
                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي
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   *                     من جدول األعمال المؤقت    14      البند 
 

  تعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد، بما في ذلك اعتماد األهدافاس
  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة  - أوال 
استعراض شامل إجراء نص مؤتمر األطراف على ، )باء 9/11المقرر المرفق ب(في استراتيجية حشد الموارد  - 1

، قرر مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر، 9/11 وباإلشارة إلى المقرر. لتنفيذ االستراتيجية في اجتماعه الثاني عشر
المفتوح العضوية المخصص  العامل للفريق الخامس االجتماعسيتم استعراضه في  الموارد حشد استراتيجية تنفيذأن 

 ).10، الفقرة 11/4المقرر (االتفاقية  تنفيذ ستعراضال

د اإلجراءات والعمل المرتبط بها لالجتماع ، وافق مؤتمر األطراف أيضا على عدد من بنو11/4وفي المقرر  - 2
ألمين التنفيذي، والفريق الرفيع المستوى لالخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، و

مر ، وذلك لنظر مؤت2020- 2011ل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي جالمعني بالتقييم العالمي للموارد من أ
 :بما يلي دوتتعلق هذه البنو. األطراف في اجتماعه الثاني عشر

  ؛)11/4من المقرر  22الفقرة (األهداف المالية  إنشاء  )أ(
  ؛)10الفقرة (استعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد   )ب(
  ؛)23الفقرة (عراض إطار اإلبالغ األولي تسا  )ج(
 المبادئن بشأذلك  في بما االبتكارية، القطرية المالية آللياتل المحتملة منافعوال المخاطرالعمل بشأن   )د(

  ؛)21و 20الفقرتان ( ستخدامهاالة مكنالم 1تناوالضما
  ؛)8الفقرة (من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  3للتنفيذ الكامل للهدف  سيةرئيال المعالموطرائق ال  )ه(
  ؛)11الفقرة (تقرير الرصد العالمي   )و(
  ؛)24الفقرة (الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد مواصلة عمل   )ز(
  ).27الفقرة (حلقات عمل إقليمية بشأن حشد الموارد   )ح(
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الصادرة عن االجتماع الخامس للفريق العامل  5/10مختلف عناصر التوصية في هذه البنود  يةغطتمت توقد  - 3
وطلب الفريق العامل أيضا أن يجري األمين التنفيذي العمل فيما . اقيةالمفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتف

ويقدم القسم ثانيا أدناه تقريرا عن التقدم المحرز في هذه . أعاله) ز(و) و(و) د(و) ج(و) ب(بين الدورات بشأن البنود 
لموارد الوارد في التوصية البنود، بما في ذلك إشارات للفقرات أو األقسام ذات الصلة في مشروع المقرر بشأن حشد ا

أو  اتضافاإل، قتضاءتنفيذ االتفاقية، وعند اال الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض 5/10
من جدول األعمال،  14ويقدم القسم ثالثا مقترحات لعناصر إضافية لمقرر في إطار البند . عالمية ذات الصلةاإلمذكرات ال

لة أمور من العمل فيما بين الدورات المشار إليه أعاله، وذلك لنظر مؤتمر األطراف واحتمال إدراجها في الناشئة، ضمن جم
 .مقرره بشأن حشد الموارد

 11/4التقدم المحرز في عناصر المقرر   - ثانيا 

 إنشاء األهداف المالية  ) أ(

التقدم المحرز  ،ثاني عشرفي اجتماعه ال ،أن يستعرض، قرر مؤتمر األطراف 11/4من المقرر  22في الفقرة  - 4
 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بغية اعتماد هدف نهائي لحشد الموارد 20نحو تحقيق الهدف 

الصادرة عن الفريق  5/10وترد أهداف حشد الموارد في القسم ألف من مشروع المقرر الوارد في التوصية  - 5
وقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في هذه األهداف . ةالعامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقي

 .واالنتهاء من إعدادها

 استعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد  )ب(

 االجتماعسيتم استعراضه في  الموارد حشد استراتيجية تنفيذقرر مؤتمر األطراف، في اجتماعه الحادي عشر، أن  - 6
وعمال لهذا ). 10، الفقرة 11/4المقرر (االتفاقية  تنفيذ ستعراضال المفتوح العضوية المخصص العامل للفريق الخامس

بحثا شامال  ، في اجتماعه الخامس،الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أجرىالمقرر، 
أن استعراض تنفيذ ، بش5/10واعتمد التوصية  2االجتماع، ذلكاستنادا إلى الوثائق التي أعدت لذات الصلة لمسائل ل

 .استراتيجية حشد الموارد

إلى  الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، طلب 5/10من التوصية  1وفي الفقرة  - 7
ملموسة وفعالة لتنفيذ  إجراءاتلنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، مقترحات بشأن يضع، األمين التنفيذي أن 

تحقيق و 2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  تنفيذلدعم  ،من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 20الهدف 
 .2020أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بحلول عام 

غاياتها كل وقد أخذت المقترحات في الحسبان االستراتيجية الحالية لحشد الموارد، بما في ذلك العناصر من  - 8
وع ـالفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنالثماني، وتقرير 

التمويل من أجل التنوع البيولوجي،  زيادةبشأن الثانية لحوار اندوة ، وموجز الرئيسين المشاركين ل2020- 2011البيولوجي 
 :تتضمن ما يليوكانت المقترحات ل. القدرات وبناءوالمبادرات واألنشطة الجارية بشأن الدعم التقني 

اإلجراءات الممكنة لتحقيق األهداف وكذلك ما يرتبط بها من مؤشرات، بما في ذلك اإلجراءات المرتبطة   )1(
الغاية االستراتيجية ألف من (بالغايات الثماني الستراتيجية حشد الموارد وتعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومة والمجتمع 

  ؛)2020-2011ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الخط

                                                           
2  UNEP/CBD/WGRI/5/48و 7و 6و 5و 2االستعراض الكامل للغايات و ؛أتيح استعراض تنفيذ: ، استراتيجية حشد الموارد 

على  UNEP/CBD/WGRI/5/INF/4؛ وتحتوي الوثيقة UNEP/CBD/WGRI/5/INF/3استراتيجية حشد الموارد كوثيقة إعالمية من 
على مشروع موجز   UNEP/CBD/WGRI/5/INF/8ية حشد الموارد؛ وتحتوي الوثيقةموجز لتقرير الرصد العالمي عن تنفيذ استراتيج

 .2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي  م العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطةالمعني بالتقييللفريق الرفيع المستوى تنفيذي 
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  ؛والدعم التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات وصيلآليات الت  )2(
وذلك لالسترشاد بها في وضع أدوات بناء القدرات والدعم التقني التي أتيحت لألطراف، فهرسة   )3(

  د؛ية احتياجاتها من حيث حشد الموارف لتلبة أدوات للخيارات التي يمكن أن تستخدمها األطراحزمالسياسات من 
هج                                                                             ُتشجع وتدعم العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والن التي نشطة األ  )4(
 .لحشد الموارد لتحقيق أهداف االتفاقية يةغير السوق

