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 للتنفيذ الهيئة الفرعية 

 الثالث  االجتماع
 2021يونيو/حزيران  13 –مايو/أيار  16 ،عبر اإلنترنت اجتماع
 2022 آذار/ مارس 29-14 سويسرا، جنيف،

 األعمال  جدول من 6 البند

 

للتنفيذ توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية   

 حشد الموارد  -3/6

 للتنفيذ،الهيئة الفرعية إن 

التحضيرات بشأن مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  ببدء    وقرارها  14/22المقرر  إذ تشير إلى  
 وتنسيق كاملين مع العملية الشاملة،  تجانسفي مرحلة مبكرة من عملية إعداد اإلطار، في  2020عام 

 2020،1 تقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عاموقد نظرت في 
 ، 2020يناير/كانون الثاني  16إلى  14دت في برلين في الفترة من التي ُعق

 المساهمة في مشروع مكون حشد الموارد، تقارير فريق الخبراء المعني بحشد الموارد، وال سيما وقد نظرت أيضا في 

 مرفق البيئة العالمية

دور مرفق البيئة العالمية في تشغيل اآللية المالية التفاقية التنوع البيولوجي وفي زيادة الموارد اإلضافية    رتقد   -1
 لألهداف الثالثة لالتفاقية؛

 اإلبالغ المالي

قدمتها األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي، والتقييم الوارد في  بالمعلومات التي  تحيط علما مع التقدير   -2
 2التقرير ذي الصلة لفريق الخبراء؛

 العمل فيما بين الدورات 
الجزء الثاني من االجتماع الثالث   خاللالذي أنشئ  6المشاركين لفريق االتصال المعني بالبند  الرئيسين تدعو -3

ن للفريق يالمشارك  والرئيسينبالتشاور مع المكتب  و للهيئة الفرعية للتنفيذ، بتوجيه من رئيس االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ،  
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، ةالتنفيذي  ةعم من األمينحسب االقتضاء، وبد  2020العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
ما ال يزيد عن   تتضمنبتوافر الموارد المالية، في شكل افتراضي،  رهناغير رسمية بشأن تعبئة الموارد،  تشاوريةتيسير عملية إلى 

لبيولوجي اجتماعين مفتوحين لجميع األطراف قبل االجتماع الرابع للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع ا 
"أدناه، والمنعكسة في    تتعلق بحشد المواردإلى المفاهيم الواردة في القسم المعنون "عناصر إضافية    استنادا،  2020لما بعد عام  

الموارد المقترح الوارد في المرفق األول، بهدف تعزيز الفهم المتبادل للقضايا المطروحة وتوقعات األطراف، واستكشاف   حشد عنصر  
 ؛فرص التقارب

البند    توصي -4 التشاورية غير الرسمية بشأن    6بإتاحة نتائج  الموارد للفريق    حشدمن جدول األعمال والعملية 
عام   بعد  لما  البيولوجي  للتنوع  العالمي  باإلطار  المعني  العضوية  المفتوح  عندما    2020العامل  فيها  في    يتابعللنظر  مداوالته 

 اجتماعه الخامس عشر حسب االقتضاء؛مؤتمر األطراف في ولاالجتماعات المقبلة؛ 

 الخامس عشر مقررا على غرار ما يلي:  اجتماعه في  األطرافبأن يعتمد مؤتمر توصي  -5

 إن مؤتمر األطراف،

يشدد جديدة   إذ  مالية  ]]وتوفير موارد  المصادر  المالية من جميع  الموارد  حشد  و[  ]توفير  زيادة  أهمية  على 
الضارة   ]للنفقات[  المالية[  ]التدفقات  ]إزالة،[ أو إعادة توجيه  النامية[ ]، من أجل ]خفض،[  البلدان  للتنفيذ في  وإضافية 

لية ]مع األهداف الثالثة لالتفاقية[ من أجل التنفيذ الفعال لإلطار بالتنوع البيولوجي،[[ وعلى مواءمة ]جميع[ التدفقات الما
من بروتوكول ناغويا والمادة   25من االتفاقية،[ ]والمادة    20، ]وفقا للمادة  2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 من بروتوكول قرطاجنة،[ 28

وتقاسم المنافع كآليات من شأن تنفيذها الفعال أن  ببروتوكول ناغويا واألطر األخرى للحصول    وإذ يسلم/يعترف]
، التي هي مقدمة  ومجتمعاتها المحلية  يسمح بحشد الموارد نحو البلدان التي تقدم الموارد الجينية ونحو شعوبها األصلية

 للمعارف التقليدية،[

من االتفاقية   20أحكام المادة  التزام األطراف بتلبية االلتزامات المنصوص عليها في  وإذ يعيد التأكيد على  ]
 ووفقا لمبادئ ريو،[ 

بتكارية هي آليات تكميلية وال تحل محل اآلليات المالية المنشأة  اأي آليات تمويل جديدة و   أن وإذ يشدد على  ]
 من االتفاقية،[  21بموجب المادة 

من جميع المصادر وأهمية    من االتفاقية باعتبارها األساس لـ]تقديم و[ حشد الموارد  20المادة  وإذ يشير إلى  
  ، وإذ يقر2020في هذا الخصوص، من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام    11المادة  

بالحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات تحويلية وشاملة ومنصفة عبر االقتصادات والمجتمع في هذا الصدد،  
التنمية المستدامة ]فضال عن التزام كل طرف، وفقا لقدراته ]وظروفه الوطنية[، والدعم المالي    بما يتماشى مع أهداف

والحوافز لألنشطة الوطنية المقصود منها تحقيق أهداف االتفاقية، والتزام األطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية  
لوفاء بالكامل بتكاليفها اإلضافية المتفق عليها لتنفيذ التدابير جديدة وإضافية لتمكين األطراف من البلدان النامية من ا

 التزامات هذه االتفاقية[، يالتي ستستوف
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، في الوقت المناسبأهمية زيادة حشد الموارد المالية من جميع المصادر وجعل الموارد متاحة    وإذ يشدد على
 ، 2020البيولوجي لما بعد عام من أجل التنفيذ الفعال لإلطار العالمي للتنوع 

المترابطة والتداخل المحتمل بين عناصر معينة من مكون حشد الموارد على النحو الذي  وإذ يقر بالروابط  ]
اقترحه فريق الخبراء والنهج االستراتيجي طويل األجل للتعميم الذي أعد بدعم من الفريق االستشاري غير الرسمي المعني 

 [بالتعميم،
أهمية تعميم التنوع البيولوجي بالنسبة لتعزيز حشد الموارد واالستخدام الفعال والكفؤ   [وإذ يقر بـ]  [وإذ يالحظ]

 للموارد ]المالية[، من أجل دعم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،
اإليكولوجية[ ]النظم االقتصادية بأهمية تعميم التنوع البيولوجي بالنسبة ]للتقدير المناسب لخدمات النظم  وإذ يقر  ]

القدرة   ]لبناء  ]و[  أكبر،[  بدرجة  مالئم  نحو  على  وحمايته  الطبيعي  المال  رأس  قيمة  تقدير  أجل  من  المالية  واألسواق 
المستدامة[ للنظم اإليكولوجية على الصمود في فترة االنتعاش ]االقتصادي[ بعد الجائحة[، ]مع االعتراف بالفجوات المالية  

 قدرات وفي التكنولوجيا المحددة التي تواجه البلدان النامية في دعم سياسات التعميم،[ وفي ال
أهمية ]تعميم التنوع البيولوجي و[ حشد الموارد لبناء قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في    وإذ يشدد على

 ]المستدام، والشامل والمنصف[ بعد الجائحة، [االقتصادي]فترة االنتعاش 
 من االتفاقية بشأن التدابير الحافزة لحشد الموارد المالية،[  11على المساهمة المحتملة لتنفيذ المادة دد وإذ يش]

التأكيد   يعيد  لتحديد وإذ  كأساس  البيولوجي  للتنوع  الوطنية  العمل  وخطط  لالستراتيجيات  المهم  الدور  على 
الفعال   والحشد  الوطني،  المستوى  على  التمويل  وأولويات  وفقا احتياجات  المصادر  جميع  ]المالية[ من  للموارد  والكفؤ 

من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية[،    7من االتفاقية والمبدأ    20للظروف واألولويات الوطنية، ]وبما يتماشى مع المادة  
األخرى المتعلقة بما في ذلك للقيام، حسب االقتضاء، بتنفيذ البروتوكولين بموجب االتفاقية، والتنفيذ المتآزر لالتفاقيات  

 بالتنوع البيولوجي، 

ة، في سياق شابهأو أدوات تخطيط أخرى م  وطنية  تمويل  إعداد خطط  إلى  أن األطراف مدعوة  إذ يشير إلى و 
الموارد    حشدستراتيجية  ال   2- 2  ةالفرعي  غايةمع ال  بما يتماشىاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي،  

العناصر التي يمكن    عنمزيد من المناقشات    إجراء  حاجة إلىال  ويسلط الضوء على، ]9/11المعتمدة بموجب المقرر  
 النظر فيها أثناء إعدادها،[ 

التمويل الوطنية  وإذ يرحب] البيولوجي  بأن إعداد خطط  الم  للتنوع   ا مو دعيكون مة سشابهأو أدوات التخطيط 
 3،[ به الخاصة وتوجيهات البرمجة ةستراتيجياالمرفق البيئة العالمية في إطار   مواردل الثامن لتجديداب

بالحاجة إلى شراكات وأوجه تعاون فعالة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وإلى تعزيز الشراكات وإذ يقر  
ت المالية مع مهمة اإلطار العالمي مع األعمال التجارية والقطاع المالي من أجل النهوض بحشد الموارد ومواءمة التدفقا

 ،2020للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
فرص تسخير أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو، بما في ذلك أوجه التآزر المتعلقة بحشد الموارد واستخدام  وإذ يدرك  

 الموارد من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، 

 
 مرفق البيئة العالمية. لموارد الثامنالخاصة بالتجديد  وتوجيهات البرمجة ةستراتيجي االيجب إبقاء الفقرة معلقة ريثما يتم اعتماد  3



CBD/SBI/REC/3/6 

Page 4 
 

تقديره   -1 الموارد، يعرب عن  المعني بحشد  الخبراء  لعمل فريق  المالي  الدعم  لتقديمها  ألمانيا  لحكومة 
، التي ُعقدت  2020والستضافة حلقة العمل المواضيعية بشأن حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 ؛2020يناير/كانون الثاني  16إلى   14في برلين في الفترة من 

