
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 
  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،مونتلایر
  *من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 
  حشد الموارد

ائمة التي تنظم آلیات تمویل التنوع للمعلومات عن السیاسات والتشریعات الق تجمیع
  البیولوجي وعن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة

  مذكرة من األمین التنفیذي

للمعلومات عن السیاسات والتشریعات القائمة  تجمیع  -  أوال
  التي تنظم آلیات تمویل التنوع البیولوجي

 مقدمة  - ألف

لى ع، بشأن حشد الموارد، حث مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، األطراف 12/3من المقرر  17في الفقرة  -1
آلیات تمویل التنوع البیولوجي،  تنظمالتي القائمة لتشریعات والسیاسات لاستعراض وتقییم في إجراء حسب االقتضاء،  ،النظر

تاحة ال، لحالیة وضماناتها التكمیلیةسیاسات اتعزیز اللتعمیم التنوع البیولوجي و  بهدف تحدید الفرص المتاحة ٕ معلومات عن هذا وا
من نفس المقرر، طلب مؤتمر  18وفي الفقرة . والدروس المستفادةالعملیة ألمین التنفیذي، بما في ذلك الخبرات إلى االعمل 

الهیئة ، لنظر أعاله 17قرة وفقا للف لمعلومات المقدمة من األطرافموجز تولیفي لأن یقوم بتجمیع األطراف إلى األمین التنفیذي 
 .الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها األول

وفیما یتعلق بالضمانات، یرد التكلیف أعاله في سیاق اعتماد مؤتمر األطراف، في نفس المقرر، للمبادئ التوجیهیة  -2
وتشیر المبادئ ). الثالثالمرفق و  15، الفقرة 12/3المقرر انظر (الطوعیة بشأن الضمانات في آلیات تمویل التنوع البیولوجي 

على حقوق  لیات تمویل التنوع البیولوجيآلثار المحتملة آلإجراء معالجة فعالة لالتوجیهیة، ضمن جملة أمور إلى أنه یتعین 
آلثار على المجتمعات باخاص بشكل  هتمامیجب االأنه و  ،وفقا للتشریعات الوطنیةها، المجتمعات األصلیة والمحلیة وسبل عیش

 .والمحلیة وكذلك المرأة، ومشاركتهااألصلیة 

فیه األطراف إلى تقدیم  ، یدعو2015حزیران /یونیو 3لمؤرخ ، ا067-2015وأرسل األمین التنفیذي اإلخطار  -3
 132-2015وأرسل اإلخطار . 2015كانون األول /دیسمبر 31معلومات ذات صلة في أقرب فرصة ممكنة في موعد أقصاه 

تقدیمات من  ةأی یتسلم األمین التنفیذيوعند وقت إعداد الوثیقة الحالیة، لم . 2015الثاني تشرین /نوفمبر 23للتذكیر في 
 .األطراف إعماال بالدعوة المذكورة أعاله
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 31تقریرا من التقاریر الوطنیة الخامسة التي قدمت بحلول  159وفي ضوء غیاب التقدیمات، قامت األمانة بتحلیل  -4

 17تحدید واستخالص معلومات عن التقدم المحرز في التنفیذ الوطني الذي قد یلبي الفقرة بهدف  2015كانون األول /دیسمبر
من التقاریر الوطنیة الخامسة التي قدمتها األطراف في ذات الصلة ویرد تجمیع للمقتطفات . 12/3من المقرر 

UNEP/CBD/SBI/1/INF/4. 

وبینما  1.الثالثة لبروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة وباإلضافة إلى ذلك، استعرضت األمانة شكل التقاریر الوطنیة -5
فهذه ال تسأل عن آلیات تمویل التنوع البیولوجي أو التشریعات والسیاسات التي  2یحتوي الشكل على أسئلة تتعلق بحشد الموارد،

 .تنظم هذه اآللیات

وفي  .التي تمت معالجتها في التكلیف الجوانب لجمیعنیة الخامسة التي تستجیب طوال یوجد إشارة في التقاریر الو  -6
نفس الوقت، قدم الكثیر من األطراف معلومات عن مختلف الجوانب الفردیة للتكلیف، التي إن أخذت معا، من شأنها أن تسمح 

أن غیر أنه بما أن التقاریر ال تقدم بالضرورة تغطیة شاملة لمختلف جوانب التكلیف، یمكن . بتحدید بعض األنماط واالتجاهات
 .فقط إلى الحد األدنىناه إشارة دتقدم األرقام المقدمة أ

. أبلغت األطراف أیضا، في تقاریرها الوطنیة عن التقدم الذي أحرزته في تنفیذ أهداف أیشي الفردیة للتنوع البیولوجيو  - 7
في الوثیقة  الواردالبیولوجي،  أهداف أیشي للتنوعم عالمي للتقدم المحرز في تنفیذ تقییجراء واستخدمت األمانة هذه المعلومات إل

UNEP/CBD/SBI/1/xxx .معه قترانكما أن بعض األقسام في هذه الوثیقة تتعلق بالتحلیل الحالي، ویمكن قراءتها باإل. 
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن  3من أهداف أیشي، فإن الهدف  20وباإلضافة إلى المعلومات المقدمة لغرض الهدف 

ام المدفوعات مقابل ظأن بعض آلیات تمویل التنوع البیولوجي، مثل ن امن بینه أمور، لعدة أیضا حافزة هو مهمالتدابیر ال
 ُ لغاء أو اإلزالة التدریجیة أو إصالح الحخدمات النظام اإلیكولوجي، ی ٕ افز، و عترف بها أیضا كتدابیر حافزة إیجابیة، بینما تحدید وا

البیولوجي یمكن أن تكون عنصرا مهما في اإلصالحات المالیة البیئیة، التي تعتبر أحد بما فیها اإلعانات، الضارة بالتنوع 
إلى وباإلضافة إلى ذلك، ونظرا لإلشارة الصریحة . من الخطة االستراتیجیة لحشد الموارد 4سة في الغایة كاآللیات المالیة المنع

نوع البیولوجي، بشأن المعارف التقلیدیة واالبتكارات من أهداف أیشي للت 18لضمانات، فإن المعلومات عن تنفیذ الهدف ا
 .التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، یمكن أن تكون مهمة أیضاوالممارسات لدى المجتمعات األصلیة والمحلیة التي تتعلق بحفظ 