ية المخصص الستعراض تنفيذ الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضو 5/10من التوصية  4وتوصي الفقرة  - 9
من  1بأن ينظر مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، في مقترحات األمين التنفيذي، التي أعدها عمال للفقرة  االتفاقية

 .التوصية، بهدف اعتمادها

ر أيضا إلى وعالوة على ذلك، طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثامن عش - 10
الصادرة عن الفريق العامل المفتوح  5/10من التوصية ) أ(1األمين التنفيذي، كجزء من العمل الذي يقوم به عمال للفقرة 

التي صودفت في تنفيذ خيارات التغلب على العقبات ل اتجميع، أن يدرج العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية
 ).1، الفقرة 18/8التوصية ( ، وإعداد مشورة بشأنهابالتنوع البيولوجي الضارةالخيارات المحددة إلزالة الحوافز 

من أهداف أيشي للتنوع  20وترد في المرفق بهذه المذكرة المقترحات لإلجراءات الملموسة والفعالة لتنفيذ الهدف  - 11
 الستراتيجية حشد الموارد نيوهي تعكس العناصر المقدمة تحت الغايات الثما. البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية

 .دوات بناء القدرات والدعم التقني كوثيقة إعالميةألفهرس ويقدم  3.الحالية

باألهمية الجارية الستراتيجية حشد الموارد في  قراروقد يرغب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر في اإل - 12
باء، والبت في تمديد االستراتيجية حتى عام  9/11المقرر دعم تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، على النحو المعتمد في 

2020. 

وقد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في اإلجراءات الملموسة والفعالة المقترحة المرفقة أدناه واالنتهاء من  - 13
الية، من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف م 20إعدادها واعتمادها كإطار مرن لتنفيذ الهدف 

 .الستراتيجية حشد الموارد باعتبارها عنصرا مكمال

 )23الفقرة (استعراض إطار اإلبالغ األولي   )ج(

، طلب مؤتمر األطراف إلى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 11/4من المقرر  23في الفقرة  - 14
 لكل األساس خط معلوماتو األولي الغاإلب إطار استعراضأن يواصل الستعراض تنفيذ االتفاقية، في اجتماعه الخامس، 

 القائمة غير     ُ  والن ه ج ،والمحلية األصلية المجتمعات طريق عن ذلك في بما ،الجماعي العمل دور ذلك في بما األهداف، من هدف
 إلى استنادا االستعراض، لهذا التحضير التنفيذي األمين إلى طلبو تفاقية؛الا أهداف تحقيق أجل من ،السوق آليات على

على النحو  واألولويات والفجوات ،التمويل واحتياجات إطار اإلبالغ األولي تطبيق نبشأ األطراف من ةستلمالم المعلومات
 .من نفس المقرر 6و 5المحدد في الفقرتين 

، طلب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية إلى 5/10من توصيته  2وفي الفقرة  - 15
ويرد إطار . إطار اإلبالغ األولي بهدف تيسير اإلبالغ المالي أن ينقح، 8/14من المقرر  2وفقا للفقرة ولتنفيذي، األمين ا

وتقدم الوثيقة أيضا توضيحات إضافية عن كيفية . UNEP/CBD/COP/12/13/Add.3اإلبالغ المالي المنقح في الوثيقة 
 .ومرفقها األول 5/10ور في التوصية المذك على النحوية في التنقيح، معالجة المهام الفرد

، أوصى الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 5/10من مشروع المقرر الوارد في التوصية  10في الفقرة و - 16
 .حقالستعراض تنفيذ االتفاقية باعتماد إطار اإلبالغ المالي المن

                                                           
 .في الحواشي في المرفق ةمقدمذات الصلة اإلشارات المرجعية   3
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 ،االبتكارية القطرية المالية لآلليات المحتملة منافعوال المخاطر بشأنالعمل   )د(
 ستخدامهاالة مكنالم تناوالضما المبادئ بشأنذلك  في بما

بشأن  المناقشة ورقة إعداد مواصلة، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 11/4من المقرر  20في الفقرة  - 17
 جتماعالا إلى التقديمهالضمانات، استنادا إلى التعليقات المستلمة من األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، 

، في اجتماعه العامل لفريقا إلى طلبو ؛االتفاقية تنفيذستعراض الالمفتوح العضوية المخصص  العامل لفريقل الخامس
من نفس المقرر، طلب مؤتمر  21وفي الفقرة . في اجتماعه الثاني عشر األطراف مؤتمرلنظر  يعد توصيةالخامس، أن 

 ،االبتكارية القطرية المالية لآلليات المحتملة منافعوال المخاطر أن يناقش اعه الخامس،، في اجتمالعامل لفريقا إلىاألطراف 
 .عشر الثاني اجتماعه في األطراف مؤتمر فيه ينظر كي ،ةمكنالم تناوالضما المبادئن بشأذلك  في بما

 االتفاقية تنفيذض ستعراالالمفتوح العضوية المخصص  العامل لفريقا، طلب 5/10من التوصية ) د(1وفي الفقرة  - 18
التحديات والمخاطر المحتملة لهذه اآلليات  استنادا إلىمشروع خيارات لمبادئ توجيهية طوعية إلى األمين التنفيذي أن يعد 

ويرد في . والضماناتة بتكارياالعلى النحو المحدد في الوثيقة المتعلقة بالمخاطر والمنافع المحتملة لآلليات المالية القطرية 
مشروع الخيارات للمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات آلليات تمويل  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4 الوثيقة

 .التنوع البيولوجي

، أوصى الفريق العامل بأن يحيط مؤتمر األطراف 5/10من مشروع المقرر الوارد في التوصية  3وفي الفقرة  - 19
 القطريةالمالية يقة المتعلقة بالمخاطر والمنافع المحتملة لآلليات إلى الوث المستندةبالمبادئ التوجيهية الطوعية علما 

إلى النظر في اآلخرين أصحاب المصلحة والتجارية ومنظمات األعمال ، والضمانات، وأن يدعو األطراف االبتكارية
 .ووفقا للتشريع الوطني ،استخدامها حسب مقتضى الحال

ن الضمانات على إرشادات تفصيلية ومحددة، بما في ذلك دراسات وتحتوي النسخة األخيرة من ورقة المناقشة بشأ - 20
ها الحالة والدروس المستفادة، عن كيفية إعداد ضمانات لمختلف آليات تمويل التنوع البيولوجي التي تستجيب لمخاطر

آليات تمويل عن كيفية إنشاء الضمانات عند اختيار " عالية المستوى"المحددة، فضال عن مبادئ توجيهية عامة  هافرصو
ونظرا لطابعها العام، تطبق هذه المبادئ التوجيهية على مجموعة واسعة من آليات . وتصميمها وتنفيذها ،التنوع البيولوجي

 .تنشأ في المستقبل دتمويل التنوع البيولوجي، بما في ذلك اآلليات التي ق

لبيولوجي الواردة في المرفق بالوثيقة والمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع ا - 21
UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4 تمويل التنوع : هي مجموعة موجزة تم إعدادها على أساس ورقة المناقشة بعنوان

