
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 شرع االجتماع الثاني
 4172أكتوبر/تشرين األول  71-6 جمهورية كوريا، بيونغ شانغ،

 *تمن جدول األعمال المؤق 72البند 
 
 

 مشروع خيارات للمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
مواصببلة تطببوير ورقببة المناقشببة بشبب ن  77/2 مببن المةببرر 41فببي الفةببرة  طلببم مببؤتمر األطببراا ملببا األمببين التنفيببذي -7

، لتةبديمها ملبا اآلخبرين المعنيبين نادا ملا تعليةات األطراا وأصحام المصلحة(، استUNEP/CBD/COP/11/INF/7الضمانات )
الفريببب  العامبببل معبببداد ملبببا تنفيبببذ االتفاقيبببة  وطلبببم  العامبببل المفتبببوو العضبببوية المخصببب  السببتعرا االجتمبباع الخبببامر للفريببب  

 ملببانفسبب ، طلببم مببؤتمر األطببراا  مببن المةببرر 47فببي الفةببرة و توصببية لين ببر فيهببا مببؤتمر األطببراا فببي اجتماعبب  الثبباني عشببر  
، بما في ذلك المبباد  المبتكرة الةطريةالمخاطر والمنافع المحتملة لآلليات المالية في اجتماع  الخامر أن يناقش  الفري  العامل
 ن ر فيها مؤتمر األطراا في اجتماع  الثاني عشر  يلالستخدامها،  المحتملةوالضمانات 

تنفيببذ االتفاقيببة  العامببل المفتببوو العضببوية المخصبب  السببتعرا ، طلببم الفريبب  5/71 ة)د( مببن التوصببي 7الفةببرة  فببيو  -4
بمبا  ،مجراءات ملموسبة وفعالبةبش ن لين ر فيها مؤتمر األطراا في اجتماع  الثاني عشر مةترحات  يعداألمين التنفيذي أن ملا 

المحبدد فبي علا النحبو آلليات هذه الأسار التحديات والمخاطر المحتملة  طوعية للخيارات علا مباد  توجيهيةفي ذلك مشروع 
من مشروع المةرر البوارد  3في الفةرة و مبتكرة والضمانات  الالةطرية مالية الليات آلالمحتملة ل منافعالو مخاطر الالمتعلةة بوثيةة ال

األطببراا،  ويببدعولمببباد  التوجيهيببة الطوعيببة، اب ن يحببيط علمببا ببب، يوصببي الفريبب  العامببل مببؤتمر األطببراا 5/71فببي التوصببية 
 وفةا للتشريع الوطني  و  حسم االقتضاء، هاالن ر في استخدام ملاوأصحام المصلحة اآلخرين األعمال ومن مات 

نسببخة تطببوير الفريبب  مببن الخبببراء مببن مركبب  سببتوكهولا للمرونببة بجامعببة سببتوكهولا واصببل ، 5/71 ةلتوصببيلواسببتجابة   -3
تمويبببل التنبببوع البيولبببوجي والضبببماناتس البببدرور المسبببتفادة والمعنونبببة مناقشبببة بشببب ن الضبببمانات، المبببن ورقبببة موسبببعة المنةحبببة و ال
مواصبببلة (  وعبببةوة علبببا ذلبببك، تمبببت UNEP/CBD/COP/12/INF/27كوثيةبببة معةميبببة ) وأتيحبببت ،المةترحبببةتوجيهيبببة المبببباد  وال
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بشبب ن الدوليببة  حلةببة العمببلتكميليببة فببي الضببمانات الو  1لبيولببوجيمناقشببة الخيببارات المتاحببة لتع يبب  اسببتخداا لليببات تمويببل التنببوع ا
   سويسراكارتاو  ميتنغن، في  4172 /لمفي أغسطر المعةودةالتنوع البيولوجي من أجل تمويل ال
تمويبل والمعنونبة من هذه المذكرة النتائج الرئيسية ألحدث نسخة من ورقة المناقشة بش ن الضبمانات،  الةسا أوال ويوج  -2

