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 الفريق العامل المفتوح العضوية 
 االتفاقية ذالمخصص الستعراض تنفي

 رابعال االجتماع
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 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 

 

 

 

 ود الخامس لموارد مرفق البيئة العالميةز فترة الت استعراض: اآللية المالية
 ود السادسز واالحتياجات لفترة الت 

 التنفيذيمذكرة من األمين 

 المقدمة

عتمد إختصاصات لآللية المالية، الموجه اإلرشادنظر مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر  .1  الكامل التقييم وا 
لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ا لموارد ةترة التزود السادساألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لف لمقدار

العديد من  11/27إلى  11/22وتتضمن هذه المقررات من . اآللية المالية لفاعليةلالستعراض الرابع  وللتحضير
 .االتفاقيةالمخصص الستعراض تنفيذ األحكام للنظر من جانب االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية 

من الفريق  6الفقرة  ،(آللية الماليةل الموجه اإلرشاداستعراض ) 11/22وطلب مؤتمر األطراف في المقرر  .2
من  إلطارا تنفيذ ،اجتماعه الرابعخالل  اإلتفاقية أن يستعرض، ستعراض تنفيذالالعامل المفتوح العضوية المخصص 

موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع  من حيث إستخدامية ذات الصلة الموجه نحو النتائج لألولويات البرامج أربع سنوات
بما في  2121-2111مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  2112إلى  2111البيولوجي للفترة من 

 .ذلك أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي والمؤشرات ذات الصلة

                                                      
*   UNEP/CBD/WG-RI/4/1. 

  وبناءا على توجيه من المكتب، عدلت النسخة المؤقتة التي كانت قد .   2112نيسان / أبريل  5يوم  خالل اجتماعه هذه الوثيقة رافاستعرض مكتب مؤتمر األط

 عرضت في وقت سابق ، وأعيد عرضها للنظر من جانب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في اجتماعه الرابع
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 لموارد ةاألموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادس مقدار تقييم: اآللية المالية) 11/26 ووفقا للمقرر .3
االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص قد يرغب ( لصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةا

نظر من جانب االجتماع تقرير تقييم فرقة الخبراء وتقديم توصيات لل فى أن ينظر فى االتفاقية الستعراض تنفيذ
 .الحادي عشر لمؤتمر األطراف

 إختصاصات، (اآللية المالية لفاعليةلالستعراض الرابع  التحضير) 11/27واعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر  .2
اآللية المالية، وقرر أيضا النظر في مزيد من اإلجراءات، حسب مقتضى الحال، للنهوض  لفاعليةاالستعراض الرابع 

اآللية المالية لالتفاقية خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، ولم يطلب هذا المقرر إجراء مداوالت  بفعالية
من  إرشاداتتطلب  هذا اإلطار بواسطة االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية إاّل أن مواصلة تنفيذ

 .األطراف

ويشير القسم األول . لمالية من جانب الفريق المفتوح العضويةوقد أعدت هذه المذكرة لتيسير النظر في اآللية ا .5
المعنيين بما في ذلك  المصلحةمن خالل تجميع معلومات ووجهات نظر األطراف وأصحاب  11/22إلى المقرر 

من طار اإلكما يتضمن استعراضا لتنفيذ . األولويات البرامجية وضعالمجتمعات األصلية والمحلية بشأن مواصلة 
من خالل توفير  11/26ويستجيب القسم الثاني للمقرر . ألولويات البرامجيةلالموجه نحو تحقيق النتائج  نواتأربع س

 لفاعليةلالستعراض الرابع  التحضيرويوفر القسم الثالث تحديثا لعملية . مشروع تقرير التقييم المقدم من فرقة الخبراء
 .وترد التوصيات في القسم األخير. اآللية المالية

 لآللية المالية  الموجه اإلرشاداستعراض  -أوال

دعا مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشر األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المجتمعات  .6
األولويات البرامجية مع مراعاة الخطة  وضع مواصلةاألصلية والمحلية إلى تقديم معلومات ووجهات نظر من أجل 

بما في ذلك أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي ومايرتبط بها من  2121-2111البيولوجي للفترة اإلستراتيجية للتنوع 
وطلب مؤتمر األطراف كذلك من األمين التنفيذي تجميع المعلومات  1 .2111تشرين الثاني/ نوفمبر 31مؤشرات قبل 

 .للنظر من جانب االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية

، تلقت األمانة تقديمات من االتحاد األوروبي (172-2111رقم  ) SCBD/ITS/YX/75584ر وعقب اإلخطا .7
 ./http://www.cbd.int/financial/news: تاحتها علىأوالهند والكويت وبرنامج األمم المتحدة للبيئة و 

تنفيذ االتفاقية، يتعين أن تقتفي اآللية فى المطرد  للتقدمألوروبي، فإنه نظرا ووفقا للتقديم الوارد من االتحاد ا .8
 تحقيقلمرفق البيئة العالمية للتمكين من  اإلرشاد توفير ومن هنا فإن ثمة حاجة إلى النهوض بعملية. أثر ذلكالمالية 

ملية على أساس تحليل األولويات ويتعين أن تقوم هذه الع. مرفقبالتفاقية وتلك الخاصة االالتجانس بين سياسات 
ويرحب . 2121-2111تركز على النتائج من حيث تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة لالجارية 

حقق المزيد من الذي  المجمع اإلرشاداالتحاد األوروبي بما قام به مؤتمر األطراف في اجتماعه العاشر من اعتماد 
وعموما يتعين على اتفاقية التنوع . ت التززر التي قد تيسر وضع األولويات البرامجيةبما في ذلك مجاال التوضيح

ذي طابع عام وليس محددا، وسوف تؤدي الخطة اإلستراتيجية للتنوع  إرشادالبيولوجي أن تسعى جاهدة إلى توفير 
وينبغي . االت التززربما في ذلك مج اإلرشادتركيز  مجالإلى مواصلة تحسين  2121-2111البيولوجي للفترة 

 .تعزيز التقدم الذي حققه مرفق البيئة العالمية مؤخرا صوب ملكية البلدان المستفيدة والتززر بين االتفاقيتين

                                                      
Decision X/24, paragraph 5.

 1 

http://www.cbd.int/financial/news/
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بشأن اإلستراتيجية واألولويات البرامجية  إرشادفي نص االتفاقية، فإن مؤتمر األطراف مفوض بتقديم  يرد وكما .9
. كل عامين اإلرشادقق مؤتمر األطراف هذا التفويض بطريقة منتظمة أي إصدار ومعايير األهلية، ومن المهم أن يح

بصورة خاصة خالل اجتماعات مؤتمر األطراف  االمتعلق باالستراتيجية واألولويات البرامجية مفيد اإلرشادوقد أصبح 
مدخالت مباشرة إلى المثالية إلرسال  اللحظةالتي تسبق مفاوضات التزود لمرفق البيئة العالمية ألنها تمثل 

ويتمثل أحد األمثلة . إستراتيجية مجاالت التركيز المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي يجري تحديثها خالل عملية التزود
في مرفق البيئة العالمية من  اإلرشادالجيدة في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف الذي عقد في بون حيث تم إدراج 

وبنفس الطريقة، سيمكن لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر . الية للمرفقحأي فترة التزود الالخامسة  دأجل فترة التزو 
لفترة التزود السادسة للمرفق حيث  اإلرشاد توجيهمن  2112تشرين األول / أكتوبرفى األطراف الذي سيعقد في الهند 

 الفترةفي وقت يتيح بدء هذه  2112وتستكمل في أوائل  2113أن عملية التزود السادسة سوف تبدأ في أوائل عام 
 .2112تموز / رسميا في يوليو

ويعتقد االتحاد األوروبي أن األمر متروك بالكامل لمؤتمر األطراف لتحديد توجيهات إستراتيجية وأولويات  .11
الذي  اإلرشادولذا فإن . أساس دراسات علمية أو غير ذلك على أو /برامجية جديدة إذا اقتضت ذلك أوضاع متغيرة و

بلوره مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر، إذا تقرر ذلك، سوف يتضمن جزءا مهما من اإلستراتيجية سي
اجتماعه مثل لمؤتمر األطراف " المتوسطة"جتماعات اال خالل الذى صدر اإلرشاد  وأوضح أن واألولويات البرامجية

غير أنه يتعين . ى مستوى المشروعات المحددةعل سوف يؤخذ فى اإلعتبار من جانب مرفق البيئة العالمية العاشر
في إستراتيجية مجاالت التركيز الخاصة بالتنوع البيولوجي إلى  اإلرشادأن تنتظر عملية الدمج الكامل لهذا النوع من 

 .التزود ةوهو ماسوف يحدث خالل عملي ،أن يتم تنقيح تلك اإلستراتيجية

أن تنفيذ إطار سياسات فعاله للتنوع البيولوجي  2111رين األول تش/ أكتوبر 12واستذكر مجلس إدارة البيئة في  .11
سوف يتطلب إحداث زيادة كافية في  2121-2111وخطة إستراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي للفترة  2111بعد 

حشد الموارد من جميع المصادر العامة والمحتملة فضال عن زيادة الموارد من المصادر الخاصة بما في ذلك 
أو من خالل استعراض  تنات المالية المبتكرة سواء أكان ذلك عن طريق إشراك أصحاب المصلحة الرئيسياآللي

وفي هذا السياق . زيادة الحوار معها و -مرفق البيئة العالمية -لآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي الموجه اإلرشاد
لك االتفاق على إصالح مرفق البيئة العالمية لتعزيز ملكية الخامس بما في ذد يرحب االتحاد األوروبي بنجاح التزو 

الدخل القومي / تعزيز التززرات بين االتفاقيتين، ويعيد تأكيد هدف المساعدات اإلنمائية الرسمية التوسع فىالبلدان 
 2115 حزيران/ يونيو 17و 16اإلجمالي لالتحاد األوروبي على النحو المبين في استنتاجات مجلس أوروبا يومي 

المائة  في 0.7بنسبة ( الدخل القومي اإلجمالي/ تعهدت الدول األعضاء بتحقيق هدف المساعدات اإلنمائية الرسمية)
، في حين التزمت تلك الدول التي حققت هذا الهدف بأن تظل أعلى من ذلك الهدف، وسوف 2115بحلول عام 

/ إلى زيادة نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية 2112ام تسعى الدول األعضاء التي التحقت باالتحاد األوروبي بعد ع
 .2115في المائة بحلول عام  0.33الدخل القومي اإلجمالي بمقدار 

األولويات البرامجية سوف يتيح التززر بين عملية التخطيط الوطني واألهداف  وضعوذكرت الهند أن مواصلة  .12
األولويات البرامجية في توجيه الموارد من طائفة من المصادر  وضعوسوف تساعد طريقة . العالمية للتنوع البيولوجي
على  2118خطة عمل الهند الوطنية بشأن التنوع البيولوجي لعام  وتنص. للتنوع البيولوجى لتحقيق أهداف إيتشي

 .:األولويات البرامجي وضعالعمل التالية التي تتوخى مواصلة  وضه خطة
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لوجي في المواقع الطبيعية وعلى مستوى المزرعة وخارج مواقعها تعزيز ودمج عمليات حفظ التنوع البيو  (أ )
 ؛(13و 12و 11و 7و 6و 5أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي )الطبيعية 

 13و 12و 11أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي )زيادة قاعدة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام  (ب )
 ؛(15و 12و

 ؛ضمان المساواة بين األجيال وفيما بينها (ج )

دارتها  (د )  ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 9الهدف )تنظيم دخول األنواع الغريبة الغازية وا 

من أهداف  19و 12و 11األهداف )الضعف أمام تغير المناخ والتصحر والتكيف مع آثارها تقييم  (ه )
 ؛(إيتشي للتنوع البيولوجي

 ؛(18و 3و 2أهداف إيتشي )اعية إدراج شواغل التنوع البيولوجي في التنمية االقتصادية واالجتم (و )

 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 6الهدف )تأثيرات التلوث  (ز )

 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 19و 2الهدفان )تكامل قواعد بيانات التنوع البيولوجي و وضع  (ح )

دا (ط )  18و 17األهداف )رته تعزيز تنفيذ التدابير السياساتية والتشريعية واإلدارية لحفظ التنوع البيولوجي وا 
 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 19و

 2الهدفان )بناء القدرات الوطنية على صون التنوع البيولوجي واالستخدام المالئم للتكنولوجيات الجديدة  (ي )
 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 17و

وك االقتصادية في عمليات صنع تثمين السلع والخدمات التي يوفرها التنوع البيولوجي واستخدام الصك (ك )
 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 16و 12و 5و 2و 3و 2األهداف )القرار 

 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 21و 19الهدفان )التعاون الدولي  (ل )

 :وحدد تقديم الكويت األولويات التالية .13

راف في االتفاقية لتمكينها من تحديث اإلسراع بتقديم الخبرات والدعم التقني والتمويل الالزم لألط (أ )
وفقا للخطة اإلستراتيجية  2121-2111ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 

دراج االستراتيجيات الوطنية لحشد الموارد لتمويل العديد  2121-2111للتنوع البيولوجي للفترة  التي أقرتها االتفاقية وا 
 التنوع البيولوجي بصورة مستدامة؛لمشروعات البيئية لضمان حفظ من ا
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لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات " صندوق وطني لدعم المشروعات البيئية"التعجيل بإنشاء  (ب )
 الوطنية؛ البيئية

اإلسراع بتحليل حالة التنوع البيولوجي على المستوى الوطني من خالل إسناد األولوية للمشروعات  (ج )
 لتي تضمن الصون المستدام للتنوع البيولوجي؛ا

سناد األولوية  (د ) التعجيل بتقييم الخدمات التي توفرها مختلف النظم االيكولوجية على المستوى الوطني وا 
 لتنفيذ المشروعات التي تضمن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وصونه؛

ع القرار اعلى مستوى صن ،مة لتنفيذ المشروعاتوضع إستراتيجية تتسم بالكفاءة لبناء القدرات المستدا (ه )
 وأصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية؛

 ؛نىإجراء استعراض دوري ومنتظم لمدى تنفيذ إستراتيجية حشد الموارد واإلنفاق على المستوى الوط (و )

طراف لالتفاقية األمم المتحدة للبيئة، في تقديمه، قائمة بأنشطته الجارية والمقررة لدعم تنفيذ األبرنامج  مقدو  .12
وتتمثل  للتنوع البيولوجىبما في ذلك أهداف إيتشي 2121-2111والخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

األولويات البرامجية الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لدعم تنفيذ األطراف لالتفاقية والخطة اإلستراتيجية للتنوع 
 :مايلي للتنوع البيولوجى بما في ذلك أهداف إيتشي 2121-2111البيولوجي للفترة 

دراج إدارة النظم االيكولوجية في عمليات التنمية إلدعم البلدان واألقاليم : نهج النظم االيكولوجية (أ )
للتنوع  أهداف إيتشي)والتخطيط، وزيادة الوعي بالتكيف المعتمد على النظم االيكولوجية إزاء تغير المناخ، وتحقيق ذلك 

 ؛(15-12و 11-5 ولوجىالبي

دعم قدرات البلدان واألقاليم على استخدام أدوات إدارة النظم االيكولوجية من : إدارة النظم االيكولوجية (ب )
 ,e.g., PEIمثل )خالل تعميم القيم االقتصادية للنظم االيكولوجية في االستراتيجيات الشاملة للتنمية والقضاء على الفقر 

ProEcoServ, PES, other DEPI ESE Activities) ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 15-12الهدفان )؛ 

لمعالجة تدهور التمويل و  للتوفيق بين برامجها البيئيةدعم البلدان واألقاليم : استعادة النظم االيكولوجية (ج )
 ؛(من أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي 15-12الهدفان )بعض خدمات النظم االيكولوجية ذات األولوية 

 دعم البلدان واألقاليم للوصول إلى آليات التمويل المتاحة بما في ذلك" الحصول وتقاسم المنافع (د )
STAR و NPIF بالتصديق على بروتوكول ناغويا والسيما من خالل األنشطة الممكنة لبناء لقدرات، ودعم  لإلسراع

 ؛(للتنوع البيولوجي من أهداف إيتشي 16الهدف )بناء القدرات لتحقيق األطر الوطنية للحصول وتقاسم المنافع 

دعم البلدان واألقاليم لتحديد مسارات األنواع الغازية، وتقييم المخاطر : األنواع الغريبة الغازية (ه )
والحجر الزراعي إلدارة المسارات لمنع دخولها، ووضع وتطوير وتنفيذ مشروع وضمان وضع تدبير الرقابة على الحدود 
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شأن اإلدارة الفعالة لألنواع الغريبة الغازية في مختلف النظم االيكولوجية، ودعم البلدان لوضع لمرفق البيئة العالمية ب
 ؛(للتنوع البيولوجى من أهداف إيتشي 9الهدف )وتنفيذ األطر الوطنية إلدارة األنواع الغريبة الغازية 

م البلدان واألقاليم دع: تثمين خدمات النظم االيكولوجية وتعميم القيم في عمليات التخطيط الوطني (و )
إلدراج قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية في االستراتيجيات وعمليات التخطيط الخاصة بالتنمية الوطنية 
والمحلية والقضاء على الفقر لضمان إدراج هذه القيم في المحاسبة والحوافز الوطنية بما في ذلك إلغاء اإلعانات 

زالتها أو إصالحها للتقليل من تأثيراتها السلبية أو تجنبها الضارة بالتنوع البيولو  من أهداف  3-2مثل الهدفان )جي وا 
 ؛(للتنوع البيولوجى إيتشي

التنوع  بشأنللتنفيذ الشمولي التززرات والصالت المشتركة بين االتفاقات المتعددة األطراف   الترويج (ز )
يجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي باعتبار دعم وتحديث االسترات :البيولوجي على المستوى الوطني

ذلك أدوات فعالة للترويج لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية وتعميم التنوع البيولوجي على المستوى الوطني مع مراعاة التززرات 
 ؛((و) 3 فقرةال 11/2المقرر )فيما بعد االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي بطريقة تتسق ووالية كل منها 