 تحلیلالو  التجمیع  - باء

جراء تحلیل له اتقریرا وطنیا تم تقدیمه 159من بین  -8 ٕ طرفا  125، قدم 2015كانون األول /مبردیس 31بحلول  اوا
ووفرت التقدیمات معلومات عن . 12/3من المقرر  17معلومات تتعلق بجانب واحد على األقل من التكلیف الوارد في الفقرة 

؛ غیر التشریعات والسیاسات التي تنظم هذه اآللیاتوهناك معلومات محدودة أكثر عن . مختلف آلیات تمویل التنوع البیولوجي
اعتمدت سیاسات، بما في ذلك المراسیم الحكومیة أو أدوات أو أن حوالي ربع األطراف المبلغة ذكرت أنها سنّت تشریعات 

في المائة من األطراف المبلغة  10ویذكر حوالي . لیات تمویل التنوع البیولوجي أو تعززهاآابهة، من شأنها أن تستحدث شم
ة أو كتسبة معلومات أكثر تفصیال عن الخبرات المموال تقدم التقاریر عا 3.و السیاساتأنها تمر بعملیة إعداد هذه التشریعات أ

 .الدروس المستفادة خالل عملیة السیاسات الالزمة

ذكرت ثالثة بلدان، بصورة عامة، أنها أجرت مثل هذه التشریعات والسیاسات،  باستعراض أو تقییموفیما یتعلق  -9
ُ لسیاسات هذه أو أنها تلاستعراضات  شر في عام مر بمرحلة إجراء مثل هذا االستعراض؛ فمثال، تشیر السوید إلى تقریر ن

من  3وفي سیاق تنفیذ الهدف . ، یحتوي على استقصاء ألدوات السیاسات لتحقیق أهداف الجودة البیئیة في السوید2012

                                                           
1  http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml 
عن الحشد  203وع البیولوجي، ویتساءل السؤال تشغیل األطر الوطنیة للتنلالمیزانیة  عن آلیات لتخصیص أموال 17یتساءل السؤال    2

  .اإلضافي للموارد المالیة
ّ طتاریخ التقدیم للتقریر الو  ىاعتمادا عل  3 ت ني الواحد، قد ال تكون هذه المعلومات محدثة، مما یشیر إلى أن عدد البلدان التي سن

 .تشریعات أو اعتمدت سیاسات في الوقت الحالي قد یكون أعلى

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml
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في المائة من األطراف المبلغة استعراضات أو  10 ما یزید قلیال عنأهداف أیشي للتنوع البیولوجي بشأن التدابیر الحافزة، ذكر 
ومن بین هذه، أشار أربعة فقط إلى أن . تقییمات تسعى إلى تحدید الحوافز، بما فیها اإلعانات، التي تضر بالتنوع البیولوجي

ات والتقییمات ما االستعراضات والتقییمات قد استكملت، بینما أشار ثالثة بلدان واالتحاد األوروبي إلى أن مثل هذه االستعراض
وأشار بلدان في هذا السیاق إلى . زالت جاریة وأشار ستة بلدان أخرى إلى أنها تعتزم إجراء هذه االستعراضات والتقییمات

 .االستراتیجي ياستخدام التقییم البیئ

األوروبي التي  االتحادبلدا في  12الدراسة التي أجراها االتحاد األوروبي، شرحت كرواتیا أنها واحدة من وفي سیاق  -10
 .تشارك في الدراسة وأن من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقییم الحوافز واإلعانات التي تضر بالتنوع البیولوجي

حوافز  على أنها تولدة تم تحدیدهاعینمن األطراف المبلغة إلى أمثلة لسیاسات أو برامج متقریبا في المائة  15وأشار  -11
من األطراف إلى معالجة تدابیر تقریبا في المائة  10بینما أشار هناك شك في أنها تحدث ذلك، أن أو ي، تضر بالتنوع البیولوج

 ):أي إلغائها أو إزالتها التدریجیة أو إصالحها(فردیة ولدت حوافز ضارة 

ونها بشأن أشارت األرجنتین إلى التقدم المحرز في إعادة صیاغة اإلعانات الضارة بالتنوع البیولوجي في قان  )أ(
  ؛الغابات األصلیة المتدهورة زلتعزی ،ضمن جملة أمور ،ضریبیةالذي یمنح الدعم المالي ومنافع " راجةاالستثمارات في الح"

، بینما الحوافر اإلیجابیة وضعت لخفض تم تخفیضهاالحظت بنغالدیش أن اإلعانات لألسمدة الكیمیائیة   )ب(
  الیوریا؛أسعار األسمدة غیر 

  على األنشطة الضارة؛ اإلثناءمن أجل  تم فرضهاولومبیا إلى سلسلة من الضرائب التي أشارت ك  )ج(
أشارت كوستاریكا إلى إصالحها لحوافز الحراجة من خالل استحدات نظام للمدفوعات مقابل خدمات النظام   )د(
  اإلیكولوجي؛
دال من ة للبیئة بقت الزراعیة الصدیأشارت كرواتیا إلى إصالح الدعم الزراعي، والذي یرتبط اآلن بالممارسا  )ه(

  الذي یفضل التوسع في الزراعة بدال من الزراعة المستدامة؛اإلنتاج الزراعي الشامل، 
الطبیعة، وحمایة الموائل واألنواع التي  بمراعاةالزراعة فیما یتعلق " خضرنة"أشارت قبرص إلى تركیزها على   )و(

  تعتمد على الممارسات الزراعیة؛
الدانمرك إلى إلغاء اإلعانات للصرف في إطار نظم المنح الزراعیة؛ وللصرف وبناء الطرق في  أشارت  )ز(

  األراضي الحرجیة في إطار نظام تحسین األراضي الحرجیة؛
أشار االتحاد األوروبي إلى إصالحاته للسیاسات المشتركة الزراعیة ولمصاید األسماك التي تهدف إلى تقلیل   )ح(

  ممارسات توصیل السلع العامة، بما في ذلك التنوع البیولوجي؛فأة ار سلبیا على البیئة، مع مكاه تأثیم الذي یكون لالدع
شارت فرنسا إلى إزالتها لمعدالت الضریبة التفضیلیة على مبیدات اآلفات، فضال عن إصالحاتها لتعریفات أ  )ط(

  ة؛المیاه، وقواعد ممتلكات اإلیجار والرسوم السنویة على قوارب النزه
استعمال األسمدة القائمة على  ناإلثناء ع التي تهدف إلىاألسمدة،  عاناتأشارت الهند إلى إصالحها إل  )ي(

  الیوریا األكثر ضررا؛
هرباء آلبار المزارع الجوفیة التي كانت سببا رئیسیا لنضوب المیاه كأشارت باكستان إلى إزالتها لدعم ال  )ك(
  الجوفیة؛