من أجبل تمويل بش ن ال، ونتائج حلةة العمل الدولية المةترحةتوجيهية المباد  والع البيولوجي والضماناتس الدرور المستفادة التنو 
، حببببدة المخبببباطرمببببن  والتحببببديات والمخبببباطر المحتملببببة، فضببببة عببببن خيببببارات التخفيببببا بالمنببببافعالتنببببوع البيولببببوجي، فيمببببا يتعلبببب  

مضببافية لمشبباريع مةببررات لين ببر فيهببا مببؤتمر  اقتراحببات ا  ويتضببمن الةسببا ثانيببوالضببمانات فببي لليببات تمويببل التنببوع البيولببوجي
 في المرف  مشروع المباد  التوجيهية الطوعية  ويرداألطراا في اجتماع  الثاني عشر، 

والتحووديات والمخوواطر المحتملووة  ليووات  المنوواف موووجل لوو رال والوودروت الم ووتفاد  بشووأن  -أوال
 آليات تمويل التنوع البيولوجي في لوجي، وبشأن الضمانات تمويل التنوع البيو 

منقحووة ومو ووعة مناقشووة ورقووات  –تمويوول التنوووع البيولوووجي والضوومانات  الوودروت الم ووتفاد  والمبووادئ التوجيهيووة المقترحووة 
 بشأن الضمانات 

ي والضببماناتس الببدرور تمويببل التنببوع البيولببوجوالمعنونببة أحببدث نسببخة مببن ورقببة المناقشببة بشبب ن الضببمانات، تتنبباول  -5
الضمانات في لليات ومصطلح فكرة الضمانات في لليات تمويل التنوع البيولوجي   بحث، المةترحةتوجيهية المباد  والالمستفادة 

لتنبوع البيولبوجي وسببل عبيش لحمايبة ال  أقصبا قبدر مبن تحةبشير ملا تبدابير ي في هذه الورقةالمستخدا تمويل التنوع البيولوجي 
   ملا أدنا حد اآلثار السلبيةفي الوقت نفس  ل تةلو النار 

أهببداا أيشببي و كببون وسببيلة لتحةيبب  أهببداا االتفاقيببة تتمويببل التنببوع البيولببوجي يمكببن أن   يببادةالورقببة ملببا أن  وتخلبب  -6
حشبد  عنبدليبة الفبر  واآلثبار المحتملبة علبا التنبوع البيولبوجي والمجتمعبات األصبلية والمح مراعباةينبغي للتنوع البيولوجي، ولكن 

آلثبار غيبر التصبدي لملبا أن المبباد  التوجيهيبة يمكبن أن تسباعد علبا  أيضبا من أجل التنوع البيولوجي  وتخل  الورقبة الموارد
 مختلفة  الالمخاطر والفر  عبر لليات تمويل التنوع البيولوجي  بينالتفاعل ومعالجة فر  التع يا و المةصودة آلليات التمويل، 

آليببببات تمويببببل التنببببوع المتصببببلة بلضببببمانات ل مببببباد  توجيهيببببة طوعيببببةمةترحببببات ألربعببببة علببببا يضببببا حتببببوي الورقببببة أوت -1
ربعببة عناصببر عامببة يجببم أن تؤخببذ بعببين األالمناقشببة المنةحببة، تشببمل هببذه المببباد  التوجيهيببة الطوعيببة  لورقببةالبيولببوجي  ووفةببا 

 ينبنباء الثةبة وتوافب  اآلراء الة مب علبامة في االعتببار أخذ هذه العناصر العاأن يساعد يمكن و الضمانات   معداداالعتبار عند 
لبا البدرور المسبتفادة بشب ن المخباطر مهذه العناصر وتستند خةل عملية اختيار وتصميا وتنفيذ لليات تمويل التنوع البيولوجي  

   الةطريةوالضمانات من لليات التمويل  والمنافع
لفببر  والتحببديات والمخبباطر المحتملببة ألنببواع مختلفببة مببن لليببات لتحليببل لببا موتسببتند هببذه المببباد  التوجيهيببة المةترحببة  -8