االرتكاز على عمل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي واستكمال عملها : مؤشرات التنوع البيولوجي (ح )
ودعم األطراف على وضع مؤشرات وطنية مقابلة في  2111إلعداد المؤشرات العالمية للتنوع البيولوجي لفترة مابعد 

للتنوع  من أهداف إيتشي 21-1األهداف )ع البيولوجي إطار االستراتيجيات وخطط عملها الوطنية المتعلقة بالتنو 
 ؛(البيولوجى

عن التنوع  متاحةتيسير توافر أفضل مجموعات بيانات : التنوع البيولوجي البحري والساحلي (ط )
البيولوجي البحري والساحلي والتشغيل المشترك بينها عبر المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية مع العمل مع 

 12-11و 11-5األهداف )لشريكة وخاصة من خالل المبادرة الدولية للتنوع البيولوجي في المحيطات المنظمات ا
 ؛(للتنوع البيولوجى من أهداف إيتشي 19-17و 15-12و

المحافظة على قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية وتحسينها لتلقي تقارير : المناطق المحمية (ي )
عداد قائمة  األمم األطراف عن مناطقها المحمية ب ما في ذلك قواعد البيانات الخاصة بفعالية إدارة المناطق المحمية، وا 

عداد تقرير سنوي عن  الكوكب ، ودعم البلدان واألقاليم في تنفيذ برنامج العمل حماية  المتحدة للمناطق المحمية وا 
يب الحياة والتوفيق بين إدارة المناطق المعني بالمناطق المحمية باإلضافة إلى تنفيذ المشروعات بموجب مبادرة و 

 ؛(للتنوع البيولوجى المحمية الهدف  من أهداف إيتشي

دعم عملية زيادة امتصاص الكربون من خالل تحسين استخدام : التنوع البيولوجي وتغير المناخ (ك )
، وتقاسم البيولوجىللتنوع  من أهداف إيتشي 15األراضي، والحد من إزالة الغابات والحد من تدهور األراضي الهدف 

المعارف والربط بين حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بما في ذلك 
 15و 11و 5من خالل شراكة األمم المتحدة من أجل خفض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات األهداف 

 .(لوجىللتنوع البيو  من أهداف إيتشي 19و
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تجاانس سساتراتيجية التناول البيولاوجت لدتازود الخاامس لمرفاق البيئاة العالمياة مات أ اداف سيتشات لدتناول  -ألف
 البيولوجت

من الفريق العامل  11/22من المقرر  6وطلب االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف كذلك من خالل الفقرة  .15
الموجه نحو النتائج  من أربع سنوات عراض تنفيذ اإلطارالمفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية است

إلى  2111ألولويات البرامجية من حيث صلتها باستخدام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفقرة من ل
بما في ذلك أهداف إيتشي للتنوع  2121-2111مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  2112

استعراضا لكيفية استجابة التنوع البيولوجي لدى ( ألف)ويوفر القسم الفرعي . بيولوجي ومايتصل بها من مؤشراتال
مرفق البيئة العالمية خالل الفترة المذكورة لألولويات البرامجية التي وضعها مؤتمر األطراف فضال عن صلتها 

تحليال للتنفيذ الفعلي إلستراتيجية ( باء)فر القسم الفرعي ويو . بالخطة اإلستراتيجية وأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي
 .2121التنوع البيولوجي لذي مرفق البيئة العالمية وآثارها المتوقعة على تحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي لعام 

التى ئج الموجهة نحو تحقيق النتا ربع سنواتأل ويوجز الجدول التالي في ثالثة إطارات األولويات البرامجية .16
ستجابة  االمقابلة وانعكاساته همرفق البيئة العالمية لها من خالل أهداف وضعها  اإلجتماع التاسع لمؤتمر األطراف وا 

 (.4-1ول االجد)بالنسبة لمختلف غايات وأهداف إيتشي 

 فعالية إدارة المناطق المحمية واستدامتها: 1الجدول 

الموجة نحو تحقيق النتااج  الااادرة  ا   اتسنو األربعإلطار األولويات البرامجية  -ألف

  فااالجتماع التاسع لمؤتمر األطر

خفض فجوة التمويل لتلبية أهداف إدارة المناطق المحمية من خالل ضمان زيادة  1-1النتيجة 

 العائدات وتنوع مسارات العائدات لتغطية كامل المصروفات

لصعيد العالمي وزيادة شبكة المناطق تغطية النظم االيكولوجية البحرية على ا 2-1النتيجة 

 .المحمية على الصعيد الوطني

تحسين تغطية النظم االيكولوجية في مناطق النظم االيكولوجية األرضية غير  3-1النتيجة 

 الممثلة بالقدر الكافي كجزء من النظم الوطنية للمناطق المحمية

 ية تحسين إدارة المناطق المحمية األرضية والبحر 2-1النتيجة 

المحافظة على مقاومة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف مع تغير المناخ  5-1النتيجة 

 وتعزيزها 

إقامة األسواق للخدمات النظم االيكولوجية فضال عن تلك الخاصة بسلع النظم  2-3النتيجة 

 .االيكولوجية ذات القيمة المضافة محليا المستخلصة من مصادر مدارة بطريقة مستدامة

الخاااامم لمرفاااق البيااااة العالمياااة إلطاااار  التااا وداساااتجابة  -اءب 

 الموجه نحو تحقيق النتاج  للتنوع البيولوجي سنوات األربع

 تحس  استدامة نظم المناطق المحمية: 1الهدف 

 .النهوض بفعالية إدارة المناطق المحمية القائمة والجديدة 1-1النتيجة 

لمحمية حسب تسجيلها درجة فعالية إدارة المناطق ا 1-1المؤشر 

 بواسطة أداة تتبع فعالية اإلدارة

زيادة العائدة لنظم المناطق المحمية لتغطية المصروفات  2-1النتيجة 

 .الكلية الالزمة لإلدارة

فجوة التمويل إلدارة نظم المناطق المحمية على النحو  2-1 المؤشر

 الذي تسجله بطاقات الدرجات الخاصة بتمويل المناطق المحمية

 

 غايات وأهداف إيتشي المقابلة  يم ج

 الغاية باء

جميع الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى مايقرب من الصفر، ويخفض  ، يخفض معدل فقدان2121بحلول عام : 5الهدف 

 .تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير

 .، يخفض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم االيكولوجية وبالتنوع البيولوجي2121م بحلول عا: 8الهدف 

ي تتأثر بتغير المناخ أو تحمض ، تخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم االيكولوجية الضعيفة األخرى الت2115بحلول عام : 11لهدف ا

 .المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها

 الغاية جيم

في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، وخصوصا  11في المائة على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية و 17، يتم حفظ 2121بحلول عام : 11الهدف 

لمناطق المحمية ة الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية، من خالل نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالترابط الجيد، وممثلة إيكولوجيا لالمناطق ذات األهمي

 .وسع نطاقاوتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها في المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األ

 الغاية دال

اه، ، استعادة وصون النظم االيكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل العيش والرف2121بحلول عام : 14لهدف ا

 .مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

لك ، إتمام تعزيز قدرة النظم االيكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في ذ2121بحلول عام : 15لهدف ا

 .التحصرف معه مكافحة في المائة على األقل من النظم االيكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف من تغير المناخ والتكي 15استعادة 
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 تعميم صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام: 2الجدول 

 اإلطار م  أربع سنوات ألولوية البرام  الموجهة نحو تحقيق النتاج  -ألف

تخفيض الضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة عن تغير الموائل، وتغير  1-2النتيجة 

 . واالستخدام غير المستدام للمياه استخدام األراضي وتدهور األراضي،

تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم االيكولوجية األرضية بما  2-2النتيجة 

في ذلك في النظم االيكولوجية للغابات، والنظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة، 

 .لجزرية الصغيرة الناميةوالنظم االيكولوجية للجبال والجزرية، والسيما الدول ا

تعزيز االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم االيكولوجية المائية بما في  3-2النتيجة 

ذلك في النظم االيكولوجية للغابات، والنظم االيكولوجية لألراضي الجافة وشبه الرطبة، النظم 

والساحلية والجزرية، والسيما الدول  االيكولوجية للمياه الداخلية، والنظم االيكولوجية البحرية

 . الجزرية الصغيرة النامية

تعميم المعايير التقنية القوية للتنوع البيولوجي في نظم تراخيص السلع المنتجة في  3-3النتيجة 

 .قطاعات الزراعة ومصايد األسماك والحراجة والقطاعات األخرى

 .تهالك فيما يتعلق بالتنوع البيولوجيالتشجيع على االستخدام والتجارة واالس 2-3النتيجة 

تشجيع التنوع البيولوجي في األنظمة والممارسات الزراعية وحفظ الموارد  6-3النتيجة 

الجينية المهمة لألغذية والزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم المنصف للمنافع المرتبطة 

 .بهذه الموارد

والتنوع البيولوجي للمياه في األنظمة الحراجية  التنوع البيولوجي للغابات تشجيع 7-3النتيجة 

وأنظمة مصايد األسماك وممارستها، وحفظ الموارد الجينية المهمة لرفاه اإلنسان واستخدامها 

 .المستدام والتقاسم المنصف للمنافع المرتبطة بهذه الموارد

 تحسين حالة حفظ األنواع المهددة  6-1النتيجة 

 دات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي من األنواع الغريبة الغازية مكافحة التهدي 1-6النتيجة 

 استجابة الت ود الخامم لمرفق البياة العالمية -باء 

اإلطار م  أربع سنوات الموجة نحو تحقيق النتاج  بشأن 

 التنوع البيولوجي

 

تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدام المستدام في : 2الهدف 

 ة  والمناظر البحرية والقطا ات المتعلقة باإلنتاجالمناظر الطبيعي

والمناظر البحرية بطريقة مستدامة التي  زيادة المناظر: 1-2النتيجة 

 .تدرج حفظ التنوع البيولوجي

المناظر الطبيعية والمناظر البحرية التي تعتمد : 1-2المؤشر 

بمقتضى المعايير البيئية الدولية بأنها تشمل اعتبارات التنوع 

مقاسه بالهكتار ومسجلة بواسطة ( MSCو FSCمثل )لبيولوجي ا

 .أداة التتبع لدى مرفق البيئة العالمية

إدراج تدابير لحفظ التنوع البيولوجى وإستخدامه  2-2النتيجة 

 المستدام فى السياسات واألطر التنظيمية

 

السياسات والقواعد التي تحكم األنشطة القطاعية التي : 2-2المؤشر 

ظ التنوع البيولوجي على النحو الذي تسجله أداة التتبع ومنح تدرج حف

 الدرجات لدى مرفق البيئة العالمية 

تحسين أطر اإلدارة لتالفي األنواع الغريبة الغازية : 3-2 الهدف

 ومكافحتها وإدارتها 

يحقق إطار إدارة األنواع الغريبة الغازية على النحو : 3-2المؤشر 

 .في مرفق البيئة العالميةالذي سجلته أداة التتبع 

 

 غايات وأهداف ايتشي المقابلة -جيم

 الغاية الف

، كحد أقصى، تكون الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على جميع المستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت من 2121بحلول عام : 4لهدف ا

 .تكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد الطبيعية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونةأجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين و

 الغاية باء

 لى النظام، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة ع2121بحلول عام : 6لهدف ا

ة على األنواع المهددة اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إنعاش لجميع األنواع المستنفدة، واليكون لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبير

 .كولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونةباإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيف، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم اإلي

 .، تدار مناطق الزراعة وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفظ التنوع البيولوجي2121بحلول عام : 7لهدف ا

، وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها وتوضع تعرف األنواع الغريبة الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 2121بحلول عام : 9لهدف ا

 .تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها وإنتشارها

 الغاية جيم

 .ا، منع انقراض األنواع المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة حفظها، والسيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهور2121بحلول عام : 12لهدف ا

 

 الحاول  لى الموارد الجينية وتقاسم منافعها: 3الجدول 

 
 ه نحو تحقيق النتاج  هالموجألولويات البرام  اإلطار م  أربع سنوات  -ألف

 

تشجيع التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على الموارد الجينية وفقا للتشريع : 1-5النتيجة 

 .تفاقية التنوع البيولوجيالوطني باالتساق مع األحكام ذات الصلة في ا

النهوض بالتدابير للتشجيع على التقاسم العادل والمنصف للمنافع، بشروط متفق : 2-5النتيجة 

عليها تبادليا، الناشئة عن االستعمال التجاري واالستعماالت األخرى للموارد الجينية 

اتفاقية التنوع والمعارف التقليدية المرتبطة بها وباالتساق مع األحكام ذات الصلة في 

 . البيولوجي ووفقا للتشريع الوطني

التشجيع على إعداد وتنفيذ النظم الوطنية بشأن الحصول وتقاسم المنافع وفقا : 3-5النتيجة 

 .للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف

 استجابة الت ود الخامم لمرفق البياة العالمية -باء 

 حو تحقيق النتاج أربع سنوات الموجه ن م  إلطار

 

بناء القدرات بشأن الحاول  لى الموارد الجينية وتقاسم  -4الهدف 

 منافعها

وتنظيمية وإجراءات إدارية تحدد للتمكين  أطر قانونية: 1-2النتيجة 

من الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع وفقا ألحكام اتفاقية 

 .التنوع البيولوجي

تمنح لعمل األطر الوطنية للحصول  الدرجة التي: 1-2 المؤشر

وتقاسم المنافع على التي الذي تسجله أداة التتبع في مرفق البيئة 

 ( توضع فيما بعد)العالمية 

 

 غايات وأهداف ايتشي المقابلة -جيم
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 الغاية جيم

لحيوانات األليفة والتنوع البيولوجي لألقارب البرية، بما في ذلك األنواع ، الحفاظ على التنوع الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع وا2121بحلول عام : 13لهدف ا

 .نياألخرى ذات القيمة االجتماعية االقتصادية فضال عن القيمة الثقافية ووضع وتنفيذ استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها الجي

 الغاية دال

ناغويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويتم تفعيله، بما ، يسري مفعول بروتوكول 2115بحلول عام : 16لهدف ا

 .يتمشى مع التشريع الوطني
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 اتفاقية التنوع البيولوجي في  مليات التخطيط الوطنية الت اماتإدراج : 4الجدول 

 

 لموجه نحو تحقيق النتاج  األولويات البرامح  اإلطار م  أربع سنوات  -ألف

 

تضمين أطر السياسة واألطر التنظيمية التي تحكم القطاعات خارج قطاع البيئة، : 1-3النتيجة 

 .تدابير لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

 التدابير اإلجتماعية واإلقتصادية والقانونية تدعم األهداف الثالثة لإلتفاقية 5-3النتيجة 

التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي، بما في ذلك صياغة وتحديث  تعزيز: 1-2النتيجة 

 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

تعميم خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االستراتيجيات والبرامج : 2-2النتيجة 

 .اإلنمائية

الل العلم، والتكنولوجيا تعزيز تنفيذ أولويات البرامج بما في ذلك من خ: 3-2النتيجة 

 .واالبتكار، وآلية غرفة تبادل المعلومات، واالتصال والتثقيف والتوعية العامة

تحسين معرفة البلدان النامية عن كل من مكونات التنوع البيولوجي، والسيما من : 2-2النتيجة 

 .خالل التصنيف

بموجب االتفاقية وبروتوكول  التشجيع على االمتثال الوطني اللتزامات اإلبالغ: 5-2النتيجة 

 .قرطاجنة للسالمة األحيائية

تحسين حماية المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات، وتعزيز إشراك : 6-2النتيجة 

 .المجتمعات المحلية واألصلية في تحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية

البلدان المتقدمة إلى البلدان تشجيع وتسهيل نقل التكنولوجيا والحصول عليها من : 7-2النتيجة 

 .النامية وكذلك فيما بين البلدان النامية واألطراف األخرى

 

 استجابة الت ود الخامم لمرفق البياة العالمية -باء 

أربع سنوات الموجه نحو تحقيق النتاج  للتنوع م  اإلطار 

 البيولوجي

 

 

ليات إدراج الت امات اتفاقية التنوع البيولوجي في  م: 5الهدف 

 التخطيط الوطنية م  خالل أنشطة التمكي 

وضع أطر تخطيط إنمائية وقطاعية على المستوى : 1-5النتيجة 

الوطني إلدراج األهداف القابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجي 

 .واستخدامه المستدام

النسبة المئوية لألطر اإلنمائية والقطاعية التي تدرج : 1-5 المؤشر

 للقياس وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستداملألهداف القابلة 

 

 

 غايات وأهداف ايتشي المقابلة -جيم

 الغاية الف

 .كحد أقصي، يكون الناس على علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها واستخدامه على نحو مستدام، 2121بحلول عام : 1لهدف ا

أقصي، تدمج قيم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية والمحلية للتنمية والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وإدماجها، حسب  ، كحد2121بحلول عام : 2لهدف ا

 .اإلقتضاء، في نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

البيولوجي، أو تزال تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات السلبية،  ، كحد أقصي، تلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع2121بحلول عام : 3لهدف ا

ذات الصلة، مع مراعاة الظروف  وتوضع وتطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي و استخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى

 .نيةاالجتماعية االقتصادية الوط

 الغاية هاء

 ، يكون كل طرف قد أعد واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالة2115بحلول عام : 17لهدف ا

 .وتشاركية ومحدثة

واستخدامه المستدام،  للمجتمعات األصلية والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي ، احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية2121بحلول عام : 18لهدف ا

تنفيذ االتفاقية مع المشاركة الكاملة واحترام استخدامها المألوف للموارد البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في 

 .ات األصلية والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلةالفعالة للمجتمع

مترتبة على ، إتمام تحسين المعارف والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقيمة، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار ال2121بحلول عام : 19لهدف ا

 .كنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسعفقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة والت