في إعادة تنظیم بعض آلیات الدعم الزراعي فیها، أن هناك تقدم قد أحرز ة السعودیة الحظت المملكة العربی  )ل(
  ة؛ماضیسنة  11مع تقلیل في كمیة اإلعانات الزراعیة الممنوحة في 

الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي في القطاع  حإصالأو في إزالة أن هناك تقدم قد أحرز الحظت سویسرا   )م(
اإلقرار بأن الضریبة الجاریة ونظام الحوافز قد یؤثر على المناخ  معالمدفوعات المباشرة لتربیة الحیوانات، مثل إزالة : الزراعي

  والهواء والضجیج فضال عن التربة والتنوع البیولوجي؛
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اج، تأشارت تایلند إلى سیاستها األولیة إلزالة الحوافز واإلعانات، وذلك بالتركیز على خفض تكالیف اإلن  )ن(

  سبة إلعانات أسعار المطاط واألرز؛بالن
 .دعم معینة، الذي أزال تدابیر 2005أشارت أوروغواي إلى إصالحها لقانون الغابات في عام   )س(

. كما الحظت نیوزیلندا ،ن التنوع البیولوجيرا ضروریا، ولكنه لیس بالكاف لتحسیتناول الحوافز الضارة أم وقد یكون -12
الدخل لما  وأالبلد هي قائمة على السوق، وأنها عملت دون إعانات مباشرة أو دعم لألسعار ویشرح تقریرها الوطني أن زراعة 

وبینما كان هناك تأثیر إیجابي . التجاریة للغاباتتوجد إعانات مباشرة لصناعة صید األسماك أو لإلدارة  وال. سنة 30یقرب من 
یرة، فقد ة، السیما لغرض إنتاج األلبان في السنوات األخإلصالح اإلعانات على التنوع البیولوجي، مع التوسع في الزراع

 .التنوع البیولوجيإزاء التلوث و  تجددت الشواغل

بشأن حشد الموارد، المعالم الرئیسیة للتنفیذ الكامل  12/3واعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، في مقرره  -13
ویدعو أحد المعالم، الذي ینبغي ). األولوالمرفق  21الفقرة ، 12/3ر المقر انظر (من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  3للهدف 

المرشحة تحدد الحوافز الضارة بالتنوع البیولوجي وطنیة إجراء دراسات تحلیلیة إلى االنتهاء من  ،2016أن یتحقق بحلول عام 
 حافزةالسانحة لتعزیز تصمیم وتنفیذ تدابیر  تحدد الفرصالتي و  ،بما في ذلك اإلعاناتصالح، اإلأو  ةتدریجیال ةزالاإلأو  لإللغاء
في الحاالت ، 2016فوري، بحلول عام أو تشریعي  وضع إجراء سیاساتيویدعو أحد المعالم الرئیسیة األخرى إلى . إیجابیة
أو  ةتدریجیال ةزالاإلأو  لإللغاءمحددة بالفعل بوصفها مرشحة تكون ضارة و  أن لها آثارمعروفة ب الحوافز الضارة فیها تكونالتي 
االعتبار وفي ضوء هذه المعالم الرئیسیة، ومع . هاأو إصالح إزالتها تدریجیاأو البدء في عملیة  إلغاءهاشكل  في، صالحاإل

من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في حشد الموارد للتنوع البیولوجي، على النحو الذي أشار إلیه  3مكانیة الهدف إل الواجب
ال یبدو أن األرقام فد اعتمدت كإطار مرن، ق، مع االعتراف بأن المعالم الرئیسیة 8، الفقرة 11/4المقرر مؤتمر األطراف في 

 .أعاله تمثل تقدما مرضیا

ضافة هدف وطني یعكس الهدف  -14 ٕ في  ،2015، بحلول عام من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 3والواقع إن إعداد وا
دراج بنود إجراءات ذات صلة في تحدیث تحدیث االستراتیجیات الوطنیة للتنوع الب ٕ الوطنیة للتنوع  خطط العملیولوجي وا

وفقا لتحلیل  غیر أنه. البیولوجي هي من المعالم الرئیسیة األخرى التي اعتمدها مؤتمر األطراف في االجتماع الثاني عشر
 الوثیقة انظر( شي للتنوع البیولوجيأجرى لمساهمة األهداف الوطنیة التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو أهداف أی

(UNEP/CBD/SBI/1/2/Add.2المستلمة  المحدثة ، فإن نصف عدد االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
من أهداف أیشي للتنوع  3ال یحتوي على هدف وطني أو التزام یتعلق بالهدف  2015كانون األول /دیسمبر 31حتى 

جمیع العناصر الواردة  جمستوى أقل من الطموح أو لم یعالله على هدف أخرى في المائة  40ي البیولوجي، بینما یحتوي حوال
 .أعاله 14دعم التقییم الوارد في الفقرة یویبدو أن هذا من شأنه أن . في هدف أیشي

 5أقل من (لغة من األطراف المبفقط ، بینما یذكر عدد قلیل آلیات محددة لتمویل التنوع البیولوجيوفیما یتعلق بتنفیذ  -15
اإلصالح المالي البیئي،  من التي قد تكون جزءا تدابیرفإن عددا أكبر بكثیر یشیر إلى ال ،اإلصالح المالي البیئي) في المائة

 رناأشكما لتنوع البیولوجي، والتي باأو إزالة تدریجیة أو إصالح للحوافز، بما في ذلك اإلعانات التي قد تكون ضارة إلغاء مثل 
ألنشطة  اعفاءات ضریبیةالمالیة مثل الضرائب الخضراء، أو  تدابیرفي المائة تقریبا، أو تطبیق ال 10رى ذكرها بنسبة ج ،أعاله
 .في المائة 15وهي ما ذكرها حوالي  ،نافعة

المدفوعات مقابل خدمات النظام  نظم عزیزفي المائة من األطراف المبلغة تشیر صراحة إلى إدخال أو ت 10 وأقل من -16
غیر أن . في المائة من األطراف المبلغة إلى مقابل الحفظ، بما في ذلك صیرفة الحفظ 5ولوجي، بینما یشیر ما یقرب من اإلیك