 إلعبداد، بمبا فبي ذلبك دراسبات حالبة ودرور مسبتفادة، مرشبادات تفصبيلية ومحبددة علبا ورقبةالتحتبوي و تمويل التنبوع البيولبوجي  
 وأعبدت هبذه اإلرشباداتيولبوجي   نواع محبددة مبن لليبات تمويبل التنبوع البالمتصبلة ببالضمانات التبي تسبتجيم للمخباطر والفبر  

تضببمن أيضببا الببدرور المسببتفادة مببن هببي ت، و المعنيببيناآلخبرين بنباء علببا مببدخةت وتعليةببات مببن األطببراا وأصببحام المصببلحة 
يببرد فببي الجببدول أدنبباه ألطببر الدوليببة والوطنيببة  وبنبباء علببا هببذا العمببل، مختلببا االةائمببة بموجببم  اتيةالعمليببات الةانونيببة والسياسبب

                                                           
في كيتو  وأشارت  تاعةد لتين يادة التمويل للتنوع البيولوجي، ال بش نالحوار األولا والثانية  تياستنتاجات ندو  بناء علاتا مدخال هذا المصطلح أيضا  1

باإلضافة ، بالفعلمبتكرة ليست  الجامع الموارد تحت هذا المصطلح حشداستراتيجية ست، المشار مليها في الأن "اآلليات المالية المبتكرة"  تان ملاالندو 
ندوتي ن في و المشارك الذي قدم قتراو االتمشيا مع و   وخطط التعمياليات جمع اإليرادات، ولليات التمويل المباشر، آلغير عملي  اشكل م يجنها تملا أ
استخدامها في المستةبل  أو يمكنحاليا  ستخدالجميع اآلليات التي ت   ‘لليات تمويل التنوع البيولوجي’لعاا المصطلح ابالتالي المذكرة هذه ستخدا ت، الحوار

 األهداا الثةثة لةتفاقية  تحة لتمويل األنشطة التي 
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الضمانات لمواجهة  معداد سترشد بها فيي  ، وكذلك العناصر التي يمكن أن المحتملة والفر  والتحديات والمخاطر نافعلمموج  ل
  والفر  المنافعالتحديات والمخاطر وتع يا 

 إرشادات بشأن الضمانات التحديات والمخاطر المناف  والفرص 

المدفوعات مقابل 
 خدمات النظم
 اإليكولوجية

ابل خدمات الن ا المدفوعات مة
 ميجابية حواف  هي اإليكولوجية

   بيئيا السليا للسلوك

المدفوعات مةابل  كونتيمكن أن و 
 ا منتدفة خدمات الن ا اإليكولوجية

  للمجتمعات األصلية اإليرادات

المن مات الحكومات و وتمول 
من  في المائة 77 -79 الحكومية

 غير أن عالميا  المدفوعاتهذه 
 في برامجشترك ا الةطاع الخا 

 معينة  مدفوعات

علا لةيود المفروضة يمكن أن تؤدي ا
 هاالمحلية ألراضي المجتمعاتاستخداا 
التنوع  في خسارة ملا التةليدية ال راعية

المعارا البيولوجي ال راعي و 
 اإليكولوجية 

 غير المباشرة الضماناتيمكن أن تتناول 
رد للموا إلدارة غير المستدامةالعوامل الدافعة ل

  (ةانونيالغير  قطع األشجار )مثل الطبيعية

 الضمانات اإلجرائيةتسمح  يمكن أنو 
 الجهات الفاعلة المشاركة الفعالة لجميعب

الموافةة المسبةة  وبالحصول علا المعنية،
 المجتمعات ومشاركة موافةة أو/و عن علا

خطط تنفيذ في تصميا و  األصلية والمحلية،
  اإليكولوجية االمدفوعات مةابل خدمات الن 

وع نتعويضات الت
 البيولوجي

مبدأ ب تلت ا تعويضات التنوع البيولوجي
  يدفع" الملوث"