 .الدروس المستفادة والمبادئ التوجيهية المقترحة: البيولوجي والضمانات

ي اعتماد المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق وقد يرغب مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، في النظر ف - 22
 .مع اإلحاطة علما بالمعلومات األكثر تفصيال في ورقة المناقشة UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4بالوثيقة 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3ية للتنفيذ الكامل للهدف لرئيسا عالموالمطرائق ال  )ه(
للتنوع  أيشيمن أهداف  3هدف الفي اعتباره إمكانية مؤتمر األطراف  مع أخذ، 11/4من المقرر  8في الفقرة  - 23

تفعيال كامال  لتفعيل هذا الهدف يةرئيس عالمومطرائق في نظر الالموارد من أجل التنوع البيولوجي، قرر البيولوجي في حشد 
 .يةرئيسال المعالمهذه الطرائق و اعتماد في اجتماعه الثاني عشر، بغية

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في القسم باء  3ية للتفعيل الكامل للهدف رئيسال عالمطرائق والموتمت معالجة ال - 24
العضوية المخصص  حالصادرة عن الفريق العامل المفتو 5/10من مشروع المقرر المقدم في التوصية ) 9إلى  6الفقرات (

 .الستعراض تنفيذ االتفاقية
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المرفق  ية على النحورئيسال المعالمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر وأوصى الفريق العامل بأن يعتمد مؤتم - 25
على ، واإلحاطة علما بالطرائق )5/10من مشروع المقرر في التوصية  8الفقرة ( 5/10بمشروع المقرر في التوصية 

 ).5/10صية من مشروع المقرر في التو 7الفقرة ( 4الرئيسية المعالمالنحو الوارد في المذكرة بشأن الطرائق و

الذي يقدم الطرائق للتنفيذ ) UNEP/WGRI/5/4/Add.1الوثيقة (واستنسخ القسم من المذكرة المذكورة أعاله  - 26
 .، لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشريقة إعالميةثع البيولوجي كوومن أهداف أيشي للتن 3الكامل للهدف 

  )11الفقرة (تقرير الرصد العالمي   )و(
عن دورية رصد عالمي  تقارير إعداد، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي 11/4من المقرر  11في الفقرة  - 27

، طلب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 5/10من التوصية  5وفي الفقرة . الموارد حشد استراتيجية تنفيذ
ن تنفيذ استراتيجية حشد الموارد لينظر فيه عير الرصد العالمي تقرالستعراض تنفيذ االتفاقية إلى األمين التنفيذي أن يقدم 

، أوصى الفريق 5/10من مشروع المقرر الوارد في التوصية  5وفي الفقرة . مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر
 .العامل مؤتمر األطراف بأن يرحب بتقرير الرصد العالمي

 .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.1ويرد تقرير الرصد العالمي في الوثيقة  - 28

 مواصلة عمل الفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد  )ز(

، رحب مؤتمر األطراف بنتائج المرحلة األولى من الفريق الرفيع المستوى المعني 11/4من المقرر  24في الفقرة  - 29
 ، ودعى الفريق الرفيع المستوى،2020-2011 يولوجيللتنوع الب بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية

 زيادة بعد عمله مواصلة إلى القاعدة، من انطالقا أكثرا جنهأن تقدم  يمكنها التي الصلة ذاتاألخرى  المبادرات مع بالتعاون
 .األطراف مؤتمراالجتماع الثاني عشر لوتقديم تقرير عن نتائج أعماله إلى  الفريقشكيل ت

التنفيذي، بالتشاور مع مكتب مؤتمراألطراف، المرحلة الثانية للفريق الرفيع المستوى، وقدمت وأنشأ األمين  - 30
 2013أيار /إلى المكتب في اجتماعه المنعقد في مايو اخمسة عشرة خبيرالمتوازنة إقليمية والمكونة من العضوية النهائية 

ل التمويل السخي من حكومة المملكة المتحدة، وحكومة وأجرى الفريق الرفيع المستوى، من خال. دهايم، بالنرويجنفي ترو
في  اتاليابان، وحكومة النرويج، فضال عن الدعم العيني من حكومتي البرازيل والهند، أجرى بحوثا تصاعدية وعقد اجتماع

 .ي برازيلياف 2014نيسان /شيناي، بالهند؛ وفي أبريلتفي  2013كانون األول /هايم؛ وفي ديسمبرندفي ترو 2013أيار /مايو

ويرد موجز التقرير الثاني للفريق الرفيع المستوى المعني بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة  - 31
ويرد التقرير الكامل في  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2في الوثيقة  2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .وثيقة إعالمية

 لمواردحلقات عمل إقليمية بشأن حشد ا  )ح(

 إعدادعمل إقليمية ودون إقليمية بشأن  حلقاتنظم ، طلب إلى األمين التنفيذي أن ي11/4من المقرر  27في الفقرة  - 32
 .لتنوع البيولوجيمن أجل اوطنية مالية إلبالغ وإعداد خطط لإطار وخطوط أساس قوية 

التابعة  (BIOFIN) البيولوجي ظمت أربع حلقات عمل إقليمية مع مبادرة تمويل التنوع                  ُوعمال لهذا الطلب، ن  - 33
ات الدانمرك وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، مع الدعم المالي المقدم من حكوم) يوئنديبي(لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 :وعقدت حلقات العمل على النحو التالي. واليابان وكذلك االتحاد األوروبي

 13إلى  11د ألفريقيا، التي استضافتها حكومة أوغندا، من حلقة العمل اإلقليمية بشأن حشد الموارعقدت   )أ(
  في عنتيبي، أوغندا؛ 2014شباط /فبراير

                                                           
4  UNEP/WGRI/5/4/Add.1 
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، التي استضافتها حكومة مريكا الالتينية والكاريبيحلقة العمل اإلقليمية بشأن حشد الموارد ألعقدت   )ب(
  برازيليا؛ في 2014 نيسان/أبريل 17إلى  15، من البرازيل

اللجنة االقتصادية ، التي استضافتها آلسيا والمحيط الهادئعمل اإلقليمية بشأن حشد الموارد حلقة العقدت   )ج(
  بانكوك؛ في 2014 أيار/مايو 8إلى  6، من ألمم المتحدةفي ا واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

استضافتها  ، التيلوسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطىحلقة العمل اإلقليمية بشأن حشد الموارد عقدت   )د(
 .جزيرة فيلم، بألمانيا في 2014 أيار/مايو 28إلى  26، من حكومة ألمانيا، من خالل أكاديمتها الدولية لحفظ الطبيعة

من مختلف للمبادرات المقدمة ، رحب الفريق العامل بالمساهمات المالية والعينية 5/10توصية المن  3وفي الفقرة  - 34
من أجل تمويل ال زيادةبشأن  ةالثانيحوار ال ةبما في ذلك ندو، إليها في الفقرة السابقة المشاراألطراف، بما في تلك األطراف 

