
 

  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
  التنوع البيولوجيب

  تاسعالاالجتماع 
  2008أيار / مايو30-19 ،بون
   من جدول األعمال5- 3البند 

  
  ؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لممعتمدة فيالمقررات ال

  )11المادة (    التدابير الحافزة 9/6المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

 أهمية التدابير الحافزة في تحقيق أهداف االتفاقية، حسبما اعترفت بذلك األطـراف فـي تقاريرهـا                 إذ يالحظ 
  الوطنية الثالثة،

لتدابير الحافزة حسبما وصفتها األطراف في تقاريرهـا الوطنيـة   بالتقدم المحرز في تصميم وتنفيذ اوإذ يرحب  
  الثالثة وخالل االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة،

أنه، وفقا للتقارير الوطنية الثالثة لألطراف، ال يزال نقص الموارد المالية والبشرية والتقنية فـضال           وإذ يالحظ   
ئل المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطاعات األخرى من التحديات الهامة المتـصلة بتنفيـذ         عن عدم تعميم وإدماج المسا    

   بشأن التدابير الحافزة،11المادة 
  : على أن التدابير الحافزة يجبوإذ يشدد

وأال تؤثر سـلبا علـى التنـوع        جي واالستخدام المستدام لمكوناته     أن تساهم في حفظ التنوع البيولو       )أ(
  ؛وسبل العيش في البلدان األخرىجي البيولو

  أن تساهم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛  )ب(
  أن تأخذ في الحسبان الظروف واألحوال الوطنية والمحلية؛  )ج(
  ؛وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة مع االتفاقية متمشية ومتجانسةأن تكون   )د(
 5/15عمل بشأن التدابير الحـافزة، والـوارد فـي المقـررات         باألهمية المستمرة لبرنامج ال    يعترف  -1

  ؛8/26 و8/25 و7/18 و6/15و
 زيادة التركيز على تنفيذ برنامج العمل من خالل تعزيز تقاسم المعلومات المتعلقة بالممارسـات     يقرر  -2

 دراسات التقييم والتحليالت  الجيدة والدروس المستفادة والصعوبات والخبرات العملية األخرى المتعلقة بتنفيذه، فضال عن          
  وبناء القدرات؛
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 بثراء المعلومات المفيدة بشأن التدابير الحافزة التي قدمتها األطراف والمنظمـات الدوليـة     إذ يعترف   .3

 إلى األمـين التنفيـذي أن       يطلبوأصحاب المصلحة خالل االستعراض المتعمق لبرنامج العمل بشأن التدابير الحافزة،           
  مات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية؛ينشر هذه المعلو

  :، رهنا بتوافر الموارد المالية، زيادة التركيز علىايقرر أيض  -4
تقييم قيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به، كأساس هام لحمـالت التوعيـة                 )أ(

   العامة؛تالعامة واإلجراءات المتعلقة بالسياسا
إعداد طرق لتشجيع المستهلك على مراعاة المعلومات العلمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في عمليـة                )ب(

  ، حسبما يكون األمر مناسبا؛وضع العالمات اإليكولوجيةصنع القرار، مثال عن طريق 
مـستدامة  توفير التوجيه بشأن تشجيع المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنـتج بطريقـة                 )ج(

  باعتبارها مصادر بديلة إلدرار الدخل على المستوى المحلي، بما في ذلك في برامج الحفظ القائمة على المجتمعات؛
الدراسات بشأن نهوج تطوير األسواق وخطط المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجيـة علـى                )د(

ها ومخاطرها المحتملة، وآثارها المحتملة على التنـوع  المستويات المحلية والوطنية والدولية، ومزاياها فضال عن حدود     
  البيولوجي والمجتمعات األصلية والمحلية؛

 عبر المجموعـات المختلفـة فـي    يتحليل آثار التدابير الحافزة المختلفة واألثر على التنوع البيولوج     )ه(
  المناطق الجغرافية المختلفة ومع مرور الزمن؛

   الحافزة، بما في ذلك التدابير الحافزة اإليجابية وإزالة التدابير الضارة؛طرق تقييم فعالية التدابير  )و(
   وإزالة التدابير الحافزة الضارةةالتدابير الحافزة اإليجابي

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى التأكد من عـدم تعـارض اإلجـراءات       يدعو  -5
ة الغابات وتدهورها في البلدان النامية مع أهداف االتفاقية المتعلقة بـالتنوع            نبعاثات الناتجة عن إزال   الممكنة لتخفيض اإل  

  إلى المجتمعات األصلية والمحلية؛البيولوجي، بل تقدم منافع إلى التنوع البيولوجي، وإن أمكن 
ا  إلى األمين التنفيذي أن يعقد حلقة عمل دولية بشأن إزالة التدابير الضارة والتخفيف من حدته                يطلب  -6

وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، تتألف من ممارسين ترشحهم الحكومات مع مراعاة التمثيل اإلقليمي المتوازن، فضال               
عن خبراء من المنظمات المعنية وأصحاب المصلحة، بغية جمع وتبادل وتحليل المعلومات، بما في ذلك دراسات الحالة                 

لخبرات الفعلية والعملية في تحديد وإزالة التدابير الحـافزة الـضارة أو             ا عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من     
التخفيف من حدتها، وتحديد عدد محدود من حاالت الممارسات الجيدة من المناطق المختلفة كـي تنظـر فيهـا الهيئـة        