التقرير النهائي لفريق الخبراء، الذي يقدم تقييما للموارد المكتسبة من جميع يحيط علما بـ[ ]يقدر[  ] -2
، فضال عن التقارير األخرى لفريق الخبراء،  2020المصادر والالزمة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

التدفقات المالية الدولية متعددة    ]مع القلق[ بأن  ويالحظ؛[ ]تماعها الثالثالتي نظرت فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اج
األطراف للتنوع البيولوجي تمثل جزءا ]صغيرا جدا[ من إجمالي التمويل العالمي للتنوع البيولوجي؛[ ]ويالحظ ]بالتالي[ أن  

ميع المصادر وتعزيز فعالية وكفاءة استخدام  إعادة توجية الموارد الضارة بالتنوع البيولوجي، مع توليد موارد إضافية من ج
 الموارد، ستكون عناصر ]أساسية[ لحشد الموارد؛[ 

 4بالتحليل النهائي ألطر اإلبالغ المالي التي تلقتها األطراف، الذي أعدته األمينة التنفيذية؛ يحيط علما   -3

والبلدان النامية على حد سواء التقدم الذي أحرزته األطراف من البلدان المتقدمة  يالحظ مع التقدير   -4
الموارد   ]ومراكز أصل  النامية[  الصغيرة  الجزرية  ]والدول  انتقالية  اقتصاداتها بمرحلة  التي تمر  ]، فضال عن األطراف 

من أهداف أيشي للتنوع   20الجينية[[، في تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وأهداف حشد الموارد المعتمدة بموجب الهدف  
 البيولوجي؛

هناك فجوة تمويلية كبيرة ومستمرة تتعلق بالتنفيذ الفعال  فإن  بأنه على الرغم من التقدم المحرز،  يقر  ] -5
ألهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأنه يتعين بذل المزيد من الجهود من أجل ]توفير و[ حشد الموارد ]من جميع المصادر[  

إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية[، بطريقة تتناسب مع مستوى الطموح ]لتنفيذ من    7من االتفاقية[ ]والمبدأ    20]، وفقا للمادة  
[ ]ومع التكاليف اإلضافية التي ستحتاجها البلدان النامية للوفاء بتنفيذ 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
 [؛ 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

رار حاجة البلدان النامية إلى وسائل أخرى للتنفيذ، بما في ذلك الدعم التقني ]والمالي[ باستميقر أيضا   -6
 وبناء القدرات، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات المحلية لحشد الموارد ورصدها واإلبالغ عنها؛

لأن الدعم المالي المالئم والمستدام للبلدان النامية    يؤكد على -7]  نفيذ االتفاقية؛[ المصادر الرئيسية لت  يشك 
 اإلبقاء على أهلية جميع البلدان النامية للدعم المالي للتنوع البيولوجي؛[ يقرر -8]

 8/18ٍو 1/2تحديث مرفقات المقررين ]عملية 
إلى -9 بإنشاء واستعراض دوري، وحسب   2-20المادة    يشير  تكليف  التي تنص على  االتفاقية،  من 

الضرورة، تعديل قائمة األطراف من البلدان المتقدمة واألطراف األخرى التي تتحمل طوعيا التزامات األطراف من البلدان  
 ؛ 8/18المتقدمة، وآخر تحديث مقدم في المرفق بالمقرر 

أن قائمة األطراف التي تتحمل طوعيا التزامات األطراف من البلدان المتقدمة لم يتم   يالحظ مع القلق -10
 ؛2006مراجعتها منذ عام 

على أهمية تشارك األعباء بين جميع الهيئات المكونة وتوسيع قاعدة المانحين من أجل زيادة   يؤكد -11
 ؛14/22التدفقات المالية من جميع المصادر، بما يتسق مع المقرر 

 
 الخامس عشر.  مؤتمر األطراف في اجتماعهستعد األمينة التنفيذية التقرير وفقا للمارسات المتبعة، استنادا إلى التقديمات من األطراف، إلعالم  4
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الدور المتزايد وأهمية المؤسسات المالية من القطاع العام والخاص، والمنظمات الخيرية والقطاع   يالحظ -12
الخاص في المساعدة على الوفاء بأهداف االتفاقية، كجزء من االلتزام المتزايد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرحب 

 فاقية، كتكميل للجهود المستمرة التي تبذلها األطراف من البلدان المتقدمة؛بدعمها لألطراف من البلدان النامية في تنفيذ االت

 ما يلي: يقرر -13

في االجتماع الخامس عشر القادم لمؤتمر األطراف، بغية تجديد    8/18استعراض المرفق بالمقرر   )أ( 
األطراف والهيئات التي ال يرد ذكرها وتحديث القائمة لكي تعكس الحقائق الراهنة ويعترف بالمساعدة التي يقدمها عدد من  

بالقدرات واالستعداد  التي تتمتع  التي تقدمها تلك األطراف وجميع األطراف والهيئات  بالمساهمات  المرفق ويرحب  في 
  للمساعدة في تحقيق أهداف االتفاقية؛[

المقرر   )ب( المقدمة في  المرفق األول، بغية ضمان تقديم1/2استعراض معايير األهلية  إلى   ،  الموارد 
المساعدة الفورية، وال سيما مع مالحظة االحتياجات الخاصة والحالة الخاصة ألقل البلدان نموا،    األشد حاجة إلىالبلدان  

  ؛ ويطلب إلى والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي لديها مناطق قاحلة وشبه قاحلية، والمناطق الساحلية والجبلية
ة إعداد عناصر لتحديث مثل هذه المعايير لكي ينظر فيها االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف، مع األمينة التنفيذي

( والتعمير  لإلنشاء  الدولي  البنك  من  المستخدمة  األخيرة  المعايير  أكثر  والتعميرمراعاة  لإلنشاء  الدولي  البنك البنك   ،
  الدولي(؛[

 خلف لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد 

 الخيار ألف 

لهذه   األول]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد، الوارد في المرفق    [بــيحيط علما  ]  [يعتمد]  -14]
 التوصية ]، مع مراعاة الظروف الوطنية؛[

األطراف والحكومات األخرى إلى مراعاة ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد كإطار يدعو   -15
]، وفقا   2020االسترشاد به لتنفيذ هدف )أهداف( حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  مرن يتم  

 للظروف الوطنية[؛

المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد يدعو   -16
 الموارد على جميع المستويات؛ 

منظمات التمويل الثنائية ومتعددة األطراف ذات الصلة وكذلك مرفق البيئة العالمية    [يشجع]  [يدعو]   -17
إلى تقديم الدعم التقني والمالي وكذلك بناء القدرات، من أجل تنفيذ ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد في البلدان  

فض انتقالية  بمرحلة  اقتصاداتها  تمر  التي  والبلدان  ]لالحتياجات[ النامية  ]وفقا  النامية،  الصغيرة  الجزرية  الدول  عن  ال 
 ؛[[والظروف واألولويات الوطنية

 الخيار باء 
للتنفيذ في اجتماعها الرابع أن تقدم توصيات بشأن مراجعة االستراتيجية    يطلب إلى -14] الهيئة الفرعية 

المقدمة من األطراف،   التوصية والتقديمات  المرفق األول بهذه  الواردة في  العناصر  الحالية لحشد الموارد استنادا إلى 
 والحكومات األخرى والمنظمات والمبادرات ذات الصلة؛ 
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مراجعة لالستراتيجية الحالية لحشد الموارد في اجتماعه السادس عشر استنادا إلى توصيات إجراء    يقرر -15
 ؛2020الهيئة الفرعية للتنفيذ من أجل تيسير التنفيذ اآلني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

ت الصلة إلى تزويد األطراف، والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات والمبادرات الدولية ذا  يدعو -16
األمينة التنفيذية بتقديمات بشأن المراجعة وبخبراتها السابقة مع االستراتيجية الحالية لحشد الموارد بغية مراجعتها من أجل  

 ؛2020تيسير تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
األمينة التنفيذية تجميع وتوليف جميع التقديمات المستلمة وإعداد مشروع خلف لالستراتيجية    يطلب إلى -17

 .الحالية لحشد الموارد لكي تنظر فيه الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الرابع[

 خطط التمويل الوطنية

، المشابهة أو األدوات    للتنوع البيولوجيخطط التمويل الوطنية  وتحديث وتنفيذ  إعداد  األطراف إلى    يدعو - 18
إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتحديد الموارد الوطنية والدولية المتاحة ]والمحتملة[    استنادا

للتنوع البيولوجي،  ف تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية  يلا]من جميع المصادر[ والفجوات والقيود المالية و/أو تك
ة في الوقت المناسب من أجل التنفيذ ]الوطني[ الفعال كافي[ الموارد المالية الدولية والوطنية الحشد[ ]حشد  من أجل ]ضمان

 من االتفاقية[؛ 4-20 ]، مع مراعاة المادة 2020لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ألف الخيار 

 المشابهةخطط التمويل الوطنية أو األدوات  أن تدرج في  على    من البلدان المتقدمة  األطراف  يشجع   -19]
 البلدان النامية؛[   األطراف منتها المالية في تنفيذ االتفاقية في امساهم

 باء الخيار 

[ درج[ ]تسر تد]  التي بمقدورها أنواألطراف األخرى    األطراف من البلدان المتقدمة  [يشجع]  [يدعو] - 19]
لتخطيط واإلبالغ المالي ذات الصلة[ في أدوات التخطيط ذات الصلة ]في خططها المالية الوطنية  ل  هافي أدوات  تفصح]

ف تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي،[ ]النسبة المئوية ي لا]و/أو تك  ةشابهالمأو أدوات التخطيط  
ها كمساهمة مالية في تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  تخصيصمن الناتج المحلي اإلجمالي التي تعتزم 

من ،[  بمرحلة انتقالية]واألطراف التي تمر اقتصاداتها    ألطراف من البلدان الناميةل  المقدمة  تها الماليةامساهم  ،[[2020
البيولوجي، في البلدان األطراف المتلقية ]،  عمل الوطنية للتنوعالستراتيجيات وخطط االالتفاقية، بما في ذلك  اذ يتنف أجل
 لى أن تفعل ذلك، ع  [؛[21/ 13([ من االتفاقية[ ]والمقرر  3)20( و 2)20ن ي[ ]المادت20مع ]المادة ق س يتبما 

األطراف من البلدان النامية، حسب االقتضاء، على تقديم معلومات في خططها المالية الوطنية،   يشجع - 20]
التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجياتها وخطط  ب  تعلقيالمطلوب والمتلقى فيما    دعمعن ال

 عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛[

بعمل المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة والمهتمة، بما في ذلك مبادرة يحيط علما مع التقدير   -21
تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان المهتمة 

