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 مذكرة من األمين التنفيذي
  

  مقدمة  أوال.
من  20، في إطار الهدف حشد المواردالمتعلقة باألهداف ، اعتمد مؤتمر األطراف 1، الفقرة 12/3رر في المق  .1

ر هذه األهداف، قرّ  تنفيذ غيةوب ،2020- 2011لخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ا ضمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
ذات الصلة الدولية حكومات األخرى والمنظمات والمبادرات تقوم بها األطراف وال سلسلة من األنشطة التنفيذية بشأنأيضا 

، ترد تفاصيلها أدناه. وتعرض هذه الوثيقة االستنتاجات التي أسفر عنها تنفيذ هذه األنشطة أيضا لتنفيذياواألمين 
للتنفيذ. وترد تنظر فيه الهيئة الفرعية لقدم عناصر مشروع توصية ت(االستنتاجات األولية بشأن قضية اإلبالغ المالي)، و 

في حين ترد  ،UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2 و UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1بهذا الشأن في الوثيقتين  تحاليل مفصلة
  التقارير الكاملة باعتبارها وثائق إعالمية.

  
  اإلبالغ المالي  ثانيا.

ض التقدم المحرز في ه الثالث عشر استعراتماعقّرر، قّرر مؤتمر األطراف خالل اجمن نفس الم 3في الفقرة   .2
 استنادا إلىمالءمتها، والنظر في الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة مدى و  تعلقة بحشد المواردتحقيق األهداف الم

كل منها من الموارد، مع مراعاة  احتياجاتبما في ذلك ، من خالل إطار اإلبالغ المالياألطراف  قدمتهاالمعلومات التي 
الذي يتمثل الغرض المنقح  إطار اإلبالغ الماليمن المقّرر، اعتمد مؤتمر األطراف  24وفي الفقرة  ب.قدراتها على االستيعا

ما كأن تستخدمه األطراف لتقديم معلومات خط األساس واإلبالغ عن مساهمتها لتحقيق األهداف المالية العالمية  في منه
متاح على  إطار اإلبالغ الماليي طلب المقّرر، فإن وكما جاء فمؤتمر األطراف (المرفق الثاني بالمقّرر).  ااعتمده

على اإلنترنت على الرابط التالي:  هذه التقارير تقريرا وُوضعت 26، ورد 2016فبراير/شباط  15، وفي 1اإلنترنت
map?filter=resourceMobilisation-arch/reportinghttps://chm.cbd.int/se.  ،وردت ثالثة تقارير وٕاضافة إلى ذلك

 التحليل المفصل الوارد في الوثيقة وأدرجت فيطار اإلبالغ المالي بإ ذات صلةمعلومات  معفي نسخة ورقية، 
UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1.  

في إطار اإلبالغ المالي. ويرد ا للمعلومات المتاحة تحليال أولي UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1وتقدم الوثيقة   .3
  أدناه موجز مقتضب وفقا لكل هدف من أهداف حشد الموارد:

 2015، وكذلك ألن بيانات عام الواردةعدد المحدود من التقارير لل: نظرا (أ) (مضاعفة التدفقات الدولية) 1الهدف  •
قد تكون في بعض الحاالت  2014بيانات المتعلقة بعام يبدو أنها في معظم الحاالت غير متوفرة بعُد، وحتى ال

فبعض البيانات المتعلقة بعام  هذا الشأن.في هذه المرحلة استخالص استنتاجات أكيدة ب فال يمكنغير نهائية، 

                                                           
∗ UNEP/CBD/SBI/1/1/Rev.1 
1  https://chm.cbd.int/signin?returnUrl=%2Fsubmit%2FresourceMobilisation.  
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، غير أنه يبدو أن ثمة حاجة إلى زيادة مهمة لتحقيق مضاعفة التدفقات الدولية بطريقة جماعية مشجعة 2014
 ؛2015بحلول عام 

يمكن إبداء بعض التفاؤل الحذر ، لتقارير الواردةا من رغم العدد المحدود :(ب) (إدماج التنوع البيولوجي) 1الهدف  •
 في هذا الصدد؛ عن بعض التقدم المحرز على األقل الُمبلغة الهدف حيث أبلغت جميع البلدان هذا فيما يخص

لة بالتنوع البيولوجي وكذلك االحتياجات من التمويل (ج) (اإلبالغ عن النفقات الداخلية ذات الص 1الهدف  •
وعلى أساس تفسير صارم، لم يحقق الهدف  بلغةنظرا للعدد القليل من البلدان األطراف المُ  :والثغرات واألولويات)

الرضا فيما يخص  على بعثبلغة ي. ورغم ذلك، يبدو أن التقدم المحرز الذي حققته البلدان المُ 2015في عام 
بلغة)، غير أن العديد من البلدان تواجه صعوبات فيما يخص % من البلدان المُ 80غ عن النفقات الداخلية (اإلبال

في  10في المائة تقريبا) واألولويات ( 20في المائة تقريبا) والثغرات ( 25( اإلبالغ عن احتياجاتها من التمويل
 المائة تقريبا)؛

: يبدو أن البلدان تواجه صعوبات أكثر فيما يتعلق ية وتقدير القّيم)(هـ) ((إعداد الخطط المالية الوطن 1الهدف  •
بلغة)، غير أن التقدم المحرز فيما يخص تقدير % من البلدان المُ 15بإعداد الخطط المالية الوطنية (أقل من 

 بلغة عن إحراز تقدم على األقل؛% من البلدان المُ 90على الرضا، حيث أبلغت  بعثالقيم ي
، ولذلك، سيقيم 2015: هذا الهدف ليس محددا بالجدول الزمني لعام (حشد الموارد المالية الداخلية)(و)  1الهدف  •

التقدم المحرز بالمقارنة مع هذا الهدف خالل الجولة الثانية من اإلبالغ باالقتران مع التقارير الوطنية السادسة. 
  تقدم المحرز إزاء هذا الهدف. قياس الوقد يكون للصعوبات المذكورة أعاله تأثير على إمكانية 

في اإلبالغ عن  الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان وحسب التوضيحات التي قدمتها بعض البلدان، يبدو أن  .4
يرتبط في غالب األحيان  احتياجاتها من التمويل والثغرات واألوليات، وفي وضع الخطط المالية الوطنية واإلبالغ عنها

لتنوع المتعلقة بااالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  تنقيحليها هذا العمل، من قبيل إالتي يستند  بالتأخير في العمليات
  أو إعداد الخطط المالية بدعم من مبادرة تمويل التنوع البيولوجي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. البيولوجي

  
  بناء القدرات والدعم التقني  ثالثا.