التي قد تدابیر الحوافز اإلیجابیة  عزیزیشیر إلى إدخال أو ت) في المائة 40ما یقرب من (عددا أكبر من األطراف المبلغة 
بلدان أعضاء في االتحاد  9وفي هذا السیاق، فإن . البیئیة –المدفوعات الزراعیة  تنطوي على مفاهیم مماثلة، كما في حالة
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ة امعوجي في سیاق السیاسة الزراعیة الاألوروبي فضال عن االتحاد األوروبي ذاته أشارت إلى تقویة التدابیر الحافزة للتنوع البیول
 .ة، واإلصالحات المرتبطة بهاامعوسیاسة مصاید األسماك ال

أو إلى إنشاء شراكات أعمال، ربما في  قالمبلغة إلى خضرنة األسوا بلدانفي المائة من ال 10ب من ر یشیر ما یقو  -17
وفي ضوء الدور المهم المحتمل الذي ). أدناه 20و 19ن تیالفقر انظر (سیاق برامج خاصة بالقطاعات، مثال بشأن السیاحة 
صراحة إلى إشراك ) البرازیل(أجل التنوع البیولوجي، أشار طرف واحد یمكن أن تلعبه المؤسسات المالیة لحشد الموارد من 

 .القطاع المالي، في شكل بروتوكول أخضر إلدخال معاییر استدامة البیئة داخل النظام المصرفي العام

الصنادیق القائمة أو إنشاء صنادیق جدیدة، تتضمن أحیانا  تعزیزات إلى قدیمفي المائة من الت 10وأشار حوالي  -18
 صیدماني لمنتجات التئفقد أشارت نامیبیا، مثال، إلى إنشاء صندوق اس. نطاقا شائقا من ترتیبات التمویل، واآللیات والموارد

(GPTF) ةرئیسیدر الامصال، وتشرح أن 2013- 2010خالل الفترة  سنویا في المتوسط مالیین دوالر نامیبي 8صرف  مع 
رسوم على كل رأس و ) ج(مبیعات العاج؛ و ) ب(وم الدخول إلى الحدائق الوطنیة؛ رس) أ( :منكانت لصندوق االستئماني ادخل ل
 .لحیواناتالتذكاري لصید مشاكل الو ) و(؛ مزادات الحیوانات الحیةو ) ه(ات الصید؛ امتیاز و ) د(عند التصدیر؛  يح

إلى تعزیز برنامج التنوع بلدان متقدمة  ستة تفي سیاق آلیات التمویل، أشار  بتعمیم التنوع البیولوجيوفیما یتعلق  -19
النظر  تعزیزبلدان إلى  6ل إنمائي دولي، بینما أشار یالبیولوجي في أنشطة التعاون اإلنمائي فیما بینها، وما یرتبط به من تمو 

وفیما یتعلق بتعمیم التنوع . +REDD البرنامج المعززفي إطار  ثفي التنوع البیولوجي في تمویل تغیر المناخ، مثلما یحد
تحتل  والحراجةالرامیة إلى الزراعة  تدابیرولوجي في القطاعات االقتصادیة، فإن اإلشارات إلى السیاسات أو البرامج أو الالبی

ات التي أشارت إلى كلتا الحالتین، بینما لم تظهر بنفس الوضوح قدیمفي المائة من الت 20بما یقرب من  صدارةمكان ال
 .و الطاقة أو السیاحةالقطاعات األخرى، مثل مصاید األسماك أ

صراحة إلى ) اأرمینی(فقط في سیاق آلیات تمویل التنوع البیولوجي، أشار بلد واحد  الضماناتوفیما یتعلق بتعزیز  -20
، حمیة خاصة یدیرها المجتمع المحليطبیعة مإلنشاء مناطق لمسبقة شروط االصوص، حیث ذكرت الضمانات في هذا الخ

 یبدو فیهاالسیاسات أو البرامج أو التدابیر التي غیر أن عددا كبیرا من األطراف أشار إلى . ءبینما أشار بلدان فقط إلى النسا
حقوق المجتمعات األصلیة وسبل عیشها، كما تدعو إلى ذلك المبادئ التوجیهیة بشأن الضمانات في النظر في اآلثار على أن 

وبوجه خاص، . أهمیة خاصة كون لهتستماعه الثاني عشر، جا آلیات تمویل التنوع البیولوجي التي اعتمدها مؤتمر األطراف في
لى إدخال أو تعزیز الحوافز اإلیجابیة ذات الصلة،  ٕ أشار ربع البلدان المبلغة إلى إشراك المجتمع في إدارة التنوع البیولوجي وا

إلدارة ، أو ا(CBNRM)لطبیعیة مثل ترتیبات المشاركة في إیرادات السیاحة، كما یحدث في سیاق اإلدارة المجتمعیة للموارد ا
من البلدان في المائة  5وما یقرب من  4.رسمیابها ، أو إنشاء مناطق مجتمعیة محمیة واالعتراف المشتركة للمناطق المحمیة

التي تهدف  تدابیرحقوق الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في سیاق التشریعات أو السیاسات أو ال تعزیزالمبلغة ذكرت 
 .تقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجینیةإلى ال

ّ إلى ت األرجنتین شار وكمثال ملموس، أ -21 بشأن المعاییر الدنیا لحمایة البیئة في الغابات  26331ت القانون أنها سن
ل إلى  ّ  شعوبألولویات للمزارعین والالغابات المحلیة لغرض الحفاظ علیها، وتحدید ا مالكالمحلیة، وبموجبه فإن األموال تحو

في المائة في  700بمقدار زیادة من خالل هذا التقدم إحراز مكن أقد و . الذین یعیشون في الغابات ویقتانون منها ةاألصلی
 .میزانیة إدارة الحدائق الوطنیة

ت النُهج المجتمعیة غیر أنه تجدر اإلشارة مع ذلك إلى أن التقدم المحرز لم یكن في جمیع الحاالت خطیا وأن تأثیرا -22
والحالة التي ذكرتها بوتسوانا هي . بشأن حقوق الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وسبل عیشها لیست إیجابیة بصفة تلقائیة

في إدارة الموارد الطبیعیة، الحظ البلد أن إیرادات اإلیرادات للمنظمات المجتمعیة العاملة  اتففي تحلیل اتجاه: حالة بناءة
                                                           

 .12/3من المقرر  29لفقرة انظر أیضا ا  4
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 تملیون بوال 20إلى ما یزید على  1997بوتسوانیة في عام  تت المجتمعیة قد زادت بسرعة من حوالي ملیون بوالالمنظما

ویالحظ التقریر أن هذا الهبوط . ، هبطت اإلیرادات خاصة بشكل حقیقي2008غیر أنه منذ عام . 2008بوتسوانیة في عام 
، وكان هدفها بالفعل أن تدعم 2007في عام  (CBNRM)موارد الطبیعیة یبدو أنه یتمشى مع تنفیذ سیاسة اإلدارة المجتمعیة لل