والمناسبات األخرى، التي تهدف إلى المساهمة في التحضير الستعراض تنفيذ  إكوادوربالتنوع البيولوجي المنعقدة في كيتو، 
اني عشر في إدخال صياغة مشابهة في المقرر بشأن وقد يرغب مؤتمر األطراف في اجتماعه الث. استراتيجية حشد الموارد

 .حشد الموارد

 في مقرر بشأن حشد الموارد مكنعناصر إضافية إلدراجها الم  -ثالثا 

في ضوء استعراض التقدم المحرز، المقدم في القسم السابق، وباإلضافة إلى مشروع المقرر المقدم في التوصية  - 35
قد يرغب  ق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية،الصادرة عن االجتماع الخامس للفري 5/10

 .في ذلك الفقرات اإلضافية التالية، بما في مقرره بشأن حشد الموارد مؤتمر األطراف في النظر

شروع المقرر م فقرات الديباجة فيبعد  اليتينالت تينفيما يتعلق باستعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد، يمكن إضافة الفقر
  :5/10في التوصية 

باألهمية الجارية الستراتيجية حشد الموارد دعما لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية، على النحو المعتمد  إذ يعترف
  ؛2020تمديد االستراتيجية حتى عام  يقررباء،  9/11في المقرر 

، باعتبارها عنصرا مكمال الستراتيجية حشد قائمة اإلجراءات المملوسة والفعالة المرفقة بالمقرر الحالي يعتمد
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما  20الموارد، ويشجع األطراف على استخدام القائمة كإطار مرن لتحقيق الهدف 

  يرتبط به من أهداف مالية؛
المبادئ  بشأن ما في ذلك، باالبتكارية القطرية فيما يتعلق بالعمل بشأن المخاطر والمنافع المحتملة لآلليات الماليةو

من مشروع المقرر في التوصية  3والضمانات الممكنة الستخدامها، قد يرغب مؤتمر األطراف في النظر في استبدال الفقرة 
  .UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4بالفقرات اإلضافية المقترحة في الوثيقة  5/10
من مشروع  9أيشي، يمكن إدراج الفقرة التالية بعد الفقرة من أهداف  3الرئيسية للهدف  المعالمفيما يتعلق بالطرائق وو

  :5/10المقرر في التوصية 
األطراف إلى تزويد األمين التنفيذي بمعلومات عن الخبرات العملية والدروس المستفادة في تطبيق خيارات  يدعو

  التي صودفت في تنفيذ السياسات لمعالجة الحوافز الضارة؛للتغلب على العقبات 
من مشروع المقرر في التوصية  19إضافة الفقرتين التاليتين إلى قائمة الطلبات إلى األمين التنفيذي في الفقرة  ويمكن

5/10:  
  :إلى األمين التنفيذي طلبي
تحديث ومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية، بغرض تقاسم البرامج والمبادرات الوطنية  مواصلة •

 من ممارسات جيدة ودروس مستفادة؛ذات الصلة وما يرتبط بها 
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إلدماج التنوع ذات الصلة االستمرار والمشاركة بكثافة مع الوكاالت المتعددة األطراف اإلقليمية والعالمية  •
ية اإلقليمية تنممصارف ال) 1(تيجياتها وبرامجها، السيما البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في استرا

طار عمل األمم المتحدة فريق األمم المتحدة إلدارة البيئة والعمليات الوطنية إلو) 2(ألمم المتحدة في اصادية واللجان االقت
 ؛(UNDAF) للمساعدة اإلنمائية

لدعم اب، 5/10من التوصية  3وباإلضافة إلى ذلك، قد يرغب مؤتمر األطراف في االعتراف في مناقشاته، تمشيا مع الفقرة 
التي تهدف إلى المساهمة في التحضير األخرى،  مناسباتأجل المبادرات، بما في ذلك ندوة حوار كيتو وال منالمالي المتلقي 

 .الستعراض تنفيذ استراتيجية حشد الموارد
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  مرفق

من أهداف أيشي للتنوع  20مقترحات إلجراءات ملموسة وفعالة لتنفيذ الهدف 
  البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية

  مةمقد  - أوال 
تقدم اإلجراءات الملموسة والفعالة المذكورة أدناه إطارا مرنا لألطراف والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات  - 1

من أهداف أيشي  20، من أجل تحقيق الهدف التمويلمؤسسات لى جميع المستويات، بما في ذلك والمبادرات ذات الصلة ع
د ري يعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، بهدف حشد مواللتنوع البيولوجي وما يرتبط به من أهداف مالية لك

وأهداف أيشي للتنوع  2020-2011مالية كافية ويمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تمر األطراف في المقرر وهي تكمل استراتيجية حشد الموارد التي اعتمدها مؤ. 2020البيولوجي المذكورة فيها بحلول عام 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما يرتبط  20ريق تحديد اإلجراءات الموجهة المطلوبة لتحقيق الهدف طباء عن  9/11
 .به من أهداف مالية

من أهداف أيشي للتنوع  20ويحيط هذا المقترح علما أيضا بالروابط المهمة وأوجه التآزر المحتملة بين الهدف  - 2
تها االستراتيجية ألف، ، وبالتحديد غاي2020-2011يولوجي ي وعناصر أخرى في الخطة االستراتيجية للتنوع البالبيولوج

الحكومة  قطاعات في جميعالتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع البيولوجي 
 5.)من أهداف أيشي 4إلى  1 األهداف( والمجتمع

ستراتيجيات االوإدراج هذه القيم في ) من أهداف أيشي 1الهدف (ادة التوعية بقيم التنوع البيولوجي وتعتبر زي - 3
، بما في ذلك الخطط لإلنتاج واالستهالك الحد من الفقر وعمليات التخطيطاستراتيجيات للتنمية والوطنية والمحلية 

 .للحشد الفعال للموارد من جميع المصادر ضرورية ، تعتبر ظروف تمكينية)من أهداف أيشي 4و 2الهدفان (المستدامين 

على التنوع البيولوجي فضال السلبية من أهداف أيشي على إمكانية كبيرة لخفض الضغوط  3وينطوي تنفيذ الهدف  - 4
، بما في ذلك هاأو إصالح تهاأو إزالالحوافز الضارة ويمكن أن يحشد إلغاء . عن إمكانية حشد الموارد للتنوع البيولوجي

لمختلف آليات وأدوات نطاقا لتطبيق األوسع أن يسهم امة وبالتالي له أولوية عالمية عالية، بينما يمكن مهإلعانات، موارد ا
يمكن أن تسهم أيضا التي تعمل كحوافز لحفظ مكونات التنوع البيولوجي واستخدامها المستدام، تمويل التنوع البيولوجي، 

 .بمساهمات مهمة

                                                           
لمالية للتنفيذ كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد ا، 2020بحلول عام : 20الهدف   5

من جميع المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها في استراتيجية  2020-2011الفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها. حشد الموارد