 ؛نوع البيولوجي، وتحسين منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجيتحديث وتنفيذ خطط وطنية لتمويل التو  في إعداد
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المتحدة اإلنمائي والمنظمات والمبادرات يدعو   -  22 التابعة لبرنامج األمم  البيولوجي  التنوع  مبادرة تمويل 
ر إليها في  دعمها إلعداد وتحديث وتنفيذ خطط التمويل المشا  وتوسيع  الدولية األخرى ذات الصلة والمهتمة إلى مواصلة 

المنفذة ]وبما السابقةالفقرة   الوطنية لألطراف  للظروف والقدرات  التقنية وفقا  ، بما في ذلك من خالل تقديم اإلرشادات 
 يتماشى مع سياساتها العامة[؛ 

إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتمويل التنوع دعم    إلى   مرفق البيئة العالمية[ ]يدعو[  إلى  ]يطلب   -23
البلدان ]المؤهلة[ ]المتلقية[ ]النامية[ ]والبلدان    الجهود التي تبذلها  المشابهة من أجل دعم  أدوات التخطيطالبيولوجي أو  

اتها وخطط عملها  استراتيجيفي حشد الموارد على المستوى المحلي دعما لتنفيذ  [  انتقاليةالتي تمر اقتصاداتها بمرحلة  
 ؛ العالمي للتنوع البيولوجي الوطنية للتنوع البيولوجي واإلطار 

الموارد    يحث - 24] أية مصادر]األطراف على تخصيص وتوزيع  استراتيجية وموجهة، مع   [ من  بطريقة 
]،    استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي  [االلتزامات والغايات المنصوص عليها في]تكييفها نحو تحقيق  

 من االتفاقية[؛[ 20وفقا للمادة 

 االتفاقيات  بينأوجه التآزر 

األخيرة لصناديق من قبيل صندوق تحييد أثر تدهور   بالمبادرات البرنامجيةيحيط علما مع التقدير   - 25
األراضي بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، والصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العالمية، فضال عن  

راض  آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف األخرى، من أجل تسخير أوجه التآزر في تطوير وتمويل المشاريع ألغ
 واالتفاقيات واالتفاقات ]العالمية[ المتعلقة بالتنوع البيولوجي/ذات الصلة؛  تحقيق أهداف اتفاقيات ريو

بغية توليد    هوتكثيف  الصناديق وآليات التمويل المذكورة في الفقرة السابقة على مواصلة عملها  يشجع - 26
تمويل التنوع البيولوجي[ ]من خالل التدخالت  في    اتفجو ال]للمساهمة في سد    منافع مشتركة للتنوع البيولوجي وزيادتها
التنوع  الرامية إلى التصدي في نفس الوقت لفقدانأكبر وكذلك تعزيز الجهود    اأثر التكميلية والمتسقة والتعاونية التي تولد  

ق مع س معالجة أهداف بيئية متعددة، بما يت الرامية إلى البيولوجي وتغير المناخ وتدهور األراضي[ ]وكذلك تعزيز الجهود
 األولويات الوطنية[؛

 5من االتفاقية 11اإلجراءات الداعمة بشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها وفقا للمادة 

عمل لجنة السياسات البيئية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في   [يقدر]  [مع التقدير] يحيط علما بــ  ] - 27]
ومواءمتها، ال سيما بشأن اإلرشادات لتحديد وتقييم ]الحوافز،    الحوافزالميدان االقتصادي لدعم البلدان في توسيع نطاق  

ع البيولوجي، ومواءمة الميزانيات بما في ذلك[ اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي، وتتبع األدوات االقتصادية وتمويل التنو 
الوطنية مع أهداف المناخ والتنوع البيولوجي واألهداف البيئية األخرى، فضال عن عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن 

المالي ألغراض الزراعة المستدامة،   إلى مواصلة هذا العمل وتكثيفه ]، السيما   و]يشجع[ ]يدعو[ المنظماتاإلصالح 
إلرشادات بشأن إزالة اإلعانات الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]، وفقا لحقوق األطراف والتزاماتها بموجب االتفاقيات  لتقديم ا

 [ الدولية األخرى ذات الصلة[؛

 
 (.األول  والمرفق 40 إلى  26 الفقرات) النص  بقية  الثالث  اجتماعها  في للتنفيذ  الفرعية  الهيئة  تناقش  ولم 5
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مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع المنظمات   يدعو - 28]
السياسات البيئية   لجنةوالمبادرات األخرى المهتمة وذات الصلة، فضال عن األمينة التنفيذية، وبما يتماشى مع إرشادات  

إلى إعداد منهجية لتقييم أثر وفعالية الحوافز اإليجابية والحوافز  التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 
الضارة المقدمة إلى مختلف القطاعات المرتبطة بإدارة التنوع البيولوجي، بغية إصالح الحوافز التي تكون غير فعالة،  

 وغير مفيدة و/أو متعارضة، من أجل إزالة الحوافز الضارة، وتعزيز الحوافز اإليجابية؛[

مبادرة تمويل التنوع البيولوجي إلى إعداد منهجية لتقييم الحوافز اإليجابية والحوافز الضارة في  ويدعو - 29]
مختلف القطاعات، بغية إزالة الحوافز الضارة وتعزيز الحوافز اإليجابية، بما يتماشى مع اإلرشادات المقدمة من منظمة  

يل التحسن في فعالية وكفاءة وشفافية استخدام الموارد، ولتعزيز أوجه  التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ وأيضا لتحل
 [التآزر بين التمويل من أجل تغير المناخ، وأهداف التنمية المستدامة، والتنوع البيولوجي؛

 اإلبالغ المالي

األمينة التنفيذية إنشاء فريق من الخبراء التقنيين مع اختصاصات يتم إعتمادها في االجتماع   يطلب إلى -30]
الخامس عشر لمؤتمر األطراف على خلف إطار اإلبالغ المالي لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس  

 [6عشر؛ 

سادس عشر، إطار إبالغ مالي محدث في اجتماعه ال  ]إعداد[، بغية[ ]والنظر[ ]في اعتماد[[،يقرر   -31]
  2020ومبسط ]وأكثر فعالية[، ]يكون متوائما بالكامل مع إطار الرصد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

االقتضاء،   التي طرحها[ وحسب  الخبراء والتوصيات  فريق  أجراه  الذي  ]التحليل  فيه،[ مع مراعاة  الموارد  ومكون حشد 
ألطر اإلحصائية وأطر اإلبالغ الدولية القائمة ]، بما في ذلك األطر اإلحصائية المشار إليها في الفقرتين االستفادة من ا

]الهيئة الفرعية للتنفيذ[ إعداد مشروع لهذا اإلطار ]لكي تنظر فيه الهيئة    ]األمينة التنفيذية[ويطلب إلى    [أدناه،  33و  32
  الرابع؛الفرعية للتنفيذ[ في اجتماعها 

األطراف إلى النظر في اإلبالغ، أو تعزيز اإلبالغ، حسب االقتضاء، عن نفقاتها   [يشجع]  [يدعو] -32
المحلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بموجب األطر اإلحصائية الدولية القائمة ]]، وفقا للظروف واألولويات الوطنية[، من 

ت حسب وظائف الحكومة( التي يحتفظ بها صندوق النقد الدولي، )ب(  قبيل )أ( اإلحصاءات المالية الحكومية )النفقا
إطار حسابات اإلنفاق البيئي التابع لنظام المحاسبة البيئية   [و]ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، )ج(  

المتحدة   لألمم  األوروبي ومنظمة  (SEEA)واالقتصادية  لالتحاد  المكتب اإلحصائي  يديره  الذي  في  ،  والتنمية  التعاون 
، )د( ونظام اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي[  ]الميدان االقتصادي

 ]، وإلى تزويد األمينة التنفيذية بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه[[؛

األطراف والحكومات األخرى األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون يدعو    -33]
والتنمية في الميدان االقتصادي إلى النظر في القيام، حسب االقتضاء، بمواصلة تعزيز اإلبالغ عن التدفقات المالية  

والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى نظام    الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها إلى البلدان النامية

 
 مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر. من قبل ستعد األمينة التنفيذية اختصاصات لفريق الخبراء التقنيين المخصص المقترح إلمكانية النظر فيها  6
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اإلبالغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مع مراعاة منهجية معالم ريو  
ة األطراف واإلبالغ  وتحسيناتها اإلضافية ]، السيما بهدف قياس حصة التنوع البيولوجي من المساهمات األساسية المتعدد

التنفيذية  األمينة  تزويد  وإلى  األطراف،  المتعددة  التنمية  مصارف  من  الواردة  الصلة  ذات  المعلومات  وكذلك  عنها[]، 
 [؛بمعلومات عن أنشطة اإلبالغ هذه[

  األطراف ذات الصلة غير األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنميةيدعو   -34]
في الميدان االقتصادي إلى النظر في اإلبالغ، على أساس طوعي وحسب االقتضاء، عن التدفقات المالية الدولية المتعلقة 
بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى نظام اإلبالغ الخاص 

لتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، مع مراعاة منهجية معالم ريو وتحسيناتها اإلضافية، بالجهات الدائنة التابع لمنظمة ا
 [؛]وكذلك المعلومات ذات الصلة الواردة من مصارف التنمية المتعددة األطراف[

اإلبالغ األطراف المعنية التي هي من البلدان المتقدمة والحكومات األخرى إلى مواصلة تعزيز    يدعو -35]
عن التدفقات المالية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي قدمتها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة  

 انتقالية، إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، بما في ذلك في تقاريرها الوطنية؛[

بالمحاسبة البيئية االقتصادية، وشعبة اإلحصاءات في األمم لجنة خبراء األمم المتحدة المعنية يدعو  -36]
الصلة   ذات  األخرى  والمؤسسات  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولي،  النقد  وصندوق  المتحدة، 

فات اإلحصائية والمهتمة إلى القيام، بالتعاون مع األمينة التنفيذية، بمواصلة وضع منهجيات، استنادا إلى األطر والتصني
 الحالية، للنفقات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وكذلك عمليات اإلبالغ ذات الصلة؛[ 

مصارف التنمية ]متعددة األطراف[ ومؤسسات التمويل األخرى المهتمة ]، بغية تعزيز   ]جميع[يدعو   -37
لالتفاقية[، إلى وضع وتطبيق منهجية مشتركة، ]بما يتسق مع شفافية التدفقات المالية التي تدعم تحقيق األهداف الثالثة  

