
 

  توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  

  من هذا المقرر، 2و) ه(إلى ) أ(1وخاصة األهداف المشار إلیها في الفقرات من 
لصالح التنوع البیولوجي بطریقة فعالة  ضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل حشد الموارد واستخدامها

الجدیدة أو المحدثة المستلمة حتى اآلن لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة 

ها لإلبالغ المالي، والسیما في تحدید مختلف التحدیات الجاریة التي تواجهها العدید من األطراف في عملیات
  احتیاجاتها من التمویل، والفجوات واألولویات، وعند إعداد خططها المالیة الوطنیة واإلبالغ عنها،

المتبقیة، للخطة األهمیة المستمرة لزیادة حشد الموارد المالیة من أجل التنفیذ الفعال، في األعوام 
  ،2020نوع البیولوجي لما بعد عام 

 

األطراف تشجع ، وبالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي

بالتقییم والتحلیل المحدث للمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، 
أن عددا قلیال فقط من األطراف قد  وتالحظ، 12/3

األطراف على زیادة جهودها الرامیة إلى تحقیق األهداف، بما في ذلك مضاعفة إجمالي تدفقات 
میة الموارد المالیة الدولیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي إلى البلدان النامیة، والسیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النا

، على النحو المنصوص 2020التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة، والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 
  ، مع األخذ في االعتبار أن هذه األهداف تدعم بعضها البعض؛
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  الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  الثاني
  2018 تموز/یولیه 13- 9مونتلایر، كندا، 

  من جدول األعمال

توصیة معتمدة من الهیئة الفرعیة للتنفیذ
  حشد الموارد  2/6

  الفرعیة للتنفیذ،إن الهیئة 
وخاصة األهداف المشار إلیها في الفقرات من  ،12/3 المقررإذ تشیر إلى 

ذ تشدد على  ٕ ضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل حشد الموارد واستخدامهاوا
  من جمیع المصادر،
ذ تالحظ  ٕ الجدیدة أو المحدثة المستلمة حتى اآلن لكي تنظر فیها الهیئة الفرعیة  اإلبالغ الماليألطر العدد المحدود وا
  في اجتماعها الثاني،
ذ تدرك  ٕ مختلف التحدیات الجاریة التي تواجهها العدید من األطراف في عملیاتوا

احتیاجاتها من التمویل، والفجوات واألولویات، وعند إعداد خططها المالیة الوطنیة واإلبالغ عنها،
ذ تشیر إلى ٕ   من االتفاقیة، 20المادة  وا

ذ تشدد على  ٕ األهمیة المستمرة لزیادة حشد الموارد المالیة من أجل التنفیذ الفعال، في األعوام وا
نوع البیولوجي لما بعد عام ، واإلطار العالمي للت2020-2011االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 اإلبالغ المالي  -ألف

بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ الماليتحیط علما مع التقدیر   -
  ؛خبراتها تبادلعلى االستمرار في 

بالتقییم والتحلیل المحدث للمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، تحیط علما   -
12المعتمدة في المقرر العالمیة والسیما التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف 

  موارد المحلیة؛بما في ذلك التقاریر عن ال ،قدم تقاریره المالیة
األطراف على زیادة جهودها الرامیة إلى تحقیق األهداف، بما في ذلك مضاعفة إجمالي تدفقات جمیع تحث   -

الموارد المالیة الدولیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي إلى البلدان النامیة، والسیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النا
التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة، والحفاظ على هذا المستوى حتى عام فضال عن البلدان 

، مع األخذ في االعتبار أن هذه األهداف تدعم بعضها البعض؛)أ(1علیه في الهدف 

  

  

الهیئة الفرعیة للتنفیذ
الثاني االجتماع

مونتلایر، كندا، 
من جدول األعمال 8البند 

  

إن الهیئة 
إذ تشیر إلى 

ذ تشدد على  ٕ وا
من جمیع المصادر،
ذ تالحظ  ٕ وا
في اجتماعها الثاني،
ذ تدرك  ٕ وا

احتیاجاتها من التمویل، والفجوات واألولویات، وعند إعداد خططها المالیة الوطنیة واإلبالغ عنها،
ذ تشیر إلى ٕ وا

ذ تشدد على  ٕ وا
االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

1-
على االستمرار في 

2-
والسیما التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف 

قدم تقاریره المالیة
3-

الموارد المالیة الدولیة ذات الصلة بالتنوع البیولوجي إلى البلدان النامیة، والسیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النا
فضال عن البلدان 

علیه في الهدف 
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وتقریر مرحلي  م معلومات خط األساس الضروریةیتقدالتي لم تفعل ذلك حتى اآلن على األطراف تحث   -4
، باستخدام إطار اإلبالغ 2018أیلول /سبتمبر 1بحلول  ، إن أمكن2015األهداف المتعلقة بحشد الموارد حتى عام  أولي مقابل