 هحفظل اتخاذهاالخطوات التي يمكن بعلى علم بقيم التنوع البيولوجي، و الناس، يكون كحد أقصى 2020بحلول عام  :1الهدف 
  .واستخدامه على نحو مستدام

من الفقر للتنمية والحد ستراتيجيات الوطنية والمحلية قيم التنوع البيولوجي في االج مد   ُ، ت كحد أقصى 2020بحلول عام : 2الهدف 
  .قتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغإدماجها، حسب االتخطيط ويجري وعمليات ال

أو تعدل من  ، أو تزال تدريجياالضارة بالتنوع البيولوجي ،اإلعاناتالحوافز، بما فيها  لغى   ُ، ت كحد أقصى 2020بحلول عام : 3الهدف 
، بما يتمشى وينسجم مستدامالة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه طبق حوافز إيجابي        ُوتوضع وت  أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية،

  .االقتصادية الوطنية-مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعية
قد اتخذت المصلحة على جميع المستويات  وقطاع األعمال وأصحابالحكومات تكون ، كحد أقصى 2020 عام حلولب: 4الهدف 

                    ً                                                                            أو تكون قد نفذت خططا  من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام خطط خطوات لتنفيذ 
 .اإليكولوجية المأمونةحدود نطاق ال الطبيعية فيالموارد 
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في  ذأولوية اإلجراءات وتسلسلها عائدات عالية بصفة خاصة، مع األخن يكون لترتيب يحتمل أ ،بناء عليهو - 5
 .الحسبان أن مثل هذا الترتيب والتسلسل يحتاج إلى مراعاة الظروف واألولويات الوطنية

  اإلجراءات والمؤشرات الممكنة  - ثانيا 
 إجراءات تمكينية عامة  - ألف 

 6.شد التمويل الدولي والمحلي حسبما يتعلق بالتنوع البيولوجيذ أحكام توافق آراء مونتيري بشأن حينفت - 6

التوعية العامة بأهمية التنوع البيولوجي والسلع والخدمات التي يوفرها على جميع المستويات دعما لحشد  زيادة - 7
 7:الموارد

ال عن نظر في تطبيق اإلرشادات المقدمة في حزمة أدوات االتصال والتثقيف والتوعية العامة فضلا  )أ(
  8.(CEPA) االتصال والتثقيف والتوعية العامةالمتعلق بعمل الالعمل في إطار برنامج 

  التدفقات المالية الدولية  - باء 
 المؤشرات

، للتمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي، بالنسبة المئوية حيثما ينطبق األمرو، بالمبلغ الدولية إجمالي التدفقات المالية - 8
 9:، ضمن جملة أمورنب احتساب المبالغ أكثر من مرة، في المجموع وفي الفئات التاليةفي السنة، بطريقة تتج

  ؛(ODA)المساعدة اإلنمائية الرسمية   )أ(
  ؛المساعدة اإلنمائية الرسمية، بما في ذلك مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب فالتمويل العام بخال  )ب(
  ؛المنظمات غير الحكوميةوالمؤسسات، و القطاع الخاص، واألوساط األكاديمية،  )ج(
االتجاهات في التمويل من مرفق البيئة العالمية والبرامج المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المنظمات   )د(

 .األخرى المتعددة األطراف

المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات،  فضال عنعدد البلدان التي اتخذت تدابير لتشجيع القطاع الخاص  - 9
، وحجم التمويل 2020- 2011اط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي واألوس
 10.المولد

 اإلجراءات

دمج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في االستراتيجيات  - 10
ولويات القطاعية واإلقليمية، للمنظمات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف، بما في ذلك والبرامج واألولويات، بما في ذلك األ

ية، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية تنممصارف الة الدولية ون المؤسسات المالياألمم المتحدة اإلنمائي، فضال ع نظام
 11.لتعاون اإلنمائي الفعالبشأن ابوسان  ةالمعونة وشراك

                                                           
6  http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf . باء،  9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد

 .3تحت الغاية  6-3، الفقرة )المرفق
 .8تحت الغاية  1-8، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   7
8  http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm    وhttp://www.cbd.int/cepa/  
 .7، الفقرة 10/3والمقرر ) باء، المرفق 9/11المقرر (من استراتيجية حشد الموارد   9

  .2الصادرة عن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية، المرفق الثاني، الفقرة  5/10انظر التوصية   10
  .5تحت الغاية  3- 5و 1-5، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   11

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www.cbd.int/cepa/toolkit/2008/cepa/index.htm
http://www.cbd.int/cepa/
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في الحاالت التي تحدد فيها األطراف من البلدان لمساعدة اإلنمائية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، زيادة ا - 11
إطار عمل األمم ستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وستراتيجيات الحد من الفقر، واالاالنامية التنوع البيولوجي كأولوية في 

وخطط  تستراتيجياوفقا لألولويات المحددة في االوستراتيجيات المساعدة اإلنمائية األخرى ا، واإلنمائية المتحدة للمساعدة
 12.العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

لتعاون بين الشمال والجنوب من أجل ل باعتباره عنصرا مكمالالتعاون فيما بين بلدان الجنوب  زيادةتحديد وتفعيل و - 12
 13.لعلمي والماليتعزيز التعاون التقني والتكنولوجي وا

، لتنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا بشأن ءبير تشريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عند االقتضااتخاذ تدا - 13
 14.الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

وكذلك المنظمات غير لتشجيع القطاع الخاص  ،ءند االقتضابير تشريعية وإدارية أو تدابير السياسات، عاتخاذ تدا - 14
ة للتنوع البيولوجي ـات، واألوساط األكاديمية على تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الخطة االستراتيجيـالحكومية، والمؤسس

2011 -2020:15 

ه من خدمات تشجيع القطاع الخاص على النظر في المعايير المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط ب  )أ(
النظم اإليكولوجية ونشرها في قرارت مشترياته عبر سالسل اإلمدادات الدولية وفقا لالتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى 

  ذات الصلة؛
المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات، واألوساط األكاديمية على  فضال عنتشجيع القطاع الخاص   )ب(

 الدوليتمويل اللتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية من خالل من أجل االمشاركة في حشد الموارد 
  ووسائل طوعية أخرى؛للمشروعات 

األنشطة الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،  وأخصم ضريبي للمنح النظر في إنشاء إعفاءات ضريبية أو   )ج(
  علقة بالتنوع البيولوجي؛وتشجيع القروض بشروط تفضيلية لألنشطة الدولية المت

تشجيع األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها على مراعاة  - 15
 16.التنوع البيولوجي في معايير آليات التمويل المتعلقة بتغير المناخ

، بما في ذلك مبادلة ديون وتحويل الديوناستكشاف إمكانية إدراج التنوع البيولوجي في مبادرات تخفيف أعباء ال - 16
 17.الديون بتدابير لحفظ الطبيعة

تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التمويل على جميع المستويات، مع مراعاة إعالن باريس بشأن فعالية المعونة  - 17
 18.لتعاون اإلنمائي الفعالبشأن اوشراكة بوسان 