معايير معالم ريو التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،[ وتحديد االستثمارات في حافظاتها التي تسهم 
مع تحقيق األهداف الثالثة إسهاما ]كبيرا[ في ]حماية واستعادة التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية،[ واإلبالغ عنها، ]

لالتفاقية[، مع مراعاة ]اإلرشادات الدولية ]األخرى[ والممارسات الدولية الجيدة ذات الصلة[ ]واالتفاقات والتحديات الخاصة  
 التي تواجهها البلدان النامية للحصول على التدفقات المالية[؛ 

والتنمية في الميدان االقتصادي إلى مواصلة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  يدعو   -38
، بما في ذلك دعمها ]تحسين منهجية معالم ريو، حسب االقتضاء، ]ودعم إبالغ البلدان مقابل معالم التنوع البيولوجي

بالتنوع الخاصة  األطراف  المتعددة  الدولية  المالية  بالتدفقات  المتعلقة  تلك  مثل  التغطية،  في  الحالية  للثغرات    للتصدي 
 البيولوجي، ]وبتتبع التدفقات الخاصة[؛[[ 

 تعزيز الشراكات

]والوكاالت يشجع   -39 التجارية،  األعمال  ذلك  في  بما  اإلنتاج[،  ]وقطاع  المالي  القطاع  مؤسسات 
، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومبادرة التمويل التابعة ]التنظيمية[، بدعم من منظمات ومبادرات دولية ذات صلة

تقييم آثارها وتبعياتها ومخاطرها المتعلقة بالتنوع البيولوجي واإلفصاح   امج األمم المتحدة للبيئة[ على القيام بما يلي: )أ(لبرن
عنها، ]بما يتماشى مع االتفاقات الدولية ذات الصلة، وحسب االقتضاء،[ األعمال األخيرة بشأن عمليات اإلفصاح المالي  
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النظم   خدمات  صورة  في  للطبيعة  اإليجابية  الخارجية  العوامل  ]الستيعاب  إجراءات[  ]واتخاذ  )ب(  بالطبيعة[؛  المتعلقة 
اإليكولوجية في نماذج اإلنتاج حتى يصبح االستثمار في حفظ التنوع البيولوجي قرارا منطقيا )لتحقيق األرباح( للصناعات  

لوجي[ للتقليل ]التدريجي[ ]على أقل تقدير[ ]وإزالة[ اآلثار السلبية لالستثمارات  على اتخاذ إجراءات بشأن حفظ التنوع البيو 
في حافظاتها على النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي ]ودعم النماذج المستدامة لألعمال التجارية على تعزيز االستخدام 

البيولوجي بهدف زيادة حجم التمويل المخصص  المستدام للتنوع البيولوجي[؛ )ج( وتطوير وتطبيق أدوات لتمويل التنوع  
النظم اإليكولوجية[[؛ )د(   المدفوعات مقابل خدمات  المالية اإلبتكارية، مثل نظم  البيولوجي ]ودعم تنفيذ اآلليات  للتنوع 

التخفيف منها بخالف ذلك؛[ ]) البيولوجي التي ال يمكن  التنوع  المتبقية على  زالة  إو (  ھمعالجة تبعيات اآلثار السلبية 
مواءمة جميع التدفقات المالية مع  و الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي وتعزيز الحوافز اإليجابية للتنوع البيولوجي؛[ ])و(  

 مهمة اإلطار[؛

 

 األنشطة الداعمة لألمينة التنفيذية

المنظمات والمبادرات ذات األمينة التنفيذية أن تتعاون، رهنا بتوافر الموارد المالية ]، مع  يطلب إلى   -40]
 الصلة بغية تيسير ودعم األعمال المشار إليها في الفقرات السابقة، وال سيما[:

مواصلة التعاون مع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات  )أ( 
 أعاله؛  22إلى  18مال المشار إليها في الفقرات من والمبادرات األخرى ذات الصلة والمهتمة بغية تيسير ودعم األع

]التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة لتحسين اإلبالغ عن التمويل المتعلق بالتنوع البيولوجي  )ب(
أعاله، بغية وضع خيارات    38إلى    36بموجب أطر وتصنيفات اإلبالغ اإلحصائية الدولية القائمة، وفقا للفقرات من  

 إلطار إبالغ مالي مبسط وأكثر فعالية ]وشفاف[؛
]مجموعة[ أوسع نطاقا من ]الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك[ المؤسسات المالية،   ]التعاون مع )ج(

بما في ذلك مصارف التنمية واألعمال التجارية في القطاع المالي، ]والشركات والمنظمات الخيرية،[ ]حسب االقتضاء  
 39 ة[ لحشد الموارد في أنشطتها الخاصة، وفقا للفقرةووفقا للقواعد واللوائح القائمة،[ لدعم تنفيذ ]خلف[ االستراتيجية ]الحالي

 [أعاله؛
مواصلة التعاون مع المنظمات والمبادرات ذات الصلة وتكثيفه بغية مواصلة تعزيز اإلجراءات الداعمة   )د(

 أعاله؛ 27من االتفاقية، وفقا للفقرة  11مادة ال بالتماشي معبشأن تحديد نطاق التدابير الحافزة ومواءمتها 
مواصلة التعاون مع آليات التمويل الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلة وتكثيفه بغية مواصلة تحفيز  ه()

 أوجه التآزر في تطوير وتمويل المشاريع ألغراض تحقيق أهداف اتفاقيات ريو ]وأهداف التنمية المستدامة[[؛
فية وتنفيذ االتفاقية، بغية إزالة العوائق المعينة  إعداد تقرير عن العالقة بين الدين العام، والتدابير التقش (و])

 لتنفيذ االتفاقية[؛

إعداد تقرير مرحلي يتضمن توصيات بشأن األنشطة المذكورة أعاله لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية  (ز)
 للتنفيذ في اجتماعها الرابع.[
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    *الموارد بحشد تتعلق إضافية عناصر***]  

 الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي -

 ، كيان تشغيلي لآللية المالية لالتفاقيةكيقرر إنشاء الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي وتعيين الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي  
بين مؤتمر األطراف والصندوق في االجتماع السادس عشر لمؤتمر  الالزمة الترتيبات تخذعلى أن تُ  ،من االتفاقية 21وفقا للمادة 

أن  لضمان  بتوجيه  مسؤوال  الصندوق يكون    األطراف  ويعمل  األطراف  مؤتمر  والسياسات   اتأمام  والبرامج  المشاريع  لدعم  منه 
 بموجب المرفق الثاني. اتفق عليهيُ  التيوفقا لالختصاصات  ،النامية واألنشطة األخرى في البلدان األطراف

 لدعم اآللية المالية  محتملة جديدة مهامو صناديق جديدة  نشاءإل حيز مخصص -

موارد مالية جديدة    إيجادة  بضرور   سل منحن نو .  محتملة لدعم اآللية المالية  جديدة  مهامصناديق جديدة و   نشاءإل  الحيز مخصص  هذا
المساعدة  يحتاج اإلطار إلى آليات مالية يمكن أن تدعم زيادة تدفقات  و .  2020لما بعد عام    إلطار العالمي للتنوع البيولوجيالتنفيذ  

طور العالم أدوات تمويل   ،منذ اعتماد االتفاقيةو   القطاع الخاص.  من  تمويلالوزيادة    ،الموارد المحلية  حشدوزيادة    ،اإلنمائية الرسمية
  ، والسندات الخضراء  ،الخضراء  مصارفوال  ،وآليات تعزيز االئتمان  ،جديدة لتعزيز التمويل العام والخاص مثل التمويل المختلط

التمويل    هادعمتي يأدوات إزالة المخاطر الة بالطبيعة و بطتر عن المخاطر الم  باإلفصاح  فيما يتعلقالممارسات الناشئة    فضال عن
مثل  و   الخاص.   القطاع  من   تمويلالزيادة  لعام  ال والخاص  العام  القطاعين  وبين  عامة  جديدة  أدوات  ظهور  شهدنا  صندوق  القد 

  مخصص   حيزعلى  الموارد    بحشد  وص المتعلقةنصال  اء حتو ا  أن نضمننود  و تدهور األراضي.    أثر  وصندوق تحييد  ،للمناخ  األخضر
  . 2020البيولوجي لما بعد عام  إلطار العالمي للتنوعاجديدة ومبتكرة لدعم تمويل تنفيذ  مهام إنشاءحتى نتمكن من 

 الخدمات البيئية نظم المدفوعات مقابل  -

ألنشطة الحفظ واالستعادة   المناسبالنقدي    مييلتقاهي آلية فعالة وكفؤة لدعم وتحفيز   7الخدمات البيئية  نظم المدفوعات مقابليقر بأن  
شراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والقطاع  إلو  8ةواإلدارة واالستخدام المستدام التي تعزز توفير خدمات النظم اإليكولوجي

من   ،الخدمات البيئية  لمدفوعات مقابللنظم    وضعاألطراف إلى    ويدعو  ،من بين أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  ،الخاص

 
من أجل تجميع األفكار التي أعربت عنها األطراف    6هذا القسم بناء على طلب الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المعني بالبند    فيُأدرجت الفقرات الواردة    *

  ش ا نقال بمزيد من  للسماح    حيزا مخصصا يجب اعتبار هذه العناصر  و .  2020إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تنفيذ ا الموارد ل  حشدفيما يتعلق ب
 التحضير لمؤتمر األطراف الخامس عشر وخالله. مرحلة  هذه القضايا في حول

واستعادتها و/أو تحسينها، ويتم تنفيذها وفقا لطريقة    ة ن خدمات النظم اإليكولوجيو "الخدمات البيئية هي أنشطة بشرية مصممة خصيصا للمساهمة في ص  7
 .شا نقالمن  إلى المزيدالتعريف المقترح  يحتاج ."موحدة، وال تهدف إلى إنتاج أي سلع أو خدمات تجارية رصد

( خدمات داعمة مثل  1غالبا ما يتم تصنيفها على أنها ) و التي لها قيمة نقدية أو غير نقدية لألفراد أو المجتمع ككل.    ة"العمليات أو الوظائف اإليكولوجي 8
)   ية( خدمات تزويد 2اإلنتاجية أو الحفاظ على التنوع البيولوجي، )  أو األسماك،  تنظيم المناخ أو عزل    ية( خدمات تنظيم3مثل الغذاء أو األلياف  مثل 

الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير    -تقرير التقييم الخامس النهائي. مسرد    . ( خدمات ثقافية مثل السياحة أو التقدير الروحي والجمالي” 4) و  ،الكربون 
  ة ، تم تقسيم خدمات النظم اإليكولوجيةلنظم اإليكولوجي لوفقا للصياغة األصلية لتقييم األلفية  و .  ة التي يحصل عليها الناس من النظم اإليكولوجي  منافع"الالمناخ.  

