیة والتنوع البیولوجي مكتب السیاسات والتنمیة

Mr. Yves de Soye مدیر  
 مبادرة تمویل التنوع البیولوجي

Dr. Jamison Ervin مستشار فني  
 ولوجيمبادرة تمویل التنوع البی

برنامج األمم المتحدة 
 للبیئة

Mr. Bakary Kante مدیر  
 قسم القانون البیئي واالتفاقیات

Mr. Alphonse Kambu موظف برامج  
 قسم القانون البیئي واالتفاقیات

 أخصائي تنوع بیولوجي  Dr. Valerie Hickey البنك الدولي
 مراقبون حكومیون

  وحدة التنوع البیولوجي Ms. Laure Ledoux المفوضیة األوروبیة
 المدیریة العامة للبیئة

  أمین إضافي Mr. Hem Pande الھند
 وزارة البیئة والغابات

  نائب مدیر Mr. Rikiya Konishi الیابان
 العالمیة للتنوع البیولوجي، مكتب حفظ الطبیعة وزارة البیئةاإلستراتیجیة مكتب 

  كبیر مستشارین Ms. Tone Solhaug النرویج
 دارة التنوع البیولوجي والترویج الخارجي والتراث الثقافي وزارة البیئةإ

 المملكة المتحدة

Mr. Jeremy Eppel 
   نائب مدیر

  إدارة التنوع البیولوجي والنظم االیكولوجیة والقرائن الدولیة
 إدارة البیئة واألغذیة والشؤون الریفیة

Mr. James Vause 
  خبیر اقتصادي

 البیئة الطبیعیة إدارة اقتصادیات
 إدارة البیئة واألغذیة والشؤون الریفیة

Mr. Richard Earley مستشار السیاسة الدولیة للتنوع البیولوجي  
 إدارة البیئة واألغذیة والشؤون الریفیة

______ 
 