  إدراج التنوع البيولوجي  - جيم 
 المؤشرات

اإلنمائية نشطة األأولوياتها الوطنية أو خططها اإلنمائية لضمان أن التنوع البيولوجي في  رجتدأالتي  بلدانال عدد - 18
 .ضر بالتنوع البيولوجيتاألخرى لن 

                                                           
  .3الغاية تحت  2-3 ة، الفقر)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   12
  .6تحت الغاية  2-6، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   13
  .7تحت الغاية  2- 7و 1-7، الفقرتان )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   14
  .3تحت الغاية  4-3والفقرة  2تحت الغاية  6-2الفقرة ، )باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   15
  .4تحت الغاية  6-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   16
  .3تحت الغاية  8-3الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   17
  .5تحت الغاية  4-5الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   18
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 اإلجراءات

في الخطط  ةوما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجياج االعتبارات المتعلقة بالتنوع البيولوجي مإد - 19
 19:الميزانيات االقتصادية واإلنمائيةستراتيجيات والوا

النظر في األدلة من الدراسات المتوافرة، مثل التقييمات اإلقليمية التي أجراها الفريق الرفيع المستوى   )أ(
ن الروابط بيتحديد ل 2020،20-2011المعني بالتقييم العالمي للموارد من أجل تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األمن الغذائي، وإدارة المياه، والحد (للتنمية المستدامة نطاقا والتحديات األوسع  ت التنوع البيولوجي وحلول المشاكلاستثمارا
  ؛)من مخاطر الكوارث، وسبل العيش والحد من الفقر وغيرها

ي شيناي لدمح التنوع البيولوجتالنظر في استخدام، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية، إرشادات   )ب(
خدمات النظم اإليكولوجية في سلع وبشأن الممارسات الجيدة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن وإرشادات  21والقضاء على الفقر

  .أو اإلرشادات األخرى ذات الصلة 22،التخطيط للتنمية
 وثغراته وأولوياته ،احتياجات التمويل فضال عناإلبالغ عن النفقات المحلية   - دال 

 المؤشرات

عن احتياجات التمويل، والثغرات  فضالالمتعلقة بالتنوع البيولوجي، المحلية لدان التي أبلغت عن النفقات عدد الب - 20
 .واألولويات

 اإلجراءات

النظر في اتخاذ خطوات لإلبالغ بالكامل عن النفقات المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، فضال عن احتياجات  - 21
في  (BIOFIN)دام إرشادات منهجية مثل إرشادات مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التمويل، والثغرات واألولويات، باستخ

 :، عند االقتضاء)يوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وخصوصا فيما يتعلق باألدوار المحتملة لوكاالت تحديد الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة،   )أ(
  ؛تمويلالتخطيط ووكاالت ال

ستثمارات الحالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من جميع المصادر وعلى جميع المستويات، عند اال تقييم  )ب(
  االقتضاء؛
تحديد احتياجات التمويل للتنوع البيولوجي، مثال لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل المنقحة للتنوع   )ج(

 .ةاألولويات لسد هذه الثغر فضال عنالبيولوجي، وتحديد ثغرة التمويل 

تجميع وتقاسم الخبرات الوطنية في تحديد النفقات المحلية للتنوع البيولوجي واإلبالغ عنها، فضال عن احتياجات  - 22
 .التمويل، والثغرات واألولويات، بغية تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة

اجعة االستراتيجيات وخطط العمل للتمويل المتاح من مرفق البيئة العالمية لمر حسب أهليتها،االستخدام الكامل،  - 23
 .أعاله 22و 21الوطنية للتنوع البيولوجي، بغية تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين 

 21النظر في تقديم الدعم الثنائي والمتعدد األطراف إلى البلدان من أجل تنفيذ الخطوات المذكورة في الفقرتين  - 24
 .تعجيل التنفيذ والتكرارة أعاله، بما في ذلك إنشاء آليات الدعم بغي 22و

                                                           
  .5تحت الغاية  2-5الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   19
 UNEP/CBD/COP/12/13/Add.2انظر   20
التنوع (الصادرة عن االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية  5/8التوصية   21

  .، المرفق)لفقر وتحقيق التنمية المستدامةالبيولوجي من أجل القضاء على ا
22  en.pdf-web-booklet-ecosystem-guide-practice-good-http://www.cbd.int/development/doc/cbd 

http://www.cbd.int/development/doc/cbd
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 الخطط المالية وتقديرات القيم  - هاء 

 المؤشرات

 .عدد البلدان التي أعدت خططا مالية وطنية - 25

أو تقديرا للقيم المتأصلة واإليكولوجية والوراثية واالجتماعية االقتصادية والعلمية /تقييما وعدد البلدان التي أجرت   - 23
  .والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته والتعليمية والثقافية والترفيهية

 اإلجراءات

وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يمكن أن ينفذها أصحاب  تستراتيجياالإعداد خطط مالية وطنية في سياق ا - 24
 23:المصلحة على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية

يات التمويل الحالية سم خرائط مصادر وآلأعاله وإلى ر استنادا إلى العمل في إطار القسم الفرعي جيم  )أ(
  .تحديد الفرص لزيادة التمويل من المصادر القائمة والستخدام مصادر جديدةوالمحتملة، 
النظر في إجراء تقييمات وطنية لتحديد الطائفة العريضة لقيم التنوع البيولوجي في نظم المحاسبة   )ب(

النظم منهجيات مثل المنهجيات التي اقترحتها مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية ويمكن أن تستخدم هذه  24.واإلبالغ
فضال عن  ،(WAVES) الشراكة المعنية بحساب الثروة وتقييم خدمات النظم اإليكولوجيةو (TEEB)والتنوع البيولوجي 

اإلطار المفاهيمي بة النظم اإليكولوجية، ولبيئة، والمحاسبة االقتصادية ومحاسللمحاسبة االتطوير الجاري للمعاير اإلحصائية 
اإلقليمية التي أجراها الفريق  اتومع مراعاة التقييم 25حفظ التنوع البيولوجي،من أجل والمنهجي لتقييم العمل الجماعي 

الرفيع المستوى، فضال عن الدراسات المستقبلية في إطار المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع 
  .(IPBES)النظم اإليكولوجية خدمات البيولوجي و

 حشد الموارد المحلية  - واو 

 المؤشرات

للتمويل المتعلق بالتنوع  ،بالنسبة المئويةحيثما ينطبق األمر بالمبلغ والميزانيات الوطنية على جميع المستويات،  - 25
 .تساب المبالغ أكثر من مرةبطريقة تتجنب احفي السنة، لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية،  ،البيولوجي

تدابير لتشجيع القطاع الخاص فضال عن المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات واألوساط عدد البلدان التي اتخذت  - 26
 26.، وحجم التمويل المولد2020- 2011األكاديمية على تقديم الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 اإلجراءات

صصات الميزانية للتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في الميزانيات النهوض بمخ - 27
 27:الوطنية والقطاعية ذات الصلة