غیر أن التقریر یخلص إلى أن هذا لم یحدث، ویشك في أن هذا ربما . العیش الریفیة لوتزید إیرادات المنظمات المجتمعیة وسب
 .المجتمعیة لسیاسة قد حال دون مزید من تنمیة وتوسع المنظماتلجة یتنكان بسبب أن الصندوق الذي أضیف 

 السبیل المقترح للمضي قدما  - جیم

دراجها في مشروع التوصیة لنظر الهیئة الفرعیة، في  -23 ٕ ضوء التحلیل الوارد أعاله، یمكن طرح االستنتاجات التالیة وا
 :UNEP/CBD/SBI/1/7 على النحو الوارد في الوثیقة

لمرتبطة به وفي تطبیق المعالم الرئیسیة امن أهداف أیشي  3بینما تم تحقیق بعض التقدم في تنفیذ الهدف   )أ(
وبناء على ذلك، قد ترغب . والتي اعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، یبدو أن المزید من العمل ینبغي القیام به

وقد ترغب الهیئة الفرعیة أیضا في التوصیة بأنشطة . الهیئة الفرعیة في التوصیة بالتذكیر بالمعالم الرئیسیة وأهمیة تطبیقها
  ؛ألمین التنفیذي، بالتعاون مع المنظمات والمبادرات الدولیة ذات الصلة، وبمدخالت مقدمة من األطرافداعمة یجریها ا

هناك معلومات قلیلة نسبیا مقدمة عن األسواق للمنتجات الخضراء والشراكات بین قطاع األعمال والتنوع   )ب(
وقد ترغب . نوع البیولوجي، على إشراك القطاع الماليالبیولوجي، وخصوصا بالرغم من دورها المحتمل المهم لحشد الموارد للت

  ؛إشراك قطاع األعمال نشأبمن خالل عمله الهیئة الفرعیة في التوصیة بتعزیز هذا الجانب المعین، 
ُ عن ة المراجع كثر بالرغم من   )ج( ، التي تبین أن (CBNRM)مثل اإلدارة المجتمعیة للموارد الطبیعیة  ،هجن

یسعى إلى إشراك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وتحفیزها في تحقیق حفظ التنوع البیولوجي  الكثیر من البلدان
واالستخدام المستدام، توجد معلومات قلیلة، بما في ذلك الممارسات الجیدة أو الدروس المستفادة، المقدمة عن الطریقة التي 

لتأثیرات المحتملة آللیات تمویل التنوع البیولوجي على حقوق ا سیعالج على نحو فعالتطبیق الضمانات أن  ضمانیمكن بها 
یبدو أن األدلة القائمة تشیر إلى أن الخبرات ذات  ،وفي نفس الوقت. الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة وسبل عیشها

ادة تعزیزه، مع استخدام وبالتالي، قد ترغب الهیئة الفرعیة في التوصیة بمتابعة هذا العمل وزی .الصلة لیست إیجابیة دائما
مسارات العمل مثل تنفیذ خطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام التي أیدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني 

  ).والمرفق 1باء، الفقرة  12/12المقرر (عشر 

للمعلومات عن مساهمة العمل الجماعي للشعوب  تجمیع  -  ثانیا
 لیةاألصلیة والمجتمعات المح

 مقدمة  - ألف

الجماعي،  الذي یؤدیه العملبالدور  ، أقر مؤتمر األطراف، في إطار اإلبالغ المالي،12/3من المقرر  29في الفقرة  -24
 ُ لحشد الموارد لتحقیق أهداف االتفاقیة، بما في ذلك  یةهج غیر السوقبما في ذلك من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة، والن

 ُ أو الحوكمة المشتركة أو اإلدارة المشتركة للمناطق المحمیة، أو من خالل  ،لموارد الطبیعیةجتمعیة للمدارة ااإلهج مثل ن
ُ التي نشطة األقرر أن یدرج و المجتمعات األصلیة والمحلیة،  المحفوظة بواسطةاألراضي والمناطق  هج تشجع وتدعم مثل هذه الن

من نفس المقرر، األطراف، ) ج(30دعا مؤتمر األطراف، في الفقرة  على ذلك، ةوعالو . في عملیات اإلبالغ بموجب االتفاقیة
تقدیم، من خالل إطار اإلبالغ المالي ووسائل أخرى،  فيالنظر إلى أصحاب المصلحة المعنیة ومنظمات والحكومات األخرى، 

س المستفادة في تطبیق معلومات عن مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البیولوجي، بما في ذلك بشأن الخبرات والدرو 
 .المنهجیات ذات الصلة
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 المجتمعات تبادل آراء وخبرات تیسیرمن نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي  31وفي الفقرة  -25
تاحة هذه المعلومات من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة و العمل الجماعي بشأناألصلیة والمحلیة  ٕ ل، وا ٕ  ىا
 .المبادئ التوجیهیة ذات الصلة قدیمللنظر فیها من أجل تحدیث وت ألولا اتنفیذ في اجتماعهالهیئة الفرعیة لل

في استوكهولم بتنظیم حلقة عمل بشأن الحوار  SwedBioهذا الطلب، قام األمین التنفیذي مع مركز المرونة لوعمال  -26
المحلیة في حفظ التنوع البیولوجي وحشد الموارد، المنعقدة في حول تقییم العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات 

مالي من االتحاد األوروبي والوكالة السویدیة الدولیة وذلك بدعم ، 2015حزیران /یونیو 13إلى  11باناجیشیل، غواتیماال، من 
حتهم مشتركا رش 78 ما مجموعه في حلقة العمل بشأن الحوار واشترك. SwedBioللتعاون في مجال التنمیة من خالل 

الحكومة وصناع السیاسات،  والشعوب األصلیة واألوساط األكادیمیة، وممثل و، بما في ذلك ممثلبلدا 30الحكومة من أكثر من 
 5.وأعضاء منظمات المجتمع المدني

ف التقلیدیة الرصد المجتمعي والمؤشرات للمعار  في مجالونظمت حلقة العمل بالتالزم مع حلقة العمل الدولیة للتدریب  -27
، وتم تمویلها 2020-2011واالستخدام المألوف المستدام والبروتوكوالت المجتمعیة ضمن الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

وأنشئ موقع شبكي مخصص لترشید مداوالت المشاركین عن المعلومات المسبقة . من حكومة كل من غواتیماال والیابان
 .)http://www.cbd.int/financial/collectiveworkshop.shtml(المستلمة 