أن يمكن  ،مجمعصندو   باستخدااو 
 تعوي لاأراضي  وكاالتتستخدا ال

المنا ر  في خضراء ممرات إلنشاء
المنا ر البحرية و األرضية الطبيعية 
 الكبيرة 

صناعات الةطاع  عدد من ويطب 
  تعويضات بصورة طوعية ا الخ

ن ا  المؤسسات الماليةوأعدت 
 التي تشمل لضمانات البيئيةل

معيار )  تعويضات التنوع البيولوجي
األداء السادر لمؤسسة التمويل 

الضمانات لمصرا  سياسةالدولية، و 
  (التنمية اآلسيوي

توافر التعويضات يمكن أن يؤدي 
علا عدد أكبر الموافةة ملا  عموما
  ذونمن األ

 ،المسموو بها اآلثاريكمن أن تؤدي 
الن اا  منطةة معينة من في

خطة  من خةل، اإليكولوجي
 الن اا تعكر صفو أنملا ، تعويضات

  مرونت  وتؤثر علا ككل

، بما في وو ائفها الن ا اإليكولوجيةو 
، التي تةدمها العيش سبلفر  ذلك 

 بالكامل  قابلة لةستبدال قد ال تكون

 يضات التنوع البيولوجيتعو قد تؤدي و 
 استخداا عدا مراعاة عدا خطرملا 

  وقيم  األصلية البيولوجيتنوع لا

محدى  ن فيو السكان المحليوقد يعتمد 
 التنوع البيولوجي في علا المناط 

  لسبل عيشها المحددة تلك المنطةة

 الموضوعية الضماناتيمكن أن تتوخا 
من األثر لتخفيا ل التسلسل الهرمي تطبي 

 أذونات عملية الحصول علافصل تو 
التعوي   عملية تحديد نع التخطيط
  المناسم

 أن كفالة في الضماناتسها تيمكن أن و 
 النتائج تتجاو  نتائج حف التعويضات  تحة 

  لا توضع الضمانات لو تحدثلالتي كانت 
 تطبي تصميا و  وينبغي أن يتجنم

 األنشطة الضارةنةل موقع  اتتعويضال
  ملا مواقع أخرى لوجيلتنوع البيو با

ملا  االجتماعية الضمانات تهدا يمكن أنو 
المخاطر و  المسؤوليات بينما تحةي  توا ن 

، واحتراا المرتبطة بالمشروع والمنافع
  والعرفية الترتيبات الةانونية

 بإجراء الضمانات اإلجرائيةتسمح  يمكن أنو 
اعتماد تصميا و لعمليات  وتشاركي تةييا دقي 

، وذلك باستخداا تعوي ال تللياوتنفيذ 
مباد   مثل اتفاقية التنوع البيولوجي أدوات

 البيئي بش ن تةييا األثر التوجيهية وغس ياو غأ 
 الثةافي واالجتماعي و 

اإلصالح البيئي 
 المالي

اإلصةو المالي أن يؤدي  يمكن
في و ،  يادة اإليراداتملا  البيئي
  األهداا البيئية تع ي نفس   الوقت

 من المحةةة الموارد خداايمكن است
لمجموعة  اإلصةو المالي البيئي

بما في ذلك  من األغرا  متنوعة

صعبا من الناحية  رفع الدعايكون قد 
  السياسية

 الموضوعية الضماناتيمكن أن تةلل 
ملا من خةل الدعوة  مثة، الضارة الحواف 
ممارسات غير معانات للتةديا تجنم 

 مستدامة بيئيا ال

المدفوعات مةابل خدمات  خطط تمول عندماو 
بموجم مخصصات  الن ا اإليكولوجية
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، لليات تمويل التنوع البيولوجي معداد
المدفوعات مةابل خدمات  مثل خطط

  الن ا اإليكولوجية

اإلصةو المالي سها ي يمكن أنو 
 فر  عمل استحداث أيضا في البيئي

 التةاسا العادل للمنافع و 

 ضمانات فياليمكن تنسي   مصةو مالي،
 مع تلك الموجودة في اإلصةحات المالية

المدفوعات مةابل خدمات الن ا  خطط
  اإليكولوجية

مصادر جديد  
ومبتكر  من 
الم اعد  

 اإلنمائية الر مية

 لليات تمويل التنوع البيولوجي تعتبر
المساعدة اإلنمائية  نع مختلفة
اإلنمائية  ةمال أن المساعد، الرسمية
التمويل  ن توفريمكن أالرسيمة 
لليات تمويل  توفر، ويمكن أن األولي