تمر األطراف إلى األمين التنفيذي تنظيم حلقات عمل بالتعاون مع المنظمات طلب مؤ  ،12/3المقرر في   .5
حتياجات االاإلبالغ المالي وتحديد  في مجالوالمبادرات ذات الصلة، بهدف حفز ودعم تقديم التوجيه التقني وبناء القدرات 

مع برنامج العمل بشأن التدابير  تساقالالتمويل والثغرات واألولويات ووضع استراتيجيات وطنية لحشد الموارد، وذلك بامن 
  (أ)). 32من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي (الفقرة  3لهدف ل الكامل تفعيلالمن أجل الرئيسية المعالم  وبشأن تنفيذ حافزةال
ن وتبعا لهذه الطلبات، وضع األمين التنفيذي برنامجا لبناء القدرات بشأن اإلبالغ المالي وحشد الموارد. ويتكو   .6
دائرة موسعة من  بين: (أ) سلسلة من حلقات العمل المشتركة نفذت بطريقة متداخلةبرنامج من العناصر التالية، التي لا

أعضاء اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العالمية بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واإلبالغ المالي؛ (ب) سلسلة من 
سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية (ج)  سبقتهاالتي شأن اإلبالغ المالي وحشد الموارد، حلقات العمل دون اإلقليمية ب

وفي حين كانت حلقات العمل المشتركة بين أعضاء اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العالمية  بشأن اإلبالغ المالي.
د الموارد وٕابراز دورهما، كانت الحلقات الدراسية الشبكية تهدف إلى إذكاء الوعي باألهمية االستراتيجية لإلبالغ المالي وحش

المنهجي الذي  وحلقات العمل دون اإلقليمية الالحقة ترمي إلى نشر المعلومات وبناء القدرات في مجال تطبيق التوجيه
لومات مع UNEP/CBD/SBI/1/INF/17. وتتيح الوثيقة وقت سابقوضعته حلقات العمل المذكورة أعاله التي نظمت في 

مفصلة عن تنفيذ برنامج بناء القدرات. وأتيحت عملية متابعة للدعم التقني بشأن اإلبالغ المالي على أساس الطلب لفائدة 
  .financialreporting@cbd.intآحاد البلدان من خالل البريد اإللكتروني التالي 

طة بناء القدرات والدعم التقني واستكملت بالعمل الذي قامت به عدة منظمات ومبادرات. وتعاونت وجرى دعم أنش  .7
أمانة مرفق البيئة العالمية تعاونا وثيقا في تنظيم حلقات العمل المشتركة بين اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العالمية 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بواسطة مبادراته لتمويل التنوع وفي تنظيم بعض حلقات العمل دون اإلقليمية. وقدم ب
، وشارك (انظر القسم التالي) البيولوجي، الدعم التقني والمالي بهدف إتاحة التوجيه لحلقة العمل التي عقدت بالمكسيك

لبلدان المستفيدة من مبادرة بنشاط في حلقات العمل دون اإلقليمية وقدم الدعم التقني من أجل إعداد التقارير المالية في ا
في تنظيم حلقة  التابع لمركز المرونة في ستوكهولم (SwedBio)برنامج الصمود والتنمية شارك و  تمويل التنوع البيولوجي.

دارت أعمالها بغواتيماال وقدم لها الدعم المالي وكانت تتعلق بتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية  عمل تحاورية
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ة وٕاضافة إلى ذلك، استضافت عد .)أدناه 20(انظر الفقرة  مواردمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وحشد الوالمجت
  حكومات حلقات عمل، وتعاونت عدة منظمات إقليمية تعاونا وثيقا في تنفيذها.

  
  ُنظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجيخيارات لتعزيز   رابعا.

  
، طلب مؤتمر األطراف، خالل اجتماعه الثاني عشر، إلى األمين التنفيذي وضع 12/3من المقّرر 27ة في الفقر   .8

، المتعلقة بتدفقات الموارد المالية الدولية لفائدة البلدان النامية التنوع البيولوجيشأن لتعزيز ُنظم المعلومات المالية بخيارات 
وكذلك بشأن تدفقات الموارد المحلية التي تستعمل إطار اإلبالغ  اعها األول،تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ خالل اجتمل

  .من االتفاقية 20إلى المعلومات لدعم تنفيذ المادة  وصولالمالي بهدف مواصلة زيادة الشفافية وال
لمقّرر، (ب) من نفس ا 32ويرتبط هذا الطلب بالطلب الذي التمس من األمين التنفيذي، المعبر عنه في الفقرة   .9
من خالل تنظيم حلقة عمل للخبراء التقنيين بشأن تحديد االستثمارات واآلثار المحلية والدولية  أن يشرع في العمل التقنيب

حلقة  وُعقدت).  ̔حلقة عمل المكسيك ̕(المشار إليها فيما بعد  المتعلقة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها
لتعزيز ُنظم ويمكن تحديد خيارات  ،2015مايو/أيار  7إلى  5من  في الفترة الممتدة سيتيفي مكسيكو هذه  العمل

، فيما يخص: (أ) هذه عملالعلى غرار االستنتاجات المستخلصة من حلقة  المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
اإلبالغ، و (ب) القيام و البيانات  ليات الحالية لجمعالعماالتفاقية مع  بموجبالتآزر على مستوى اإلبالغ المالي أوجه  عزيزت

  .ُنظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجيبالمزيد من العمل المنهجي لتعزيز 
  

  تعزيز التآزر مع العمليات الحالية لجمع البيانات واإلبالغ  .لفأ
  

ومجموعة البيانات من العمليات    وجودة وكذلكت حلقة عمل المكسيك أهمية االستفادة من أطر اإلبالغ المكدأ  .10
إلى  ، على الصعيدين الدولي والوطني. وفيما يخص تدفقات الموارد المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجيذات الصلة

في الميدان للجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية البلدان النامية، كانت هناك إشارة صريحة إلى معالم ريو 
  ، التي تستعملها بالفعل العديد من األطراف في مجال اإلبالغ.االقتصادي

التي  صنيف أنشطة الحماية البيئيةوفيما يخص تدفقات الموارد المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، أشير إلى ت  .11
من قبل البلدان  يات اإلبالغ ذات الصلةتستعمل في العديد من األطر اإلحصائية المعترف بها على الصعيد العالمي وعمل

على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص؛ بالتحديد نظام األمم المتحدة 
التي ينشرها صندوق النقد وحولية إحصاءات مالية الحكومة للمحاسبة البيئية واالقتصادية؛ وتصنيف وظائف الحكومة 

ة مخصصة للنفقات المتعلقة بالتنوع فئ صنيف أنشطة الحماية البيئيةٕاطار تطوير اإلحصاءات البيئية. ويشمل تو  الدولي؛
ات أخرى النفقات التي تسهم بطريقة غير مباشرة في أهداف التنوع البيولوجي. وعندما يكون فئالبيولوجي، بينما قد تشمل 

فمن  ائية ذات صلة مطبقة بالفعل ومستعملة على الصعيد الوطني،حصإهذا التصنيف، أو تصنيفات وطنية مماثلة وأطر 
تعزيز أوجه التآزر وتجنب االزدواجية في العمل  واإلبالغجمع البيانات ب عملياتها المتعلقةتعزيز شأن االعتماد عليها و 

  تعزيز عمليات جمع البيانات المالية واإلبالغ المتعلقة بالتنوع البيولوجي.    لغرض 
الخاصة برصد التقدم المحرز واإلبالغ عنه في مجال تحقيق االلتزامات المتعلقة  ناشئةأن العملية الأيضا  دوويب  .12

لتمويل التنمية المستدامة لهما أهمية كبيرة. وأنشئت فرقة  أديس أبابا 2خطة عملبوسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و 
 هامية، وأمانة االتفاقية لديها عضو ممثل فيها، ومن المقرر أن يقدم تقرير العمل المشتركة بين الوكاالت بشأن تمويل التن

األول خيارات لرصد اإلطار من أجل متابعة واستعراض تنفيذ االلتزامات. ومرة أخرى يمكن أن يتيح هذا اإلطار الناشئ 
ة المشاركة في هذه العملية والعملية فرصا ألوجه التآزر وتخفيف عبء اإلبالغ عن البلدان، وسيكون مفيدا في مواصل

  واجهة بينية بين إطار اإلبالغ المالي وعملية الرصد الناشئة الخاصة بنتائج تمويل التنمية.واستكشاف كيفية إيجاد 
  

                                                           
، 2015يوليو/تمــوز  27المــؤرخ  69/313(قــرار الجمعيــة العامــة  الثالــث لتمويــل التنميــةخطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن المــؤتمر الــدولي   2

  المرفق).
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  ُنظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المزيد من األعمال المنهجية لتعزيز  باء.
  