المنبر الحكومي    - ق األول، المسرد  رف . تقرير التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. الم"ةافي ، وثقية، وتزويدية إلى داعمة، وتنظيم
   اإليكولوجية. الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم 
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من أجل    ،ق مع االلتزامات الدولية ذات الصلةسبما يتماشى مع الظروف واألولويات الوطنية وبما يت  ،مبتكرة أخرى بين آليات مالية  
 . 2020البيولوجي لما بعد عام    إلطار العالمي للتنوعاتوليد موارد جديدة وإضافية لتنفيذ االتفاقية و 

 مرفق البيئة العالمية -

 ؛من االتفاقية 21وفقا للمادة  ،عهد إليه بتشغيل آليته الماليةذي يُ العالمية هو الهيكل المؤسسي اليشير إلى أن مرفق البيئة 

 بالطبيعة باإلفصاح المالي المتعلق المعنيةالعمل  ةفرق -

ح سمي  عنها فصاحاإلمخاطر و الدارة  إل  ناشئ  عبارة عن إطار هي    المعنية باإلفصاح المالي المتعلق بالطبيعةيقر بأن فرقة العمل  
اتخاذ الشركات والمستثمرين   التأكد منها، ويشجع األطراف على  حيال إلبالغ عن المخاطر المتعلقة بالطبيعة والتصرف  ابللمؤسسات  
 المتعلقة بالطبيعة بشكل مناسب في قراراتهم. والفرص المخاطر مراعاةل الالزمة خطواتالوالمقرضين 

 تقاسم المنافع لمتعددة األطراف  آلية -

من أجل المساهمة في إنشاء استراتيجية طموحة وتحويلية لحشد   الحصول وتقاسم المنافع  ونظمالعزم على تعزيز أحكام    عقد  إذو 
 ، 2020إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام لالموارد  

للوإذ عقد العزم أيضا   العادل والمنصف  التسلسل  على إنشاء نظام عملي لضمان التقاسم  الناشئة عن استخدام معلومات  منافع 
 الرقمي بشأن الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،

 إنشاء آلية متعددة األطراف لتقاسم المنافع، لتعمل على النحو التالي: يقرر، عند ممارسة حقوقها السيادية على مواردها الجينية، 
للمادتين   )أ(  وفقا  المتقدمة،  البلدان  طرف من  أو    7- 15و  20يتخذ كل  إدارية  أو  تشريعية  تدابير  االتفاقية،  من 

في المائة من سعر تجزئة جميع اإليرادات التجارية الناشئة عن استخدام    1سياساتية، حسب االقتضاء، لضمان أن  
ينية أو معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية  الموارد الجينية، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الج

ما    حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،متعددة األطراف لتقاسم المنافع لدعم  اللية  اآليتم تقاسمه من خالل  
 منشأة بموجب نظام ثنائي؛  على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة لم يتم تقاسم تلك المنافع بخالف ذلك

في صندوق عالمي للتنوع   األطراف لتقاسم المنافع  اآللية المتعددةجميع المنافع النقدية المتقاسمة بموجب    تودع )ب(
يكون هذا الصندوق العالمي مفتوحا أيضا  و البيولوجي يشغله مرفق البيئة العالمية، بصفته اآللية المالية لالتفاقية،  

 للمساهمات الطوعية من جميع المصادر؛ 
استخدام الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي بطريقة مفتوحة وتنافسية وقائمة على المشاريع، لدعم األنشطة نبغي  ي )ج(

إلى حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته، بما يتماشى مع نهج النظم اإليكولوجية،   راميةالميدانية ال
من    التي يحددهاحلية وغيرها، سعيا إلى تحقيق أولويات اإلنفاق  التي تقوم بها الشعوب األصلية والمجتمعات الم

اإليكولوجية حين إلى آخر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  
 من خالل تقييمات علمية. 

إدارية    وأيطلب إلى األمينة التنفيذية أن تعد، بالتشاور مع جميع األطراف ومرفق البيئة العالمية، خيارات لتدابير وطنية تشريعية  
المتعدد األطراف لتقاسم المنافع و  النظام  لتنفيذ  رفع تقرير عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس  تأن  أو سياساتية 

 عشر. 
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 منا األرضتتمحور حول أُ  اإلجراءات التي -

 التفاقية التنوع البيولوجي وأن توفير  تينياسسأ  ركيزتين  يشكالن  تتباين   إنالمسؤوليات المشتركة و   أاإلنصاف ومبد  أبأن مبد  وإذ يقر
بما في ذلك الوصول المناسب إلى التكنولوجيات ذات   ،لتلبية احتياجات البلدان النامية  أمر ضروري   ةوإضافي  ة جديد  ية لام  موارد

البيولوجي لما    اإلطار العالمي للتنوع  تنفيذ  منا األرض للمساهمة فيام مع أُ انسجهج الكونية للعيش في  مع مراعاة أهمية النُ   ،الصلة
 . 2020بعد عام 

منا األرض" كتدخالت لحماية نظم الحياة والنظم  لتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ   الالزمة   األولوية لتوفير الموارد المالية  يعطي
مها وإدارتها على نحو مستدام من خالل تنفيذ إجراءات متكاملة وتشاركية لتحقيق عالقات تكميلية ومتناغمة بين تنظياإليكولوجية و 

دون    على األرض  ةاالحي  أشكال  والسعادة لجميع  منافعال  حققما يم  ،ككل  منا األرضالبشر والطبيعة وجميع الكائنات الحية في أُ 
  ، منا األرضمع أُ ام  انسجتغييرات تحولية في المجتمعات البشرية نحو العيش في    وُيحدث  ،إلى سلعة  لوظائف البيئية للطبيعةا  تحويل

  بصفةو . 2030 لعام لتنمية المستدامةا خطةريو و  اتبيئية في سياق اتفاقيو اقتصادية و تحديات اجتماعية  في الوقت نفسه حققوي
 إلى اإلجراءات التالية: ةجهمو  التمويلأولوية توفير  كون تس ،ةصاخ

 ؛منا األرض ككائن حي وخاضع للقانون االعتراف بأُ  ( )أ
 ؛ لحماية وإدارة واستعادة الطبيعة دون تحويل وظائفها البيئية إلى سلعة ةاتيأدوات سياس وضع ()ب
 ؛ األرض في سياسات البلدان وبرامجها ومشاريعهامنا  أُ مع  ام  انسجإدماج الرؤية الكونية للشعوب األصلية للعيش في   ()ج

  مما يعزز الحوار  ،العالم الشرقي في  فسالاألم  و لعالم الغربي وعلا ة فيم الحديثو ر التكافؤ المعرفي بين العلييست )د(  
 ؛همابين العلمي

ات لدى  الثرو   تراكم   عنمما يم   ،اتالثرو تعزيز النمو االقتصادي إلى جانب آليات المعاملة بالمثل إلعادة توزيع   ()هـ
 ؛تفاوت االقتصاديال أوجهو  األفراد

 ؛ ام مع األفق الحضاري ألمنا األرضانسجتطوير العملية التعليمية المتعلقة بالعيش في  ()و
األرضتنفيذ   )ز(   على كوكب  الحياة  أشكال  جميع  احترام  تعزيز  أجل  االصطناعية   ،التدخالت من  الحياة  وتجنب 

 ؛ اإلنسانية ما بعدوالتركيبية و 
الكائنات الحية في أمنا األرض تعزيز حياة الشعوب ومجتمعات الطبيعة من أجل   ()ح   التعايش السلمي بين جميع 

 ؛ككل
تنفيذ إجراءات لتعزيز دور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب في تحقيق أهداف  ()ط

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي
إجراءات ()ي والتكيفل  مشتركة  تنفيذ  المستدامة  صلتي   فيما  لتخفيف  الفقر  بالتنمية  على  في   ،والقضاء  والتفكير 

 ؛غير السوقية لمعالجة أزمة المناخ والُنهج ،تتباين إن و والمسؤوليات المشتركة  ،اإلنصاف
 ؛مع إدراك حدود أمنا األرض ،تعزيز أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة ()ك
  ، بما في ذلك حماية الوظائف البيئية  ،اإليكولوجيةإيكولوجية إلدارة النظم  -هج قضائية ومتكاملة واجتماعيةوضع نُ  ( )ل

 ؛ والقضاء على الفقر ،ونظم اإلنتاج المستدامة
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اإليكولوجية ()م والنظم  الحياة  إدارة نظم  في  المحلية  والمجتمعات  األصلية  الشعوب  االعتراف   ،تعزيز مشاركة  مع 
 من بين جوانب أخرى.  ،بالتعددية االجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسية والثقافية

فضال عن آليات التمويل الثنائية والمتعددة   ، ومرفق البيئة العالمية  ،والصندوق األخضر للمناخ  ،اآللية المالية لالتفاقية  إلىيطلب  
وكذلك بناء القدرات من أجل التنفيذ الكامل والفعال    العاجلقديم الدعم المالي والتقني  ت  ،من بين مصادر أخرى   ،األطراف األخرى 

البيولوجي    اإلطار العالمي للتنوع  تنفيذ  كمساهمة في  ، على النحو المشار إليه أعاله  ،األرض"  مناأُ "اإلجراءات التي تتمحور حول  لـ
 . 2020لما بعد عام 

  ، األرض"   مناتوفر التمويل الالزم لتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ أن  من االتفاقية    20البلدان المتقدمة وفقا للمادة    إلىيطلب  
 بما يتناسب مع احتياجات البلدان النامية المهتمة.

تها وخطط عملها الوطنية للتنوع األرض" في استراتيجيا  منايدعو البلدان المهتمة إلى إدراج وتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ 
 م للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والفتيات والشباب.امع االعتراف بالدور اله ،البيولوجي

 . على جميع المستويات  األرض"  منااإلجراءات التي تتمحور حول أُ يدعو المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة إلى دعم تنفيذ "

في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف   هاختصاصات  اعتماد  مع  مخصصفريق خبراء تقنيين  إنشاء    ةالتنفيذي  ةاألمينيطلب إلى  
الوطني واإلقليمي   ياتاألرض" على المستو   منادعم تعزيز وتوسيع نطاق تمويل وتنفيذ "اإلجراءات التي تتمحور حول أُ من أجل  

مؤتمر  ل  جتماع السادس عشراال  م مشروع مقرر للموافقة عليه فييممارسات الجيدة، وتقدلى خبرات التعلم والإ  استناداوالعالمي،  
 األطراف.

