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      التدابير الحافزة10/44المقرر 

  ،ن مؤتمر األطرافإ
 بشأن إزالة الحوافز الضارة والتخفيف من حدتها، وتشجيع بأعمال حلقة العمل الدوليةيرحب   - 1

لحكومة يعرب عن تقديره ؛ و2009تشرين األول /ر أكتوب8 إلى 6 من ،الحوافز اإليجابية، المنعقدة في باريس
على استضافة حلقة ) اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة لإسبانيا على تقديم الدعم المالي لعقد حلقة العمل هذه، و

  على دعم إعداد تقارير حاالت الممارسات الجيدة؛ واليونيب )IUCN(العمل، وكذلك لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
حاالت الممارسات الجيدة من مناطق مختلفة بشأن إزالة الحوافز  وبتجميع  بالمعلوماتيحيط علماً  - 2

حلقة عمل الخبراء الدولية، الضارة أو التخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية، استنادا إلى تقرير 
لمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الرابع وحسبما تم استكمالها، بناء على طلب الهيئة الفرعية للمشورة الع

  ؛UNEP/CBD/COP/10/INF/18عشر، في مذكرة األمين التنفيذي الواردة في الوثيقة 
، إلى  المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلةفضال عن األطراف والحكومات األخرى، دعوي  - 3

 بتحديد الحوافز الضارة وإزالتها أو لها المتعلقمراعاة المعلومات وتجميع حاالت الممارسات الجيدة في عم
مع األخذ في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، لالتخفيف من حدتها، وتشجيع التدابير الحافزة اإليجابية 

  ، وفقاً للظروف الوطنية؛ تختلف من بلد إلى بلدقدللتدابير الحافزة  االعتبار أن اآلثار المحتملة
من   وحاالت الممارسات الجيدةالمعلومات ، حسب االقتضاء،نشراألمين التنفيذي أن ي يطلب إلى  - 4
   أخرى؛وسائلومن خالل  لالتفاقية  التابعة تبادل المعلومات غرفةخالل آلية

 بالدعم يقر و)TEEB(مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي تقارير  بيرحب  - 5
، واالتحاد  المتحدة للبيئة في استضافة المبادرة، فضال عن الدعم المالي المقدم من ألمانياالذي قدمه برنامج األمم

  األوروبي وجهات أخرى؛
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تعزيز معايرة وخدمات النظم اإليكولوجية في لتنوع البيولوجي اتقدير قيم أهمية وإذ يدرك   - 6

 لتشريعاتها الوطنية، إلى اتخاذ تدابير، ووضع ، وفقاً األطراف والحكومات األخرىيدعو، التدابير الحافزة اإليجابية
أو تعزيز آليات بغية مراعاة قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في عملية صنع القرار في 

لتنوع ل تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية القطاعين العام والخاص، بما في ذلك عن طريق
، مستعينا في ذلك بعمل مبادرة اقتصاديات راك مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاصلزيادة إشالبيولوجي 

األمم المتحدة اإلنمائي بشأن أهمية التنوع  ، والمبادرة اإلقليمية لبرنامجالنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي
، والمبادرات ومنطقة البحر الكاريبيللنمو المستدام واإلنصاف في أمريكا الالتينية  اإليكولوجية البيولوجي والنظم

  األخرى ذات الصلة، وإلى النظر أيضا في إجراء دراسات مماثلة على المستوى الوطني، عند االقتضاء؛
 األمين التنفيذي، أن يعقد، رهنا بتوافر الموارد المالية وبالتعاون مع الشركاء ذوي يطلب إلى  - 7

، فضال (TEEB) اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  ومع األخذ في الحسبان أعمال مبادرة،الصلة
عن العمل المماثل على المستوى الوطني أو اإلقليمي، مثل المبادرة اإلقليمية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن 

نطقة البحر الكاريبي، أهمية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية للنمو المستدام واإلنصاف في أمريكا الالتينية وم
أن يعقد حلقات عمل إقليمية من أجل تبادل الخبرات العملية فيما بين الممارسين بشأن إزالة التدابير الحافزة 
الضارة والتخفيف من حدتها، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، اإلعانات الضارة، وبشأن التشجيع 

 سبيل المثال وليس الحصر، الحوافز القائمة على آلية السوق، بغية بناء على الحوافز اإليجابية، بما في ذلك على
  القدرات أو تعزيزها، وتعزيز الفهم المشترك بين الممارسين؛

 مؤسسات التمويل الوطنية واإلقليمية والدولية إلى دعم بناء أو تعزيز القدرات الوطنية يدعو  - 8
 ،يكولوجية لتحديد أو إزالة التدابير الضارة أو التخفيف من حدتهالتقدير قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإل

  حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام؛من أجل وتصميم وتنفيذ تدابير حافزة إيجابية 
تلحق الضرر بالتنوع البيولوجي كثيراً ما تكون غير فعالة التي أن الحوافز الضارة وإذ يدرك   - 9

ير فعالة للوفاء باألهداف االجتماعية، في حين أنها تستخدم في بعض الحاالت األموال أو غ/من حيث التكلفة و
 األطراف والحكومات األخرى على تحديد األولويات وتحقيق زيادة كبيرة فيما تبذله من جهود يحثالعامة النادرة، 