، المتعلقة بالتنوع البيولوجي لت منهجيات لتحديد وتقييم مصادر التمويلاستعرضت حلقة عمل المكسيك وحل  .13
وحددت الخطوات المقبلة الممكنة الواجب اتخاذها لمعالجة الثغرات والتحديات المهمة على مستوى البيانات والمنهجية. وتم 

مة ألنها تطرح في الوقت الحالي أو شاملة جرى تحديدها على أنها مه "أفقية" القيام بالتحليل من خالل مجموعة مسائل
  تحديات منهجية وفرصا للتقارب المنهجي.

: كيفية تحديد األنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والنفقات المرتبطة، وخصوصا األنشطة التعامِ النطاق والمُ   .14
تماد نهج تدريجي. وكخطوة واقترحت حلقة عمل المكسيك اع. "غير مباشرةبطريقة " بيولوجيالذات الصلة بأهداف التنوع 

عن مصادر تمويلها الدولي المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة إلى البلدان النامية حيث إن البلدان شرعت في اإلبالغ  أولى،
عملي وطني حول كيفية تحديد  إرشادعن نفقاتها الداخلية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، فسيكون من المهم (أ) وضع و 

ذات الصلة، واالستفادة حسب االقتضاء من الُنظم الموجودة والممارسات الفضلى، من قبيل  در التمويلوتخصيص مصا
بواسطة إطار اإلبالغ بهدف إيجاد أو تحسين  رشاد، (ب) وٕابالغ هذا اإلالتصنيفات واألطر اإلحصائية المذكورة أعاله

ات، يمكن القيام بتحليل مقارن للمجموعات الموجودة من الشفافية والتمكين من قابلية التكرار. وبناء على هذه المعلوم
الوطنية كخطوة مقبلة، ويمكن وضع عملية لتحقيق التقارب المنهجي، على سبيل المثال، في شكل فريق خبراء  رشاداتاإل

مجموعة  التنوع البيولوجي، من فئة، باإلضافة إلى تقنيين. ويمكن أن يفضي ذلك إلى وضع قائمة مرجعية إرشادية تتكون
وتصنيف وظائف  صنيف أنشطة الحماية البيئيةالمحاسبة البيئية واالقتصادية وتاألخرى مثل نظام  فئاتفرعية من ال

 ممكنة ألغراض التنوع البيولوجي. ولغرض التحليل على المستوى الوطني، خاصة الحكومة التي تعتبر أيضا ذات أهمية
الستراتيجيات افي إطار  على النحو الذي اعتمدتضوء األهداف الوطنية  يمكن زيادة تحسين هذه القائمة المرجعية على

، وكذلك التصنيفات اإلحصائية الوطنية المستعملة، ومن ثم يمكن أيضا أن للتنوع البيولوجي المنقحة وخطط العمل الوطنية
   .ةغير مباشر  لها صلةالت) لمنح األنشطة والنفقات ذات الصلة، التي عامِ قدم نظاما (مُ ت

فـــي الوقـــت الحـــالي، يقـــوم فريـــق عامـــل مشـــترك مـــن  التمويـــل الـــدولي الـــذي تقدمـــه المؤسســـات المتعـــددة األطـــراف.  .15
التـدفقات الماليـة المتعـددة  ، بقيادة المصرف األوروبي لالسـتثمار، بوضـع منهجيـة لتتبـعالمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف

  عشر. مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثالثعنها، من المقّرر عرضها على  لتنوع البيولوجي واإلبالغالمتعلقة بااألطراف 
بينما هناك القليل من الُنهج (الناشئة)، فإن تقييم مساهمات القطاع الخاص في التنوع . مساهمات القطاع الخاص  .16

حسين اإلبالغ عن المساهمات لتتبع نفقات التنوع البيولوجي والتخطيط لها. ويعتبر ت من أصعب الجوانبيعتبر البيولوجي 
لقطاع الخاص عمال طويل األمد يتناول، على سبيل المثال، مسائل مصطلحية ومنهجية. ويمكن أن التي يقدمها االمالية 

يسهم تقاسم المعلومات المنهجية األساسية للُنهج المستعملة، من خالل إطار اإلبالغ المالي، في تحسين الشفافية والتمكين 
والمبادرات  التجارية في أطر اإلبالغالنظر المزيد من العمل التحليلي أيضا  تناولكرار الُنهج المستعملة. وسيمن قابلية ت

ممكنة لتحديد النفقات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي واإلبالغ التجاري عنها، مثال في  فرص سانحة، بهدف تحديد الموجودة
   3ات.سياق اإلبالغ عن المسؤولية االجتماعية للشرك

وتقييم النفقات على المستوى دون الوطني المتعلقة بالتنوع  يطرح تحديد النفقات على المستوى دون الوطني.  .17
البيولوجي تحديات خاصة. ومرة أخرى، فمن شأن تقاسم المعلومات المنهجية األساسية للُنهج المستعملة، من خالل إطار 

  والتمكين من قابلية تكرار الُنهج المستعملة. اإلبالغ المالي، أن يسهم في تحسين الشفافية
 3إن المعالم الرئيسية من أجل التفعيل الكامل للهدف  النفقات التي لها آثار ضارة على التنوع البيولوجي. معالجة  .18

فز الضارة الحواإلى إتمام الدراسات التحليلية الوطنية التي تحدد  ، من جملة أمور،تدعو من أهداف أيشي للتنوع لبيولوجي
. ذلك أن 2016بحلول عام  بما في ذلك اإلعاناتالمرشحة لإللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلصالح، بالتنوع البيولوجي 

) يتطلب في أغلب األحيان إصالحات صعبة لإللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلصالحمعالجة النفقات الضارة (أي المرشحة 
اخلية حساسة. وفي هذا الصدد، اقترح تنظيم حلقة عمل لدراسة هذه الُنهج بمزيد من ومن ثم تبقى مسألة سياسية د

  القطرية، باعتبارها وسيلة ناجعة للمضي قدما بهذا البند. رشاداتالتفصيل، والسيما من خالل التجارب واإل
، أقّر 12/3من المقّرر  29. في الفقرة المجتمعات األصلية والمحلية الذي تقوم به الجماعيالعمل  مساهمة تقييم  .19

                                                           
لمعرفة تحليل اإلبالغ التجاري عـن التنـوع البيولـوجي بمـا  UNEP/CBD/SBI/1/INF/12 و UNEP/CBD/SBI/1/5/Add.2انظر الوثيقتين  3

 في ذلك استعراض خطط اإلبالغ الموجودة.
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بالدور الذي يؤديه العمل الجماعي، بما في ذلك مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر، في إطار اإلبالغ المالي، 
أن  العزم على وقررلحشد الموارد لتحقيق أهداف االتفاقية،  يةهج غير السوقمن جانب المجتمعات األصلية والمحلية، والنُ 

 30في الفقرة  . وعالوة على ذلك،تشجع وتدعم مثل هذه الُنهج في عمليات اإلبالغ بموجب االتفاقيةالتي نشطة األيدرج 
(ج) من نفس المقّرر، دعا مؤتمر األطراف البلدان األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات المصلحة المعنية إلى 