المؤرخ  043-2015ومن أجل تقدیم هذه المدخالت المسبقة المهمة إلى حلقة العمل، أرسل األمین التنفیذي اإلخطار  -28
ن مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البیولوجي، بما في ذلك یدعو إلى تقدیم معلومات ع 2015نیسان /أبریل 16

، وكندا، وكولومبیا، ونیبال اواستلمت تقدیمات من أسترالی. المنهجیات ذات الصلة قالخبرات والدروس المستفادة في تطبی
ي تقوم بحفظها الشعوب تحالف األقالیم والمناطق التلیشتي، فضال عن منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة و  -وتیمور

 http://www.cbd.int/financial/collectiveaction.shtmlاألصلیة والمجتمعات المحلیة، وأتیحت على الموقع الشبكي 
 .ولعنایة حلقة العمل بشأن الحوار

اإلنترنت بشأن العمل الجماعي للشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة، انعقد من ونظمت األمانة أیضا منتدیا على  -29
نود من ببندا  52وتم تولید ). http://www.cbd.int/financial/forumtk.shtmlانظر ( 2015أیار /مایو 15إلى  1
 .ت إلى حلقة العمل على الموقع الشبكي المخصص المذكور أعالهحت وأتینترنضافیة من المنتدى على اإلاإلمعلومات ال

لنواتج الرئیسیة لحلقة العمل، استنادا إلى تقریرها النهائي، الذي أعد تحت رعایة لهذا القسم تجمیعا  بقیةقدم تو  -30
ویتاح  .(Asociación Sotz´il)والسید ادغار سلفین بیریز  (SwedBio)الرئیسین المشاركین لحلقة العمل، السیدة ماریا شولتز 

 .(UNEP/CBD/SBI/1/INF/6)التقریر الكامل كوثیقة إعالمیة 

 للنواتج الرئیسیة تجمیع  - باء

قیمة العمل الجماعي تصویر وفهم تعزیز ، إلى 12/3سعت حلقة العمل، مع اإلشارة إلى التكلیف الوارد في المقرر  -31
الحوار إلى تعزیز الفهم بین المشاركین  سعىو . وصف وقیاس العمل الجماعيملموسة ل، السیما لتحدید وسائل عتراف بهااالو 

 .والمساهمة في مزید من العمل في بیان نماذج مفیدة لتقییم العمل الجماعي

توثیق وتقییم مساهمة العمل ) أ: (من أجل مختلف المنهجیات واألطر المفاهیمیة وناقش المشاركون في حلقة العمل -32
الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة،  فكار مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلكاة احتیاجات وقیم وأومراع) ب(الجماعي؛ 

نشاء وصلة مع الجهود الجاریة لربط نظم المعلومات المختلفة، ضمن ) ج(والحكومات واألوساط األكادیمیة؛  ٕ أخرى، من  أموروا

                                                           
 046-2015الذي دعا إلى ترشیحات لحلقة العمل هذه واإلخطار  2015آذار /مارس 10المؤرخ  030-2015انظر اإلخطار   5

 .أبلغ عن قائمة الخبراء المختارینالذي  2015نیسان /أبریل 27المؤرخ 

http://www.cbd.int/financial/collectiveworkshop.shtml
http://www.cbd.int/financial/collectiveaction.shtml
http://www.cbd.int/financial/forumtk.shtml
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ثوقة ومفیدة نواتج تكون مشروعة، ومو  خلقلمعاملة بالمثل، من أجل خالل نهج قائم على أدلة متعددة استنادا إلى اإلنصاف وا

في تطبیق مثل هذه المنهجیات، واستكشاف وتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة ) د(ة المعنیة؛ لجمیع الجهات الفاعل
 .الحتیاجات من المعلوماتمع ا أفضل تكیفو  ةاستجابألفضل مكانیات اإل

هدف  لتحقیقشخصین أو أكثر یعمالن معا "العمل مفهوم العمل الجماعي على أنه  ضعت حلقةو . المفهوم والنطاق -33
وأنه  ،هو في صمیم سبل عیشها مفهوم العمل الجماعيأن الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة قد أكدت ف". مشترك محدد

 .یةاآلراء العالمفي فاتها الخاصة و في ثقا متأصالفي حفظ التنوع البیولوجي واستخدامه المستدام، و  مهمة مساهمة

نتیجة لذلك، ینبغي أن یتم و . والحظ المشاركون أن العمل الجماعي یمكن أن یسهم في تحقیق جمیع أهداف أیشي -34
تحقیق هذه  الرامیة إلىحزمة من المساهمات متأصال في میع األهداف على أنه في إطار جمعالجة العمل الجماعي وتصویره 

كثیر من األمثلة الملموسة للعمل الجماعي، من جمیع القارات، التي تراوحت بین المستویات المحلیة للغایة وقدم ال. األهداف
 .جماعیةإلى المستویات اإلقلیمیة الكبیرة، امتدت عبر القرون، وبدرجات مختلفة من ال

وفي بعض الحاالت . الجماعية ینبغي االعتراف بها في تقییم العمل متعددتم التشدید على أن القیم ال. تعدد القیم -35
یمكن اإلبالغ عن العمل الجماعي بصورة نقدیة، شریطة أن ینتج عنه استخداما مستداما للتنوع البیولوجي، ولكن في معظم 

كثیر من المشاركین على أن القیم االجتماعیة الثقافیة ال یمكن الوشدد . ینبغي اإلبالغ عنه كمساهمات غیر نقدیة ،الحاالت
عن ا فریدویشكل ذلك منظورا . معین إطار عمل ثقافيت ضمن أى نحو مالئم من خالل التقییم النقدي، نظرا ألنها نشقیاسها عل

 .تكون محددة لكل إقلیم ولكل نظام معلوماتالتي بیولوجیة الجتماعیة العالقات االكثیرة و العیة جتماالادوات األالقیم من خالل 

ق، من المهم إبراز أن المعارف التقلیدیة یمكن أن توفر مساهمة مهمة على قدم في هذا السیا. دور المعارف التقلیدیة -36
صنع القرار وعملیات اإلبالغ، وأن ذلك ینطوي على أن الوسائل الكثیرة لحیازة ونقل عملیات المساواة للمعارف العلمیة في 

ند اإلبالغ عن العمل الجماعي من جانب الشعوب المعارف التقلیدیة ینبغي إدراجها واالعتراف بها على قدم المساواة، السیما ع
 .یتعلق بمساهمتها في حفظ التنوع البیولوجي إذ أنهتمعات المحلیة جاألصلیة والم