 [ *** الموارد  بحشد تتعلق إضافية  عناصر يقدم الذي القسم نهاية*** 
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 المرفق األول 

 2020مشروع مكون حشد الموارد لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
 لحشد الموارد   [الحالية ]لالستراتيجية   [للخلف المحتملعناصر ] مشروع 

 درجة االستعجال  -أوال

يشهد التنوع البيولوجي تدهورا على الصعيد العالمي ويتدهور بسرعة أكبر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية. ويحدث  -1
الرغم من توقعات بعض الزيادات المحلية  ذلك في جميع المناطق وعلى مستوى الجينات واألنواع والموائل والنظم اإليكولوجية. وب

 في ثراء األنواع وإنتاجية النظم اإليكولوجية، من المتوقع أن يكون التأثير العام للتغيرات العالمية على التنوع البيولوجي سلبيا، إذ 
 سيكون لها آثار ضارة على الرفاه االجتماعي االقتصادي لإلنسان وصحته.

العالمي  وشدد   -2 التقييم  النظم اإليكولوجيةتقرير  البيولوجي وخدمات  التنوع  الدولي  بشأن  الحكومي  المنبر  الصادر عن   ،
، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة  2019للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عام 

وامل تغير المناخ وتدهور األراضي. ويتعين تطوير مسارات للتصدي بطريقة متكاملة لمحركات فقدان التنوع البيولوجي، وكذلك ع
للحياة في انسجام مع الطبيعة؛ ويتضمن ذلك إجراء تغييرات في النظم المالية واالقتصادية العالمية نحو اقتصاد مستدام عالميا  

لالتفاقية. ويعد حشد الموارد من    واألهداف الثالثة  2020وضمان التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
]وتحقيق زيادة كبيرة في الموارد    2020جميع المصادر بطريقة تتناسب مع طموح اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

ا بالغ األهمية من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،[ شرطا مسبق  7من االتفاقية والمبدأ    20للبلدان النامية، بما يتماشى مع المادة  
 للتنفيذ الفعال لهذا اإلطار. 

ويهدف ]هذا الخلف[ لالستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد إلى مساعدة األطراف في االتفاقية، بدعم من المنظمات ذات  -3
ا أهداف  بغية تحقيق  البيولوجي،  التنوع  لتمويل  الوطنية  إعداد وتنفيذ خططها  المعنيين، على  المصلحة  إلطار الصلة وأصحاب 

المتعلقة بحشد الموارد بشكل جماعي وحشد موارد مالية كافية وقابلة للتنبؤ لدعم تنفيذ   2020العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  
األهداف الثالثة لالتفاقية ]، وحسب االقتضاء، البروتوكولين في إطار    [و]]،[  2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

 قية[. االتفا

[ ]وستطبق 2030وتنظر االستراتيجية في النطاق الكامل لمصادر التمويل. ]وُيستهدف تنفيذها خالل فترة أولية حتى عام   -4
 . 2020[، وفقا للجدول الزمني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2030ديسمبر/كانون األول  31منذ اعتمادها حتى 

 المهمة  - ثانيا

الموارد ]من جميع المصادر[ عنصرا أساسيا لتحقيق أهداف االتفاقية ولتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  يعد حشد   -5
بصورة فعالة. وسيكون تحقيق أهداف اإلطار المتعلقة بحشد الموارد أمرا ضروريا لتحقيق األهداف األخرى   2020لما بعد عام  

 . 2020م لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عا

]ويتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة تغيرا تحويليا، ]وتشاركيا،[ وشامال ومنصفا عبر االقتصادات والمجتمع.[ ]وعليه،[   -6
 يتكون النهج االستراتيجي لحشد الموارد من ثالثة مكونات بالغة األهمية:

 البيولوجي؛تقليل أو إعادة توجيه الموارد التي تسبب الضرر بالتنوع  ])أ([]ب[
من    20توليد موارد إضافية من جميع المصادر لتحقيق األهداف الثالثة لالتفاقية ]وبروتوكوليها[ ]، وفقا للمادة   ])ب([]أ[

 االتفاقية[؛ 
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 تعزيز فعالية]،[ ]و[ كفاءة ]وشفافية[ استخدام الموارد.  )ج(

 المبادئ التوجيهية  - ثالثا

يتعين أن   [ة حشد الموارد. أوال، ]بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة،ثمة مسألتان شاملتان وثيقتا الصلة بأنشط -7
يكون التغيير التحويلي المطلوب والمشار إليه أعاله شامال ومنصفا. ]ثانيا، التعميم داخل القطاع المالي، في ميزانيات الحكومة 

ولوجي، وضمان المنافع المشتركة والموارد المتزايدة للتنوع وسياساتها وخطط التنمية الوطنية يعتبر أساسيا لخفض فقدان التنوع البي
البيولوجي، وتحقيق تناسق أكبر للسياسات وفعالية الموارد.[ ]ثانيا، هناك روابط مهمة، واحتمال كبير للتداخل بين األنشطة التي  

بطة باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  تهدف إلى تعميم التنوع البيولوجي عبر الحكومات واالقتصادات والمجتمع، واألهداف المرت
، واإلرشادات اإلشارية المقدمة في النهج االستراتيجي الطويل األجل للتعميم وخطة عمله.[ ]وفي نفس الوقت،  2020لما بعد عام  

للفجوات المالية المعينة الروابط المحتملة بين الجهود المبذولة لحشد الموارد وتعميم التنوع البيولوجي ستتطلب تقييما شامال ومتوازنا  
التعميم  المالية ودعم  التدفقات  النامية للحصول على  البلدان  التي تواجه األطراف من  التكنولوجيا  القدرات، والفجوات في  وبناء 

 الطويل األجل للسياسات.[

الحكومات   وتؤدي جميع الجهات الفاعلة المجتمعية دورا في حشد الموارد، بما في ذلك ضمن أمور أخرى: )أ( تضع -8
الوطنية ودون الوطنية سياسات تمكينية وقدرات وآليات تمويل، على المستويين المحلي والدولي على حد سواء؛ )ب( وتقوم شركات  
األعمال التجارية وقطاع التمويل بتوسيع نطاق األثر اإليجابي لالستثمارات على التنوع البيولوجي وزيادته ]ودعم نماذج األعمال 

وتوفر ]الوكاالت[  ستدامة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[ مع تقليل ]االستثمارات الضارة[ ]اإلنفاق الضار[؛ )ج(التجارية الم
الدولية للتنمية ومصارف ]التمويل[، والمؤسسات الخيرية[ التمويل والدعم التقني وأنشطة تنمية القدرات. ]وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي  

همات الموارد ]المالية و[ غير المالية المهمة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، التي تعمل كجهات  االعتراف الكامل بمسا
 9مسؤولة عن التنوع البيولوجي، فضال عن مساهمات المجتمع المدني ]وبقدراتها، وينبغي تعزيز تمكينها للمشاركة في صنع القرارات[.

 إيالء اهتمام خاص للمبادئ التوجيهية ]والُنهج[ التالية: وعند تنفيذ الغايات الواردة أدناه، ينبغي  -9
 حشد موارد جديدة وإضافية، بما في ذلك من مصادر جديدة؛[  )أ( ]

 التوجه نحو النتائج؛ )ب(
 تعزيز الكفاءة والفعالية ]والشفافية[؛ )ج(
 ]ضمان االلتزام بالموارد التي يمكن التنبؤ بها[؛  )د(

 التآزر؛ بناء الشراكات وأوجه  (ھ)
 دعم االبتكارات ]الناجحة[؛ (و)

 تعزيز القدرات والحوكمة؛ )ز(
 إذكاء الوعي؛  )ح(
]ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،[ ]مراعاة[ المنظور الجنساني والشباب  )ط(

 ية؛ والمنظورات االجتماعية االقتصادو]الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[ 

 
 . (CBD/SBI/3/13)االستراتيجي الثالث للنهج طويل األجل للتعميم   )ي( واألحكام المتصلة بها، والمجال8انظر برنامج العمل المتعلق بالمادة  9
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بالمناخ ]،  )ي( المتعلقة  المشتركة  المنافع  البرامج والتمويل فيما بين االتفاقيات، ال سيما  التآزر في  مراعاة أوجه 
 حسب االقتضاء[؛

 ضمان نهج حقوق اإلنسان في تقديم خدمات النظم اإليكولوجية؛[ )ك(]
 [؛تعزيز الحوكمة البيئية )ل( ]
 [.ضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي كفالة وجود )م(]

 الغايات واألهداف االستراتيجية  -رابعا
الموجهة نحو  مزيدا من اإلرشادات    (CBD/SBI/3/5/Add.3)يقدم التقرير الثالث لفريق الخبراء المعني بحشد الموارد   -10

 إلجراءات الرئيسية الواردة أدناه.وأمثلة للممارسات الجيدة بشأن كيفية تنفيذ الغايات االستراتيجية وا النتائج
 ]الغاية: مواءمة التدفقات المالية 

الغاية شاملة وتسعى إلى تمكين مواءمة جميع التدفقات المالية مع مسار يتسق مع صافي التنمية اإليجابية للتنوع البيولوجي من  
الموارد الكافية لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  أجل ضمان القدرة المتزايدة على الصمود للناس والطبيعة وضمان توافر 

 أدناه تحقيق هذه الغاية الشاملة.  3إلى  1. وتدعم الغايات االستراتيجية 2020بعد عام 

 الغاية الشاملة
درة المتزايدة على نحو صافي التنمية اإليجابية للتنوع البيولوجي مع ضمان القيتجه  تكون جميع التدفقات المالية متسقة مع مسار  

 الصمود للناس والطبيعة.[ 
 [ 2]الغاية االستراتيجية  [ 1]الغاية االستراتيجية 

 تقليل أو إعادة توجيه الموارد التي تسبب الضرر للتنوع البيولوجي
التنوع تسعى هذه الغاية إلى ]معالجة المحركات الرئيسية لألنشطة واالستثمارات الضارة بالتنوع البيولوجي[ ]ضمان أن   -11

حسب    ،[ خالل  الصلة،[ من  ذات  القطاعات  وفي  السياسات  في  نحو مالئم  على  تنعكس  يقدمها،  التي  والخدمات  البيولوجي، 
االقتضاء،[ استخدام المعايير والمبادئ التوجيهية، واألدوات التنظيمية واالقتصادية ]، مع مراعاة الطائفة العريضة للُنهج المستدامة  