لوجي ، كحد أقصى، ينبغي إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية للتنوع البيو2121بحلول عام : 21لهدف 

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على تقييمات االحتياجات إلى . في إستراتيجية حشد الموارد من جميع  المصادر، وفقا للعملية الموحدة والمتفق عليها 2111-2121

 .الموارد التي ستعدها األطراف وتبلغ عنها

 

 

اساتعراض تنفياذ سساتراتيجية التنااول البيولاوجت لدتازود الخاامس لمرفاق البيئااة العالمياة فات ساياق الخ ااة  -باا 
 1111-1122اإلستراتيجية لدفترة 

 

 

 2112آذار / مارس 23 -2111تموز / يوليو 1: فترة اإلبالغ
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تمويل التنوع البيولوجي المبرمج في إطار مجال تركيز التنوع البيولوجي أو من خالل مشروعات مجاالت التركيز : 1الجدول 
 2 (بالدوالرات األمريكية)المتعددة 

 مجال التركيز
المبلغ للتنوع 

 البيولوجي
 عدد المشروعات التمويل المشترك

 64 672,346,262 179,996,042 التنوع البيولوجي

 38 1,018,183,496 194,719,119 مشروعات مجاالت تركيز متعددة

 102 1,690,529,758 374,715,161 المجموع

                                                      
2
 .تمويل التنوع البيولوجي تكاليف إدارة المشروعات مقدالريتضمن   
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  وأهداف أيتشىوالتي تتسق مع الخطة اإلستراتيجية   لمرفق البيئة العالمية موارد التنوع البيولوجي التي برمجتها األهداف والنتائج اإلستراتيجية :2الجدول 

 
أهداف إستراتيجية التنوع 

 البيولوجي في مرفق البياة العالمية

غايات الخطة 

 اإلستراتيجية

أهداف الخطة 

 اإلستراتيجية
النتاج  اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي لدى مرفق 

 البياة العالمية

التنوع 

 1-البيولوجي

التنوع 

 2-يالبيولوج

التنوع 

 3-البيولوجي

التنوع 

 4-البيولوجي

التنوع 

 5-البيولوجي
 التمويل المشترك

 :1الهدف 

تحسين استدامة نظم المناطق 

 المحمية

الغايات الف 

وباء وجيم ودال 

  وهاء

 

 6 ,5 األهداف

10, 11, 12, 

14, 15, 18, 

19, 20 

 

النهوض بفعالية إدارة المناطق المحمية  1-1

 .ةالقائمة والجديد

 

164,218,989     726,118,650 

زيادة العائد لنظم المناطق المحمية لتغطية  1-2   

 .المصروفات الكلية الالزمة لإلدارة

 

22,709,082     107,505,260 

 : 2الهدف 

تعميم حفظ التنوع البيولوجي 

واستخدام المستدام في المناظر 

الطبيعية  والمناظر البحرية 

 باإلنتاجوالقطا ات المتعلقة 

الغايات الف 

وباء وجيم ودال 

  وهاء

, 

 ,4 ,3 األهداف

5,6, 7,8,9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 18, 

19, 20 

والمناظر البحرية بطريقة  زيادة المناظر 1-2

 .مستدامة التي تدرج حفظ التنوع البيولوجي

 

 104,824,143    602,013,546 

لوجي تدابير للمحافظة على التنوع البيو 2-2   

المدرج في األطر السياساتية والتنظيمية 

 واستخدامه المستدام

 30,412,749    183,541,832 

أطر اإلدارة لمنع مكافحة وإدارة تحسين  2-3   

 األنواع الغريبة الغازية
 9,497,233    30,422,995 

 : 3الهدف 

بناء القدرات بتنفيذ بروتوكول 

 قرطاجنة بشأن السالمة األحياجية

تحديد المخاطر المحتملة للكائنات المحورة  1-3 13الهدف  غاية جيمال

الحية على التنوع البيولوجي وتقييمها بطريقة 

 سليمة علميا وشفافة

  2,805,000   2,440,000 

 : 4الهدف 

بناء القدرات بشأن الحاول  لى 

 الموارد الجينية وتقاسم المنافع

الغايتان دال 

 وهاء

إقامة األطر القانونية والتنظيمية واإلجراءات  1-2  21و 16الهدفان 

اإلدارية التي تمكن من الحصول على الموارد 

الجينية وتقاسم المنافع وفقا ألحكام اتفاقية التنوع 

 البيولوجي

   2,686,750  4,378,650 

 : 5الهدف 

إلدراج الت امات التنوع 

البيولوجي في  مليات التخطيط 

 م  خالل  األنشطة الممكنة

 17الهدف  الغاية هاء
إدراج األطر اإلنمائية والقطاعية على مستوى  5-1

البلدان أهدافا قابلة للقياس بشأن صون التنوع 

 البيولوجي واستخدامه المستدام

    18,919,113 34,108,825 

 1,690,529,758 18,919,113 2,686,750 2,805,000 144,734,125 187,628,071 المجموع   
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هدفا من أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي  18مشروع تغطي  112م مرفق البيئة العالمية حتى اآلن بتمويل وقد قا .17
مليون دوالر  375ووصل مجموع استثمارات المرفق على هذه المشروعات إلى . طرفا من البلدان النامية 121في 

مليار دوالر  2بمجموع االستثمارات إلى  مليار دوالر أمريكي بما يصل 1.7أمريكي حققت تمويال مشتركا يقرب من 
 .أمريكي في فترة أقل من عامين

تحقق خالل هذه الفترة بواسطة مرفق البيئة العالمية  الذىوكان الغرض من نصف االستثمار البالغ المليارين  .18
ن كانت هذه 11والجهات المانحة األخرى هو تحسين استدامة المناطق المحمية وبصفة خاصة الهدف  ، وا 

وقد اجتذب هذا . 21و 19و 18و 15و 12و 12و 11و 6و 5المشروعات قد حققت نتائج لألهداف األخرى وهي 
مليون دوالر أمريكي من مجموع استثمارات المرفق خالل هذه الفترة وحقق تمويال  187الهدف الخاص بالحفظ 

وبلغ مجموع عدد . ل المشترك المتحققمليون دوالر أمريكي مما يشير إلى زيادة طفيفة في التموي 833مشتركا قدره 
 3 .مشروعا 29المشروعات التي ووفق عليها في هذا الهدف من أهداف المرفق 

واالستثمار الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الحجم لدى مرفق البيئة العالمية وغيره من الجهات المانحة  .19
وع البيولوجي واستخدامه المستدام في المناظر الطبيعية دوالر أمريكي يتعلق بتعميم حفظ التن مليون 961والبالغ 

مليون دوالر أمريكي  125ويصل مجموع استثمار المرفق إلى . مشروعا 25والمناظر البحرية لإلنتاج حيث تمول 
ويتعلق االستثمار بصفة عامة بالهدف . 6إلى  1مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  816حقق مبلغا إضافيا قدره 

جي باء الذي يشمل قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسماك والسياحة وغير ذلك من القطاعات التي االستراتي
 13و 12و 11و 11و 9و 8و 7و 6و 5و 2و 3المتعددة وهي  للتنوع البيولوجى تحقق نتائج في أهداف ايتشي

 .21و 19و 18و 15و 12و

اعتماد أداة سياسات من خالل تنفيذ خطة و الذي يطلب من األطراف وضع  17وحصل الهدف االستراتيجي  .21
عمل وطنية فعالة وتشاركية ومحدثة للتنوع البيولوجي على إجراء ذي أولوية من جانب المرفق واستثمرت اآللية 

طرفا من البلدان النامية على تحديث  82مليون دوالر أمريكي لمساعدة  19المالية مبلغا يصل مجموعه إلى 
لتنوع البيولوجي لمعاونتها في تعزيز عملية التخطيط الوطني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية خططها الوطنية الخاصة با

وترد تفاصيل أخرى عن هذا . مليون دوالر أمريكي 32وحقق مبلغ المرفق مبلغا إضافيا قدره . 2121-2111للفترة 
 .UNEP/CBD/WGRI/4/2االستثمار في الوثيقة 

مليون دوالر أمريكي خالل السنتين السابقتين لمساعدة  2.7آخر قدره  وحقق مرفق البيئة العالمية استثمارا .21
األطراف على إنفاذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على المواد الجينية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها 

ماليين  2وحقق استثمار المرفق تمويالت مشتركا قدره . 16بصورة عادلة ومنصفة في سياق الهدف االستراتيجي 
 .دوالر أمريكي

نسبة التمويل المشترك في مشروعات . ويشير استعراض التنفيذ إلى عدد قليل من االتجاهات التي تستحق الذكر .22
مليار  1.08 ومن بين المبلغ. مما يشير إلى حدوث تحسن عن التزود الرابع للمرفق 5إلى  1المرفق تصل حاليا إلى 

في المائة من  35جال التركيز المتعلق بالتنوع البيولوجي، جرت برمجة خصص للبرمجة في م الذىدوالر أمريكي 
الذي قد  2112حزيران / آذار إاّل أن هذه النسبة التتضمن كامل برنامج العمل حتى يونيو/ مارس 23الموارد حتى 

وسوف . لمرفقيسفر عن زيادة كبيرة في نسبة موارد التنوع البيولوجي المبرمجة حتى منتصف مدة التزود الخامس ل

                                                      
 .112يرجى مالحظة أنه نظرا ألن بعض المشروعات يغطي كال الهدفين واحد واثنين فإن المجموع الكلي للمشروعات يتجاوز   3
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. تقدم األمانة رقما محدثا لذلك خالل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ
وبصرف النظر عن ذلك سيتعين المحافظة على الجهود الجارية التي تبذلها األطراف ووكاالت المرفق لوضع 

وثانيا فإن نحو نصف . رد التي تحققت في التزود الرابع للمرفقالكاملة للموا مقترحات مشروعات لمعادلة البرمجة
من منافع تكميلية في  11تمويل المرفق مازال يذهب إلى المناطق المحمية حيث يركز بالدرجة األولى على الهدف 

علق وقد تحتاج األطراف إلى إعادة النظر في أولوياتها إلدراج مشروعات إضافية تت. العديد من األهداف األخرى
 .بالهدف الثاني من إستراتيجية التنوع البيولوجي لدى المرفق للتأثير على األهداف األخرى في الخطة اإلستراتيجية 

 التوصيات المقترحة
بما في ذلك أهداف إيتشي للتنوع  2121-2111سوف توجه الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  .23

اإلصالحات األخيرة التي  تتنفيذ االتفاقية خالل العقد القادم، وقد وجه البيولوجي وما يرتبط من مؤشرات عملية
 .ملكية البلدان المتلقية والتززرات بين االتفاقات صوب تحقيقأدخلت على مرفق البيئة العالمية 

 ألولويات البرامج سنوات من أربعطار اإلباستعراض تنفيذ  يحاط علماوفي هذا السياق فإن الفريق العامل   .22
 .في سياق الخطة اإلستراتيجية وأهداف ايتشي للتنوع البيولوجي بواسطة المرفق الذىموجه نحو تحقيق النتائج ال

طار من أربع اإل، سوف يعتمد االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 11/22من المقرر  7ووفقا للفقرة  .25
عتبار الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي نحو تحقيق النتائج مع األخذ في اال هةموجال ألولويات البرامج سنوات
بما في ذلك أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي ومايتصل بها من مؤشرات فضال عن نتائج  2121-2111للفترة 

االستعراض للنظر خالل التزود السادس للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية من حيث صلته باستخدام موارد 
وقد يرغب االجتماع . 2118حزيران / إلى يونيو 2112تموز / نوع البيولوجي للفترة من يوليوالمرفق في مجال الت

بشأن عناصر اإلطار من أربع  إرشاد توجيهالرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ 
رفق للتنوع البيولوجي للفترة من نحو تحقيق النتائج من حيث استخدام موارد المألولويات البرامج  الموجهة سنوات 
وتحتاج هذه العناصر أيضا إلى أن تأخذ في االعتبار مشروع . 2118حزيران / إلى يونيو 2112تموز / يوليو

األموال الالزمة لمساعدة البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  لمقدارالتقرير الخاص بالتقييم الكامل 
 .زود السادسة للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالميةانتقال لفترة الت

موجهة نحو  ألربع سنوات أولويات جديدة أن يضعاألمين التنفيذي  إلىالفريق العامل  وفى هذا السياق يطلب .26
إستنادا الى المناقشات بشأن  2121-2111تحقيق النتائج مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 .لمؤتمر األطرافلعناصر الرئيسية  التى أبرزها الفريق العامل للنظر من جانب اإلجتماع الحادى عشر ا

األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادسة  مقدارتقييم تقارير  -ثانيا
 لدصندوق االستئمانت لمرفق البيئة العالمية

األموال الالزمة لمساعدة   لمقدارتصاصات التقييم الكامل اعتمد مؤتمر األطراف خالل اجتماعه العاشر اخ .27
مؤتمر األطراف لتحقيق  الصادر عن لإلرشادالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وفقا 

الوارد في  التزاماتها بموجب االتفاقية لفترة التزود السادسة للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية على النحو
حزيران / إلى يونيو 2112تموز / ويتوقع أن يغطي التزود السادس للمرفق الفترة من يوليو. 11/26المرفق بالمقرر 

 .2112إلى االتفاق بواسطة جمعية المرفق في أواخر ، ويتوقع أن تبدأ المفاوضات المؤدية 2118



UNEP/CBD/WG-RI/4/7 

Page 15 

 

 

 :النحو التالي على 11/22و 11/3وتنفذ أنشطة أخرى ذات صلة إعماال للمقررين  .28

أنظر )لتقييم المصروفات الحالية على التنوع البيولوجي  11/3العمل الذي ينفذ إعماال للمقرر  (أ )
UNEP/CBD/WGRI/4/6)؛ 

نحو تحقيق النتائج لتقديمه للتزود السادس  هةموج ألولويات البرامج ربع سنواتمن اإعداد إطار  (ب )
ر األطراف، وللنظر بعد ذلك خالل التزود السادس للصندوق للمرفق لالعتماد خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتم

أن يراعي اإلطار الموجه نحو  ، يتعين  11/25 من المقرر 7و6للفقرتين  ووفقا. االستئماني لمرفق البيئة العالمية
لبيولوجي بما في ذلك أهداف ايتشي للتنوع ا 2121-2111تحقيق النتائج الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 ؛(انظر القسمين األول والثاني)ومايتصل بها من مؤشرات فضال عن نتائج استعراض التزود الخامس للمرفق 

رعايته  فىتقييم االحتياجات المحتملة من التمويل لتحقيق أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي الذي تشترك  (ج )
 .(UNEP/CBD/WGRI/4/6)الهند والمملكة المتحدة 

لى  الترشيحات المتلقاه من ع، جرى تعيين فرقة من خمسة خبراء اعتمادا (11/26)ات ووفقا لالختصاص .29
 عنويمثل الخبراء الخمسة خبرات عريضة . األطراف، والمناقشات التي جرت في اجتماع مكتب مؤتمر األطراف

لى ممثل عن المنظمات قدمة والنامية باإلضافة إتتمويل أنشطة التنوع البيولوجي ومقسمه بالتساوي بين البلدان الم
غير الحكومية ووفق عليه من جانب تحالف المنظمات غير الحكومية ألغراض اتفاقية التنوع البيولوجي وشبكة 

 .مرفق البيئة العالمية -المنظمات غير الحكومية

أمانة وعقدت ثالثة اجتماعات للخبراء في مونتلاير وطوكيو وكويتو بدعم من موظفي األمانة وبانضمام ممثل من  .31
على أساس منتظم باستخدام الوسائل  بينيةوعقدت مشاورات . مرفق البيئة العالمية من خالل وصلة فيديو

وقدم تمويل سخي من جانب حكومة اليابان وهولندا لعقد االجتماعات وأسهم الخبراء ومنظماتهم بوقتهم، . االلكترونية
 .وع البيولوجيفي عملية التقييم دون أي تكاليف تتحملها اتفاقية التن

وتتمثل والية مرفق البيئة العالمية في تمويل التكاليف اإلضافية للمشروعات ذات الصلة بتوفير المنافع البيئية  .31
عن بيئة األمور  فارقي إحداث ومن هنا فإن مشروعات المرفق، عموما، تحقق أدوارا إضافية وتحفيزية ال ف. العالمية

. لموارد الحكومية والمتعلقة بالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية معاكالمعتاد فحسب بل وكذلك في تجميع ا
وتحشد الوكاالت المنفذة للمرفق التمويل المشترك كجزء من جميع المشروعات بما يتسق مع مبدأ التكاليف 

المنافع وتعكس النسبة بين منحة المرفق والتمويل المشترك طبيعة كل مشروع، و . اإلضافية، وتوليد منافع عالية
البيئية العالمية التي ستتحقق، والتكاليف اإلضافية لتحقيق المنافع البيئية العالمية، ووجود مساهمات الجهات األخرى 

وبذلك أصبحت النسبة . ويسعى المرفق، من الناحية العلمية، إلى تحقيق أقصى مبلغ ممكن. التي تشترك في التمويل
في مجال التركيز المتعلق  11إلى  1مستوى أعلى يبلغ و  2إلى  1راوح بين بين أموال المرفق والتمويل المشترك تت

وتتحقق هذه النسبة بالدرجة األولى نتيجة للمنافع العالمية التي سوف تتولد والتكاليف اإلضافية . بالتنوع البيولوجي
 .لتوليد هذه المنافع حيثما تكون جميع األمور األخرى دون تغيير

الخبراء تتمثل في أهداف ايتشي للتنوع البيولوجي لعام  فرقةها تلمنهجية التي استخدموكانت ا( االختصاصات) .32
 هوأجريت عملية التقييم بعد تحديد األنشطة المختلفة التي تحقق كل هدف معني وتكاليف. وخطتها اإلستراتيجية 2121
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ة والتشاور مع الخبراء المعنيين على من خالل استخدام المعلومات المتوافرة من الدراسات وأمثلة المشروعات المماثل
 .الصعيد العالمي وباالستفادة من خبراتهم الخاصة في وضع وتنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي

وعقدت ثالثة اجتماعات للخبراء حيث تناقش الخبراء باستفاضة وأجروا تقييما لكل هدف باستخدام الخطة  .33
ومختلف المقررات  2121، وأهداف ايتشي للتنوع البيولوجي لعام 2121-2111اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 
كما جرت خالل المناقشات، . لآللية المالية باعتباره اإلطار الشامل الموجه اإلرشادالصادرة  عن مؤتمر األطراف، و 

. التنوع البيولوجي دراسة مختلف العمليات األخرى مثل اتفاقيات ريو وخاصة االتفاقية المتعلقة بتغير المناخ وبرامج
وتوصل الفريق إلى تقديرات لألنشطة بعد تقييم األمثلة والخبرات والدراسات اإلقليمية والعالمية واستخدام مشاورات 

مقارنات بين األهداف ومقابلتها لتجنب الحساب المزدوج والمبالغة في تقدير  الخبراء ضمن جملة أمور، وأجريت
 .االحتياجات المالية لألهداف

لكل هدف استراتيجي من خالل مراعاة قدرات االستيعاب والتسليم ( السيناريوهات)حققت طائفة من التقديرات وت .32
لكل هدف أقل تقديرات التمويل استنادا إلى عدد  1ويقدم السيناريو . بشأن النتائج للتمكين من اختيار أفضل الخيارات

النسبة )من خالل تقليل التكاليف اإلضافية للمرفق  البلدان المشاركة في تنفيذ األنشطة أو في بعض الحاالت
 .بالتدريج من عدد البلدان والمشروعات أو معدل التمويل 3و 2ويزيد السيناريوهان . اإلضافة ومبررات -(المئوية

تقديرات نصف مستوى بالنظر إلى أنها تغطي ثلثي البلدان المؤهلة من المرفق حيثما يسري  2ويمثل السيناريو  .35
وعموما فإنه في حين . بلدا 155في كثير من األحيان جميع بلدان المرفق المؤهلة البالغة  3تضمن السيناريو ذلك وي

 .أن معظم األنشطة المختارة تتم على أساس قطري، يجري أيضا التوصية ببعض المشروعات اإلقليمية أو العالمية

ارية لجميع األنشطة المختارة في إطار كل ويجري بالنسبة  لكل سيناريو تقدير مجموع االحتياجات االستثم .36
بما في ذلك دور مرفق البيئة العالمية بوصفه اآللية المالية ( التبرير)ويلي ذلك تقدير للتكاليف اإلضافية . هدف

من مصادر أخرى إلجراء التقدير النهائي لالحتياجات المالية للتزود السادس للمرفق ومحفزا على زيادة توفير األموال 
 .2118-2112الفترة  خالل

معلومات مسترجعة وتعليقات مفصلة بحسب كل هدف خالل اجتماع الخبراء ووردت من مرفق البيئة العالمية  .37
استخدام تقديرات منخفضة لمعدل الى  ( اإلعانات) 3فعلى سبيل المثال، فقد أشير بالنسبة للهدف . الثالث في كويتو

ق أيضا العديد من النقاط والقضايا ذات الصلة لكل هدف فيما يتعلق بعدد وأثار المرف(. ةأو تبرير اإلضاف)التمويل 
كما . البلدان المؤهلة من المرفق ونوع األنشطة  التي يمكن أو اليمكن أن يمولها  المرفق والتقديرات المتصلة بها

. االيكولوجية بشأن مقاومة النظم 15أوصى المرفق بإعادة تقدير بعض التكاليف في بعض الحاالت مثل الهدف 
 .تقييم األهداف وأعيدوقد أخذت المعلومات المسترجعة والتعليقات في االعتبار خالل اجتماع الخبراء الثالث 

وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية في أن الوصول إلى أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي يقتضي من المرفق أن يؤكد  .38
الوقت هو أهم عقبة في هذا المجال بالنظر إلى ضخامة و . حد كبيرأنشطة بناء القدرات الموجهة نحو البلدان إلى 

مهمة وضع التكاليف على أساس كل هدف على حده، وحقيقة أن هذا التقدير يجري ألول مرة، وصعوبة الحصول 
المهم  وقد كان هذا التقدير لالحتياجات يمثل تحديا أمام األداء وأن من. على البيانات والمعلومات المحدثة المتوافرة

لالحتياجات وأنه يتعين إعادة تنقيح المنهجية بمرور الوقت إلجراء  التقييممالحظة أن الدراسة تمثل بداية لهذا 
 .عمليات تقدير لالحتياجات المحتملة في المستقبل

ان في أن األنشطة من النوع الذي يمكن أن يدعمه المرفق، في البلد لفريق الخبراءوتتمثل االستنتاجات األولية  .39
مليار  121مليار دوالر أمريكي و 72خالل فترة التزود السادسة تقدر بما يتراوح مجموعه بين  من المرفقالمؤهلة 
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وقدرة  ،وعلى افتراض عدم وجود قيود لدى الوكالة المنفذة للمرفق ،دوالر أمريكي بحسب عدد العوامل المحددة أدناه
مليار دوالر أمريكي هو األكثر  97ويرى الفريق أن التقدير البالغ . لالبلد النامي على استيعاب قفزة هائلة في األموا

غير أن ذلك اليغطي جميع التكاليف الالزمة لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية وتحقيق أهداف إيتشي للتنوع . احتماال
لتمويل التي ولدى تطبيق مبررات التكاليف اإلضافية على هذه التكاليف، يقدر الفريق أن احتياجات ا. البيولوجي

 أكثرمليار دوالر أمريكي مع تقدير  21 ومليار دوالر أمريكي  16ستتراوح بين يتعين تغطيتها خالل التزود السادس 
 .مليار دوالر أمريكي 27 يبلغاحتماال 

وينبغي للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية أن ينظر تقرير تقديرات فرقة  .21
عداد توصيات للنظر من جانب االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف الخبراء وسوف يتخذ مؤتمر األطراف . وا 

في اجتماعه الحادي عشر مقررا بشأن تقدير كمية األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادسة للصندوق 
بالغ النتائج لمرفق البيئة  .العالمية وفقا لذلك االىستئماني لمرفق البيئة العالمية وا 

 :في مشروع التوصيات أدناه تظهرويقدم الفريق عددا من المالحظات على هذه  النتائج  .21

 

 التوصيات المقترحة
 

 :على نسق الخطوط التالية ةقد يرغب الفريق العامل في اعتماد توصي .24

 إن الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص إلستعراض تنفيذ اإلتفاقية ،

االحتياجات لفترة التزود السادسة لمرفق البيئة العالمية  تقييمتقرير األول عن بال يرحب -1
(UNEP/CBD/WGRI/4/INF/10 ) ب عن تقديره ألعضاء فريق الخبراء؛، ويعر 11/42الذي أعد وفقا للمقرر 

 باالستنتاجات األولية لفريق الخبراء على النحو الموجز في المرفق بهذه الوثيقة؛ يحاط علما -4

-UNEP/CBD/WG)فريق الخبراء أن يواصل، بدعم من األمين التنفيذي، وضع التقرير  منيطلب  -3
RI/4/INF/10) مع مراعاة مايلي للنظر من جانب مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الحادي عشر: 

وجهات النظر التي أعربت عنها األطراف والمراقبون خالل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح  (أ )
 المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية؛العضوية 

تموز / يوليو 31وجهات النظر األخرى التي قدمتها األطراف والحكومات األخرى والمنظمات قبل  (ب )
 ؛4114

اضطلع به الفريق رفيع المستوى بشأن تمويل التنوع البيولوجي الذي تشترك في رعايته العمل الذي  (ج )
 الهند والمملكة المتحدة؛
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ت صلة أخرى بشأن تكاليف تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة أي معلومات تقنية ذا (د )
 وتحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي؛ 4111-4141

ستجابةللفقرتين (ه ) لمشروع تقارير  امرفق البيئة العالمية واألمين التنفيذي استعراضأجرى ، 8و 2 وا 
وتقييم مدى توافر التمويل من خالل جميع  ،تساق مع النهج والبياناتالخبراء لضمان الدقة واال فريقالتقييم المقدمة من 

 .المصادر

 :وقد يرغب الفريق العامل كذلك في أن يوصي مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا على نسق الخطوط التالية .23

 مؤتمر األطرافإن  

 11/42إذ يستذكر المقرر 

وأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي  4141-4111 اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة الخطة يؤكد أن -1
السادس لمرفق البيئة العالمية  توفر اإلطار الشامل لتنفيذ االتفاقية خالل العقد بما في ذلك لألنشطة خالل فترة التزود

 االحتياجات ضمن هذا اإلطار؛ تقييموأن من الضروري إجراء ( 4112-4118)

تطلب تمويل يسوف  4141-4111ة للتنوع البيولوجي للفترة بأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجي يحاط علما -2
 ؛األنشطة التي تسهم في جميع الغايات الخمس وجميع األهداف العشرين

 ؛عن تقديره ألعضاء فريق الخبراء ويعرباالحتياجات للتزود السادس للمرفق  تقييمبتقرير  يرحب -3

 ؛المرفق بهذه المذكرة على النحو الموجز في للتقييمعلى الرسائل الرئيسية  يوافق -2

مليار  40.8دوالر أمريكي و مليار 16.6: المقدمة للتزود السادس تقدير اإلستثماراتبنطاق  يحاط علما -5
ويشمل ذلك كال ما قد يقدم من خالل تزود . مليار دوالر أمريكي 27.9دوالر أمريكي مع النطاق األكثر احتماال البالغ 

لعالمية لمجال التركيز الخاص بالتنوع البيولوجي وما قد يقدم من خالل األموال الصندوق االستئماني لمرفق البيئة ا
 التي تتحقق عن طريق اآللية المالية؛

النقاط  ويؤكد ،بأن االحتياجات التقديرية تتجاوز فترات التزود الحالية والتاريخية للمرفق يحاط علما -6
 :التالية

وأهداف إيتشي للتنوع البيولوجي عبارة  4141-4111رة أن الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفت (أ )
 عن إطار طموح اعتمدته األطراف في االتفاقية ويتطلب زيادة كبيرة في الموارد المتاحة؛
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إن تحقيق أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي سوف يتطلب أنشطة تعالج جميع الغايات الخمس للخطة  (ب )
 اإلستراتيجية؛

ية إلى االضطالع بدور أكبر مما هو اآلن لتيسير حشد الموارد المالية قد يحتاج مرفق البيئة العالم (ج )
 فيما يتجاوز تزود الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية ذاته؛

 .يتعين إجراء ترتيب ألولويات األنشطة بالتشاور مع االتفاقية من خالل مؤتمر األطراف (د )

ال الالزمة لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر األمو  مقدار تقييمإلى مرفق البيئة العالمية  يحيل -7
مؤتمر األطراف لتحقيق التزاماتها بموجب االتفاقية خالل دورة التزود السادسة  لإلرشاد الذى وجههوفقا  إنتقالبمرحلة 

ريقة التي للمرفق للنظر من جانب مرفق البيئة العالمية لكي يشير المرفق في تقريره العادي لمؤتمر األطراف الط
 .السابق لمؤتمر األطراف للتقييمسيستجيب بها خالل دورة التزود 

 عرض عام لفاعدية اآللية المالية -ثالثا

اعتماد اختصاصات االستعراض الرابع لفاعلية اآللية  4و 1، الفقرتين 11/42قرر مؤتمر األطراف في المقرر  .22
وسوف يتعاقد األمين التنفيذي، . ستعراض وفقا لالختصاصاتوطلب إلى األمين التنفيذي أن يضمن تنفيذ اال. المالية

، تحت إشراف ودعم مؤتمر األطراف، مع خبير تقييم مستقل محنك إلجراء 5، الفقرة 11/42وفقا للمرفق بالمقرر 
االحتياجات من الموارد من ) 25من المقرر  3وقد أدرجت احتياجات الميزانية ذات الصلة في الجدول . االستعراض

-4111ندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة الموافق عليها للفترة الص
4114.) 

-SCBD/RMCS/MR) 4111تشرين الثاني / نوفمبر 12واستجابة لذلك، أصدرت األمانة رسالة مؤرخة في  .25

H/74375 )الذي يحث األطراف على  11/25ر مساهمات طوعية لألنشطة الموافق عليها إعماال للمقر  فيها طلبت
تقديم مساهمات للصندوق االستئماني الطوعي الخاص للمساهمات الطوعية اإلضافية لدعم األنشطة الموافق عليها 

. اآللية الماليةة الستعراض الرابع لفاعليل للتحضيرأمريكي  دوالر 150,000بما في ذلك  4114-4111للفترة 
تطلب فيها مساهمات ( SCBD/ITS/YX/74668) 4111آب / أغسطس 14ريخ وأصدرت األمانة رسالة أخرى بتا

طوعية لالستعراض الرابع لفاعلية اآللية  المالية، وتابعت مع الجهات المانحة التي أعربت عن اهتمامها بتمويل 
ذلك لم تتلق  ومع. النشاط خالل المفاوضات المتعلقة بالميزانية التي دارت أثناء االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

أي مساهمات طوعية لهذا الغرض مما حال دون استخدام خبير استشاري مستقل األمانة أي مؤشر على تقديم 
 .11/42إلجراء االستعراض الرابع وفقا للمقرر 

 التوصيات المقترحة
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بع لفاعلية لالستعراض الرا للتحضير 11/42ونظرا لنقص المساهمات الطوعية، لم يبدأ التنفيذ الفعال للمقرر  .22
 حثوقد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية النظر في . اآللية المالية

في وقت يتيح تقديم التقرير إلى  11/42المانحة القادرة على أن تقدم تعهدات عاجلة لتمويل تنفيذ المقرر  الجهات
 االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف 
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 فقالمر 

 تقييم أموال التنول البيولوجت الالزمة لدتزود السادس لمرفق البيئة العالمية

 الكامل الذي أجراه أعضا  فرقة الخبرا  التقييمموجز 

 المسودة األولى، 
 1121آذار / مارس 12 

 

 مقدمة
 

؛ COPI -4118، (تحرير)، Braat & ten Brink)في مجال السياسات  التراخىأبرزت الدراسة المتعلقة بتكلفة 
ضمن نتائجها األساسية، أن تكلفة اإلخفاق في وقف خسائر التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية ( 4118

أي نحو )مليار يورو  545سوف تصل إلى مايقرب من ( 4111-4111) فقط خالل فترة السنوات العشر الماضية
أي بدون حساب المناطق )قط بالنظم االيكولوجية األرضية ، ويتعلق ذلك ف4111سنويا في ( مليار دوالر أمريكي 740

ومن المتوقع أن تستمر (. البحرية والشعاب المرجانية واألراضي الرطبة التي يمكن أن تكون الخسائر فيها كبيرة أيضا
توقفت هذه  وحتى إذا. هذه التكاليف في ازدياد ما دامت خسائر التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية لم تتوقف

وعالوة على ذلك فإن خسائر الرفاهة نتيجة لخسائر النظم االيكولوجية والتنوع . الخسائر ستظل مستمرة في المستقبل
اإلتفاقات )في المائة  0.2وتتراوح بين متناهية الصغر، ( عبر المناطق الجغرافية)البيولوجي سوف تتباين من إقليم آلخر 

في المائة في البرازيل وروسيا وبلدان أمريكا الالتينية والبحر  43في المائة في أفريقيا و 12و( البيئية المتعددة األطراف
نيوزيلندا حتى على الرغم من أنها تمثل / في المائة في استراليا 21الكاريبي األخرى إلى أعلى الخسائر البالغة نحو 

إلى أنه قد تبين أن جزءا  أيضا COPIوأشارت . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 2في المتوسط ما اليتجاوز 
كبيرا من الخسائر يرجع إلى خسارة قيمة تخزين الكربون وأن أعلى الخسائر يحدث من فقدان الكتلة الحيوية للغابات 

( 4112البنك الدولي، " )الضائعةالمليارات "وعالوة على ذلك فإن . عالمى التأثيراالستوائية ومن هنا فإنها ذات طابع 
شارت إلى أن  الموارد السمكية الطبيعية في العالم عبارة عن أرصدة بمعدالت عائد اليتجاوز الصفر إاّل أن ذلك أ

(. 4111منظمة األغذية والزراعة، )مليار دوالر أمريكي سنويا بموارد ضائعة  51يكلف االقتصاد  العالمي نحو 
 فاع حتى قبيل حساب تكاليف اآلثار السلبية على الصحةبالغة االرت للتراخىكذلك فإن خسائر الرفاهة االجتماعية 

واألنشطة االقتصادية، والعالقات التجارية، وتوزيع الدخل وغير ذلك مما قد ينشأ وينسبب في تحديات ال لصانعي 
  .السياسات فحسب بل وللتأثير على الرفاهة الشاملة للمجتمع

القيمة السنوية لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم ( 4112)وجي وتقدر اقتصاديات النظم االيكولوجية والتنوع البيول
في المائة من الناتج  2.5و 3.3تريليون دوالر أمريكي أي مايصل إلى مايتراوح بين  2.5إلى  4االيكولوجية بنحو 
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غابات وتدهور وأشار هذا المطبوع أيضا إلى أن الخسائر السنوية الناشئة عن إزالة ال. المحلي اإلجمالي العالمي
 25و 41الغابات بمفردها قد تعادل تلك التقديرات التي يمكن تحقيقها من االستثمارات السنوية التي تتراوح فقط مابين 

إلى  45أي )وحتى عند أدنى نطاق للعائد إلى االستثمار . ,1إلى  111مليار دوالر أمريكي سنويا بعائد استثمار يبلغ 
وقد أصبحت أهمية قيمة خسائر التنوع البيولوجي . مليار دوالر سنويا 181إلى  81، فإنها تأخذ ما اليتجاوز (1

تريليون دوالر أمريكي  1.2وتدهور النظم االيكولوجية أكثر مثارا لالنزعاج لدى مراعاة أيضا تكلفة تغير المناخ البالغة 
 (.Evison 4111)سنويا 