تم تبادل الكثیر من األمثلة المفیدة والخبرات والوسائل خالل الحوار الذي أظهر . منهجیات لقیاس وتجمیع البیانات -37
 :محددة بلدانأو البیانات لإلبالغ عن العمل الجماعي في حاالت محددة  تقدیر وقیاس وتجمیعكیفیة القیام ب

یحدد النهج القائم على أدلة متعددة عملیة حشد المعارف التي یمكن أن تجمع بین النظم العلمیة ونظم   )أ(
النهج حالیا في مختلف ویطبق هذا . شاكل واالستجابة لهامالتي تسبب مسائل المشتركة للصیاغة ال، من أجل قلیدیةالمعارف الت
  سم الخرائط اإلیكولوجیة الثقافیة؛، في أنشطة ر مثال ؛"التصاعدیة"السیاقات 

أعدتها المجتمعات المحلیة  ،زمة من الوسائلح وه (CBMIS)نظم الرصد المجتمعي ونظم المعلومات   )ب(
  ؛تفاقیةالیدیة في إطار استخدم لرصد المؤشرات للمعارف التقلیاستنادا إلى احتیاجاتها الخاصة بالرصد، و 

أدوات ووسائل كثیرة  (ICCA) لدى تحالف المناطق المحفوظة من الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة  )ج(
مساهمة العمل الجماعي، مثل رسم الخرائط التشاركیة ونظام المعلومات الجغرافیة، والقصص بشرائط الفیدیو والصور،  طاللتقا

 .یةجتمعاألصلیة والمالمحمیة البیئي وتقییم التهدیدات لمناطقها  دلبیولوجیة الثقافیة، وحزم أدوات للرصوالبروتوكوالت المجتمعیة ا

تتعرض وهي . ، مثال فیما یتعلق بالموافقة المسبقة عن علمتحدیات منهجیة وأخالقیة معینةالوسائل التنازلیة تفرض و  -38
ُ  وفي هذا السیاق،. للفشل في التقاط اعتبارات محلیة مهمةأیضا  ع المعارف من الرصد هجینهج الأشیر إلى الن ّ ة، حیث تجم

 .المحلي في معلومات على نطاق أكبر

الحظت حلقة العمل أن التدابیر الكمیة والنوعیة یمكن . اإلبالغ عن العمل الجماعي في إطار اإلبالغ المالي -39
 :ماعي في إطار اإلبالغ الماليجاستخدامها كمؤشرات للعمل ال
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اإلطار المفاهیمي والمنهجي لتقییم مساهمة العمل "هو  12/3ترح والمعترف به في المقرر ار المقطاإل  )أ(
. (ACTO)الذي أعدته حكومة بولیفیا بدعم من معاهدة التعاون في منطقة األمازون  "حفظ التنوع البیولوجيفي الجماعي 
وینبغي أن  6.لتحلیل المؤسسي والتقییم اإلیكولوجيیتكون من ثالث وحدات، یربط النمذجة المكانیة الجغرافیة، وا اویقترح نهج

  ؛تستمر المناقشة حول هذا النهج، مع التشدید أیضا على أطر أخرى یمكن استخدامها
یكون لالستخدام المستدام للتنوع  وعندما. المواردتمت مناقشة أن اإلبالغ المجمع یمكن أن یستند إلى   )ب(

ومن األمثلة األخرى المذكورة الوقت المستثمر أو أعداد . اإلبالغ المجمع إلى هذه القیمةالبیولوجي بعدا نقدیا، یمكن أن یستند 
یة في األشخاص المشتركین في العمل الجماعي، واالستثمارات والمنافع من ابتكارات الشعوب األصلیة والمجتمعات المحل

دارتها على نحو جید، مثل الحبوب، المرتبطةاستخدام الموارد الجینیة و  ٕ   ؛بالمعارف التقلیدیة ا
العمل الجماعي في البیئة  تأثیراتأیضا إن اإلبالغ المجمع یمكن أن یستند إلى تقییمات قال المشاركون   )ج(

البیولوجي في هذه  خاضعة لالستخدام المألوف المستدام والحفظ، وعناصر التنوعكولوجیة الیالطبیعیة، مثال مدى المناطق اإل
استعادة المشروعات واإلدارة التقلیدیة للنظم الحرجیة والمائیة بما في ذلك خدمات ووظائف نظمها  ة واتجاهاتالمناطق، وحال

 ؛ویمكن أن تستند هذه المؤشرات وعملیات القیاس إلى طائفة واسعة من األدوات. یكولوجیةاإل

 الممارسةتجاهات ا، مثل بالعملیةالحظ المشاركون أیضا أن اإلبالغ یمكن أن یستند إلى مقاییس تتعلق   )د(
بشأن نظم الرصد المجتمعي ونظم المعلومات، أو وجود وتنفیذ القواعد أو السیاسات المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي واستخدامه 

 .المستدام

ضروریة " الموجهة حسب العملیات"التقییمات و المشاركون أن القیم المتعددة والوحدات  الحظ. العملیات حسب توجیهال -40
وشعروا أن كیفیة إجراء تقییمات العمل الجماعي مهمة مثل التوقع بأن التقییمات ستصور اإلبالغ . ن العمل الجماعيلإلبالغ ع
 .وتتحقق منه

، عملیة إعداد طرائق التقییمشفافة ومفیدة في و  وسائل متساویةوینبغي إشراك الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة ب -41
والحظ المشاركون أنه في بعض البلدان، ما زالت هناك فجوات في االعتراف . الجماعيفضال عن عملیات قیاس وتقییم العمل 

 .بحقوق الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة

 مقد یكون من الصعب تقییم العالقات بین مختلف أنواع التدابیر الممكنة، وینبغي عد. التعددیة والتكامل المنهجي -42
مصادر تكمیلیة البیانات النوعیة والكمیة تعتبر و . تدابیر النقدیة والتدابیر غیر النقدیةافتراض وجود معادل قوي وعالمي بین ال

 .مات، وینبغي استخدام كالهماللمعلو 

ء اإلبالغ المبسط وفشله في الفصل بین كثیر من الجوانب التي تؤثر في التكالیف، اوأعرب المشاركون عن قلقهم إز  -43
مبادئ توجیهیة "فال توجد . ب األصلیة والمجتمعات المحلیة، والمجتمع ككلو للشع والمنافع والقیم المتنوعة للعمل الجماعي