حفظ التنوع ، معلومات عن مساهمة العمل الجماعي في النظر في أن توفر، بواسطة إطار اإلبالغ المالي ووسائل أخرى
  ة.بشأن الخبرات والدروس المستفادة في تطبيق المنهجيات ذات الصل، بما في ذلك البيولوجي

 مجتمعاتتيسير تبادل آراء وخبرات المن نفس المقّرر، طلب مؤتمر األطراف من األمين التنفيذي  31وفي الفقرة   .20
، وٕاتاحة هذه 12/3من المقّرر  أعاله) ج(30ن العمل الجماعي على النحو المشار إليه في الفقرة األصلية والمحلية بشأ

للنظر فيها  ألولا اتنفيذ في اجتماعهالهيئة الفرعية للالمعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وٕالى 
حلقة عمل تحاورية بشأن تقييم دور ُعقدت وتبعا لهذا الطلب،  .المبادئ التوجيهية ذات الصلة من أجل تحديث وتقديمو 

، بباناجاكل تي ُعقدتال المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وحشد الموارد،المجتمعات األصلية و للشعوب العمل الجماعي 
موجزا عن  UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2ويقدم القسم باء من الوثيقة  .2015يونيو/حزيران  13إلى  11بغواتيماال، من 

التقرير الكامل الذي قدمه الرئيسان  UNEP/CBD/SBI/1/INF/6االستنتاجات التي خلص إليها االجتماع وتحتوي الوثيقة 
  المشاركان لحلقة العمل.

وأكدت حلقة العمل أن رصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي رهينة بسياق محدد للغاية، يتطلب مجموعة واسعة   .21
تتوفر كانت هجية يمكن تطبيقها بطريقة مصممة خصيصا ووفقا للظروف المحلية. وطبقت الُنهج بالفعل و منال الطرائقمن 

لتوسيع نطاقها وتكرارها، بيد أنه يبدو أن ثمة حاجة للمزيد من العمل المنهجي، بما في ذلك وضع مشاريع  على إمكانات
الممارسات الفضلى. وقد ترغب الهيئة الفرعية في  تجريبية ودراسات ذات صلة بغية تحسين المنهجيات وتطوير حاالت

دعوة األطراف والمنظمات ذات الصلة لدعم هذا العمل، بما في ذلك عن طريق توفير المساعدة التقنية والمالية. التوصية ب
لموجودة في وعلى ضوء الخبرة الخاصة والتمثيل المطلوب، وبهدف إيجاد أوجه للتآزر، يمكن استعمال العمليات والترتيبات ا

  (ي) واألحكام ذات الصلة.8إطار الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بشأن المادة 
وعلى المدى القصير، يمكن أن يستند التوجيه اإلرشادي بشأن المنهجيات المعتمدة لتقييم مساهمة العمل الجماعي   . 22

ة المتفق عليها، استنادا إلى المواضيع المحددة خالل حلقة لى المبادئ العامإفي اإلبالغ المالي بموجب االتفاقية  وٕادماجه
تستكمل بقائمة إرشادية وغير حصرية من الطرائق المنهجية. يق هذه المنهجيات، وسالعمل، التي ستنظم تصميم وتطب

احة في ، هناك عناصر من هذه المبادئ التوجيهية الطوعية مت12/3من المقّرر  31وتمشيا مع الطلب الوارد في الفقرة 
  المقدم في هذه الوثيقة. المقّرربمشروع  الثالث المرفق

  
  التي تنظم آليات تمويل التنوع البيولوجي قائمةال بشأن التشريعات والسياساتموجز توليفي للمعلومات   خامسا.

  
ي إجراء فحسب االقتضاء، ، حّث مؤتمر األطراف البلدان األطراف على النظر، 12/3من المقّرر  17في الفقرة   .23

استعراض وتقييم للتشريعات والسياسات القائمة التي تنظم آليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدف تحديد الفرص المتاحة 
معلومات عن هذا العمل إلى األمين ال ٕاتاحةلتعميم التنوع البيولوجي وتعزيز السياسات الحالية وضماناتها التكميلية، و 

. وترتبط اإلشارة إلى الضمانات باعتماد المبادئ التوجيهية لعملية والدروس المستفادةالتنفيذي، بما في ذلك الخبرات ا
والمرفق الثالث من  15(انظر الفقرة  في نفس المقّرر تمويل التنوع البيولوجيالطوعية بشأن الضمانات المتعلقة بآليات 

  ).12/3المقّرر 
إلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع موجز توليفي  مؤتمر األطراف طلبمن نفس المقّرر،  18 الفقرةوفي   .24

. وفي غياب الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول فيه نظرتلأعاله،  17للمعلومات المقدمة من األطراف وفقا للفقرة 
من  طرفا 159 لـالتقارير الوطنية الخامسة  ، فقد قامت األمانة بتحليل12/3معلومات واردة باإلضافة إلى عناصر المقّرر 

معلومات بشأن التقدم المحرز على  بهدف تحديد واستخراج 2015ديسمبر/كانون األول  31وردت حتى تاريخ األطراف 
. ويرد موجز توليفي وتحليل 12/3من المقّرر  17ما ورد في الفقرة استجابة لمستوى التنفيذ الوطني يمكن أن تكون 

ويرد التجميع الكامل لمقتطفات ذات صلة ، القسم ألف، UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.2للمعلومات المستخرجة في الوثيقة 
. واستخلصت االستنتاجات التالية UNEP/CBD/SBI/1/INF/4مستقاة من التقارير الوطنية الخامسة لألطراف في الوثيقة 

  :تنظر فيه الهيئة الفرعيةلأدرجت في مشروع التوصية المقدم في هذه الوثيقة من التحليل و 
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من أهداف أيشي  3ثمة معلومات قليلة عن الدور الذي يقوم به اإلصالح الضريبي البيئي وتنفيذ الهدف   (أ)  

للتنوع البيولوجي ذي الصلة؛ وفي حين يبدو أن بعض التقدم أحرز نحو تحقيق هذا الهدف وتطبيق المعالم الرئيسية ذات 
  ا أنه من الممكن القيام بالمزيد؛عشر، يبدو أيض الصلة التي اعتمدها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني

والشراكات بين  متاحة عن استعمال األسواق للمنتجات الخضراءذات صلة  ثمة معلومات قليلة نسبيا  (ب)  
  قطاع األعمال والتنوع البيولوجي؛

ق حفظ المحلية على تحقيوالمجتمعات األصلية الشعوب تسعى عدة بلدان إلى إشراك وزيادة تحفيز   (ج)  
متاحة، بما في ذلك الممارسات الفضلى أو الدروس  المستدام. ورغم ذلك، هناك معلومات قليلة خدامالتنوع البيولوجي واالست

المستفادة، بشأن كيف يمكن لتطبيق الضمانات أن يكفل معالجة اآلثار الممكنة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على حقوق 
  سبل عيشها بطريقة فعالة. المجتمعات األصلية والمحلية و 

  
  مشروع التوصية  سادسا.