في مطار  أدوات التنوع البيولوجي
 المساعدة اإلنمائية الرسمية 

 تمويل التنوع البيولوجي يمكن آللياتو 
المساعدة اإلنمائية  من أن تستفيد
 بش ن الةضايا ذات الصلة الرسمية

 ضمانات لل

 الشفافية الضمانات غيامقد يهدد 
 ،والكفاءة ،والمواءمة ،والتنسي 

 ،حيا ةالالملكية، والنهج التشاركية، و و 
المساواة وقضايا ، وحةو  المستخدا

 الجنسين بين 

 اتتةييم تشمل المتاحة الضمانات اإلجرائية
وتةييا األثر ، تةييا األثر البيئي )مثل األثر

 (والتةييا البيئي االستراتيجي ،االجتماعي
 لمساهمات ل

االجتماعية  الضمانات تستفيدأن  يمكنو 
بين ، وال سيما اتسا  السياسات من والبيئية
 التعاون اإلنمائي والبيئة و  التجارة

 وق للمنتجات 
 المراعية للبيئة

 ومتنامية من مجموعة كبيرة هناك
وضع العةمات خطط الشهادات و 
البيئي  معايير األداء التي وضعت
المراعية المنتجات " بش ن واالجتماعي

 " للبيئة

من  مجموعة واسعة الحواف وتغطي 
 التصدي  علا من الةطاعات،

ملا  تعويضات التنوع البيولوجي
واألخشام  الكربونالمتصلة بمعايير ال
ضمن  والسياحةالسلع ال راعية و 

 غيرها 

ستخداا كبيرة ال هناك ممكانيةو 
 لتةييا الضمانات كوسيلة الشهادات

  هاتطبيةالتحة  من و 

خطط لموضوعية لا األولوياتتختلا 
  اختةفا كبيرامصدار الشهادات 

لمنافع ل ةولويها األبعضوتعطي 
يرك  البع  اآلخر  بينما االجتماعية

  لحف  التنوع البيولوجي معايير علا

التواصل لبحث و ملا ا هناك حاجةو 
 بش ن لضمان الشفافية ينالمستمر 
يترتم البيئية التي االجتماعية و  المنافع

  اداتشهال عليها مصدار

 الموضوعية الضماناتيمكن أن تعالج 
 المتنافسة، للعةماتمحتمل ال نتشاراال
فيما الشفافية االتصال والتثةيا و تن  علا و 

 مختلفة ال معاييرالوتطبي   يتعل  بتعريا

التمويل للتنوع 
البيولوجي وتغير 

 المناخ

من  تحةي  فائدة للجميعهناك ممكانية 
 لمناخا تغيرلثار التخفيا من  حيث

التنوع ، وحف  علا الغاباتالةائمة 
ال روا المةئمة تع ي  البيولوجي و 

التي تعتمد علا  الشعومرفاهية ل

 بيةاآلثار السل ملتيمكن أن تش
المبادرة المع  ة ب المحتملة المرتبطة

لخف  االنبعاثات الناجمة عن م الة 
 لثار علاعلا  هاوتدهور  الغابات

تحويل الن ا  أو المجتمعات المحلية
م ارع  الطبيعية ملا اإليكولوجية

اتفاقية األما المتحدة من مةرر التذييل األول 
 CP.16/1 بش ن تغير المناخاإلطارية 

المبادرة  ضمانات من ي علا قائمةيحتو 
المع  ة لخف  االنبعاثات الناجمة عن م الة 

  هاوتدهور  الغابات
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  الغابات

المبادرة المع  ة لخف  االنبعاثات و 
 2هاوتدهور  الغاباتالناجمة عن م الة 

للحد  تمويل المناخ توجي  تشجع علا
 الغابات  من فةدان

مشورة  اتفاقية التنوع البيولوجي أصدرتو   أشجار
 علاالمبادرة تلك  ضمانات تطبي  بش ن