رة بالتنوع البيولوجي ومع االعتراف بعدم وجود "حل واحد يناسب الجميع"[. ويتطلب ذلك تجنب النفقات الضارة  لمعالجة اآلثار الضا
بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اإلعانات الضارة وتقليص نطاقها وإعادة توجيهها ]، بما يتماشى مع  

ت الدولية األخرى ذات الصلة[. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل الحاجة إلى موارد إضافية  حقوق األطراف والتزاماتها بموجب االتفاقا
أدناه. وتتضمن اإلجراءات   2لحفظ التنوع البيولوجي واستعادته، واستخدامه على نحو مستدام، وبالتالي فهو مكمل رئيسي للغاية  

 الرئيسية المتوخاة ما يلي:
جميع القطاعات ]ذات الصلة[ وعلى جميع المستويات، ]حسب االقتضاء[    استعراض الميزانيات الحكومية في 1-1

 بهدف تجنب ]على األقل[ الضرر ]الصافي[ بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ]والناس[ أو تقليله إلى أدنى حد؛ 
ما في ذلك اإلعانات الضارة ]إلغاء[ ]أو تقليل[ الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي ]، والنظم اإليكولوجية والناس[ ب 1-2

بالتنوع البيولوجي، أو التخلص التدريجي منها أو إصالحها؛ وتطوير عوامل مثبطة لإلجراءات التي تضر بالتنوع البيولوجي  
تش   ،[ وتطوير  نطاقها،  اإلجراءات  جوتوسيع  لتشجيع  نطاقها  وتوسيع  والتنظيمية[  ]االقتصادية  اإليجابية  الحوافز  يع،[ 

نوع البيولوجي، بما يتسق ويتوافق مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، ومع مراعاة الظروف اإليجابية للت
 االجتماعية االقتصادية الوطنية؛
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تحديد ]وإدراج[ ]ودمج[ اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات وعمليات وإجراءات  1-3
طاعات اإلنتاجية األخرى التي تعتمد على تقديم خدمات النظم اإليكولوجية و/أو التي تولد آثارا مهمة قطاع التمويل ]والق

على الطبيعة،[ بهدف تجنب الضرر ]الصافي[ ]على األقل[ للتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ]والناس[ الناجم عن  
أدنى حد، ]ودعم نماذج األع إلى  أو تقليله  للتنوع قرارات االستثمار  التجارية المستدامة ودعم االستخدام المستدام  مال 

 البيولوجي[؛
تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن نماذج وعمليات وممارسات األعمال  1-4

س[ أو تقليله إلى أدنى  التجارية، بهدف تجنب الضرر ]على األقل[ الذي يلحق بالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ]والنا
 حد ]ودعم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي[؛

تحديد اآلثار والتبعيات والمخاطر على التنوع البيولوجي ودمجها ضمن استراتيجيات وعمليات وإجراءات الجهات  1-5
البيولوجي، والنظم اإليكولوجية   الفاعلة الدولية في قطاع تمويل التنمية، بهدف تجنب الضرر ]الصافي[ ]على األقل[ ]للتنوع

 والناس[ الناجم عن تمويل التنمية ]، بما في ذلك تمويل المناخ، أو تقليله إلى أدنى حد ]، حسب االقتضاء[؛
اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية أو تنظيمية، حسب االقتضاء، تدعم مواءمة التدفقات المالية ]ونماذج  - 1-6

 سياسات التنوع البيولوجي؛ اإلنتاج[ مع أهداف
تصميم وتنفيذ استراتيجية موجهة إلى صانعي القرارات رفيعي المستوى في وزارات المالية من أجل اإلبالغ أو   - 1-7]

 "بيان الجدوى" بشأن المنافع االجتماعية عبر القطاعات المختلفة لالستثمار في التنوع البيولوجي[.

 [ 1الستراتيجية الغاية ا ] [ 2]الغاية االستراتيجية 
 2020توليد موارد إضافية من جميع المصادر لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

يظل توليد موارد دولية ومحلية جديدة وإضافية من جميع المصادر الخاصة والعامة جزءا أساسيا من حشد الموارد، وفقا   -12
نطاق الموارد على زيادة التدفقات الموجهة في األساس نحو ]التنوع البيولوجي[ ]األهداف  من االتفاقية. ويشتمل توسيع    20للمادة  

الثالثة لالتفاقية[، فضال عن تحديد وزيادة المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي الناجمة عن التمويل الذي يهدف في األساس إلى  
وأهدافه    2020ل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  تحقيق أهداف أخرى ]، حسب االقتضاء[. ومن أجل التنفيذ الفعا

 المتعلقة بحشد الموارد، يتعين اتخاذ اإلجراءات الرئيسية المتوخاة بطريقة متناسبة. وتتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي:
فيذ اإلطار العالمي للتنوع زيادة ]تقديم موارد يمكن التنبؤ بها من البلدان المتقدمة لتلبية التكاليف اإلضافية لتن 2-1

البيولوجي في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، فضال عن غيره من[ ]التمويل[ الدولي المباشر 
نتقالية[، ]وغير المباشر[ المتعلق بالتنوع البيولوجي ]التدفقات المالية[ للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة ا

]لدعم تنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية[ ]بما في ذلك من خالل ]الحلول القائمة على الطبيعة في[ تمويل المناخ ومجاالت  
 تمويل التنمية األخرى ]، حسب االقتضاء[؛

 زيادة المنافع المشتركة للتنوع البيولوجي من تمويل التنمية ذي الصلة، حسب االقتضاء[؛ 2-2]
 ة اإلنفاق المحلي العام المتعلق بالتنوع البيولوجي، ]المباشر وغير المباشر على حد سواء[؛ زياد 2-3
]زيادة استثمارات القطاع الخاص في ]المشاريع اإليجابية للتنوع البيولوجي[ ]المشاريع التي تسهم في حفظ التنوع  2-4

العمليات[ البيولوجي واستخدامه المستدام[، بما في ذلك عن طريق تحديد ومعال العقبات أمام المستثمرين ]، وبدء  جة 
العلوم والبحوث والتكنولوجيا من أجل  إلى ذلك من خالل االستثمارات في  المشاريع[ وتذليلها ]، وباإلضافة  ومطوري 

أم العقبات  ومعالجة  ]تحديد  البيولوجي[.  التنوع  على  السلبية  آثارها  لتقليل  والممارسات  فيها  اإلنتاج  نماذج  ام  تحويل 
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االستثمار في المشاريع اإليجابية للتنوع البيولوجي لمستثمري القطاع الخاص ومطوري المشاريع، بهدف زيادة المستوى 
 العام لالستثمار في مثل هذه المشاريع[؛

للمنافع   2-5] العادل والمنصف  والتقاسم  الجينية  الموارد  بالحصول على  المتعلقة  االتفاقات  ]شروط[  ]تنفيذ[  تعزيز 
 اشئة عن استخدامها ]من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام[ ]، والسيما بروتوكول ناغويا[[؛الن
تعزيز االقتصاد البيولوجي كاستراتيجية لالنتقال نحو نموذج االستخدام المستدام واإلسراع في إزالة الكربون من  2-6]

 االقتصادات الوطنية[. 
 3الغاية االستراتيجية 

 استخدام الموارد ]، وشفافية[ وكفاءة ]،[ عالية تعزيز ف 
يتطلب حشد الموارد بطريقة فعالة إدراك أهمية عوامل من بينها: )أ( اإلدارة السليمة ]، والمنصفة،[ ]والشفافة[ والتخطيط  -13

والشباب[؛   والنساء  المحلية،  والمجتمعات  األصلية  للشعوب  والفعالة  الكاملة  المشاركة  ذلك  في  ]بما  القدرات؛  )ب(السليم  وبناء 
عنها   )ج( واإلبالغ  النتائج  ورصد  )ه(  الدولية؛  التنمية  لتمويل  الفعاالن  والتمويل  والتصميم  )د(  شراكات؛  و[  ]منصات  وإنشاء 

واستعراضها بطريقة فعالة ]؛ )و( وتحديد أوجه التآزر مع االتفاقيات األخرى وعبر القطاعين العام والخاص[. وتهدف هذه ]العناصر[  
بيئة[ ]إجراءات[ تمكينية إلى ضمان االستخدام الرشيد للموارد التي تم حشدها، ودعم الجهود الرامية إلى تقليل أو إعادة توجيه ]ل

  الموارد التي تسبب الضرر بالتنوع البيولوجي. ]وتتمثل اإلجراءات الرئيسية المتوخاة[ ]األنشطة الممكنة لتحسين البيئة التمكينية فيما 
 ة أمور[: يلي ]ضمن جمل

استعراض وتحسين، حسب الضرورة ]وحسب االقتضاء[، عمليات ]منصفة[ للحوكمة والتخطيط داخل القطاع  3-1
 العام ]ومع القطاع الخاص[؛ 

إقامة شراكات فعالة وإنشاء منصات ذات صلة لدعم اتساق السياسات، والتعلم المشترك، وإعداد وتطبيق ُنهج  3-2
]تشاركية ]مشتركة[  األصلية  ]تعاونية[  الشعوب  مع  الخاص،[  القطاع  ]مع  ذلك  في  بما  الصراعات،  على  وقائمة   ،

 والمجتمعات المحلية ]، ومع المجموعات الضعيفة،[ ومع المجتمع المدني؛
التكنولوجيا[ ]على أساس مستدام ]ويمكن   3-3 التكنولوجي ]ونقل  التقنية والتعاون  القدرات، والمساعدة  بناء  تعزيز 

 التنبؤ به[؛
الدولي ]والمحلي[ ]والعام والخاص[   3-4 التمويل  ]تدفقات[ ]حشد[  ]التنبؤ[ ]وفعالية ]، وكفاءة[ ]، وشفافية[  تعزيز 

 للتنمية والحصول عليه؛ 
 تحسين عمليات الرصد ]، واإلبالغ والمساءلة والشفافية[ فيما يتعلق بحشد الموارد.  3-5

 التنفيذ  -خامسا
]لخلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد الموارد جهدا دؤوبا من جانب األطراف والحكومات األخرى سيتطلب التنفيذ الفعال   -14

وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على جميع المستويات. ويلزم تعزيز اإلرادة السياسية وااللتزام السياسي لتحسين االعتراف  
ق أهداف حشد الموارد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  بأهمية التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة من أجل تحقي

]، كشرط مسبق بالغ األهمية لتنفيذ اإلطار ككل[ ]، فضال عن للتنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   2020عام  
 للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني[.
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الموارد ]البلدان[ ]األطراف[ على وضع خطط وطنية لتمويل التنوع البيولوجي  وسيساعد ]خلف[ االستراتيجية ]الحالية[ لحشد   -15
]وأهدافه العالمية المتعلقة بحشد الموارد[.    2020لدعم التنفيذ الوطني لإلطار الوطني لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  