  
  في اعتماد مشروع توصية على غرار ما يلي: للتنفيذ في ضوء ما تقدم، قد ترغب الهيئة الفرعية  .25
  

  إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،  
من أجل اإلبالغ عن المساهمات الوطنية  دعوة مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر إلىإلى  تشير إذ  

  5باستعمال إطار اإلبالغ المالي، 4تحقيق األهداف المالية العالمية،
  ،2015إلى أن بعض هذه األهداف يجب أن يتحقق بحلول عام  وٕاذ تشير أيضا  
تنظر فيها الهيئة لالمنجزة والتي وردت في الوقت المحدد  العدد المحدود من أطر اإلبالغ المالي وٕاذ تالحظ بقلق  

  اجتماعها األول،الفرعية خالل 
اإلبالغ المحدود عن بعض عناصر األهداف، وال سيما بشأن االحتياجات من التمويل أيضا  وٕاذ تالحظ بقلق  

  (د))، 1(ج))، وبشأن الخطط المالية الوطنية (الهدف  1والثغرات واألولويات (الهدف 
بتاريخ تعمال إطار اإلبالغ المالي، عن طريق اس ذلكاألطراف التي لم تقم باإلبالغ بعُد بأن تقوم ب تحثّ   .1  

  ، في الوقت المناسب إلعداد الوثائق الخاصة باالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛2016 أغسطس/آب 31
وذلك بهدف تحسين الشفافية والتمكين من قابلية التكرار ووضع توجيه منهجي عالمي، ، تدعو األطراف  .2  
منهجي وطني ُوضع فيما يخص (أ) كيفية تحديد األنشطة ذات الصلة  إرشاد، إلى توفير أي إطار اإلبالغ الماليمن خالل 

أخذ مصادر التمويل ذات الصلة في الحسبان، والسيما بالنسبة لألنشطة التي لها صلة غير بالتنوع البيولوجي وكيفية 
الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع  يفية تحديد وتقييم مساهمات المنظمات غيركمباشرة بالتنوع البيولوجي؛ (ب) و 

المحلية؛ (ج) المجتمعات  األصلية والشعوب  الذي تقوم به  الخاص والحكومات دون الوطنية، ومساهمة العمل الجماعي
  التمويل والثغرات؛ من حتياجاتاالوكيفية تحديد وتقييم 

  األمين التنفيذي: تطلب إلى  .3  
ينظر ل، على ضوء التقارير الجديدة المقدمة 6بالغ المالي المتلقاةومات اإلبمعلتحديث التحليل المتعلق   (أ)  

  ؛12/3من المقّرر  3فيه مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثالث عشر في سياق الفقرة 
عن حلقة عمل المكسيك، حسب االقتضاء وعلى أساس الصادر التقرير  اإلرشادات الواردة في تحديث  (ب)   

طوعي محدث إلى األطراف بغية  إرشادأعاله، بهدف توفير  2معلومات منهجية ترد وفقا للفقرة متواصل، بإضافة أي 
  ؛ 12/3(ج) من المقّرر  32تيسير اإلبالغ المالي على النحو المتوخى في الفقرة 

                                                           
 .1الفقرة  ،12/3المقّرر   4
 .http://chm.cbd.int/submit/resourceMobilisation، انظر الرابط اإللكتروني: 25، الفقرة 12/3المقّرر  5
6 UNEP/CBD/SBI/1/7/Add.1 
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  مقّررا على غرار ما يلي: خالل اجتماعه الثالث عشر فبأن يعتمد مؤتمر األطرا توصي  .4  
  ،إن مؤتمر األطراف  
تحديد االستثمارات لخبراء التقنيين بشأن ل الدولية عملالمع التقدير بالتقرير الصادر عن حلقة  إذ يحيط علما  

في مكسيكو سيتي ، التي ُعقدت المحلية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها 7واآلثار
عمل التحاورية بشأن تقييم دور اللحلقة  لمشاركينرير الصادر عن الرئيسين اإلى التقوكذلك  2015مايو/أيار  7إلى  5من 

، التي ُعقدت بباناجاكل، 8المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وحشد المواردالمجتمعات األصلية و للشعوب العمل الجماعي 
  ،2015يونيو/حزيران  13إلى  11من  بغواتيماال،
وكذلك لمركز  التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمبادرة تمويل هعرب عن تقدير ي وٕاذ  
SwedBio وكذلك لحكومتي المكسيك وغواتيماال على ، على التواليلتنظيمهما لحلقة عمل المكسيك وحلقة عمل غواتيماال ،

  ه من دعم مالي؛و وسويسرا لما قدماستضافتهما لحلقتي العمل، وٕالى االتحاد األوروبي وحكومات ألمانيا واليابان والسويد 
بالمساهمات المالية التي قدمتها حكومة اليابان واالتحاد األوروبي، وكذلك المساهمات العينية التي  رحبيوٕاذ   

ا، وسري النك ،وجورجيا ،وجزر كوك ،وجزر البهاما ،وبيالروس ،وبيرو ،وباراغواي ،وأوغندا ،وأنتيغوا وبربودا ،األردنقدمها 
إلتاحة بناء القدرات والدعم التقني بشأن اإلبالغ المالي وحشد  والهند، ونيكاراغوا، وناميبيا ،وكابو فيردي ،والفلبين ن،وغابو 

  الموارد،
للتنوع البيولوجي وأمانة الجماعة الكاريبية  رابطة أمم جنوب شرق آسيابتعاون مركز  وٕاذ يحيط علما مع التقدير  

  ية لبناء القدرات،من أجل تنظيم حلقات عمل دون إقليم
 16 – 13الدولي الثالث لتمويل التنمية (أديس أبابا،  رالمؤتم الصادرة عن بخطة عمل أديس أبابا  وٕاذ يرحب   

، فضال عن 2015يوليو/تموز  27المؤرخ  69/313) والتي أقرتها الجمعية العامة من خالل قرارها 2015يوليو/تموز 
الت بشأن تمويل التنمية وأعمالها لوضع إطار لرصد متابعة خطة عمل أديس أبابا إنشاء فرقة العمل المشتركة بين الوكا

  واستعراضها،
كأساس  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجياال إلى الدور المهم الذي تقوم به وٕاذ يشير  

فعالة، بما في ذلك حسب االقتضاء، بهدف تنفيذ  لتحديد االحتياجات من التمويل واألولويات ولحشد الموارد المالية بطريقة
  البروتوكولين بموجب االتفاقية ومن أجل التنفيذ المتآزر التفاقيات أخرى متعلقة بالتنوع البيولوجي،

مختلف التحديات المستمرة التي تواجهها العديد من األطراف في مجال إبالغها المالي، والسيما في  وٕاذ يدرك  
 سلميوٕاذ خططها المالية الوطنية واإلبالغ عنها،  ن التمويل والثغرات واألولويات، وفيما يخص وضعتحديد احتياجاتها م

من استنتاجات حلقة عمل  ةبالحاجة إلى مزيد من العمل لوضع توجيه منهجي إرشادي على الصعيد العالمي، باالستفاد
  ة إلى تعزيز بناء القدرات والدعم التقني، المكسيك، بهدف تعزيز الشفافية والوصول إلى البيانات، وكذلك الحاج

كانت المحلية المجتمعات األصلية و للشعوب بأن الُنهج القائمة لرصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي  وٕاذ يسلم   
مزيدا من العمل المنهجي، بما في ذلك مشاريع تجريبية  تتوفر على إمكانات لتوسيع نطاقها وتكرارها، غير أنها تتطلب

من  30ت ذات صلة، لتحسين المنهجيات وتطوير حاالت الممارسات الفضلى، وٕاذ يشير في هذا الصدد إلى الفقرة ودراسا
  ؛12/3المقّرر 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي له إسهام ممكن في حشد الموارد المالية، 3أن تنفيذ الهدف  وٕاذ يدرك  
  