 المةرربمرف  ال في لتنوع البيولوجيا
 أن تساعد علا، يمكن مذا اتبعت 11/17

منافع  لمناخا تمويلأن ينتج عن  ضمان
 نار لاسبل عيش للتنوع البيولوجي و  مشتركة

 ،4102 /آبأغ وطت فوي المعقوود ، التنووع البيولووجي مون أجول لتمويولبشوأن ا الدوليوة حلقوة العمولالنتائج ذات الصلة مون 
  كارتاول إيتنغن،  وي را

التنبببوع البيولبببوجي والضبببمانات لتع يببب  اسبببتخداا لليبببات تمويبببل  المحتملبببةالخيبببارات  حلةبببة العمبببلنببباقش المشببباركون فبببي  -9
 3المببوج  وسبلطلليبات تمويببل التنبوع البيولببوجي  المتصبلة بفببرادى فضببة عبن المخبباطر والتحبديات المنبافع  ون بروا فببيالتكميليبة، 
ع ببداف تنفبذأن لليبات تمويبل التنبوع البيولبوجي يجبم أن الضبوء علبا  حلةبة العمبلفبي   عرضبتا و  انالمشارك انالرئيس الذي أعده

اختيببار وتصببميا بشبب ن  العببالميالعامببة علببا المسببتوى  اإلرشبباداتبعبب   يمكببن أن تكببون، فببي حببين وتح ببا بت ييببد البلببد قطببري
االسبتثمارات  ل يبادةالضبمانات المناسببة  علبا أهميبة حلةة العمبل  وأكد المشاركون في ةوتنفيذ لليات تمويل التنوع البيولوجي مفيد

محببدى تطبيبب  الضببمانات  وخلبب  ملببا أنداا أيشببي للتنببوع البيولببوجي  التنببوع البيولببوجي لتحةيبب  أهببمجببال العامببة والخاصببة فببي 
ودرور  ،وممارسببات جيببدة ،دراسببات حالببةوهنبباك حاجببة ملببا بع  مخبباطر لليببات تمويببل التنببوع البيولببوجي  للتصببدي لبب الطرائبب 

 مويل التنوع البيولوجي األطراا في اختيار وتصميا وتنفيذ لليات ت لمساعدة التةنيمستفادة، وبناء الةدرات، فضة عن الدعا 

 إضافية لمشروع المقرر اقتراحات -ثانيا
مبببن  3تنفيبببذ االتفاقيبببة، فبببي الفةبببرة  العامبببل المفتبببوو العضبببوية المخصببب  السبببتعرا الفريببب   أوصببباكمبببا ذكبببر أعبببةه،  -71

األطبببراا  أن يبببدعوالضبببمانات، و المتعلةبببة بالمبببباد  التوجيهيبببة الطوعيبببة بمبببؤتمر األطبببراا علمبببا  بببب ن يحبببيط، 5/71التوصبببية 
 لن ر في استخدامها حسم االقتضاء، وفةا للتشريع الوطني  ملا ا اآلخرين وأصحام المصلحةومن مات األعمال 

محددة علبا تفصيلية و  علا مرشادات من ورقة المناقشة بش ن الضمانات حتوي أحدث نسخةتكما هو موضح أعةه، و  -77
ضمانات آلليات تمويل التنوع البيولوجي المختلفة التبي  معدادكيفية  نبش حد سواء، بما في ذلك دراسات حالة ودرور مستفادة، 

اختيببار  عنببدضببمانات  معببدادكيفيببة  عببن "مسببتوىأعلببا علببا "توجيهيببة مببباد   عببن، فضببة الخاصببة تسببتجيم للمخبباطر والفببر 
علبا مجموعبة واسبعة مبن  هيبةالمبباد  التوجيهبذه تنطبب  ن را لطبيعتهبا العامبة، و وتصميا وتنفيذ لليات تمويل التنوع البيولوجي  

المبباد  التوجيهيبة الطوعيبة بشب ن الضبمانات فبي و لليات تمويل التنوع البيولوجي، بما فبي ذلبك تلبك التبي قبد تنشب  فبي المسبتةبل  
تمويببل علببا أسببار ورقببة المناقشببةس  أعببدتهببي مجموعببة مببوج ة  الوثيةببةهببذه بمرفبب  الالببواردة فببي  لليببات تمويببل التنببوع البيولببوجي