إظهار أن مخصصات الميزانية من أجل التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية   )أ(
، والحد من هلتحديات األمن الغذائي، وإدارة الميانطاقا لول األوسع في الميزانيات الوطنية هي استثمارات تسهم في الح

مخاطر الكوارث، وسبل العيش، والقضاء على الفقر وتحقيق النمو االقتصادي، وذلك عن طريق دمج نواتج التنوع 
 .البيولوجي في البرامج والمشروعات اإلنمائية

                                                           
  .2تحت الغاية  2-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (رد استراتيجية حشد الموا  23
 .1تحت الغاية  2-1الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   24
25  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5 
 .2، المرفق الثاني، الفقرة العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية الصادرة عن الفريق العامل المفتوح 5/10انظر التوصية   26
  .2تحت الغاية  3- 2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (من استراتيجية حشد الموارد   27
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وع البيولوجي من أجل حشد الموارد على الصعيد المحلي، بما تنفيذ مجموعة واسعة من اآلليات المالية القطرية للتن - 28
 28.الضمانات ذات الصلةفي ذلك تلك اآلليات المذكورة في الفقرات التالية، وتطبيق 

 29:من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3تنفيذ الهدف  - 29

نوع البيولوجي، لكي من أهداف أيشي للت 3الرئيسية للتنفيذ الفعال للهدف  المعالمالنظر في استخدام   )أ(
يعتمده مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، كإطار مرن لتحديد وتنفيذ اإلجراءات الوطنية، مع مراعاة الطرائق للتنفيذ 

  ؛UNEP/CBD/WGRI/5/4/Add.1من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على النحو الوارد في الوثيقة  3الفعال للهدف 
من أهداف  3ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني وكذلك وفقا للهدف  ألمرحيثما ينطبق االنظر،   )ب(

أو  ءإللغاودفت في تنفيذ الخيارات المحددة أيشي للتنوع البيولوجي، في اإلجراءات الممكنة التالية استجابة للعقبات التي ص
تغيير شروط ) 2(الشفافية؛  زيادة) 1( :، بما في ذلك اإلعاناتالتي تضر بالتنوع البيولوجي ح الحوافزأو إصال ةزالإ

المحرومة في ظل الوضع إسماع صوت الجهات ) 3(تغيير التصورات الخاطئة؛ طريق ن عالمناقشة بشأن السياسات 
) 6(ة؛ بتكارينشر الخطط اال) 5(عية؛ مجتماألهداف اللوفاء باالعتراف بأن مجموعة من الخيارات متاحة ل )4(؛ الراهن

تحديد ) 7(؛ )بما في ذلك اإلعانات المشروطة الممكنة(داف اإلعانات القائمة وتحسين تصميم اإلعانات تحسين مستوى استه
التدابير المرافقة أو ) 8(؛ )مثال اإلصالحات على مستوى السياسات، وااللتزامات القانونية والدولية(وخلق مجاالت الفرص 

  .االنتقالية
الية البيئية بما في ذلك نماذج الضرائب االبتكارية والحوافز المالية ها اإلصالحات الموفراستكشاف الفرص التي ت - 30

 :ووفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني حيثما ينطبق األمرمثال،  30،لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

ي أو نظم فرض الضرائب على الشركات من قوممنح إعفاءات ضريبية أو خصم على ضرائب الدخل ال  )أ(
  منح أو األنشطة المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛أجل ال

  البيئية كوسيلة لتقاسم األعباء؛ المالية إنشاء التحويالت  )ب(
 .إنشاء معدالت منخفضة لضريبة القيمة المضافة للمنتجات التي لها أثر أقل على التنوع البيولوجي  )ج(

الوطني، العمل الجماعي، بما في ذلك من ووفقا للظروف الوطنية والتشريع حيثما ينطبق األمر تشجيع ودعم،  - 31
                                    ُ                                                                   جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والن هج غير السوقية لحشد الموارد من أجل تحقيق أهداف االتفاقية، مع مراعاة 

حفظ التنوع من أجل اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي "اإلرشادات المقدمة في الدراسة بعنوان 
 31:"ولوجيالبي

  النظر في تشجيع اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية؛  )أ(
 .النظر في تشجيع األراضي والمناطق التي تقوم بحفظها المجتمعات األصلية والمحلية  )ب(

، المتشمية والمتجانسة مع االتفاقية ةتشجيع، حيثما ينطبق األمر، خطط المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجي - 32
 32.، وتطبيق الضمانات حسب االقتضاء ووفقا للظروف الوطنيةامات الدولية اآلخرى ذات الصلةوااللتز

اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية أو تدابير للسياسات، عند االقتضاء ووفقا للظروف الوطنية، لتشجيع القطاع الخاص  - 33
الدعم المحلي لتنفيذ الخطة االستراتيجية  فضال عن المنظمات غير الحكومية، المؤسسات واألوساط األكاديمية على تقديم

 33:ةينيمكالتظروف التهيئة ، بما في ذلك 2020-2011للتنوع البيولوجي 

                                                           
  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.4انظر   28
  .2تحت الغاية  4-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   29
  .4تحت الغاية  3-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   30
31  UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5  
 .4تحت الغاية  1-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   32
  .3تحت الغاية  4-3والفقرة  2تحت الغاية  6-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   33
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أو الشراكات، بغية مواصلة إشراك /تشجيع محافل األعمال التجارية والتنوع البيولوجي، والشبكات و  )أ(
  القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين؛ القطاع الخاص ولتيسير تبادل المعلومات والممارسات الجيدة بين

الخاص والعام  ينالمستويات العليا لتلك الشركات في القطاعأو /وطني وال الترتيبالنظر في إنشاء قوائم   )ب(
  التي تخصص موارد لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام أو التي تخفض اآلثار على التنوع البيولوجي؛

، حيثما يكون األمر وآليات التعويضات التنوع البيولوجيتعويضات لالظروف التمكينية تهيئة النظر في   )ج(
احترامها لتسلسل التخفيف، وتنفيذ المستويات الحالية لحماية التنوع البيولوجي في نظام التخطيط هاما ومناسبا، مع ضمان 

  34؛إلضعاف المكونات الفريدة للتنوع البيولوجيعدم استعمالها مع إشراك المجتمعات األصلية والمحلية، حسب االقتضاء، و
 المشتريات الوطنية،وسياسات لتنوع البيولوجي في خطط لمعايير محددة إدراج  فيالنظر   )د(

بما في ذلك السياسات التي تتجنب أو  35وأطر التخطيط المماثلة، ين،ستهالك واإلنتاج المستدامالوطنية لالستراتيجيات واال
نوع البيولوجي باعتباره جانبا رئيسيا للمشتريات، والمعلومات الشفافة عن ظروف المشتريات، ومعايير تخفض اآلثر على الت

  المشتريات العادلة؛
لدى  المعلومات العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عملية صنع القراردعم تطوير الوسائل لتشجيع   )ه(

  36؛، حسبما يكون األمر مناسباةوضع العالمات اإليكولوجي، مثال عن طريق المستهلك
ة، بما في ذلك دعم إعداد األدوات للنهوض بالنظر في التنوع البيولوجي في أنشطة األعمال التجاري  )و(