، بغیة 2015نهائیة لعام /األطراف إلى أن تقوم، حسب االقتضاء، بتحدیث أطرها لإلبالغ المالي ببیانات مؤكدة وتدعوالمالي، 
انات والتمكین من إجراء تقییم شامل للتقدم المحرز نحو تحقیق األهداف التي وضعها مؤتمر األطراف في تحسین متانة البی

  اجتماعه الرابع عشر؛
على  ،في الجولة الثانیة لإلبالغ 2017و 2016األطراف القادرة على تقدیم البیانات المتاحة لعامي تشجع   -5

  ؛13/20من المقرر  8أن تقوم بذلك بالفعل، عمال بالفقرة 
لى إاألطراف التي استكملت مراجعة وتحدیث استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي  دعوت  -6

الوطنیة تحدید احتیاجاتها من التمویل، والفجوات واألولویات، استناد إلى، حسب االقتضاء، االستراتیجیات وخطط العمل 
ٕ المنقحة للتنوع البیولوجي والمعلومات التكمیلیة األخرى، و  لى إعداد وتنفیذ خططها الوطنیة للتمویل من أجل التنفیذ الفعال ا

  ؛وبما یتماشى مع الظروف الوطنیة باعتبارها مسألة ذات أولویة لوطنیة المنقحة للتنوع البیولوجيلالستراتیجیات وخطط العمل ا
عد تحلیال محدثا للتقاریر المالیة المستلمة، بما في ذلك عناصر الستكمال تأن  ةالتنفیذی ةیناألمتطلب إلى   -7

  أدناه، لكي ینظر فیه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛ 9مشروع المقرر الوارد في الفقرة 
ن حشد الموارد إلطار التنوع البیولوجي لما بعد عام   - باء ّ  2020مكو

وغیرها من الحكومات، وأصحاب المصلحة، والمنظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلة، األطراف، تدعو   -8
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وكذلك االستراتیجیة وأهداف حشد الموارد، وفي  20إلى استعراض خبراتها في تنفیذ الهدف 

لى القیام، استنادا إلى هذا االستعراض، ٕ  2018 كانون األول/دیسمبر 15بحلول  بتقدیم آرائها استخدام اإلرشادات ذات الصلة؛ وا
ن حشد الموارد في إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام  ّ العمل فیما بین الدورات  كجزء من، 2020بشأن نطاق ومحتوى مكو

  من جدول األعمال؛ 16في إطار البند التي اعتمدت  2/19 من التوصیة 7في الفقرة  المتوقع
  :مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا على غرار ما یلي بأن یعتمدتوصي   -9

  إن مؤتمر األطراف،
 اإلبالغ المالي  -ألف

 بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي؛یحیط علما مع التقدیر  -1

سیما التقدم بتحلیل المعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، والیحیط علما  -2
 ةالتنفیذی ةها األمینتعلى النحو الوارد في المذكرة التي أعد ،12/3المحرز نحو تحقیق األهداف المعتمدة في المقرر 

  1؛التقییم والتحلیل المحدث للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي: بشأن حشد الموارد
اإلنترنت، عن شبكة دعوته لألطراف إلى اإلبالغ، باستخدام إطار اإلبالغ المالي على یجدد  -3

مقابل خط األساس  مساهماتها اإلضافیة في الجهود الجماعیة الرامیة إلى بلوغ األهداف العالمیة بشأن حشد الموارد،
  ؛2018ول كانون األ/دیسمبر 31المحدد، باالقتران مع تقاریرها الوطنیة السادسة، بحلول 

 بناء القدرات والدعم التقني  - باء

التابعة بعمل المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمویل التنوع البیولوجي یرحب  -4
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بشأن تقدیم الدعم التقني وبناء القدرات لألطراف المهتمة من البلدان النامیة، والسیما 

بما في ذلك نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة،  أقل البلدان
تلك البلدان، بشأن تحدید  من أصحاب المصلحة المعنیین داخل وغیرهملشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ا
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عداد وتنفیذ االست ٕ راتیجیات الوطنیة لحشد الموارد، وبشأن اإلبالغ المالي، احتیاجات التمویل، والفجوات واألولویات، وا
التقني وبناء المالي و أو المبادرات المشابهة إلى زیادة توفیر الدعم  والبرامجمبادرة تمویل التنوع البیولوجي  یدعوو 

  القدرات لألطراف من البلدان النامیة المهتمة من أجل المشاركة في المبادرة؛
 الموارد المالیة إلى أن تقدم، حسب قدراتها، والحكومات األخرى والجهات المانحةاألطراف  دعوی -5