التنوع البیولوجي  ظم المشاركون أنها أساسیة لحفظعن كیفیة معالجة أو رصد المسائل غیر النقدیة المهمة التي یرى مع" عالمیة
تحدد شكلها الخاص للقیمة  التي والمجتمعات المحلیة واستخدامه المستدام، بما في ذلك اآلراء العالمیة ونظم الشعوب األصلیة

 .غیر النقدیة

وشدد الكثیر من المشاركین على أن األمر یحتاج إلى مزید من الوقت لعملیة إدراج العمل الجماعي، السیما في إطار  -44
لتي قد تحدث مخاطر وأعربوا عن شواغل إزاء السرعة في هذه العملیة ا. حشد الموارد، ولتحلیل مساهمته في أهداف أیشي

ات على نوینبغي إعداد منهجیات لسد الفجوة من شأنها أن تجمع بیا .إلعطاء قیمة نقدیة غیر مناسبة وتضلیل التقدیرات المالیة
 .نطاقات واسعة مع التقییمات التصاعدیة التي تنقل جوانب مهمة للسیاقات الثقافیة المحلیة واآلراء العالمیة

                                                           
  .UNEP/CBD/COP/12/INF/7انظر   6
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، بما والبلدان النامیة األطراف عوب األصلیة والمجتمعات المحلیةحاجة إلى دعم الشهناك . لیةالمساعدة التقنیة والما -45

نشاء مشروعات تجریبیة لتولید س العمل الجماعي واإلبالغ عنه، و قیامن أجل  المساعدة التقنیة والمالیة،من خالل في ذلك  ٕ ا
العملیة طائفة من المؤشرات لتقدیر إنجازات الشعوب األصلیة  على المستوى الدولي، یمكن أن ینتج عن هذهو . منهجیات متعددة

من أهداف  20الــوسوف تسهم هذه في جمیع األهداف  .تسم بالتنوع الثقافيي یذال ،والمجتمعات المحلیة حسب عملها الجماعي
 .أیشي للتنوع البیولوجي

لحمایة  المبذولة ح زیادة الجهود الوطنیةمن الضروري والمل. االستخدام المألوف المستدامالمتعلق بالروابط بالعمل  -46
المتعلقة باالستخدام  ، واالبتكارات والممارسات المستندة إلى األعمال الجماعیةنقل المعارف التقلیدیة فیما بین األجیالوتعزیز 

جماعي نظر الحكومات، قد یقتضي تقییم العمل ال وجهةوفي حین أنه من . المألوف المستدام وحفظ التنوع البیولوجي
استثمارات، فإنه سیولد أیضا منافع، مثل تعزیز السیاسات العامة بخصوص حقوق الشعوب األصلیة، والقضاء على الفقر، 
واألمن الغذائي والسیادة على األغذیة، وصیانة التنوع البیولوجي وخدمات ووظائف النظم اإلیكولوجیة المرتبطة به، والتراث 

أنواع أخرى من حشد الموارد، المتعلقة بالعمل أن وفي هذا الصدد، تمت مالحظة  .الستدامةن جوانب امالثقافي وجوانب أخرى 
على سبیل المثال، فإن التنفیذ المتوقع لخطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف و . الجماعي، تستحق االعتراف بها ودعمها

 .العمل الجماعي ستند إلىیتثمارا یمكن أن یعتبر اس 7المستدام التي أیدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر

 السبیل المقترح للمضي قدما  - جیم

جمیع أعاله، یمكن استرعاء االستنتاجات تفي ضوء النواتج الرئیسیة لحلقة العمل بشأن الحوار على النحو الوارد في ال -47
  :UNEP/CBD/SBI/1/7قة التالیة والتي انعكست في مشروع التوصیة لنظر الهیئة الفرعیة، على النحو الوارد في الوثی

ُ   )أ( هج غیر السوقیة لحشد إن دور العمل الجماعي، بما في ذلك من جانب المجتمعات األصلیة والمحلیة، والن
وفي نفس الوقت، فإن رصد وتقییم مساهمة العمل الجماعي یعتبر  8.في تحقیق جمیع أهداف أیشي للمساهمة له إمكانیةالموارد 

ُ  محددا من حیث السیاق بدرجة هج المنهجیة التي یمكن تطبیقها بطریقة مكیفیة وفقا عالیة، مما یتطلب طائفة عریضة من الن
المزید من العمل إلى وتطبق النُهج بالفعل وتتمیز بإمكانیة الزیادة والتكرار، ولكن یبدو أن األمر یحتاج . للظروف المحلیة
عداد حاالت الممارسة  حسینتبها، من أجل  المشروعات التجریبیة والدراسات المرتبطة ذلك المنهجي، بما في ٕ المنهجیات وا

ب الهیئة الفرعیة في التوصیة بدعوة المنظمات ذات الصلة إلى دعم هذا العمل، بما في ذلك من خالل تقدیم غر توقد . الجیدة
استخدام عملیات  نمكوفي ضوء الخبرات الخاصة والتمثیل المطلوبین، وبهدف إیجاد التآزرات، ی. المساعدة التقنیة والمالیة

مثل خطة ، واألحكام المتصلة بها) ي(8ق العامل المفتوح العضویة المخصص للمادة یفي إطار الفر العمل القائمة وتریبیات 
  .العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام التي أیدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر

اإلشاریة بشأن منهجیات لتقییم مساهمة العمل الجماعي ودمجها في  وعلى المدى القصیر، فإن اإلرشادات  )ب(
االتفاقیة یمكن أن تستند إلى المبادئ العامة المتفق علیها التي تنظم تصمیم وتطبیق مثل هذه  بموجباإلبالغ المالي 

ه اإلرشادات على الموضوعات ویمكن أن تعتمد هذ. لنُهج المنهجیةالمنهجیات، التي یمكن تكمیلها بقائمة إشاریة غیر حصریة ل
وتمشیا مع . والتعددیة والتكامل المنهجي) ج(العملیات؛ حسب توجیه الو ) ب(تعدد القیم؛ ) أ: (المحددة أعاله، مثل ما یلي

، ترد عناصر لمثل هذه المبادئ التوجیهیة الطوعیة في مرفق بمشروع التوصیة 12/3من المقرر  31الطلب الوارد في الفقرة 
  .UNEP/CBD/SBI/1/7الوثیقة  المقدم في

_________  

                                                           
 .، المرفق12/12المقرر   7
 .9إلى  6ألف، الفقرات من  12/12ر لمقر انظر ا  8