  اإلبالغ المالي
  

ومات من خالل إطار اإلبالغ المالي المدرجة في القائمة الواردة في األطراف التي قدمت معل يهنئ  (أ)  
  المرفق األول من مشروع المقّرر؛

بتحليل المعلومات الذي قدمته األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، وال سيما التقدم  يحيط علما(ب)     
  9؛12/3المحرز نحو تحقيق األهداف المعتمدة ضمن المقّرر 

                                                           
7 UNEP/CBD/SBI/1/INF/20. 
8 UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
 (أ) أعاله. 3على ضوء التحليل المحدث المشار إليه في الفقرة يستكمل  9
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 التي لم تقدم بعد معلومات خط األساس الالزمة أن تفعل ذلك وتبلغ عن التقدم المحرز ألطرافا يدعو  )ج(  
األطراف أيضا إلى  ويدعو، باستعمال إطار اإلبالغ المالي، 2017يوليو/تموز  1بحلول  2015بالمقارنة مع أهداف عام 

، 2015وفرت البيانات المؤكدة/النهائية لعام كلما ت أطرها الخاصة باإلبالغ الماليبتحديث ، حسب االقتضاء، قومأن ت
  بهدف تحسين متانة معلومات خط األساس؛

لتنوع المتعلقة بااألطراف التي استكملت تنقيح وتحديث استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية  يحثّ   )د(  
ء، إلى االستراتيجيات وخطط البيولوجي على تحديد احتياجاتها من التمويل والثغرات واألولويات، باالستناد، حسب االقتضا

ومعلومات تكميلية أخرى، وأن تضع خططها المالية الوطنية من أجل التنفيذ الفعلي لتنوع البيولوجي ل المنقحةالعمل الوطنية 
 1لتنوع البيولوجي، على سبيل األولوية، وتقدم تقريرا بهذا الشأن بحلول المتعلقة بالالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 

  ؛2017و/تموز يولي
، إتاحة إطار اإلبالغ المالي 12/3من المقّرر  28و 26إلى األمين التنفيذي وفقا للفقرتين  يطلب  )هـ(  

إلى تقديم تقرير، ، ويدعو األطراف 2017يوليو/تموز  1على اإلنترنت بحلول  10الخاص بالجولة الثانية من اإلبالغ
أن مساهماتها اإلضافية في الجهود الجماعية لتحقيق األهداف العالمية باستعمال إطار اإلبالغ المالي على اإلنترنت، بش

  ؛2019مارس/آذار  31باالقتران بتقاريرها الوطنية السادسة، بحلول  ،ثابت الخاصة بحشد الموارد، بالمقارنة مع خط أساس
  

  بناء القدرات والدعم التقني
  

امج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمات ومبادرات أخرى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرن يدعو  )و(  
إلى مواصلة توفير الدعم التقني وبناء القدرات لألطراف المهتمة، وخصوصا األطراف من البلدان النامية، بما في ذلك الدول 

ألساسية في مبادرة تمويل البلدان غير ا ، بما في ذلكالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةالجزرية الصغيرة النامية و 
التنوع البيولوجي، بشأن تحديد االحتياجات من التمويل والثغرات واألولويات، ووضع استراتيجيات وطنية لحشد الموارد 

  ولإلبالغ المالي؛ 
المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك، حسب االقتضاء، مبادرة تمويل التنوع  يدعو أيضا  )ز(  

استراتيجيات وطنية بعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى توفير الدعم التقني وبناء القدرات في مجال تنفيذ البيولوجي التا
  لحشد الموارد؛

إلى األمين التنفيذي مواصلة تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة، مثل مبادرة تمويل  يطلب  )ح(  
حدة اإلنمائي، بهدف توفير بناء القدرات والدعم التقني وفقا للفقرتين (هـ) و (و) التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المت

أعاله، ومواصلة توفير الدعم التقني المصمم خصيصا لإلبالغ المالي الذي تقوم به األطراف، على أساس الطلب بواسطة 
  ؛ financialreporting@cbd.intالعنوان اإللكتروني التالي 

  
  

  ُنظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجيتعزيز 
  

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان بالعمل الذي تقوم به لجنة المساعدة اإلنمائية  يحيط علما  )ط(  
كثيف عملها مع التركيز على المعالم هذه اللجنة إلى مواصلة وتويدعو من أجل تحسين منهجية معالم ريو،  االقتصادي

  الخاصة بالتنوع البيولوجي؛
بالعمل الذي تضطلع به المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف، بقيادة المصرف  أيضا يحيط علما  )ي(  

غ عنها، األوروبي لالستثمار، لوضع منهجية لتتبع التدفقات المالية المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيولوجي واإلبال
  استكمال أعمالها وتطبيق هذه المنهجية بسرعة؛ إلى يدعوهاو

األطراف إلى النظر، حسب االقتضاء، في إقامة أو تعزيز التعاون مع المكاتب اإلحصائية  يدعو  )ك(  
ات الوطنية، أو منظمات وطنية أخرى ُمعترف بها كهيئات إحصائية، بهدف تعزيز أوجه التآزر مع العملي وأاإلقليمية 

الوطنية والدولية القائمة المتعلقة بجمع البيانات المالية واإلبالغ عنها، وتجنب االزدواجية في الجهود خالل عملية اإلبالغ 
  المالي إلى أمانة االتفاقية؛ 

                                                           
 ، المرفق الثاني، القسم الثالث.12/3المقّرر   10
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بهدف تحسين الشفافية والتمكين من قابلية التكرار ووضع توجيه منهجي عالمي،  أيضا األطراف دعوي  )ل(  
والدروس المستفادة  خبرات، فضال عن الموضوع، إلى توفير أي توجيه منهجي وطني إطار اإلبالغ الماليوذلك من خالل 

) كيفية تحديد األنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وكيفية أخذ مصادر التمويل ذات الصلة في الحسبان، 1فيما يخص (
) وكيفية تحديد وتقييم مساهمات المنظمات غير 2البيولوجي؛ (والسيما بالنسبة لألنشطة التي لها صلة غير مباشرة بالتنوع 

الشعوب الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والحكومات دون الوطنية، ومساهمة العمل الجماعي الذي تقوم به 
  ت من التمويل والثغرات؛) وكيفية تحديد وتقييم االحتياجا3المحلية، والُنهج غير القائمة على السوق؛ (المجتمعات األصلية و 

  
  إلى األمين التنفيذي: يطلب   )م(  

أن يستكشف، من خالل فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت بشأن تمويل التنمية، خيارات لربط   )1(
اإلبالغ المالي بموجب االتفاقية بعملية الرصد الناشئة من أجل متابعة واستعراض االلتزامات 

  ؛الخاصة بخطة عمل أديس أبابا
مع المنظمات والمبادرات الدولية واإلقليمية ذات أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية وبالتعاون   )2(

الصلة، حلقة عمل دولية للخبراء بشأن منهجيات اإلبالغ المالي، تتألف من خبراء عينتهم 
ات الحكومات مع مراعاة تمثيل إقليمي متوازن، وكذلك خبراء من المنظمات والمبادرات ذ

 مشروع المقّررمن  ثانيالتي ترد تفاصيلها في المرفق الالصلة، أسندت لهم االختصاصات 

  ؛هذا
أن يجمع ويحلل، باالستفادة من االستنتاجات المستخلصة من حلقة عمل المكسيك، المعلومات   )3(