، فببي فببي أن ين ببر مببؤتمر األطببرااوقببد يرغببم   المةترحببةتوجيهيببة المببباد  والالبيولببوجي والضببماناتس الببدرور المسببتفادة التنببوع 
فبي البواردة كثر تفصبية األمعلومات بالعلما  اإلحاطةمرف  مع الاجتماع  الثاني عشر، في اعتماد المباد  التوجيهية الواردة في 

 ورقة المناقشة  

                                                           
2 REDD+ ت، واإلدارة المستدامة ، وحف  مخ ونات كربون الغاباالناشئة عن م الة الغابات وتدهورها"خف  االنبعاثات  يستخدا كمختصر لعبارة
التفاقية األما المتحدة اإلطارية بش ن   CP.16/1من المةرر  11يتس  مع الفةرة بما لغابات، وتع ي  مخ ونات كربون الغابات في البلدان النامية"، ل

أو المةبلة بمةتضا اتفاقية األما  لسهولة الرجوع ملي  فةط دون أي محاولة الستبا  المفاوضات الجارية +REDDتغير المناخ  ويستخدا المختصر 
 المتحدة اإلطارية بش ن تغير المناخ 

  UNEP/CBD/12/INF/5الموج  الذي أعده الرئيسان المشاركان لحلةة العملة الوارد في الوثيةة  3
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، لتحبل محبل لمةبررهفي اجتماع  الثاني عشر في العناصر التالية في أن ين ر غم مؤتمر األطراا قد ير  وبناء علي ، -74
  4الذي أعده الفري  العاملس المةررمن مشروع  3الفةرة 

 المباد  التوجيهية الطوعية بش ن الضمانات في لليات تمويل التنوع البيولوجي، المرفةة بهذا المةرر   يعتمد
خيبارات المبباد   مشبروعاألمين التنفيذي بما في ذلك التي أعدها مذكرة المن المعلومات الواردة في  م يدبال حيط علماي

وأحببدث نسببخة مببن ورقببة المناقشببة بشبب ن الضببمانات،  5التوجيهيببة الطوعيببة بشبب ن الضببمانات فببي لليببات تمويببل التنببوع البيولببوجي
  6 المةترحةتوجيهية المباد  والفادة تمويل التنوع البيولوجي والضماناتس الدرور المستوالمعنونة 

المبباد  التوجيهيبة  ملبا مراعباة وأصبحام المصبلحة اآلخبريناألطراا، والحكومبات األخبرى، ومن مبات األعمبال  يدعو
الطوعية بش ن الضمانات في لليبات تمويبل التنبوع البيولبوجي عنبد اختيبار وتصبميا وتنفيبذ لليبات تمويبل التنبوع البيولبوجي، بهبدا 

   من حدتهاتخفيا الأو  مةصودةالسلبية غير اآلثار الفعالية اآلثار اإليجابية وتجنم تع ي  
التببي الةائمببة لتشببريعات والسياسببات لاسببتعرا  وتةيببيا ب، حسببم االقتضبباء، االضببطةعاألطببراا ملببا الن ببر فببي  يببدعو

معلومات عبن هبذا العمبل وتةديا لضمانات، أو تع ي  ا إلعدادلليات تمويل التنوع البيولوجي، بهدا تحديد الفر  المتاحة  تن ا
 والدرور المستفادة  العملية ألمين التنفيذي، بما في ذلك الخبرات ملا ا

العامبببل ملبببا األمبببين التنفيبببذي أن يةبببوا بتجميبببع وتحليبببل المعلومبببات المةدمبببة مبببن األطبببراا، لين بببر فيهبببا الفريببب   يطلبببم
  7ي اجتماع  السادر تنفيذ االتفاقية ف المفتوو العضوية المخص  الستعرا 

   