 
التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية  فقدانبرزت ضخامة تكاليف غير أن هذه الدراسة وغيرها من الدراسات المماثلة أ

ثارتها لالنزعاج، والحجم الكبير لتكاليف الفرصة الضائعة  في مجال السياسات، ولم يقدم سوى عدد قليل من  للتراخىوا 
جي واستخدامها األموال الالزمة لمختلف أنشطة حفظ التنوع البيولو  مقدارهذه الدراسات تكاليف المحافظة عليه أو 

وعندما يعثر على هذه التقديرات فإن معظمها يكون قد مضى عليه بضع سنوات ويحتاج إلى تحديث . المستدام
وينطبق ذلك بصورة خاصة بالنظر إلى أن التغييرات في التنوع . للمساعدة في تقييم االحتياجات المالية الجارية

ويتمثل أحد التحديات الكبيرة في أن حفظ التنوع البيولوجي . البيولوجي وموارد النظم االيكولوجية مستمرة ودينامية
ن الغنية واستخدامه المستدام ينطوي في أغلب األحيان على تكاليف باهظة للرصد والتقييم لدرجة أن معظم البلدا

ومن هنا فإن قيمة الخسائر الشاملة للتنوع . بالموارد البيولوجية التمتلك القدرة على استيعابها بسهولة بدون مساعدة
البيولوجي وموارد النظم االيكولوجية في ازدياد، وأن الموارد في تناقص دون إدراك القيمة الحقيقية لما يتعرض للخسارة 

 (.4112ة والتنوع البيولوجي اقتصاديات النظم االيكولوجي)
 

الرئيسية أو األسباب المباشرة لخسارة التنوع البيولوجي بأنها تتألف من التغييرات في استخدام وجرى تحديد الدوافع 
األراضي وتفتيتها، وخسارة الموائل نتيجة لتحويل األراضي إلى استخدامات أخرى مثل الزراعة والتوسع العمراني 

ستدام للموارد الطبيعية، واألنواع الغريبة الغازية وتغير المناخ والتلوث دون استبعاد التفاعالت واالستخدام غير الم
العدد الثالث من التوقعات العالمية للتنوع )االقتصادية ضمن جملة أمور  -المعقدة بين هذه والقوى االجتماعية

قيمة التنوع البيولوجي ونقص الحوكمة، واألطر ويعتبر نقص التوعية، والمعارف والمعلومات عن أهمية و (. البيولوجي
دراج التنوع البيولوجي في عمليات صنع القرار، والشكوك المحيطة بالظروف المعقدة الشاملة  المؤسسية والسياساتية، وا 

 .والتغيرات في الظروف االقتصادية والمناخية من بين األسباب الكامنة أو غير المباشرة
 

 2در المستوى الحالي لتمويل التنوع البيولوجي وخدمات  النظم االيكولوجية بما يتراوح بين وعلى الصعيد العالمي، يق
مليار  38-32و( Gutman and Davidson ،4118 ،Djoghlaf and Dodds،4111)مليارات دوالر أمريكي  11و

  Parker)بلدان النامية ويجري إنفاق مايقل عن النصف في ال .دوالر أمريكي سنويا بحساب جميع المصادر المحتملة

ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مايتم إنفاقه اآلن على . الحاجة إلى األموال سىحيث تم( Cranford ،4111و
وعالوة على ذلك، مازال يتبين أن أعلى هذه المبالغ يقل بكثير عما هو . نحو دقيق على جهود حفظ التنوع البيولوجي
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بالنظر إلى المعدل الذي تحدث ( Cranford ،4111و  Parker)ي واستخدامه المستدام ضروري لحفظ التنوع البيولوج
وتقع احتياجات تمويل حماية رأس المال االجتماعي في حدود مائة مليار دوالر أمريكي سنويا ومن . به الخسائر

بصورة دقيقة ويقدر بما إن االستثمار في المحافظة عليها غير معروف  ، كماالصعب كثيرا تقديرها على نحو الدقة 
وحتى اآلن يتبين أن تقديرات االحتياجات المالية لمتابعة . مليار دوالر أمريكي سنويا من جميع المصادر 38يقل عن 

األهداف الثالثة التفاقية  التنوع البيولوجي مسألة صعبة ومراوغة مع بعض االستثناءات القليلة مثل حالة الحفظ في 
( Doddsو Djoghlaf)ة من حيث عالقته بتكاليف تنفيذ نظام تمثيلي عالمي للمناطق المحمية المواقع الطبيعية وخاص

في المائة من األموال يستخدم في المناطق  51و 31وتشير الدراسات أيضا إلى أن مايتراوح بين (. 4111( تحرير)
 .المستدام والحصول وتقاسم المنافع في المائة من األموال لالستخدام 21و 51مع ترك مايتراوح بين ( الحفظ)المحمية 

 
مشروعا من مشروعات التنوع  1182ووفق على  1221ومنذ بدء المرحلة التجريبية لمرفق البيئة العالمية عام 

والمشروعات الكاملة الحجم، ونفذت أو قيد ( بما في ذلك األنشطة التمكينية، والمشروعات المتوسطة الحجم)البيولوجي 
واليشمل ذلك برنامج عمل )مليار دوالر أمريكي من موارد مرفق البيئة العالمية  4.23مجموعه عن التنفيذ بما يزيد 

مليارات دوالر أمريكي من  8وأدت منح مرفق البيئة العالمية إلى تحقيق أكثر من ( 4111تشرين الثاني / نوفمبر
 28، ووفق على (4111-4113)للمرفق الخامسة  التزودالثالثة إلى فترة  التزودوخالل فترة . التمويل المشترك

الثالث وتستخدم التنوع البيولوجي وموارد مجال تركيز آخر،  التزودمشروعا متعدد مجاالت التركيز لم تبدأ إاّل في فترة 
باستثناء )مليون دوالر أمريكي من موارد مرفق البيئة العالمية  582ونفذت أو يجري تنفيذها بتكلفة يبلغ مجموعها 

غير أن إدخال غايات وأهداف إيتشي العشرين، والتطلع إلى أن تتحقق ( 4111تشرين الثاني / مل نوفمبربرنامج ع
نطاق االتجاهات السابقة في المشروعات المتعلقة بالتنوع تعني أنه البد من توسيع . 4141هذه األهداف بحلول 

 .البيولوجي والتمويل لتحقيق هذه األهداف
 

لالحتياجات المالية ليس سوى محاولة لتقدير االنعكاسات المالية لغايات إيتشي وأهدافه الحالي  التقييمولذا فإن 
وقد صدر التفويض بهذه . 4118-4112للتزود السادس لمرفق البيئة العالمية للفترة  4141العشرين حتى عام 

على اإلطالق لالحتياجات  تقييمأول  ويتضمن 11/42العملية من االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بمقتضى المقرر 
 .المالية ألهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

 
 الديباجة

 
 .لآللية المالية الموجه اإلرشاد

من االتفاقية، السياسية واإلستراتيجية واألولويات البرامجية ومعايير األهلية  41يحدد مؤتمر األطراف، وفقا للمادة "
المالية واستخدامها بما في ذلك الرصد والتقييم على أساس ل اآللية للحصول على الموارد المالية المتاحة من خال
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ويقوم مرفق البيئة العالمية، الذي يدير اآللية المالية بموجب االتفاقية، بتمويل األنشطة التي . منتظم لهذا االستخدام
 (.1-4، الفقرة التفاهم مذكرة) ...." .....لها من مؤتمر األطراف  الموجه اإلرشادتتفق بصورة كاملة و 

 
ات لآللية اإلرشادوقد وضعت المجموعة األولى من . وتعمل اآللية المالية بتوجيه من مؤتمر األطراف في االتفاقية

، وقدم توجيه إضافي بواسطة االجتماعات التالية 1222المالية بواسطة مؤتمر األطراف في اجتماعه األول عام 
، اعتمد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف القائمة المجمعة 4111ول تشرين األ/ وفي أكتوبر. لمؤتمر األطراف

ووافق على سحب المقررات وعناصر المقررات السابقة  ،لآللية المالية بما في ذلك األولويات البرامجية الموجه لإلرشاد
وفي حين أن هذا (. 11/42المقرر )فقط على تلك األحكام المتعلقة باآللية المالية  وقصرهاالمتعلقة باآللية المالية 

 .قدم أيضا توجيه إضافي لآللية المالية 11/45المجمع لآللية المالية لالتفاقية، فإن المقرر  اإلرشادالمقرر قدم 
 

نحو  ةالموجه من اربع سنوات ألولويات البرامج وكان مؤتمر األطراف قد اعتمد، خالل اجتماعه التاسع، اإلطار
المقرر ) 4112إلى  4111دام موارد مرفق البيئة العالمية للتنوع البيولوجي للفترة من النتائج من حيث صلتها باستخ

وقد استخدم هذا اإلطار كمدخل إلى وضع إستراتيجية مجال تركيز التنوع البيولوجي لفترة التزود الخامسة ( باء2/31
 .لمرفق البيئة العالمية

 
، قرر مؤتمر األطراف أن يتألف 4111تشرين األول / برففي أكتو . اتاإلرشادونشأت مجموعة جديدة من تقديم 

لآللية المالية لفترة تزود محددة من قائمة مجمعة من األولويات البرامجية التي تحدد ماينبغي تمويله  الموجه اإلرشاد
طار موجه نحو تحقيق النتائج مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية بما في ذلك مايتصل بها من مؤشر  ات وا 

 .وأهداف
 

 .:4114-4111وتتوقع األنشطة التالية لفترة السنتين 
 المحلية واألصلية معلومات ووجهات نظر عن  يقدم األطراف وأصحاب المصلحة المعنيون والمجتمعات

بما في ذلك  4141-4111مواصلة وضع األولويات البرامجية مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية للفترة 
 ؛4111تشرين الثاني / نوفمبر 31من مؤشرات وأهداف قبل  مايتصل بها

  يقوم األمين التنفيذي بتجميع المعلومات من األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين للنظر من جانب االجتماع
 الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ؛

 من أربع طار اإلستعراض التنفيذ في اجتماعه الرابع يستعرض الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص ال
الموجه نحو تحقيق النتائج من حيث استخدامها لموارد مرفق البيئة العالمية للفترة من  ألولويات البرامج سنوات
 ؛مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية بما في ذلك مايتصل بها من مؤشرات وأهداف 4112إلى  4111
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الموجه نحو تحقيق  ألولويات البرامج سنوات أربع منراف في اجتماعه الحادي عشر إطار وسوف يعتمد مؤتمر األط
النتائج مع مراعاة الخطة اإلستراتيجية لالتفاقية بما في ذلك مايتصل بها من مؤشرات وأهداف فضال عن نتائج 

موارد المرفق للتنوع  االستعراض للنظر خالل التزود السادس لمرفق البيئة العالمية من حيث صلتها باستخدام
 (.11/42المقرر ) 4118حزيران / إلى يونيو 4112تموز / البيولوجي للفترة من يوليو

 
األموال الالزمة لمساعدة البلدان  لمقدارالكامل  التقييماختصاصات  11/42وقد اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر 

مؤتمر األطراف، لتحقيق التزاماتها بموجب االتفاقية  وجههالذي  لإلرشاد، وفقا إنتقالالنامية والبلدان التي تمر بمرحلة 
وتشكل هذه . لفترة التزود السادسة للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية على النحو الوارد في المرفق بالمقرر

لخبراء، وهو تقرير عن الكامل لالحتياجات المالية للتنوع البيولوجي الذي وضعه أعضاء فرقة ا النقييمالدراسة جزءا من 
وسوف ينظر االجتماع الرابع . األهداف باستخدام نهج األهداف لتقدير االحتياجات من التمويل للتزود السادس للمرفق

فرقة الخبراء ويضع توصياته للنظر من  تقييمللفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ تقرير 
وسيتخذ مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر مقررات بشأن . تمر األطرافجانب االجتماع الحادي عشر لمؤ 

بالغ  مقدارتقدير  األموال الالزمة لتنفيذ االتفاقية لفترة التزود السادسة للصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية وا 
 .النتائج لمرفق البيئة العالمية وفقا لذلك

 
. ة في تمويل التكاليف اإلضافية للمشروعات المتعلقة بتوفير المنافع البيئية العالميةوتتمثل والية مرفق البيئة العالمي

بين بيئة األمور  ال  ومن هنا فإن مشروعات المرفق، عموما، تحقق األدوار اإلضافية والتحفيزية مع إحداث الفارق
وتقوم الوكاالت المنفذة . الحكوميةالعادية فلقط بل والجمع بين موارد الحكومات والقطاع الخاص، والمنظمات غير 

للمرفق بحشد التمويل المشترك كجزء من جميع المشروعات بما يتسق ومبدأ التكاليف اإلضافية وتوليد المنافع 
وتعكس النسبة بين منح المرفق والتمويل المشترك طبيعة كل مشروع، والمنافع البيئية العالمية التي سيحققها، . العالمية

ضافية الالزمة لتحقيق هذه المنافع العالمية، وطبيعة خط األساس الذي يستكمله المشروع، ووجود والتكاليف اإل
ويسعى المرفق، من الناحية العلمية، إلى تحقيق أقصى مبلغ ممكن، . مساهمات جهات التمويل المشترك األخرى

في  11إلى  1سبة المرتفعة البالغة ، والن4إلى  1وعلى ذلك تراوحت نسبة أموال المرفق إلى التمويل المشترك بين 
وتنتج هذه النسبة بالدرجة األولى . في الوقت الحاضر 2إلى  1مجال تركيز التنوع البيولوجي مع متوسط يبلغ نحو 

عن المنافع العالمية التي سوف تتحقق والتكاليف اإلضافية إلدرار هذه المنافع في حالة أن تكون جميع األمور األخرى 
 ".معتادفي مسارها ال

 
الخبراء تتمثل في وضع التكاليف على أساس كل هدف على حده من خالل  فرقةها توكانت المنهجية التي استخدم

تحديد مختلف األنشطة التي يشملها كل هدف، ووضع تكاليفها باستخدام المعلومات المستخلصة من الدراسات واألمثلة 
( اليابان)، وطوكيو (كندا)ثالثة اجتماعات للخبراء في مونتلاير  وقد عقدت. من المشروعات المماثلة، ورأيهم كخبراء
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حيث ناقش الخبراء وقيموا باستفاضة كل هدف باستخدام الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة ( إكوادور)وكويتو 
الذي قدمه  اإلرشاد، وأهداف إيتشي العشرين للتنوع البيولوجي، ومختلف مقررات مؤتمر األطراف و 4111-4141

كما نظروا في مختلف العمليات األخرى مثل اتفاقيات ريو وبرامج التنوع البيولوجي خالل . لآللية المالية كإطار شامل
وتوصل الفريق إلى التقديرات لألنشطة وواصل تقييم األمثلة والخبرات والدراسات اإلقليمية والعالمية . هذه المناقشات

وجرت مقارنة األهداف ومضاهاتها لتجنب المحاسبة المزدوجة . أمور أخرى واستخدام مشاورات الخبراء ضمن
 .والمبالغة في تقدير االحتياجات المالية لألهداف

 
لكل هدف من خالل مراعاة كذلك القدرات االستيعابية والتنفيذية ( السيناريوهات)وجرى إعداد طائفة من التقديرات 

لكل هدف أقل تقدير للتمويل بالنظر إلى أن عدد البلدان  1يقدم السيناريو و . للنتائج للتمكين من اختيار أسلم خيار
أو حجم تكاليف االستثمار ( النسبة المئوية) ةمبررات اإلضاف -المعنية بتنفيذ األنشطة أو معدل التمويل من المرفق

( النسبة المئوية)التمويل  بالتدريج عدد البلدان والمشروعات ومعدل 3و 4ويزيد السيناريوهان . منخفضة بصورة نسبية
المستوى األوسط للتقديرات بالنظر إلى أن يغطي ثلثي البلدان المؤهلة للمرفق  4ويمثل السيناريو . أو تكاليف االستثمار
في كثير من األحيان جميع البلدان المؤهلة لدى المرفق البالغ عددها  3ويتضمن السيناريو . حسب مقتضى الحال

األنشطة على مستوى البلد وبصفة عامة فإنه في حين أن معظم األنشطة المختارة تتم على بلدا حيث يوصي ب 155
فأوال يتم تقدير االحتياجات الكلية من . أساس البلد، يجري أيضا التوصية ببعض المشروعات اإلقليمية والعالمية

نهج التبرير نسبة لكل سيناريو على وبعد ذلك يعتمد بال. االستثمار لكل نشاط من األنشطة المختارة في إطار كل هدف
ودور مرفق البيئة العالمية باعتباره اآللية المالية والمحفز على مواصلة توفير المزيد من األموال من  اإلضافي

المصادر األخرى في وضع التقدير النهائي لالحتياجات المالية للتزود السادس لدى المرفق في إطار كل سيناريو 
 .4118-4112خالل الفترة 

 
معلومات مسترجعة وتعليقات مفصلة على أساس كل هدف خالل اجتماع الخبراء من مرفق البيئة العالمية  ووصلت

استخدام تقديرات منخفضة لمعدل ( اإلعانات) 3فعلى سبيل المثال أشير بالنسبة للهدف (. إكوادور)الثالث في كويتو 
لك العديد من النقاط والقضايا ذات الصلة بكل هدف فيما يتعلق كما أشار المرفق كذ(. التبرير اإلضافي)التمويل أو 

. بعدد البلدان المؤهلة من المرفق، وأنواع األنشطة التي يستطيع أو ال يستطيع المرفق أن يمولها والتقديرات ذات الصلة
شأن مقاومة ب 15وأوصى المرفق أيضا بإعادة تقدير بعض التكاليف في بعض الحاالت مثلما حدث بالنسبة للهدف 

وقد أخذت المعلومات المسترجعة والتعليقات في االعتبار خالل اجتماع الخبراء الثالث وأعيد تقييم . النظم االيكولوجية
 .األهداف

 
مليون دوالر  351وحتى على الرغم من ذلك فإن المرفق كان قد برمج، في مرحلة مبكرة من فترة التزود، أكثر من 