مثل المنظمات غير الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات  وينبغي أن يشارك في إعدادها وتنفيذها أصحاب المصلحة الرئيسيون،  
المحلية، ]والمجموعات الضعيفة[، واألعمال التجارية والقطاع المالي، ]والتمويل الدولي للتنمية[ ]والمنظمات التي تقدم الدعم المحلي  

 والدولي للتنفيذ[.
 الخيار ألف 

ذ تنفيذ استراتيجية حشد الموارد قيد االستعراض، استنادا إلى تقارير  وسيبقي مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للتنفي -16]
 [، حسب االقتضاء.وقامت بتحليلها التي جمعتها األمينة التنفيذية  ،األطراف والمنظمات والمبادرات ذات الصلة

 الخيار باء 
ستراتيجية حشد الموارد في  وسيقوم مؤتمر األطراف، بناء على توصيات من الهيئة الفرعية للتنفيذ، بمراجعة ا -16]

اجتماعه السادس عشر، استنادا إلى مشروع هذه العناصر وتقديمات األطراف فضال عن المنظمات والمبادرات ذات الصلة.  
وستقوم األمينة التنفيذية بتجميع وتوليف التقديمات وتقدمها كمدخالت لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها  

 الرابع.[
 

 ______________ 
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 نيالثا لمرفقا]

 ( الموارد بحشد تتعلق إضافية عناصر  يقدم الذي القسم في  إليه المشار النحو  على)

 العالمي للتنوع البيولوجي صندوق صات الااختص

 إن مؤتمر األطراف،
 من االتفاقية، 21إذ يشير إلى المادة 

والحاجة إلى موارد مالية    ،في جميع أنحاء العالم  وعكسه  بالحاجة الملحة إلى وقف اتجاه فقدان التنوع البيولوجي يسلم وإذ 
 ،البلدان النامية األطراف في  2020كافية ويمكن التنبؤ بها لدعم تنفيذ االتفاقية واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ،طار العالمي للتنوع البيولوجيلإلبالتنفيذ الناجح  وإذ يلتزم
  صندوق ال  ه ستتم إدارةويقرر أن  وأحكامها،  سيسترشد بمبادئ االتفاقية  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  ال يؤكد أن   -1

 ؛عن قرارات التمويل  الكاملة بالمسؤولية واإلشراف عليه من قبل مجلس سيضطلع العالمي للتنوع البيولوجي
النامية  األطراف  من األعضاء من البلدان    ويامتسا  اعدد  ويتضمنعضوا،    24يقرر أن يتألف المجلس من   -2

النامية األطراف ممثلين عن   البلدان  التمثيل من  التابعة  مجموعاتالوالمتقدمة، وأن يشمل  الصلة  المتحدة ل  اإلقليمية ذات  ألمم 
 ؛ وممثلين من الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا

ال  يقرر -3 مجلس  تقديم  إلى  البيولوجيصندوق  التوجيه  للتنوع  المتعلقة  العالمي  المسائل  بشأن  ذلك  في  بما   ،
 المجلس  التي يقدمها  التقارير السنوية  األخذ بعين االعتباروأولويات البرامج ومعايير األهلية والمسائل المتعلقة بها، مع    ،بالسياسات

 ؛إلى مؤتمر األطراف عن أنشطته 
 ؛ يطلب من المجلس تشغيل الصندوق على وجه السرعة -4
بين األهداف الثالثة لالتفاقية،    العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  اليطلب من المجلس أن يوازن تخصيص موارد   -5

  لخطط  مدفوعاتوتحفيز تطوير    ةجياإليكولو   النظم التي تعزز توفير خدمات    المشروعات، دعم  أخرى   جملة أمور   من بما في ذلك،  
 ؛الخدمات البيئية في البلدان المتلقية

، محددةلعدم االعتراض يتم إجراؤه من خالل سلطات وطنية    شفافاا  إجراءإلى المجلس أن يطور    أيضاطلب  ي -6
تمويل الفعال المباشر ال  وتوفير  موجه قطريا،من أجل ضمان االتساق مع االستراتيجيات والخطط الوطنية للتنوع البيولوجي ونهج  

من المجلس تحديد هذا اإلجراء قبل   أيضايطلب  و .  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  اللقطاعين العام والخاص من  ل  وغير المباشر
 ؛ الموافقة على مقترحات التمويل من قبل الصندوق 

تيسير تشغيله بسرعة وشفافية،   بغية،  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  لليشدد على الحاجة إلى تأمين التمويل   -7
روكافية    ة مبكر   موارد  التي ستتيح عملية تجديدو ويطلب من المجلس وضع السياسات واإلجراءات الالزمة،   تجديد  عمليات    وتيس 

 ؛ الالحقة  الموارد
موافقة لتمكين الصرف في الوقت المناسب، وأن يضع  البرمجة و مبسطة للعملية   لدى الصندوق يقرر أن يكون  -8

 ؛على نطاق صغيرالمجلس عمليات مبسطة للموافقة على المقترحات الخاصة ببعض األنشطة، ال سيما األنشطة 
  ـ والشفافية  ،، بهدف ضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤالقطرية  المخصصات  يقرر أن يعتمد الصندوق نظام -9

 ؛ي بعين االعتبارمية للتنوع البيولوجالمنافع العال أخذ، مع تهاوبرمج الموارد والملكية القطرية في تخصيص



CBD/SBI/REC/3/6 

Page 22 
 

وأن المجلس سيضع إجراءات تصويت العتماد القرارات ئه، يقرر أن قرارات المجلس سُتتخذ بتوافق آراء أعضا -10
صوت    بالحق في  عضو في المجلس  وضمان تمتع كلإلى توافق في اآلراء،    الرامية إلى التوصل في حالة استنفاد جميع الجهود  

 ؛ واحد

الخبراء والمشورة ي -11 آليات لالستفادة من مشورة  المجلس، في سياق اضطالعه بوظائفه، بوضع  قرر أن يقوم 
المناسبة، بما في ذلك هيئة استشارية علمية وتقنية للصندوق، تقدم مشورة علمية وتقنية موضوعية واستراتيجية بشأن سياسات    التقنية

التشغيلية،  االو   ،الصندوق  العلمية    والمشروعات،  والبرامجستراتيجيات  السالمة  التقنيةوالمساهمة في ضمان  لمشروعات    والجودة 
منح التصريح  يقرر أن يعكس تكوين الهيئة االستشارية العلمية والتقنية التوازن الجغرافي والجنساني وأن تكون إجراءات  و الصندوق.  

بالتنفيذ    ن مساءلة أعضاء الهيئة االستشارية والسماح، وذلك بهدف ضمااشفافة تمام  اتمشروعال   أو الموافقة أو المصادقة على
 ؛ الصندوق  لمشروعات السريع وفي الوقت المناسب

إلى األمانة   من خالل دوائرها االنتخابية،   ،لعضوية المجلس  يدعو البلدان النامية األطراف إلى تقديم ترشيحاتها -12
للبلدان النامية األطراف على النحو    المخصصة  12  المقاعد الـ  يتم توزيع، على أن  2022  الثانيتشرين  /نوفمبر  31المؤقتة بحلول  

؛  الدول األفريقيةآسيا والمحيط الهادئ؛ )ب( ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبين من    دولن من  يالتالي: )أ( ثالثة أعضاء وأعضاء مناوب
( عضو واحد من أقل البلدان نموا؛ )هـ(  )ج( ثالثة أعضاء وأعضاء مناوبين من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ )د

 ؛؛ )و( عضو واحد من المجموعات اإلقليمية األخرى النامية عضو واحد من البلدان الجزرية الصغيرة
في البلد المضيف على وجه    العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  لليطلب كذلك من المجلس إنشاء أمانة مستقلة   -13

 ؛ في أقرب وقت ممكنالسرعة 
وضمان استقالليته، ويطلب إلى    العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  لليسلم بالحاجة إلى تيسير التشغيل الفوري   -14

صندوق لل المؤقتة    الخطوات اإلدارية الالزمة إلنشاء األمانة  تتخذ)باالشتراك مع أمانة مرفق البيئة العالمية( أن    ةالتنفيذي  ةاألمين
الخامس    جتماعله بعد اال  موجبأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دون تأخير ال    داخل مقركوحدة مستقلة  العالمي للتنوع البيولوجي  
التقني واإلداري واللوجستي للمجلس    كيعشر لمؤتمر األطراف   األمانة   إلى حين إنشاءتتمكن األمانة المؤقتة من تقديم الدعم 

 ؛العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  لللة المستق
 ؛الدورة السادسة عشرة لمؤتمر األطراف  أقصاهفي موعد  ينبغي أن تنتهي الترتيبات المؤقتة  أنيقرر  -15
سلطته، وأن  تحت  و   بتوجيه منهأن تكون األمانة المؤقتة مسؤولة بالكامل أمام المجلس وأن تعمل    ايقرر أيض -16

 ؛أمام المجلس مسؤواليكون رئيسها 
 ؛تعيين رئيس األمانة المؤقتةعلى  العمل فورايحث المجلس على   -17
أو   الصناديقتصميم  ، الخبرة في  أخرى   يقرر أن تشمل معايير اختيار رئيس األمانة المؤقتة، في جملة أمور -18

 ؛ إدارتها، والخبرة اإلدارية والتنظيمية ذات الصلة، والخبرة في البلدان النامية أو العمل معها، والخبرة في مجال السياسات
 ؛ 2023  يناير/كانون الثاني  30يطلب من األمانة المؤقتة اتخاذ الترتيبات لعقد االجتماع األول للمجلس بحلول   -19
ستضافة االجتماعين األول والثاني للمجلس على التوالي، ويدعو األطراف إلى  ________ ال  بعرضييرحب   -20

 ؛ استضافة االجتماعات الالحقة
، بما في ذلك التكاليف  العالمي للتنوع البيولوجيصندوق  التشغيل  يدعو األطراف إلى تقديم مساهمات مالية لبدء   -21

من اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما    19في تنفيذ الهدف    أخرى   اإلدارية للمجلس وأمانته المؤقتة، والمساهمة في جملة أمور
 ؛ 2020بعد عام 
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السخية   -22 بالعروض  للمساهمة في تكلفة بدء تشغيل    التي قدمتهايرحب  للتنوع صندوق  ال_______  العالمي 
 [.البيولوجي

 

_________ 