                                                           
4 UNEP/CBD/COP/12/4  المرف ، 
5 UNEP/CBD/12/14/Add.4  
6 UNEP/CBD/12/INF/27   
 نية بالتنفيذ مذا تا منشاؤها في االجتماع األول أو الهيئة الفرعية المع 7
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 المرف 
 آليات تمويل التنوع البيولوجي في الطوعية بشأن الضمانات المبادئ التوجيهية

الفببر  والمخبباطر فببي االعتبببار عنببد اختيببار وتصببميا وتنفيببذ لليببات تمويببل التنببوع البيولببوجي  مببن كببل ينبغببي أن تؤخببذ  -7
عناصبر التنبوع البيولبوجي، فضبة عبن مختلبا لبيولبوجي علبا آلثار المحتملة آلليات تمويل التنبوع ال فعالةمعالجة مجراء ويتعين 

آلثبار علبا المجتمعبات باخبا  بشبكل  هتمبااويجبم اال  هالثارها المحتملة علا حةو  المجتمعات األصلية والمحلية وسبل عيش
ومسبباهمة تلببك  يببل التنببوع البيولببوجيالمحليببة وكببذلك المببرأة، ومشبباركتها الفعالببة فببي اختيببار وتصببميا وتنفيببذ لليببات تمو األصببلية و 

   المجتمعات والنساء في ذلك

الضمانات في لليات تمويل التنوع البيولوجي علا تع ي  اآلثار اإليجابية وتجنم اآلثار السلبية غيبر أن تساعد يمكن و  -4
   من حدتها أو تخفيا المةصودة علا التنوع البيولوجي وسبل العيش

اختيار وتصميا وتنفيذ  أثناءضمانات  معداداألطراا وأصحام المصلحة، عند وعلا   هذه المباد  التوجيهية طوعيةو  -3
اآلثبببار غيببر المةصبببودة آلليببات تمويبببل التنببوع البيولبببوجي بشببكل فعببال لليببات تمويببل التنبببوع البيولببوجي، بهبببدا تجنببم أو تخفيبببا 

 سترشد بما يليس ت، أن ا قصا قدر من الفر  المتاحة لهواالستفادة ب
سبل العيش المحلية والمرونبة، فضبة في الن ا اإليكولوجية و ائا دور التنوع البيولوجي و باالعتراا  ينبغي )أ(
 للتنوع البيولوجي في اختيار وتصميا وتنفيذ لليات تمويل التنوع البيولوجي   المت صلةعن الةيا 

تمويبل التنبوع البيولبوجي  أو أصحام المصلحة في لليات/حةو  ومسؤوليات الجهات الفاعلة وينبغي تعريا  )م(
الموافةبة المسببةة عبن مبا يتعلب  بجميبع الجهبات الفاعلبة المعنيبة، بمبا فبي ذلبك لبمشباركة فعالبة و بطريةبة عادلبة ومنصبفة، و بعناية 
  8المحلية، وفةا إلعةن األما المتحدة بش ن حةو  الشعوم األصلية و  ةاألصليالمجتمعات  ومشاركةأو موافةة /علا و

 بمبا يتفب  مبع، وأن ت عبد ال بروا المحليبة علباانات في لليات تمويبل التنبوع البيولبوجي يجم أن ترتك  الضم )ج(
ت خببببذ فبببي االعتبببببار الكامببببل االتفاقببببات أن الببببوطني، و  شبببريعةطريببببة ذات الصببببلة والتالتببببي تؤيببببدها البلبببدان والعمليببببات العمليبببات ال

اتفاقيببة األمببا المتحببدة اإلطاريببة بشبب ن تغيببر و  يولببوجي،فببي مطببار اتفاقيببة التنببوع الب وضببعتالتببي  الدوليببة ذات الصببلةواإلرشببادات 
  ضمن غيرها المناخ، والمعاهدات الدولية لحةو  اإلنسان، وا عةن األما المتحدة بش ن حةو  الشعوم األصلية، 

الشبفافية والمسباءلة، فضبة عبن االمتثبال  تكفلبما في ذلك لليات  ،أطر مؤسسية مةئمة وفعالةينبغي وضع  )د(
 ات ذات الصلة للضمان

 

______ 
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