واستفاد فريق الخبراء كذلك من نجاح التزود . مرة من موارد التمويل المشترك 2.5ايزيد أمريكي في شكل منح حققت م
الخامس التابع للمرفق للمساعدة في تحقيق الخطة اإلستراتيجية وأهداف إيتشي للتوصية بإحداث زيادة كبيرة في 
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كما اعتمدت عملية تقدير . ابع لهمشاركة مرفق البيئة العالمية في حافظة التنوع البيولوجي في التزود السادس الت
االحتياجات المالية التي أجراها الفريق على االفتراض بأن المشروعات المقترحة سوف تتيح إجراء تحسينات إضافية 

درار العائدات  .من حيث النتائج والكفاءة وااللتزام بالمعايير األساسية لألداء وا 
 

لوصول إلى تحقيق اهداف إيتشي سوف يتطلب من المرفق مواصلة وتتمثل إحدى النتائج الهامة التي مفادها أن ا
وتتمثل أهم عقبة تواجه هذا التقرير في . من خالل حافظته المتعلقة بالتنوع البيولوجي التقنبةتعزيز أنشطة بناء القدرات 

ألول مرة، الوقت بالنظر إلى ضخامة مهمة وضع التكاليف على أساس كل هدف على حده، وأن عملية التقدير تتم 
وأن من الصعب الوصول إلى البيانات والمعلومات المحدثة المتوافرة، وقد كان هذا التقدير لالحتياجات يمثل تحديا 
أمام التنفيذ وأن من المهم مالحظة أن الدراسة ليست سوى بداية لهذه التقديرات لالحتياجات وأنه يتعين تنقيح المنهجية 

 .ر االحتياجات المحتملة في المستقبلبمرور الوقت إلجراء عمليات تقدي
 

 

 غايات وأ داف سيتشت
في ناغويا، اليابان الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي  4111اعتمدت األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي عام "

قد القادم بغرض االسترشاد بها في وضع إجراء عريض القاعدة لدعم التنوع البيولوجي خالل الع 4141-4111للفترة 
 41وتتألف الخطة اإلستراتيجية من رؤية مشتركة، ورسالة وغايات إستراتيجية و. بواسطة البلدان وأصحاب المصلحة

ن كان قابال للتحقيق، والمعروفة معا باسم أهداف إيتشي وتعمل الخطة اإلستراتيجية كإطار مرن . هدفا طموحا وا 
دراكا . تنفيذ المتجانس والفعال لألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجيلتحديد األهداف الوطنية واإلقليمية، وتروج لل وا 

عقد األمم المتحدة للتنوع  4141-4111للحاجة الماسة للعمل، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضا الفترة 
 .البيولوجي

 
استعادته، واستخدامه بحكمة، وتمت يكون التنوع البيولوجي قد جرى تثمينه وحفظه، و  4141م بحلول عا: الرؤية

 .المحافظة على خدمات النظم االيكولوجية واستدامة كوكب صحي وتسليم المنافع الضرورية لجميع الناس
 

فعالة وعاجلة لوقف فقدان التنوع البيولوجي لضمان مقاومة النظم االيكولوجية بحلول عام  اتخاذ إجراءات: الرسالة
ات الضرورية ومن ثم ضمان تنوع الحياة على الكوكب ومساهمتها في الرفاهة البشرية ومواصلة توفيرها للخدم 4141

ويتعين لضمان ذلك الحد من الضغوط التي يتعرض لها التنوع البيولوجي واستعادة النظم . والقضاء على الفقر
ن استخدام الموارد الجينية بطريقة اإليكولوجية، واستخدام الموارد البيولوجية بطريقة مستدامة، وتقاسم المنافع المستمدة م

البيولوجي، وتنفيذ السياسات عادلة ومنصفة، وتوافر الموارد المالية الكافية، وتعزيز القدرات، وتعميم قضايا وقيم التنوع 
 (.4111أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي " )المالئمة بفعالية واعتماد صنع القرار على العلم السليم والنهج التحوطي

 



UNEP/CBD/WG-RI/4/7 

Page 28 

 

التصدي لألسباب الكامنة ورا  فقدان التنول البيولوجت عن  ريق تعميم التنول : الغاية اإلستراتيجية ألف
 البيولوجت فت جميت ق اعات الحكومة والمجتمت

 
 -دوافع اقتصادية وديموغرافية واجتماعية: حدد تقييم النظم االيكولوجية لأللفية دوافع التغير غير المباشرة التالية"

مثل )وفي حين أن بعض الدوافع مثل الزيادة السكانية وأنماط االستهالك . وثقافية ودينية، والعلم والتكنولوجيا سياسية
، البد من وضع االستهالك الكلي من الموارد ومن عموما مسارها بسرعة ينعكسال( اللحوم والطاقة والمياه والمواد الخام

اليكولوجية اآلمنة حتى يمكن تحقيق رؤية الخطة اإلستراتيجية لعام السلع والخدمات في نهاية المطاف ضمن الحدود ا
لفقدان ولذا البد من الشروع فورا في إجراءات إستراتيجية للتصدي، على المدى الطويل، لهذه األسباب الكامنة . 4141

الستراتيجيات وأدرج التنوع البيولوجي في جميع السياسات وا. ويتطلب ذلك تجانس السياسات. التنوع البيولوجي
/ البلديات والواليات/ المستويات المحلية)اإلنمائية الوطنية والقطاعات االقتصادية على جميع مستويات الحكومة 

وتشمل النهج اإلستراتيجية الرئيسية لتحقيق ذلك االتصال والتعليم (. االتحادية/ والمقاطعات، والمستويات الوطنية
. والحوافز واالستخدام األوسع نطاقا لبعض الوسائل مثل التقييم البيئي االستراتيجيوالتوعية العامة والتسعير المالئم 

وسيتعين إشراك أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد بما في ذلك قطاع األعمال، 
نوع البيولوجي واستخدامه كما يتعين حشد المستهلكين والمواطنين لإلسهام في حفظ الت. كشركاء لتنفيذ هذه اإلجراءات

وعلى المستوى الدولي، يمكن تعزيز . المستدام وللحد من تأثيراتهم االيكولوجية ولدعم ماتقوم به الحكومات من أعمال
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، " )إجراءات تنفيذ االتفاقية من خالل التززرات فيما بين الهيئات الحكومية الدولية

م من أنه يمكن في معظم الحاالت تحقيق األهداف بمرور الوقت فإن تنفيذها يتطلب العمل في وعلى الرغ(. 4111
 .الوقت الحاضر

 

 سستراتيجيةتتألف الغاية ألف من أربعة أ داف 
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 األنشطة المحتملة التي حددتها فرقة الخبراء األهداف

كحد أقصى، يكون الناس على علم بقيم  2121بحلول عام : 1الهدف 

ع البيولوجي، وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لحفظه واستخدامه التنو

 على نحو مستدام

 

 .أنشطة ممكنة في االتصال والتعليم والتوعية العامة .1

 .تنفيذ برنامج االتصال والتعليم والتوعية العامة .2

 

كحد أقصى، تدمج قيم التنوع  2121بحلول عام : 2هدف ال

والمحلية للتنمية والحد من البيولوجي في االستراتيجيات الوطنية 

الفقر وعمليات التخطيط ويجري إدماجها، حسب االقتضاء، في نظم 

  .الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

 

 .التحليل المالي االستراتيجي .1

الدراسات والمحاسبة الوطنية القتصادات التنوع البيولوجي  .2

 .وخدمات النظم االيكولوجية الوطنية

، كحد أقصي، تلغى الحوافز، 2121بحلول عام : 3لهدف ا

بما فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال 

تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثيرات 

السلبية، وتوضع وتطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع 

البيولوجي و استخدامه المستدام، بما يتمشى وينسجم مع 

ألخرى ذات الصلة، مع االتفاقية وااللتزامات الدولية ا

 .مراعاة الظروف االجتماعية االقتصادية الوطنية

 

 .اإلستراتيجيةالدراسات والبحوث وتصميم  .1

 أو إشراك أصحاب المصلحة/تشجيع التوعية العامة والحشد و .2

 

، كحد أقصى، تكون 2121بحلول عام : 4لهدف ا

الحكومات وقطاع األعمال وأصحاب المصلحة على 

قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون جميع المستويات 

قد نفذت من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك المستدامين 

وتكون قد سيطرت على تأثيرات استخدام الموارد 

 .الطبيعية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة
 

 البيئة الممكنة لقطاعات األعمال/ دعم النشاط .1

 مؤسسينشاط ممكن للتعزيز ال: األموال األساسية .2

 تقدير اآلثار االيكولوجية .3

 

 

 االحتياجات المالية تقييمنتائج 
مديون دوالر   342.8مديون دوالر أمريكت و  218.8تبين لفرقة الخبراء أن هذه الغاية سوف تحتاج إلى مايتراوح بين 

بلدان أو المشروعات وازداد عدد ال. 4118-4112من االستثمارات الكلية خالل فترة التزود السادسة للمرفق أمريكت 
لتشجيع األنشطة في عدد أكبر  3إلى السيناريو  1أو معدل التمويل من التزود السادس للمرفق بالتدريج من السيناريو 

من البلدان أو لزيادة حجم أو عدد المشروعات لتحقيق أنشطة البداية السريعة وتحقيق أهداف الغاية بحلول الوقت 
 .4141المحدد وهو 

 
في المائة ألنشطة مختلفة في كل هدف  111في المائة و 11يتراوح بين  متباينباستخدام معدل تمويل وقد تبين 

من التزود السادس للمرفق  4اإلضافي، أن الغاية ألف سوف تحتاج إلى مجموع أموال تقديريةتبريرالطابع استنادا إلى 
خالل الفترة  (3السيناريو )ديون دوالر أمريكت م 191.63و (1السيناريو ) مديون دوالر أمريكت  58.93يتراوح بين 

 .2الجدول وترد النتائج في  4112-4118
 

                                                      
4
لصندوق اإلستئمانى للمرفق  لمجال التركيز للتنوع ألغراض هذا التقرير، تشمل اإلستثمارات ما قد يقدم من خالل تزود ا .

 البيولوجى فضال عن األموال اإلضافية التى تتحقق عن طريق اآللية المالية لتحقيق تبرير التكلفة اإلضافية



UNEP/CBD/WG-RI/4/7 

Page 30 

 

في المائة في حالة الدراسات وتقييم اإلعانات وأساليب الدعم الضارة بالتنوع  11واستخدام معدل التمويل األدنى البالغ 
األنشطة الممكنة لالتصال والتعليم والتوعية العامة وجرى تقييم ( 3الهدف )البيولوجي إلزالتها أو إلغائها أو استبدالها 

. في المائة 111بمعدل تمويل قدره ( 2الهدف )واألموال األساسية لألنشطة الممكنة في التعزيز المؤسسي ( 1الهدف )
رة التي ويعزى ذلك إلى أهمية األنشطة في الحد من األسباب الكامنة لفقدان التنوع البيولوجي والمنافع العالمية الكبي

 .ستساعد هذه األنشطة في تحقيقها من حيث تحقيق جميع أهداف إيتشي األخرى وأهداف االتفاقية
 

 

 من التزود السادس لمرفق البيئة العالمية من اإلستثماراتالغاية ألف  احتياجات: 2الجدول 

 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 سادس للمرفقمجموع احتياجات التمويل التقديرية للتزود ال

 فترة التزود السادس للمرفق

 *IR 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

   (بماليين الدوالرات األمريكية) (بماليين الدوالرات األمريكية) تعميم التنوع البيولوجي:الغاية ألف

 %100-%10 127.50 71.50 26.70 127.50 127.50 127.50 1 -الهدف 

 %50 11.25 6.75 2.25 22.50 13.50 4.50 2 -الهدف 

 %10 10.08 6.50 3.58 100.80 65.00 35.80 3 -الهدف 

 %100-%40 42.80 34.60 26.40 92.00 71.50 51.00 4 -الهدف 

   191.63 119.35 58.93 342.80 277.50 218.80 المجموع

 .في لتمويل التزود السادس المستخدم لمختلف األنشطةتشير إلى نسبة التبرير اإلضا: * مالحظة

 استنادا إلى التقديرات المستخلصة من تقدير فرقة الخبراء : المادر

 

 

 لدتزود السادس لدمرفق  اإلستثمارات اإلحتياجات المالية من  : الغاية ألف
 

 تمديون دوالر أمريك  58.93: السادس لدمرفق اإلستثمارات لدتزود: 2السيناريو 
 (موصى به) مديون دوالر أمريكت  119.35: السادس لدمرفق اإلستثمارات لدتزود: 1السيناريو 
 مديون دوالر أمريكت  191.63: السادس لدمرفق اإلستثمارات لدتزود: 3السيناريو 

 

عددا  لمعظم األهداف بالنظر إلى أنه يشتمل على عدد أو حجم معقول للمشروعات أو يغطي 4السيناريو وقد أختير 
للتزود السادس للمرفق الذي  اإلستثماراتومن هنا فإن مبلغ . 1من البلدان المؤهلة من المرفق أكبر من السيناريو 

سيكون السيناريو األمثل لإلسراع  3غير أن السيناريو . على األقل دوالر أمريكت مديون 119.35أوصى به هو مبلغ 
 .ؤهلة من المرفقباألنشطة أو تغطية معظم أو جميع البلدان الم

 

 

 خفض الضغو  المباشرة عدى التنول البيولوجت وخدمات النظم االيكولوجية: الغاية اإلستراتيجية با 
 

يمكن خفض أو وقف فقدان التنوع البيولوجي ما لم يمكن خفض أو إزالة الدوافع والضغوط ذاتها عن التنوع  ال "
ر، والدخل، سيتزايد  الطلب على الموارد البيولوجية، وسوف يتحول فمع الزيادة في أعداد السكان من البش. البيولوجي
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وعلى ذلك فإن ثمة حاجة إلى جهود لفك االرتباط بين . ذلك، دون إجراء، إلى ضغوط متزايدة على التنوع البيولوجي
دام موارد األراضي الدوافع غير المباشرة والمباشرة لفقدان التنوع البيولوجي عن طريق التحسينات التقنية وكفاءة استخ

وبهذه الطريقة يمكن التقليل إلى أدنى حد . والموارد البحرية وغيرها من الموارد من خالل النهوض بالتخطيط المكاني
ممكن من المبادلة الحتمية بين اإلنتاج من ناحية والمحافظة على وظائف ومقاومة النظم االيكولوجية من ناحية 

شراك أصحاب المصلحة والمساعدة في تحقيق األهداف أخرى، وتيسير عملية ضمان الدعم  السياسي الالزم وا 
وعالوة على ذلك فإن بوسع هذه الجهود أن تساعد في تحديد تلك األوضاع التي يمكن فيها . المشروعة للتنمية البشرية

ضعاف هيكل النظم وحيثما تجتمع الضغوط المتعددة إل. تحقيق مكاسب كبيرة للتنوع البيولوجي بتكاليف قليلة نسبيا
االيكولوجية ووظائفها ومقاومتها، ينبغي إسناد األولوية إلجراءات حاسمة للحد من تلك الضغوط األكثر احتياجا إلى 
تدخل سريع مع مواصلة الجهود الطويلة األجل الرامية إلى التخفيف من الضغوط األكثر تشابكا مثل تغير المناخ 

ف الدوافع والضغوط التي لنا فيها قدر أكبر من السيطرة المباشرة النظم وسوف يساعد استهدا. وتحمض المحيطات
الخطرة وتتيح لنا " نقاط االنحراف"االيكولوجية على المحافظة على المقاومة الالزمة للحيلولة دون الوصول إلى بعض 

وسيتعين . في المدى القصيرالتعامل بصورة أفضل مع تلك التأثيرات الخاصة بتغير المناخ التي النستطيع أن نتالفاها 
ويمكن للوزارات الحكومية أن تضطلع بدور قيادي . إشراك أصحاب المصلحة في كل قطاع من القطاعات االقتصادية

مع قيام سلطات المدن وغيرها من السلطات المحلية بدور حاسم وخاصة من حيث التخطيط الستخدام في قطاعاتها 
 .(4111نوع البيولوجي، أمانة اتفاقية الت) األراضي المحلية

 

 تتألف الغاية با  من ستة  أ داف سستراتيجية
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 األنشطة المحتملة التي حددتها فرقة الخبراء األهداف

، يخفض معدل فقدان جميع 2121بحلول عام : 5الهدف 

الموائل الطبيعية، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على 

صفر، األقل، وحيثما يكون ممكنا إلى مايقرب من ال

 .ويخفض تدهور وتفتت الموائل الطبيعية بقدر كبير

 

  .مشروعات لوقف إزالة الغابات .1

باستخدام خفض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهور الغابات )

 (أو بدونها

 

، يتم على نحو مستدام إدارة 2121بحلول عام : 6الهدف 

وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات 

ية، بطريقة قانونية وبتطبيق النُهج القائمة على النظام المائ

اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط 

وتدابير إنعاش لجميع األنواع المستنفدة، واليكون لمصايد 

األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على األنواع المهددة 

باإلنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيف، وأن تكون 

ايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع تأثيرات مص

والنظم اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية 

 .المأمونة

 

 

تكرار المشروعات الشاملة قبل مبادرة مثلث الشعاب المرجانية  .1

 في أحد أقاليم العالم

وضع ممارسات جيدة في إدارة مصايد األسماك الوطنية  .2

 .والمحلية

، تدار مناطق الزراعة 2121بحلول عام : 7الهدف 

وتربية األحياء المائية والحراجة على نحو مستدام، 

 .لضمان حفظ التنوع البيولوجي

 

 .الزراعة المستدامة .1

 .تربية األحياء المائية بطريقة مستدامة .2

 .مصايد األسماك المستدامة .3

 

، يخفض التلوث، بما في 2121بحلول عام : 8الهدف 

يات الزائدة، إلى مستويات ال ذلك التلوث الناتج عن المغذ

 .تضر بوظيفة النظم االيكولوجية وبالتنوع البيولوجي

 