سائل المنهجية الواردة وفقا للفقرة (ك) أعاله، بهدف تحديد خيارات للتقارب المنهجي بشأن الم
المحددة في إطار اختصاصات حلقة عمل الخبراء، بما في ذلك مشروع قائمة مرجعية إرشادية 
للفئات الموجودة في التصنيفات اإلحصائية القائمة ذات الصلة التي تعتبر ذات أهمية خاصة 
وممكنة ألغراض التنوع البيولوجي، وكذلك أن يجمع عددا محدودا من حاالت الممارسات 

تنظر فيه حلقة لبتقرير حلقة عمل المكسيك،  مقترناهذا التجميع والتحليل،  قدميالفضلى، و 
  عمل الخبراء؛

طوعية رهن تصرف  إرشاداتأن يجعل استنتاجات حلقة عمل الخبراء متاحة باعتبارها   )4(
تنظر لاألطراف خالل عملية استكمال إطار اإلبالغ المالي، ومتاحة كذلك للجنة الفرعية للتنفيذ 

  خالل اجتماعها الثاني؛ فيها
  

   المحليةلمجتمعات ااألصلية و للشعوب العمل الجماعي 
  

لمجتمعات ااألصلية و للشعوب المبادئ التوجيهية اإلرشادية بشأن تقييم مساهمة العمل الجماعي  يعتمد  )ن(  
  ؛مشروع المقّرر هذامن  لث، الواردة في المرفق الثاالمحلية

المنظمات المعنية ذات الصلة إلى النظر في وضع مشاريع تجريبية ألخرى و األطراف والحكومات ا يدعو  )س(  
عن طريق استعمال العمليات القائمة مثل العمل  المحليةالمجتمعات األصلية و  شعوبللبشأن مساهمة العمل الجماعي 

ة العمل بشأن االستخدام أو تنفيذ خط 11المتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام
أن تقدم المعلومات إلى ويدعو كذلك األطراف  12مؤتمر األطراف خالل االجتماع الثاني عشر، اي أقّرهتالمألوف المستدام ال

  ذات الصلة بواسطة إطار اإلبالغ المالي ووسائل أخرى إلى األمين التنفيذي؛
) أعاله مع مراعاة المبادئ لت الواردة وفقا للفقرة (إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلوما يطلب  )ع(  

ووضع عناصر  13وكذلك تقرير حلقة عمل غواتيماال، مشروع المقّرر هذامن  لثالتوجيهية اإلرشادية الواردة في المرفق الثا
داف أيشي في تحقيق الخطة االستراتيجية وأه المحليةالمجتمعات األصلية و  شعوبلإطار لتحديد ورصد وتقييم مساهمة ا

                                                           
 .9إلى  6، القسم ألف، الفقرات من 12/12المقّرر   11
 .1، القسم باء، الفقرة 12/12المقّرر   12
 ..UNEP/CBD/SBI/1/INF/6الوثيقة   13
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(ي) واألحكام ذات الصلة خالل  8ينظر فيها الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بشأن المادة لللتنوع البيولوجي، 
  اجتماعه العاشر؛

(ي) واألحكام ذات الصلة خالل  8يطلب إلى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بشأن المادة   )ف(  
في تحقيق  المحليةالمجتمعات األصلية و  شعوبلستكمال عناصر اإلطار لتقييم مساهمة اوا اجتماعه العاشر مواصلة النظر

الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي قدمها األمين التنفيذي، لكي يعتمد مؤتمر األطراف هذا اإلطار 
  خالل اجتماعه الرابع عشر؛

  أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمن  3المعالم الرئيسية للتنفيذ الكامل للهدف 
  

من أهداف أيشي للتنوع  3للتنفيذ الكامل للهدف  اتخاذ تدابيراألطراف والحكومات األخرى على  يحث  )ص(  
التي اعتمدها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثاني عشر،  ، مع األخذ في االعتبار كإطار مرن، المعالم الرئيسيةالبيولوجي

مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية باالتساق وباالنسجام 
  14الوطنية؛

إلى دعوته لألطراف إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه المعالم الرئيسية، وكذلك أي  يشير  )ق(  
بواسطة تقاريرها الوطنية أو، حسب االقتضاء،  معالم رئيسية وجداول زمنية إضافية موضوعة على الصعيد الوطني،

وأهداف أيشي  2020 – 2011بواسطة إطار اإلبالغ على اإلنترنت بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
الضارة  الحوافزمعلومات عن الدراسات التحليلية الوطنية التي تحدد  إلى إدراجاألطراف أيضا  يدعوللتنوع البيولوجي، و
، والتي تحدد الفرص المتاحة بما في ذلك اإلعاناتالمرشحة لإللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلصالح، بالتنوع البيولوجي 

  ؛اإليجابية الحافزةلتعزيز تصميم وتنفيذ التدابير 
الكامل التنفيذ  إلى األمين التنفيذي أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقة عمل دولية بشأن يطلب  )ر(  

، تتكون من خبراء عينتهم الحكومات مع مراعاة تمثيل إقليمي متوازن، وكذلك من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3للهدف 
مشاركة خبراء من منظمات ومبادرات ذات صلة، بهدف استعراض وتحليل المعلومات، بما في ذلك دراسات حاالت 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3الهدف  في تنفيذملموسة وعملية  مستفادة من تجاربوممارسات فضلى ودروس 
والمعالم الرئيسية لتنفيذ هذا الهدف، وكذلك وضع مجموعة من حاالت الممارسات الفضلى الموحدة والدروس المستفادة التي 

جتماعها الثاني ويستعرضها خالل ا تنظر فيها اللجنة الفرعية للتنفيذلطوعية لألطراف،  إرشاداتيمكن أن تكون بمثابة 
  مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الرابع عشر؛

إلى األمين التنفيذي تجميع وتحليل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك معلومات مقدمة وفقا  يطلب  )ش(  
 المجمعة ومات) أعاله وكذلك الدراسات ذات الصلة المقدمة من قبل المنظمات والمبادرات الدولية، وٕاتاحة المعلللفقرة (ق

  ؛من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3والتحاليل لحلقة العمل الدولية بشأن التنفيذ الكامل للهدف 
  

  الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي
  

تجميع وتحليل معلومات، بما في ذلك الممارسات الفضلى أو الدروس  إلى األمين التنفيذي يطلب  )ت(
الضمانات أن يكفل معالجة اآلثار الممكنة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على حقوق كن لتطبيق المستفادة بشأن كيف يم

الضمانات المحلية وسبل عيشها بطريقة فعالة، بما في ذلك استعمال المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن المجتمعات األصلية و 
والتحاليل للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بشأن  المعلومات المجمعة، وٕاتاحة في آليات تمويل التنوع البيولوجي

  (ي) واألحكام ذات الصلة خالل اجتماعه العاشر؛ 8المادة 
(ي) واألحكام ذات الصلة خالل  8إلى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية بشأن المادة  يطلب  )ث(

األمين التنفيذي وفقا للفقرة (ش) أعاله، ووضع عّدها اجتماعه العاشر النظر في المعلومات المجمعة والتحاليل التي أ
   لينظر فيها مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثالث عشر. توصيات
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  المرفق األول

  2016أغسطس/آب  31قائمة األطراف التي قدمت معلومات من خالل إطار اإلبالغ المالي بحلول 
  