في اإلبالغ عن آثارها البيئة، السيما آثارها على التنوع البيولوجي، وفي إدماج التنوع  األعمال شركاتإرشادات لمساعدة 
  ؛ه من خدمات النظم اإليكولوجية في محاسبة األعمال التجاريةالبيولوجي وما يرتبط ب

إلى منتجات وعمليات إنتاج ذات آثار منخفضة على في القطاع الخاص تشجيع ودعم البحث والتطوير   )ز(
  .التنوع البيولوجي

لتنوع لالوطنية  ، الصناديق البيئية المحلية باعتبارها أدوات هامة مكملة لقاعدة المواردحسب الحالة، دعممواصلة  - 34
 37.البيولوجي

  التعاون التقني وبناء القدرات  - زاي 
 اإلجراءات

، بما في ذلك تعزيز على نحو فعال تعزيز القدرات المؤسسية وتوفير الدعم التقني لحشد الموارد واستخدامها - 35
 :القدرات ومواصلة العمل المنهجي بشأن ما يلي

في المناقشات مع  ةيرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجي توضيح أهمية إدراج التنوع البيولوجي وما  )أ(
  38؛ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي ووكاالت المعونةالمؤسسات المالية 

دمج المسائل المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في التخطيط   )ب(
  بالغ؛الوطني والقطاعي، ونظم المحاسبة واإل

                                                           
 .4تحت الغاية  2-4الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   34
 .7، الفقرة 11/30انظر المقرر   35
 .4تحت الغاية  4-4، الفقرة )باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد و؛ )ب(4، الفقرة 9/6انظر المقرر   36
 .3تحت الغاية  7-3الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (استراتيجية حشد الموارد   37
 .2تحت الغاية  1-2الفقرة  ،)باء، المرفق 9/11المقرر (انظر استراتيجية حشد الموارد   38
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تنفيذ أو االنضمام إلى، بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف   )ج(
الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المخصصة لبروتوكول ناغويا،  3/5انظر التوصية (للمنافع الناشئة عن استخدامها 

  39؛)مكنةألنشطة الملموسة الملالتذييل الثاني، لقائمة 
وفقا للظروف الوطنية والتشريع الوطني، بما لتنوع البيولوجي تمويل اتنفيذ مجموعة واسعة من آليات   )د(

  ؛الضمانات ذات الصلة في ذلك
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما  3تطبيق وتنفيذ الطرائق والمعالم الرئيسية للتنفيذ الكامل للهدف   )ه(

 .على العقبات التي صودفت في تنفيذ السياسات لمعاجة الحوافز الضارةفي ذلك الخيارات للتغلب 

النهوض، على جميع المستويات، بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في التمويل من أجل التنوع البيولوجي، بما  - 36
الفقرة السابقة، في ذلك تقاسم المعارف والخبرات في تطوير أدوات فعالة للسياسات وتعميم، وفقا للخطوط المقدمة في 

 .والسعي إلى تعزيز دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب ودعم هذا التعاون

مواصلة تحديث ومأل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية، بغية تقاسم المعلومات عن البرامج والمبادرات  - 37
 .مستفادةودروس ممارسات جيدة ما يرتبط بها من الوطنية ذات الصلة و

إدماج التنوع البيولوجي في المتعددة األطراف اإلقليمية والعالمية التنمية وكاالت ار والمشاركة بكثافة مع االستمر - 38
ية اإلقليمية واللجان تنممصارف ال) 1(تيجياتها وبرامجها، السيما وما يرتبط به من خدمات النظم اإليكولوجية في استرا

حدة إلدارة البيئة لتعزيز، عند االقتضاء، اعتبارات التنوع البيولوجي في يق األمم المتوفر) 2(االقتصادية لألمم المتحدة 
 .(UNDAF) إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةفي العمليات الوطنية 

آليات التوصيل والدعم التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات، بما في ذلك عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من 
 األدوات والصكوك المالية وتعزيز فعاليتها تطبيق

تقدم القائمة أدناه عرضا إرشاديا عاما للمبادرات وعمليات األعمال التي توفر الدعم التقني وبناء القدرات لحشد  - 39
والمنتجات الفردية لهذه المبادرات والعمليات، مثل أدلة اإلرشادات المنهجية أو تجميعات الممارسات الجيدة . الموارد

السترشاد بها في وضع السياسات من ا لغرضالدروس المستفادة، مدرجة في فهرس أدوات بناء القدرات والدعم التقني و
 .دمجموعة أدوات للخيارات التي يمكن أن تستخدمها األطراف لتلبية احتياجاتها من حيث حشد الموار

) يوئنديبي(متحدة اإلنمائي التابعة لبرنامج األمم ال (BIOFIN)مبادرة تمويل التنوع البيولوجي  •
tiathttp://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_ini(

)initiative/-finance-ives/biodiversity 

المعنية بالبيئة شبكة المشتركة بين الفرقة العمل  ، برنامج عملالتنمية في الميدان االقتصاديولتعاون امنظمة  •
لتحسين  (WP-STAT)وفرقة العمل المعنية بإحصاءات المالية للتنمية  (ENVIRONET)والتعاون اإلنمائي 

 لتنميةلصاءات المالية حاإلعالمات ريو، و
)development/statistics.htm#taskteam-http://www.oecd.org/dac/environment( 

 )http://www.leadinggroup.org(عمل الفريق الرائد المعني بالتمويل الدولي االبتكاري للتنمية  •

 عمل مبادرة التمويل التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك بشأن إقرارات رأس المال الطبيعي  •
)http://www.naturalcapitaldeclaration.org/; http://www.unepfi.org/( 

 عمل اللجنة الحكومية الدولية للخبراء المعنيين بتمويل التنمية المستدامة  •
)ent.un.org/index.php?menu=1558http://sustainabledevelopm( 

                                                           
39  UNEP/CBD/COP/12/6 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/projects_and_ini
http://www.oecd.org/dac/environment
http://www.leadinggroup.org
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/
http://www.unepfi.org/
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 يناالستهالك واإلنتاج المستدامبإطار السنوات العشر للبرامج المتعلقة  •
ciency/Policy/SCPPoliciesandthe10YFP/The10YearFrameworkhttp://www.unep.org/resourceeffi(

)ProgrammesonSCP.aspx 

 للمجال البؤري للتنوع البيولوجي في فترة التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية 10استراتيجية البرنامج  •

 (TEEB) المرحلة الثالثة من مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي •
 )http://www.teebweb.org/( 

 )initiative.info/-http://www.abs(مبادرة تنمية القدرات في مجال الحصول وتقاسم المنافع  •

 حفظ التنوع البيولوجيفي اعي اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجم •
(UNEP/CBD/COP/12/13/Add.5) 

 .آلية غرفة تبادل المعلومات •
______  

http://www.unep.org/resourceeffi
http://www.teebweb.org/
http://www.abs