 مشروعات اإلدارة المتكاملة لمستجمعات المياه .1

 

، تعرف األنواع الغريبة 2121بحلول عام : 9الهدف 

الغازية ومساراتها، ويحدد ترتيبها حسب األولوية، 

تم القضاء وتخضع للمراقبة األنواع ذات األولوية أو ي

عليها وتوضع تدابير إلدارة المسارات لمنع إدخالها 

 .وإنتشارها

 

 .تحسين الرقابة الحدودية والحجر الزراعي .1

 ةآليات اإلنذار المبكر وتدابير االستجابة السريع .2

تنفيذ المعايير ومدونات السلوك الدولية وغيرها من التدابير ذات  .3

 الصلة

 .تقنية وبناء القدراتبرنامج الدعم العالمي للمساعدات ال .4

، تخفض إلى أدنى حد 2115بحلول عام : 11الهدف 

الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، 

والنظم االيكولوجية الضعيفة األخرى التي تتأثر بتغير 

المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على 

 .سالمتها ووظائفها

 .تحسين مقاومة الشعاب المرجانية .1

في المائة من الشعاب المرجانية تعرضا  31ستعادة أكثر من ا .2

 .لألضرار

 

 االحتياجات المالية تقييمنتائج 
 

 من مديار دوالر أمريكت 28.43و مديار دوالر أمريكت 23.23 تبين لفرقة الخبراء أن هذه الغاية تحتاج إلى مايتراوح بين
في المائة من الشعاب  31وتتعلق أعلى التكاليف باستعادة أكثر . االستثمارات الكلية خالل فترة التزود السادس للمرفق

 18لألضرار مما يزيد من االحتياجات من االستثمارات الكلية الالزمة لتحقيق هذه الغاية بمقدار  تالمرجانية تعرض
 .بطريقة مماثلة لما جاء في الهدف ألف 3و 1وقد وضع السيناريوهان ( 1الجدول )مليار دوالر أمريكي 
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في المائة لمختلف األنشطة تحت  111في المائة و 11للتزود السادس يتراوح بين  متباينولدى استخدام معدل تمويل 

كل هدف استنادا إلى التبرير اإلضافي، تبين أن الغاية باء تحتاج إلى مجموع تمويل تقديري للتزود السادس يتراوح بين 
 .4118-4112خالل الفترة ( 3السيناريو ) مديار دوالر أمريكت 12.41و( 1السيناريو ) مديار دوالر أمريكت 3.32

 
 احتياجات التمويل التقديرية للغاية باء من التزود السادس للمرفق: 1الجدول 

 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 مجموع احتياجات التمويل التقديرية للتزود السادس للمرفق

 فترة التزود السادس للمرفق

 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

 التكاليفتبرير
 *اإلضافية

   (بماليين الدوالرات األمريكية) (بماليين الدوالرات األمريكية) التنوع البيولوجي خفض الضغط على: الغاية باء

 %50 2,500.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 5 -الهدف 

 %30-%10 82.00 54.00 37.50 740.00 480.00 325.00 6 -الهدف 

 %30-%10 525.00 437.50 350.00 3,750.00 3,125.00 2,500.00 7 -الهدف 

 %25 150.00 100.00 62.50 600.00 400.00 250.00 8 -الهدف 

 %100-%30 32.63 26.12 21.93 103.20 81.50 67.50 9 -الهدف 

 %50-%10 9,120.00 4,575.00 1,845.00 18,240.00 18,150.00 18,090.00 11 -الهدف 

 %50 120.00 75.00 45.00 240.00 150.00 90.00 1العنصر

 %50-%10 9,000.00 4,500.00 1,800.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2العنصر

  12,409.63 6,692.62 3,316.93 28,433.20 25,236.50 23,232.50 المجموع
 .تشير الى نسبة تبرير التكاليف اإلضافية لتمويل الت ود السادس للمرفق المستخدم فى مختلف األنشطة* مالحظة
 .رقة الخبراءفستنادا الى تقديرات تقييم إ: المادر 

 

 

 

 لدمرفق إلستثمارات التزود السادس االحتياجات المالية: الغاية با 
 

 مديار دوالر أمريكت 3.32: دمرفقالتزود السادس ل سستثمارات :2السيناريو 
 (موصى بها) أمريكتدوالر  مديار 6.69: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :1السيناريو 
 مديار دوالر أمريكت 12.41: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :3السيناريو 

 

 

ل على عدد أو حجم معقول من بالنسبة لمعظم األهداف، بالنظر إلى أن هذا السيناريو يشتم 4اختير السيناريو 
ومن هنا فإنه لتحقيق الغاية . 1المشروعات أو يغطي عدد من البلدان المؤهلة من المرفق تفوق مايرد في السيناريو 

غير . على األقل ر أمريكتمديار دوال  6.69باء فإن مبلغ التمويل التقديري للتزود السادس للمرفق الذي يوصي به يبلغ 
 .ل عنصرا مثاليا لإلسراع باألنشطة أو لتغطية معظم أو جميع البلدان المؤهلة من المرفقيظ 3أن السيناريو 
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تحسين حالة التنول البيولوجت عن  ريق صون النظم االيكولوجية واألنوال : الهدف اإلستراتيجت جيم
 والتنول البيولوجت

 

فقدان التنوع البيولوجي فعاليتها، فإن اإلجراءات في حين تحقق اإلجراءات الطويلة األجل للحد من األسباب الكامنة ل" 
وبرامج انتعاش األنواع، ونهج التخطيط الستخدام األراضي، وغير ذلك . المباشرة مثل تلك المتعلقة بالمناطق المحمية

تساعد في صون من تحسينات الصون المستهدفة في المناطق الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا، يمكن أن 
ويمكن أن تركز هذه على األنواع الثمينة من الناحية الثقافية وخدمات . نوع البيولوجي والنظم االيكولوجية الرئيسيةالت

فعلى . النظم االيكولوجية الرئيسية وخاصة تلك التي تنطوي على أهمية للفقراء فضال عن األنواع المعرضة لالنقراض
كان بعناية يمكن أن تحول دون انقراض األنواع المعرضة للخطر من سبيل المثال فإن المناطق المحمية المحددة الم

 (.4111أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، " )خالل حماية موائلها وتمكينها من االنتعاش في المستقبل
 

 تتألف الغاية جيم من ثالثة  أ داف سستراتيجية
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 األنشطة المحتملة التي حددتها فرقة الخبراء األهداف

في المائة  17، يتم حفظ 2121بحلول عام : 11الهدف 

على األقل من المناطق األرضية ومناطق المياه الداخلية 

في المائة من المناطق الساحلية والبحرية،  11و

وخصوصا المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع 

البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية، من خالل نظم 

رابط الجيد، وممثلة مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بالت

إيكولوجيا للمناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة 

األخرى القائمة على المنطقة، وإدماجها في المناظر 

الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية األوسع 

 .نطاقا

 المناطق المحمية األرضية

 اإلدارة الفعالة للمناطق المحمية .1

في المائة من  11لى نسبة تحديد تكاليف التوسع للوصول إ .2

 المناطق المحمية

 اإلدارة الفعالة للمنطقة الموسعة .3

 المناطق المحمية البحرية

في المائة من المناطق المحمية البحرية في المياه  11نسبة  .4

 (ميل بحري 12-1)الساحلية 

 مياهفي المائة من المناطق المحمية البحرية في  11نسبة  .5

 (ميل بحري 211-12) الخالصةالمناطق االقتصادية 

فى المائة من المناطق المحمية البحرية التىتتجاوز  11نسبة  .6

 المناطق اإلقتصادية الخالصة

 (3إلى الهدف  1مع تفاصيل تتعلق بالهدف  2-6) 

، منع انقراض األنواع 2121بحلول عام : 12الهدف 

المعروفة المهددة باالنقراض وتحسين وإدامة حالة 

 .سبة لألنواع األكثر تدهوراحفظها، والسيما بالن

 .خطة عمل لصون األنواع المعروفة والمعرضة لالنقراض .1

 خطة عمل لصون األنواع الضعيفة المعرضة لالنقراض .2

، الحفاظ على التنوع 2121بحلول عام : 13الهدف 

الجيني للنباتات المزروعة وحيوانات المزارع 

برية، والحيوانات األليفة والتنوع البيولوجي لألقارب ال

بما في ذلك األنواع األخرى ذات القيمة االجتماعية 

االقتصادية فضال عن القيمة الثقافية ووضع وتنفيذ 

استراتيجيات لتقليل التآكل الجيني وصون تنوعها 

 .الجيني

صون أنواع التنوع البيولوجي الزراعي بما في ذلك األقارب  .1

 .مزرعةالبرية للنباتات المزروعة والحيوانات على مستوى ال

 .صون األنواع القيمة من الناحية الثقافية .2

 

 االحتياجات المالية تقييمنتائج 

 

مديار  45.68وأمريكت مديار دوالر  19.85نتيجة للتقدير الذي أجرته فرقة الخبراء أن هذه الغاية تحتاج إلى مايتراوح 
لمناطق المحمية األرضية ا، 11هدف في تقدير ال 1في حالة استخدام الطريقة كلية باستثمارات  دوالر أمريكت

مديار دوالر  128.36ومديار دوالر أمريكت  63.69، تحتاج الغاية إلى مايتراوح 4وفي حالة استخدام الطريقة . والبحرية
وتعزى هذه التكاليف المرتفعة نسبيا خالل فترة . من االستثمارات الكلية خالل فترة التزود السادسة للمرفق أمريكت
التقديرات الخاصة بالمناطق التي تتجاوز سادس للمرفق جزئيا إلى الفرق في طريقة التقدير وجزئيا إلى إدراج التزود ال

في الغاية جيم التي  3إلى  1نتائج السيناريوهات من  3الجدول ويقدم : 1الوالية الوطنية وهو ما لم تقدره الطريقة 
 .صممت بطريقة مماثلة للغاية ألف

 
في المائة لألنشطة في  111في المائة و 21التمويل للتزود السادس للمرفق الذي يتراوح بين  ولدى استخدام معدل

لتزود السادس ا إستثماراتإطار كل هدف استنادا إلى التبرير اإلضافي، تبين أن الغاية جيم سوف تحتاج إلى مجموع 
خالل الفترة  (3السيناريو ) ر دوالر أمريكتمديا 22.90و (1السيناريو ) مديار دوالر أمريكت 9.91للمرفق يتراوح بين 
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 35.65لتزود السادس للمرفق بين ا إستثمارات، ستتراوح 4وحيثما تستخدم الطريقة . 1باتباع الطريقة  4112-4118
 .(3السيناريو ) مديار دوالر أمريكت 70.39و( 1السيناريو ) مديار دوالر أمريكت

 

 .للغاية جيم معقولة ويوصي بها 1وقد تبين أن الطريقة 
 

 

 (2ال ريقة )السادس لدمرفق  سستثمارات النزود:االحتياجات المالية لدغاية جيم
 

 مديار دوالر أمريكت 9.91: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :2السيناريو 
 (بهاموصى ) أمريكتدوالر  مديار 16.91: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :1السيناريو 
 مديار دوالر أمريكت 22.90: التزود السادس لدمرفق: اراتسستثم 3السيناريو 

 

لمعظم األهداف بالنظر إلى أنه يضم عددا وحجم مقبولين من المشروعات أو يغطي معظم  4وجرى اختيار السيناريو 
ت بالنسبة لتحقيق الغاية جيم جر  هومن هنا فإن. 1البلدان المؤهلة من المجلس بأكثر مما هو عليه في السيناريو 

يظل  3غير أن السيناريو . أمريكتدوالر  مديار 16.91السادس للمرفق قدره  إستثمارات التزودالتوصية بمبلغ تمويل 
 .مثاليا في اإلسراع بتنفيذ األنشطة لتغطية معظم أو جميع البلدان المؤهلة من المرفق

 

 

 فقالتزود السادس للمر  إستثمارات احتياجات تمويل الغاية جيم من: 3الجدول 
 

 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 مجموع احتياجات التمويل التقديرية للتزود السادس للمرفق

 فترة التزود السادس للمرفق

 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

تبرير 
التكاليف 
 *اإلضافية

   (بماليين الدوالرات األمريكية) (يين الدوالرات األمريكيةبمال) حماية النظم االيكولوجية: الغاية جيم 

 %50 22,224.32 16,259.54 9,435.90 44,449.00 32,519.00 18,872.00 **1الطريقة  – 11الهدف 

 %50 7,835.75 6,615.57 5,395.40 15,672.00 13,231.00 10,791.00 المناطق المحمية األرضية 

 %50 14,388.57 9,643.97 4,040.50 28,777.00 19,288.00 8,081.00 المناطق المحمية البحرية

 %100-%50 69,716.04 53,167.97 35,172.99 127,130.00 96,784.00 62,719.00 2الطريقة  – 11الهدف 

 %50 8,525.00 7,277.00 6,029.00 17,050.00 14,554.00 12,058.00 المناطق المحمية األرضسة 

 %100-%50 61,191.04 45,890.97 29,143.99 110,080.00 82,230.00 50,661.00 البحرية المناطق المحمية

 %80-%40 612.00 612.00 456.00 1,140.00 1,140.00 945.00 12الهدف

 %80-%60 63.00 42.00 21.00 90.00 60.00 30.00 11الهدف 

   22,899.32 16,913.54 9,912.90 45,679.00 33,719.00 19,847.00  1 المجموع

   70,391.04 53,821.97 35,649.99 128,360.00 97,984.00 63,694.00 2 المجموع 

 
 لتمويل التزود السادس للمرفق لألنشطة المختلفة ةاإلضافي تبرير التكاليفتشير إلى نسبة *  (1  :مالحظة

يف للوصول إلى االحتياجات من االستثمارات الكلية ، إحداهما تشير الطريقتان إلى األساليب المختلفة المستخدمة في تقدير التكال** ( 2 
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 .باستخدام تكاليف المرفق بحسب الهكتار ويستند اآلخر إلى حسابات مختلفة وطريقة وضع تكاليف عما جاء في الدراسات

 .استنادا إلى التقديرات المستخلصة من تقدير فرقة الخبراء: المادر

 

 

 النظم االيكولوجية  وخدماتالتنول البيولوجت يز المنافت لدجميت من تعز : دال ةالغاية اإلستراتيجي
 

ويشمل ذلك الخدمات األساسية مثل توفير . يدعم التنوع البيولوجي الخدمات التي توفرها النظم االيكولوجية للبشر
زالة النفايات والتخفيف من تأثيرات األحداث المتطرفةاألغذية  ن جميع الناس يستفيدون وفي حين أ. والمياه العذبة، وا 

كما يضطلع التنوع . من خدمات النظم االيكولوجية، فإن البعض أكثر اعتمادا عليها في توفير سبل عيشتهم ورفاهتهم
ويجري في كثير من . البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية بدور متزايد األهمية في مكافحة تغير المناخ وأثاره

مثل األغذية واألخشاب وغير )التي تقدم في وقت معين جية لزيادة نسبة خدمات التزود األحيان تعديل النظم االيكولو 
مما يؤدي إلى تقلص إمكانياتها ( مثل تنظيم المياه للنقل والري)أو لزيادة صالحيتها لالحتياجات البشرية األخرى ( ذلك

لنظم االيكولوجية إلى ضمان التسليم المستمر وتهدف اإلدارة الحكيمة ل(. التنظيم والثقافة)على تسليم الخدمات األخرى 
مكانيات تسليم خدمات النظم االيكولوجية في النظم المتدهورة هي إمكانيات . لطاقة من الخدمات أو المنافع المشتركة وا 

نظم وتتمثل هذه الغاية اإلستراتيجية في تعزيز تسليم خدمات ال. للمجتمعات البشرية محدودةضئيلة ومن ثم فإن المنافع 
وينبغي أن تتركز . النظم المتدهورة واستعادةخالل الترويج إلدارة خدمات النظم االيكولوجية المتعددة االيكولوجية من 

الجهود على تعميم النظم االيكولوجية األرضية والخاصة بالمياه العذبة والنظم االيكولوجية البحرية واستعادة النظم 
وفير خدمات النظم االيكولوجية القيمة ومن ثم المساهمة في تحقيق األهداف المتدهورة حيثما يكون ممكنا لضمان ت

 (.4111أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، )اإلنمائية لأللفية والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها 
 

 وتتألف الغاية دال من ثالثة أ داف سستراتيجية
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 الخبراء األنشطة المحتملة التي حددتها فرقة األهداف

، استعادة وصون النظم 2121بحلول عام : 14الهدف 

االيكولوجية التي توفر خدمات أساسية، بما في ذلك 

الخدمات المرتبطة بالمياه، وتسهم في الصحة وسبل 

العيش والرفاه، مع مراعاة احتياجات النساء والمجتمعات 

 .األصلية والمحلية والفقراء والضعفاء

 

مع المجتمعات األصلية وحاملي  بالتعاون العالمي شبهالتقييم  .1

 .المعارف المحلية

 استراتيجيات أو سياسات وطنية وتنفيذ األنشطة .2

 

، إتمام تعزيز قدرة النظم 2121بحلول عام : 15الهدف 

االيكولوجية على التحمل ومساهمة التنوع البيولوجي في 

مخزون الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما في 

في المائة على األقل من النظم  15ادة ذلك استع

االيكولوجية المتدهورة، مما يسهم بالتالي في التخفيف 

 .التصحرمكافحة ومن تغير المناخ والتكيف معه 

 

 ضى الخث وأراالبرنامج العالمي الستعادة الغابات  .1

 (مليون هكتار 111-151)

يسرى مفعول بروتوكول 2115بحلول عام 16الهدف 

على الموارد الجينية  والتقاسم العادل  ناغوما للحصول

والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدامها ، ويتم تفعيله  

 بما يتمشى مع التشريع الوطنى

 بناء القدرات على الحصول وتقاسم المنافع .1

 

 االحتياجات المالية تقييمنتائج 

 

 