  نقل التكنولوجیا؛ وكذلك لتیسیرمن االتفاقیة لبناء القدرات والمساعدة التقنیة،  20وفقا للمادة  الالزمة
المیدان بالعمل الذي تضطلع به لجنة المساعدة اإلنمائیة لمنظمة التعاون والتنمیة في یحیط علما  -6

االقتصادي من أجل تحسین منهجیة عالمات ریو، والعمل الذي تقوم به لجنة السیاسة البیئیة في المنظمة من أجل 
  دة تكثیفه؛امنظمة إلى مواصلة العمل وزیتمویل الذي تحشده، ویدعو الالتتبع الصكوك االقتصادیة و 

 داف أیشي للتنوع البیولوجيمن أه 3المعالم الرئیسیة من أجل التنفیذ الكامل للهدف   -جیم

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن حشد الموارد  3ة لتنفیذ الهدف حتملبالمساهمة المیقر  -7
  ؛من جمیع المصادر المالیة

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي والمعالم  3التقدم المحدود المحرز في تنفیذ الهدف  بقلق یالحظ -8
بما في ذلك  أو إزالتها تدریجیا أو إصالحها،الرئیسیة لتنفیذه، والسیما بشأن إزالة الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي، 

خرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف االجتماعیة اإلعانات، باالتساق والتجانس مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة األ
  االقتصادیة الوطنیة؛

األطراف والحكومات األخرى على تكثیف جهودها الرامیة إلى تنفیذ تدابیر من أجل التنفیذ یشجع  -9
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، مع مراعاة المعالم الرئیسیة التي اعتمدها مؤتمر األطراف في  3الكامل للهدف 

كإطار مرن، باالتساق والتجانس مع االتفاقیة وااللتزامات الدولیة األخرى ذات الصلة، مع  2تماعه الثاني عشر،اج
  مراعاة الظروف االجتماعیة االقتصادیة الوطنیة؛

التابعة بعمل المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمویل التنوع البیولوجي یرحب  -10
دة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، برنامج األمم المتحل

من  3والمعهد الدولي للتنمیة المستدامة، وشركاء آخرین، بشأن تقدیم دعم تحلیلي وتقني وبناء القدرات لتنفیذ الهدف 
  إلى مواصلة هذا العمل وزیادة تكثیفه؛أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، ویدعو هذه المنظمات والمبادرات 

الدور المفید للدراسات الوطنیة لتحدید الحوافز الضارة والفرص المتاحة إللغاء أو إصالح یالحظ  -11
المنظمات ویدعو الحوافز الضارة، بما في ذلك اإلعانات، وفي استكشاف وتحدید اإلجراءات السیاساتیة األكثر فعالیة، 

لمبادرات المذكورة في الفقرة السابقة، إلى النظر في االضطالع بتجمیع تنظیمي وتحلیل المهتمة، مثل المنظمات وا
عداد استجابات مالئمة  ٕ للدراسات الحالیة بغیة تحدید أسالیب الممارسات الجیدة من أجل تحدید الحوافز الضارة وا

عداد معیار أو نموذج لهذه المعاییر كإرشادات طوعیة ٕ   ؛تتعلق بالسیاسة العامة، وا
العمل تشترك بنشاط مع الشركاء في تیسیر ، رهنا بتوافر الموارد، أن ةالتنفیذی ةإلى األمینیطلب  -12

 ؛أعاله 11و 10و 4المشار إلیه في الفقرات 

ن حشد الموارد إلطار التنوع البیولوجي لما بعد عام   - باء ّ  2020مكو

أن حشد الموارد سیكون جزءا ال یتجزأ من اإلطار العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  یؤكد -13
البدء في التحضیرات بشأن  ویقرر ،الذي سیعتمده مؤتمر األطراف في االتفاقیة في اجتماعه الخامس عشر 2020

                                                 
 .12/3 المقرر 2
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 العملیة الشاملة إلطار ما بعد مع هذا المكون في مرحلة مبكرة من عملیة إعداد اإلطار، في انسجام وتنسیق كاملین

 ؛-- /14المقرر متفق علیه في ال على النحو 2020 عام

إلى األمینة التنفیذیة استكشاف الخیارات والنُهج لحشد موارد إضافیة من جمیع المصادر  یطلب -14
واالستفادة من الخبرات في تنفیذ  2020من أجل دعم األطراف في عملها لتنفیذ إطار التنوع البیولوجي لما بعد عام 

العالمي للتنوع البیولوجي لما بعد عام  ة التحضیریة لإلطارعملیإلرشاد المشاورات في ال 3استراتیجیة حشد الموارد،
 .ورفع تقریر إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثالث 2020

 
_________  
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