 وإزالتها ،ثر على التنوع البيولوجيؤنشطة في تحديد الحوافز الضارة القائمة في القطاعات التي يمكن أن ت
 من الخطة 3 هدفوالتخلص التدريجي منها وإصالحها، بغية التقليل من آثارها السلبية أو تجنبها، مع مراعاة ال

، ومع اإلدراك بأن القيام بذلك يتطلب الحقا إجراء تحليالت حذرة 2020-2011 للتنوع البيولوجياالستراتيجية 
يز الشفافية، من خالل آليات االتصال الجارية والشفافة بصدد كميات الحوافز الضارة المقدمة للبيانات المتاحة وتعز
   القيام بهذا اإلجراء، بما في ذلك بالنسبة ألساليب عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛تبعاتوتوزيعها، فضال عن 

يشجع  على آلية السوق، الدور الضروري للتنظيم والدور التكميلي للصكوك القائمة وإذ يالحظ  - 10
 على تعزيز تصميم وتنفيذ تدابير حافزة إيجابية، في جميع القطاعات االقتصادية األطراف والحكومات األخرى

ة وشفافة ومستهدفة ومرصودة حالرئيسية، من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام بحيث تكون ناج
فة إلى اتساقها وتجانسها مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى، وأال بشكل مالئم وفعالة من حيث التكلفة باإلضا

تؤدي إلى توليد حوافز ضارة، مع األخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، طائفة التدابير الحافزة اإليجابية المحددة 
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" بدأ الملوث يدفع الثمنم"في تقرير صانعي السياسة في مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، و
  ، فضال عن أساليب عيش المجتمعات األصلية والمحلية؛"مبدأ التكلفة الكلية لالستعادة"وما يرتبط به من 

 بالدور الحيوي لالتصال بين عامة الناس والقطاع الخاص في إعداد التدابير الحافزة وإذ يعترف  - 11
 األعمال قطاعراف والحكومات األخرى على االشتراك مع األطيشجع التي تساند التنفيذ الوطني لالتفاقية، 

والشركات بشأن السبل والوسائل للمساهمة في التنفيذ الوطني لالتفاقية، بما في ذلك من خالل القيام، بمشاركتها، 
 بتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة اإليجابية المباشرة وغير المباشرة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه

  المستدام؛
 األطراف والحكومات األخرى إلى أن تعزز، حسب االقتضاء، أنماط االستهالك واإلنتاج يدعو  - 12

المستدامة من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعين العام والخاص على حد سواء، بما في 
ات المشتريات التي تتماشى مع أهداف االتفاقية،  األعمال والتنوع البيولوجي، وسياسقطاعذلك من خالل مبادرات 

ووضع أساليب لتعزيز المعلومات القائمة على قاعدة علمية بشأن التنوع البيولوجي في قرارات المستهلكين 
  ات الدولية األخرى ذات الصلة؛ مع االتفاقية وااللتزامجانسوالمنتجين، بما يتسق ويت

عمل ب رحبي، القائمة لتقدير القيمةدوات األنُهج الحالية، مثل  القيود المنهجية للوإذ يدرك أيضا  - 13
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة و ،)الفاو( منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالمنظمات الدولية ذات الصلة، مثل 

ات ياقتصاده بشأن ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومبادرت)االونكتاد (والتنمية
 واالتحاد الدولي لحفظ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 

الطبيعة، باإلضافة إلى منظمات ومبادرات دولية أخرى ذات صلة، في دعم الجهود المبذولة على المستويات 
 ولتشجيع التدابير الحافزة افز الضارة وإزالتها أو التخفيف من حدتها، الحوالعالمية واإلقليمية والوطنية لتحديد

م م التنوع البيولوجي وخدمات النظ من أجل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ولتقدير قياإليجابية
ة وتشجيع الفهم  هذه المنظمات إلى مواصلة هذا العمل وتكثيفه بغية زيادة التوعييدعو المرتبطة به، وةاإليكولوجي

المشترك إلزالة الحوافز الضارة أو التخفيف من حدتها، والتشجيع على التدابير الحافزة اإليجابية، وتقدير قيم 
  التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

،  تعاونه مع المنظمات والمبادرات ذات الصلةعزيزتزيادة األمين التنفيذي مواصلة و يطلب إلى  - 14
 أعاله ودعمه وتيسيره وضمان تنسيقه بشكل فعال مع برنامج 13 إلى 1حفز العمل المذكور في الفقرات من بغية 

العمل بشأن التدابير الحافزة باإلضافة إلى غيره من برامج العمل المواضيعية وبرامج العمل المشتركة بين 
  القطاعات في إطار االتفاقية؛

 األمين إبالغ إلى ةالمعنيالمنظمات والمبادرات الدولية و ، والحكومات األخرى، األطرافيدعو  - 15
   المذكور أعاله والصعوبات التي اعترضتها والدروس المستفادة منه؛ تنفيذ العمل في التقدم المحرزالتنفيذي عن
،  لالتفاقية التابعة تبادل المعلومات غرفةمن خالل آليةنشر،  األمين التنفيذي أن ييطلب إلى  - 16
تجميع المعلومات المقدمة ب وأن يضطلع،  أعاله15 عنها في الفقرة المعرب  المقدمة عمالً بالدعوةالمعلومات

ها وإعداد تقرير مرحلي لنظر اجتماع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل وتحليل
  .االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف
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