مديار دوالر   45.73ومديار دوالر أمريكت  30.40تبين لتقدير فرقة الخبراء أن هذه الغاية سوف تحتاج الى مايتراوح 
وتتعلق التكاليف المرتفعة بالهدف . 4118-4112الكلية خالل فترة التزود السادسة للمرفق،  ستثماراتمن اال أمريكت

الستعادة المناظر  مديار دوالر أمريكت 45ومديار دوالر أمريكت   30 بين تراوحتالذي يتطلب استثمارات تقديرية  15
للغاية دال  3إلى  1السيناريوهات  نتائج 4الجدول ويبين . مليون هكتار 151إلى  111طبيعية الحرجية البالغة ال

 .التي وضعت بنفس طريقة الغاية ألف
 

 للتزود السادس للمرفق من اإلستثمارات  االحتياجات التقديرية للغاية دال: 4الجدول 
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 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 احتياجات التمويل التقديرية للتزود السادس للمرفقمجموع 

 فترة التزود السادس للمرفق

 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

تبرير التكلفة 

 *اإلضافية

تعزيز المنافع التي تعود على : الغاية دال

 (دوالرات األمريكيةبماليين ال) (بماليين الدوالرات األمريكية) الجميع
  

Target - 14 350.00 525.00 700.00 105.00 157.50 210.00 30% 

Target - 15 30,000.00 36,000.00 45,000.00 3,000.00 3,600.00 4,500.00 10% 

Target - 16 46.50 69.80 93.00 27.90 41.80 55.80 60% 

   4,765.80 3,799.30 3,132.90 45,793.00 36,594.80 30,396.50 المجموع

 ألنشطة المستخدم في مختلف ا لتمويل التزود السادس للمرفق ةاإلضافي تبرير التكاليفتشير إلى نسبة   :مالحظة

 .استنادا إلى التقديرات المستخلصة من تقدير فرقة الخبراء: المادر

 

في المائة لألنشطة المختلفة  21لمائة وفي ا 11للتزود السادس للمرفق يتراوح بين  متباينولدى استخدام معدل تمويل 
من التزود السادس  إستثماراتتحت كل هداف استنادا إلى التبرير اإلضافي، تبين أن الغاية دال سوف تحتاج إلى 

 مديار دوالر أمريكت 4.77و (1السيناريو ) مديار دوالر أمريكت 3.13يتراوح بين  التكاليف اإلضافيةباالستناد إلى تبرير 
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تتكلف المناظر الطبيعية للغابات القدر  4118-4112خالل الفترة ( 3اريو السين)

وفي هذه الحالة فإن المرفق سوف يضطلع بدور المحفز . في المائة فقط 11األكبر ، يوصي بالتمويل المرفق بنسبة 
 .في تحقيق المزيد من األموال من المصادر األخرى

 
 

 السادس لدمرفق  سستثمرا ت  التزود:ات المالية لدغاية دالاالحتياج
 

 مديار دوالر أمريكت 3.13: التزود السادس لدمرفق سستثمارات  :2السيناريو 
 (ها موصى ب) أمريكتدوالر  مديار 3.80: التزود السادس لدمرفق سستثمارات  :1السيناريو 
 مديار دوالر أمريكت 4.765: التزود السادس لدمرفق سستثمارات  :3السيناريو 

 

من المشروعات أو يغطي  و حجم مقبوللمعظم األهداف بالنظر إلى أنه يشتمل على عدد أ 4وجرى اختيار السيناريو 
للتزود  بإستثمارات داللتحقيق الغاية  يوصيهنا ومن . 1معظم البلدان المؤهلة بأكثر مما هو عليه في السيناريو 

 .سنويا. أمريكتدوالر  يارمد 3.8  بمبلغالسادس للمرفق 
 
 

دارة المعارف وبنا  القدرات: الغاية اإلستراتيجية  ا   تعزيز التنفيذ من خالل التخ ي  التشاركت وا 
 

تبدأ معظم التدابير في إطار االتفاقية وتنفذ على المستويين الوطني ودون الوطني، وسيجري تسليمها من خالل تنفيذ "
ويتعين أن تدرج االستراتيجيات الوطنية األهداف الوطنية التي . طنية للتنوع البيولوجياالستراتيجيات وخطط العمل الو 
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. تتسق مع الخطة اإلستراتيجية وتنفذ من خالل خطط العمل التي تشمل جميع قطاعات الحكومة والمجتمع واالقتصاد
ي القدرات في جميع البلدان وسوف يتطلب ذلك أيضا تحسينات في المعارف وكيفية نشرها فضال عن زيادات كبيرة ف

وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا والدول 
النامية الجزرية الصغيرة وسوف يسهم التقدم في تحقيق هذه الغاية اإلستراتيجية في جميع الغابات اإلستراتيجية األخرى 

 (.4111أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، " )اإلستراتيجية المتضمنة في الخطة
 

 

 تضم الغاية  ا  أربعة أ داف سستراتيجية
 

 األنشطة المحتملة التي حددتها فرقة الخبراء األهداف

، يكون كل طرف قد أعد 2115بحلول عام : 17الهدف 

واعتمد كأداة من أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 

ل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث إستراتيجية وخطة عم

 .تكون فعالة وتشاركية ومحدثة

 

 .التنسيق والرصد .1

تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية على المستوى  .2

 .الوطني ودون الوطني

 التخطيط القطاعي والدعوة .3

 

، احترام المعارف 2121بحلول عام : 18الهدف 

األصلية واالبتكارات والممارسات التقليدية للمجتمعات 

والمحلية ذات الصلة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

المستدام، واحترام استخدامها المألوف للموارد 

البيولوجية، رهنا بالتشريع الوطني وااللتزامات الدولية 

ذات الصلة، وأن تدمج وتنعكس بالكامل في تنفيذ االتفاقية 

مع المشاركة الكاملة الفعالة للمجتمعات األصلية 

 .والمحلية، وذلك على جميع المستويات ذات الصلة

 

 الوطني المستوى على االستراتيجيات .1

 مشروعات بناء القدرات وإدارة المناطق المحمية .2

 .بناء القدرات لدعم الحوكمة والتمثيل السياسي .3

، إتمام تحسين المعارف 2121بحلول عام : 19الهدف 

لتنوع والقاعدة العلمية والتكنولوجيات المتعلقة با

البيولوجي، وقيمة، ووظيفته، وحالته واتجاهاته، واآلثار 

المترتبة على فقدانه، وتقاسم هذه المعارف والقاعدة 

 .والتكنولوجيات ونقلها وتطبيقها على نطاق واسع

 

 :الوطني المستوى .1

 .بناء القدرات والمؤسسات (أ 

 .المراقبة (ب 

 :المستوى دون اإلقليمي .2

 .البرامج التعاونية (أ 

 :الميالمستوي الع .3

 .بناء القدرات والمؤسسات (أ 

 المراقبة (ب 

، كحد أقصى، ينبغي 2121بحلول عام : 21الهدف 

إحداث زيادة محسوسة في المستويات الحالية لحشد 

الموارد المالية للتنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية للتنوع 

من جميع  المصادر، وفقا  2121-2111البيولوجي 

في إستراتيجية حشد  للعملية الموحدة والمتفق عليها

ويخضع هذا الهدف للتغييرات اعتمادا على . الموارد

تقييمات االحتياجات إلى الموارد التي ستعدها األطراف 

 .وتبلغ عنها

 وضع التآزرات وبناء القدرات وتنفيذها .1

 

 االحتياجات المالية تقييمنتائج 
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 مديون 522.6ودوالر أمريكت  مديون 181.2 بين  راوحفرقة الخبراء أن هذه الغاية سوف تحتاج الى مايت لتقييمتبين 
 نتائجال 5الجدول ويعرض . 4118-4112للمرفق،  الكلية خالل فترة التزود السادس من االستثمارات دوالر أمريكت

 .الغاية ألفبها في التي وضعت  بنفس 3إلى  1السيناريوهات  وقد وضعت. المتعلقة بالغاية هاء
 

في المائة لمختلف األنشطة في  111في المائة إلى  21للتزود السادس يتراوح بين  متباينويل استخدام معدل تمولدى 
التزود السادس  إستثمارات ةإطار كل هدف استنادا إلى تبرير اإلضافة، تبين أن الغاية هاء سوف تحتاج إلى مجموع

خالل ( 3السيناريو ) دوالر أمريكت ونمدي 486.58و (1السيناريو ) دوالر أمريكت مديون169.27تراوح بين تللمرفق 
ونظرا ألن األنشطة المختارة ألهداف هذه الغاية بالغة األهمية ال في تحقيق األهداف فحسب . 4118-4112الفترة 

في  111ية بالتمويل بنسبة بل وفي تحقيق األهداف األخرى التي تساعد في إدرار منافع عالمية ضخمة، جرت التوص
 .المائة

 
 السادس لدمرفق ة إلستثمارت التزود االحتياجات المالي   ا الغاية

 

 دوالر أمريكت مديون 169.27: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :2السيناريو 
 ( اموصى ) أمريكت دوالرمديون  333.63: التزود السادس لدمرفقسستثمارات  : 1السيناريو 
 دوالر أمريكتمديون  486.58: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :3السيناريو 

 

يشتمل على عدد أو حجم معقول للمشروعات أو يغطي معظم  هلمعظم األهداف حيث أن 4أختير السيناريو وقد  
التزود السادس  بإستثمارات منومن هنا يوصي لتحقيق الغاية هاء .1البلدان المؤهلة من المرفق أكثر من السيناريو 

جميع  سيكون مثاليا في اإلسراع باألنشطة أو تغطية معظم أو 3السيناريو  أن ، غيردوالر  مديون 333.63 اقدره
 .البلدان المؤهلة من المرفق

 
 

 السادس للمرفق من إستثمارات التزود  هاءللغاية  التقديريةحتياجات اال: 5الجدول 
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 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 س للمرفقمجموع احتياجات التمويل التقديرية للتزود الساد

 فترة التزود السادس للمرفق

 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

تبرير التكلفة 

 *الإلضافية

   (بماليين الدوالرات األمريكية) (بماليين الدوالرات األمريكية) تعزيز تنفيذ السالمة األحيائية: الغاية هاء

Target - 17 7.50 15.00 20.50 7.50 15.00 20.50 100% 

Target - 18 26.20 52.50 78.80 15.77 31.63 47.48 40%-85% 

Target - 19 140.00 275.00 400.00 140.00 275.00 400.00 100% 

Target - 20 7.50 15.00 23.30 6.00 12.00 18.60 80% 

TOTAL 181.20 357.50 522.60 169.27 333.63 486.58   

 ألنشطة المستخدم في مختلف ا لتمويل التزود السادس للمرفق يةاإلضاف تبرير التكاليفتشير إلى نسبة   :مالحظة

 .استنادا إلى التقديرات المستخلصة من تقدير فرقة الخبراء: المادر

 

 

 

 السالمة األحيائية:بروتوكول قر اجنة
 

حيائية بغرض ضمان مستوى ة بشأن السالمة األبناء قدرات األطراف على تنفيذ بروتوكول قرطاجن: الشاملالهدف 
تأثيرات  تنطوى علىكاف من الحماية في مجال النقل المأمون، ومناولة واستخدام الكائنات المحورة الحية التي قد 

ضارة على صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام مع مراعاة المخاطر على صحة البشر مع التركيز بصورة 
 .تقاالت عبر الحدودخاصة على االن

 

 مجاالت التركيز الرئيسية لدسالمة األحيائية

  وضالع المزيالد  -تيسير إقامة ومواصلة تطوير نظم السالالمة األحيائيالة الفعالالة لتنفيالذ البروتوكالول: 1مجال التركيز
 .من الوسائل والتوصية الالزمة لتفعيل البروتوكول بالكامل

  تطوير وتعزيز قدرة األطراف على تنفيذ البروتوكول لمواصلة -بناء القدرات: 2مجال التركيز. 

  لتحقيق االمتثال للبروتوكول وفعاليته -االمتثال واالستعراض: 3مجال التركيز. 

  لتعزيز توافر المعلومات ذات الصلة وتبادلها -تقاسم المعلومات: 4مجال التركيز. 

  لبروتوكول وتعزيز التعاونلتوسيع نطاق الوصول إلى ا.اإلرشاد والتعاون: 5مجال التركيز. 

 

 .وقد أختيرت هذه األهداف العريضة والطويلة األجل نسبيا بالنظر إلى أهميتها البالغة في تعزيز تنفيذ البروتوكول
 

آلية تبادل المعلومات، لجنة االمتثال، تقييم : وهناك من بين الكثير من األنشطة الهامة التي تحتاج إلى تمويل مايلي
دار  ة والنقل والمسؤولية والجبر، والتوعية العامة والتعليم والمشاركة وبناء القدرات والمناول. ة المخاطرالمخاطر وا 

 .والتغليف وتحديد الهوية
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 االحتياجات المالية تقييمنتائج 

 

االستثمارات الكلية خالل فترة  من مديون دوالر أمريكت 271سيحتاج بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية إلى 
 .4118-4112التزود السادسة للمرفق 

 
للتزود السادس للمرفق  ةالمطلوب اإلستثماراتكون توفي حالة افتراض أن مبلغا متساويا سيتحقق من مصادر أخرى، 

غير (. 1السيناريو ) 4118-4112خالل الفترة ( في المائة من المرفق 51أي بتمويل ) مديون دوالر أمريكت 25ىه
 211في المائة ستبلغ  81في المائة و 21ضرورية من التزود للمرفق بمعدالت تمويل ستكون  اإلستثمارات التىأن 

وتتعلق معظم تكاليف السالمة . على التوالي 3و 4للسيناريوهين .مديون دوالر أمريكت 231و مديون دوالر أمريكت
 .وبةفي المائة من مجموع االستثمارات المطل 24 يتطلباألحيائية ببناء القدرات الذي 

 

 لدتزود السادس لدمرفق  اإلستثمارات :االحتياجات المالية
 

 مديون دوالر أمريكت 85: التزود السادس لدمرفق سستثمارات :2السيناريو 
 (موصى به) أمريكت مديون دوالر 102: التزود السادس لدمرفق سستثمارات:1السيناريو 
 يون دوالر أمريكتمد 136: التزود السادس لدمرفقسستثمارات : 3السيناريو 

 

غير أن . أمريكت مديون دوالر 102ن التزود السادس هو م لإلشتثمارات، فإن المبلغ الموصى به 4وبالنسبة للسيناريو 
يظل مثاليا من حيث زيادة عدد المشروعات واإلسراع باألنشطة أو تغطية معظم أو جميع البلدان المؤهلة  3السيناريو 
 .من المرفق

 

 االستنتاجاتموجز النتائج و 

فضال عن  41وحتى الهدف  1لنتائج االحتياجات من االستثمارات الكلية من الهدفموجزا  1الجدول يتضمن 
للتزود  اإلستثماراتالجدول أيضا مجموع احتياجات بالتزود السادس للمرفق، ويوجد  فترةالسالمة األحيائية خالل 

 5 .ةالسادس للمرفق لكل سيناريو من السيناريوهات الثالث
 

 السادس لدمرفق التزود لإلستثمارات لفترة االحتياجات المالية التقديريةمجمول 

o 120.94و مدياار دوالر أمريكات 74.05 مجمول احتياجات االساتثمار لفتارة التازود الساادس لدمرفاق تتاراوح باين 
 .مديار دوالر أمريكت

                                                      
 .للمرفق مأخوذة من هذه الطريقة، فإن احتياجات االستثمار الكلي ومجموع المبالغ الالزمة للتزود السادس 11بالنسبة للهدف  1نظرا الختيار الطريقة   5
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o  لدمرفق ةسالساد لإلستثمارات لفترة التزود االحتياجات المالية التقديرية: 

 

 .مديار دوالر أمريكت 16.68 التزود السادس لدمرفقسستثمارات  : 1السيناريو 

 .(معظمهاموصت بها فت )مديار دوالر أمريكت  27.96التزود السادس لدمرفق  سستثمارات: 2السيناريو 

 .مديار دوالر أمريكت 40.89التزود السادس لدمرفق  سستثمارات: 3السيناريو 

 
وعالوة على ذلك .مديار دوالر أمريكت 27.96 بلغ يإن المبلغ الموصي به لفترة التزود السادسة للمرفق ف وعلى ذلك 

مرفق البيئة  من  فإن إحدى النتائج الرئيسية تشير إلى أن الوصول إلى أهداف إيتشي للتنوع البيولوجي،سوف يحتاج
 .نالعالمية زيادة تأكيد أنشطة بناء القدرات الموجهة نحو البلدا

 

 

 مجموع تكلفة تحقيق غايات أهداف إيتشي والسالمة األحيائية: 1الجدول 

 الغاية واألهداف

 االستثمار التقديري
 مجموع إحتياجات التمويل التقديرية للتزود السادس

 فترة التزود السادس للمرفق

 3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو  3سيناريو  2سيناريو  1سيناريو 

Iتكلفة تبرير ال

 *اإلضاغية

   (بماليين الدوالرات األمريكية) (بماليين الدوالرات األمريكية) 

 %100-%10 191.63 119.35 58.93 342.80 277.50 218.80 تعميم التنوع البيولوجي: الغاية ألف

 %100-%10 12,409.63 6,692.62 3,316.93 28,433.20 25,236.50 23,232.50 خفض الضغط التنوع البيولوجي: الغاية باء

 %100-%40 22899.32497 16913.54216 9912.9018 45679 33719 19847 حماية النظم االيكولوجية: الغاية جيم

تعزيز المنافع التي تعود على : الغاية دال

 %60-%10 4,765.80 3,799.30 3,132.90 45,793.00 36,594.80 30,396.50 الجميع

 تنفيذ التعزيز : الغاية هاء
 181.20 357.50 522.60 169.27 333.63 486.58 40%-100% 

 %80-%50 136.00 102.00 85.00 170.00 170.00 170.00 السالمة األحيائبة

   40,889 27,960 16,676 120,941 96,355 74,046 2018-2014المجموع الكلي  

 ألنشطة المستخدم في مختلف ا ادس للمرفقلتمويل التزود الس ةاإلضافيتبرير التكاليف تشير إلى نسبة   :مالحظة
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