طراف، وكي يـستعرضه    الفرعية للمشورة العلمية والتقني والتكنولوجية في اجتماع ما قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األ            
  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛

 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك تحليالت ودراسـات                يطلب  -7
 العامة المتعلقـة بالتـدابير      ت، بشأن آثار السياسا   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي     المنظمات الدولية، مثل    

فزة اإليجابية والضارة، وأن ينشر هذه المعلومات من خالل غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية، وأن يتيحها إلى                 الحا
  يف من حدتها؛حلقة العمل المعنية بإزالة التدابير الحافزة الضارة والتخف

  التقييم
ء البيئـة المعقـود فـي        لـوزرا  مجموعة البلدان الثمانية   بالمبادرة التي أطلقت خالل اجتماع       يرحب  -8

، إلعداد دراسة عن التكاليف االقتصادية للضياع العالمي للتنـوع البيولـوجي،          2007آذار  /بوستدام، بألمانيا، في مارس   
واألعمال التي قامت بها ألمانيا والمفوضية األوروبية لتنفيذ هذا النشاط في شكل دراسة دولية عـن اقتـصادات الـنظم       

  يولوجي؛اإليكولوجية والتنوع الب
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 بغيـة   )EVRI(" مخزون مراجع التقيـيم البيئـي     " أن يواصل التعاون مع      ي إلى األمين التنفيذ   يطلب  -9
  تسهيل وصول البلدان النامية إلى قاعدة البيانات؛

 بشروط تكليف دراسة عن كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم والتدابير الحـافزة               يحيط علما   -10
  باعتبارها إطارا عاما لتسهيل الدراسات داخل البلد؛ )UNEP/CBD/COP/9/INF/9(اإليجابية 

 األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات المعنية، أن يدرس البعد الدولي عـن              يطلب إلى   -11
الواردة فـي القـسم     كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم والتدابير الحافزة اإليجابية، استنادا إلى شروط التكليف               

خامسا من المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن شروط تكليف دراسة عن كيفية مساندة الرصد في تنفيذ أدوات التقييم            
  ؛)UNEP/CBD/COP/9/INF/9(والتدابير الحافزة اإليجابية 

ولوجي بفعاليـة، بغيـة      إلى األمين التنفيذي أن يحدد الخيارات لنشر نتائج تقييم قيم التنوع البي            يطلب  -12
إبالغ المستهلك عند اتخاذ القرار ووضع خطة السياسات العامة بشأن التـدابير الحـافزة لحفـظ التنـوع البيولـوجي                    

   إزالة التدابير الحافزة الضارة؛أو/واستخدامه المستدام، و
  التعاون

إلى أن تواصل عملهـا بـشأن       التابعة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية        Biotrade  مبادرة يدعو  -13
تشجيع تجارة المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنتج بطريقة مستدامة ومتسقة مع األهداف الـثالث التفاقيـة      
التنوع البيولوجي، من خالل بناء القدرات، وتسهيل الوصول إلى األسواق، وتشجيع البيئات التمكينية، وإشراك الفاعلين               

  قطاعين العام والخاص؛المعنيين من ال
 مع التقدير العمل الحالي الرامي إلى دعم برنامج العمل بشأن التدابير الحافزة الذي تقـوم بـه    يالحظ  -14

، االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدانمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، و
  ولية األخرى؛والمنظمات والمبادرات الد

وبرنامج األمم  ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ويدعو  -15
، والمنظمات والمبادرات الوطنية واإلقليميـة والدوليـة   االقتصادي منظمة التعاون والتنمية في الميدانالمتحدة للبيئة، و

 تشجيع، بالمزيد من الدراسات بشأن المدفوعات مقابـل خـدمات           يألمين التنفيذ  إلى ا  ويطلباألخرى إلى االضطالع،    
على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية، ومزاياهـا         األخرى   ةالنظم اإليكولوجية والتدابير الحافزة اإليجابي    

المجتمعات األصلية والمحلية، ومدى    فضال عن حدودها ومخاطرها المحتملة، وآثارها المحتملة على التنوع البيولوجي و          
كما ينبغي أن تتناول الدراسات ما إذا كان تعيين مجتمعات أصـلية ومحليـة أو     . اتساقها مع االلتزامات الدولية األخرى    

سلطات وطنية لتلقي المدفوعات يمكن أن يساعد على التصدي للشواغل المتعلقة باعتبارات اإلنصاف والتنفيـذ العملـي         
  عات؛لخطط المدفو
 المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية إلى تشجيع التعاون العلمي والتقني بين األطراف بـشأن              يدعو  -16

تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة، بما في ذلك من خالل الدورات التدريبية وحلقات العمل لتبادل الخبرات، وتقـديم الـدعم         
  :التقني، وبناء القدرات والتدريب

  م التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتصلة به؛بشأن تقيي  )أ(
  من أجل تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة المالئمة لألوضاع الوطنية؛  )ب(
التجـارة  (" مـستدامة    من أجل تشجيع المنتجات القائمة على التنوع البيولوجي التي تنـتج بطريقـة              )ج(
  .)(”biotrade“)" البيولوجية
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