   واي، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجمهورية إريتريا، وٕاسبانيا، وٕاستونيا، وألمانيا، وأوروغ
التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والدانمرك، ورواندا، وسلوفينيا، وسورينام، وفرنسا، 

يطانيا العظمى وكرواتيا، وكوبا، وكولومبيا، والتفيا، ولكسمبرغ، ومصر، والمكسيك، ومالوي، والمملكة المتحدة لبر 
 .وأيرلندا الشمالية، والهند، وهولندا، واليابان

  [ُتستكمل فيما بعد]
  
  المرفق الثاني

  اختصاصات حلقة العمل الدولية بشأن منهجيات اإلبالغ المالي
 خبرات، وكذلك الةالقائم ةأو الدولي ةأو اإلقليمي ةالوطني ةالمنهجي اتتستعرض حلقة العمل وتحلل اإلرشاد  .1

  وس المستفادة ذات الصلة:والدر 
كيفية تحديد األنشطة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي وكيفية أخذ مصادر التمويل ذات بشأن     (أ)

الصلة في الحسبان والسيما بالنسبة لألنشطة التي لها صلة غير مباشرة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك 
أو اإلقليمية أو الدولية وجمع البيانات وعمليات اإلرشادات التي تستعمل التصنيفات اإلحصائية الوطنية 

اإلبالغ ذات الصلة، واستنادا إلى هذا االستعراض والتحليل، وضع قائمة مرجعية إرشادية تتكون من فئات 
ممكنة ألغراض التنوع البيولوجي، و  خاصة التي تعتبر ذات أهميةضمن التصنيفات اإلحصائية القائمة 

 تحليل وتصنيف البيانات على الصعيد الوطني؛كنقطة انطالق للمزيد من ال
كيفية تحديد وتقييم مساهمات المنظمات غير الحكومية واألوساط األكاديمية والقطاع بشأن     (ب)

، واستعمال مبادرات وأطر اإلبالغ القائمة حسب االقتضاء، واستنادا إلى الخاص والحكومات دون الوطنية
محدود من الممارسات الفضلى التي يمكن أن تكون بمثابة إرشادات هذا االستعراض والتحليل، تحديد عدد 

 طوعية لألطراف؛
استعراض وتحليل اإلرشادات المنهجية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية القائمة، بشأن كيفية     (ج)

ثغرات، بشأن كيفية تحديد وتقييم االحتياجات من التمويل وال والدروس المستفادة ذات الصلة لخبراتوكذلك ا
واستنادا استراتيجية وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك عن طريق تحديد تكاليف 

 إلى هذا االستعراض والتحليل، تحديد عدد محدود من األدوات المرنة والعملية للقيام بهذه المهمة.
مكسيك، وٕالى (ب) عملية تجميع وتحليل (أ) تقرير حلقة عمل ال يجب أن تستند حلقة العمل في عملها إلى  .2

المعلومات ذات الصلة، التي أعدها األمين التنفيذي، الواردة بواسطة إطار اإلبالغ المالي، وكذلك المعلومات المستلمة من 
  المنظمات والمبادرات الدولية واإلقليمية.

  
  لثالمرفق الثا

  لجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالمبادئ التوجيهية اإلرشادية بشأن تقييم مساهمة العمل ا
  
يمكن أن يسهم العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة  أهمية العمل الجماعي.  .1

وبصورة خاصة، يمكن أن توفر  وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 2020 – 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
لتقليدية مساهمة مهمة لعمليات صنع القرار واإلبالغ. ويتعين االعتراف بسبل ووسائل المحافظة على المعارف المعارف ا

  التقليدية ونقلها وٕادراجها بالكامل عند اإلبالغ بشأن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
يتطلب و جماعي مسألة تتوقف على سياق محدد للغاية، يعتبر رصد وتقييم مساهمة العمل ال خصوصية السياق.  .2

مجموعة من الطرائق المنهجية التي يمكن تطبيقها بطريقة مصممة خصيصا وفقا للظروف المحلية. وترد في التذييل الوارد 
  .زيادة استكشاف قيمتها المضافة نأدناه قائمة إرشادية وغير حصرية لطرائق منهجية ممكنة يمك
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ينبغي االعتراف بتعدد وجهات النظر والرؤى بشأن القيم، على النحو الذي يتجلى في األدوار  تعدد القيم.  .3
االجتماعية والعالقات االجتماعية البيولوجية الخاصة بكل إقليم وبكل نظام معرفي عند تقييم مساهمة العمل الجماعي. وفي 

النقدية، شريطة أن ينتج عنها استخدام مستدام للتنوع يمكن أن تسجل فوائد العمل الجماعي من حيث القيمة  بعض الحاالت،
  البيولوجي، بيد أنه في عدة حاالت ال يمكن قياس القيم االجتماعية والثقافية من حيث القيمة النقدية بطريقة مناسبة. 

مات تخلق منهجيات مختلفة بيانات مختلفة يمكن استعمالها كمصادر معلو  يمكن أن التعدد والتكامل المنهجي.  .4
بيانات على نطاق أوسع مع عمليات تقييم تصاعدي تنقل الجوانب المهمة من  تكميليةمنهجيات ويمكن أن تربط  تكميلية.

  السياقات والرؤى الثقافية المحلية.
ينبغي إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالكامل في عملية وضع وتطبيق  التركيز على العمليات.  .5

  الجماعية. اتقييم أعمالهإلى امية الر  المنهجيات
يمكن أن يسهم تقييم مساهمة العمل الجماعي في حماية  المألوف والمستدام. مبشأن االستخدا العملب روابط  .6

وتعزيز نقل المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات بين األجيال، ألن عملية النقل قائمة على أعمال جماعية مرتبطة 
  مألوف والمستدام وحفظ التنوع البيولوجي.باالستخدام ال

ثمة حاجة لتوفير المساعدة التقنية والمالية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  المساعدة التقنية والمالية.  .7
واألطراف من البلدان النامية لقياس العمل الجماعي واإلبالغ عنه، ووضع مشاريع تجريبية لتطوير واختبار منهجيات 

  .متعددة
 

  تذييل
 

  العمل الجماعي ةقائمة إرشادية وغير حصرية لمنهجيات لتقييم مساهم
  

"اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولوجي"، الذي وضعته  يقترح •
 بين ت، يربط، نهجا يتكون من ثالث وحدامنظمة معاهدة التعاون في منطقة األمازونحكومة بوليفيا بدعم من 

 15النمذجة الجغرافية المكانية والتحليل المؤسساتي والتقييم اإليكولوجي.
 يضع النهج المتعدد القائم على األدلة عملية لحشد المعارف يمكن أن تجمع ُنظم المعارف العلمية والتقليدية. •
وضعتها المجتمعات المحلية تعتبر ُنظم الرصد والمعلومات القائمة على المجتمعات المحلية ُحزمة من المناهج  •

 على أساس احتياجاتها للرصد، وتستعمل لرصد مؤشرات المعارف التقليدية بموجب االتفاقية.
على عدة أدوات ومناهج لتسجيل مساهمة  المجتمعات األصلية والمحلية المحفوظة بواسطةالمناطق يتوفر اتحاد  •

والقصص المصورة  وشرائط الفيديو المعلومات الجغرافية نظامالعمل الجماعي، مثل رسم المعالم بطريقة تشاركية و 
 المحفوظة بواسطةالمناطق قافية وعدة أدوات للرصد البيئي وتقييم المخاطر على ـ ثوالبروتوكوالت المجتمعية البيو
 .المجتمعات األصلية والمحلية
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