
 

 

طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقةمن 

  الفريق العامل المفتوح العضوية
 االتفاقية ذتستعرا  تففيالمخصص ال

 خامساالجتماع ال
 0262يونيو/حزيران  02-61، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 5-1البند 

 
 ةمكفالم مفافعوال المخاطر عنوالدروس المتستفادة  الفظر في اآلراء

 القطرية االبتكارية المالية لآللياتوالضمافات 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال 
 إلى تدعو التفاقيةل التابعة الموارد حشد استراتيجية بأنأقر مؤتمر األطراف ، 66/2من المقرر  61في الفقرة  -6

 وخطتها االتفاقية دعم أجل من التمويل زيادة بغية المستويات جميع على وابتكارية جديدة مالية آليات استكشاف

 ،3/10 المقرر إلى وأشار بالفعل، استخدامه جاري هذه اآلليات بعض وأن ،0202-0266 البيولوجي للتنوع االستراتيجية
 من 21 للمادة وفقا المنشأة المالية ليةاآل محل تحل وال، تكميلية هي وابتكارية جديدة مالية آليات أي أنمن جديد  ؤكدم

 .االتفاقية

 االبتكارية المالية اآلليات بتجميعمن نفس المقرر، أحاط مؤتمر األطراف علما  02وفي الفقرة  -0

(UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3)، 3/10 المقرر من)ج( 8 للفقرة استجابة المقدمة المساهمات إلى الذي يستند، 
 ،األطراف لمؤتمر العاشر االجتماع منذ أجريت التي االبتكارية المالية باآلليات المتعلقة ألنشطةا على الضوء تسلط التيو 

 ،(UNEP/CBD/COP/11/INF7)الممكنة  يةتوجيهال والمبادئ البيولوجي التنوع تمويل زيادة ضمانات حول المناقشة وورقة
 تمويل مصادر استكشاف مواصلة على تشجع التي (02+ريو) األمم المتحدة للتنمية المستدامة مؤتمرنتائج  إلى وأشار

 زيادة حول الرسمي غيرلحوار لدراسية لا ةالحلق تقرير الحظو  ،للتنفيذ التقليدية الوسائل باإلضافة إلى، واستخدامها ابتكارية

 آليات بشأن العمل، وحلقة 0260مارس/آذار  1إلى  1من  إكوادور، كيتو، في التي عقدت البيولوجي التنوع تمويل

 إلى طلبو  ؛0260مايو/أيار  60، في كندا مونتلاير، في عقدت التي ،والتحديات الفرص دراسة: البيولوجي التنوع تمويل

بشأن الضمانات، استنادا إلى التعليقات المستلمة من األطراف وأصحاب  المناقشة ورقة إعداد مواصلة التنفيذي األمين
ستعراض الالمفتوح العضوية المخصص  العامل لفريقل الخامس جتماعالا إلى لتقديمهاالمصلحة المعنيين اآلخرين، 

                                                 
*  UNEP/CBD/WGRI/5/1 
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في اجتماعه  األطراف مؤتمرلنظر  يعد توصية، في اجتماعه الخامس، أن العامل لفريقا إلى طلبو  ؛االتفاقية تنفيذ
 .الثاني عشر

 إلى اآلخرين نيينالمع المصلحة وأصحاب األطرافمن نفس المقرر،  06ودعا مؤتمر األطراف، في الفقرة  -3

عن ذلك  في بما ،القطرية االبتكارية المالية لآلليات المحتملة منافعوال المخاطر عن ةفادالمست الدروسو  آرائهمتقديم 
المفتوح العضوية  العامل لفريقا فيها ينظر كي المناسب الوقت في وذلك ستخدامها،الة مكنالم تناوالضما المبادئ

 مع المعلومات، هذه تجميع التنفيذي األمين إلى طلبو  ،في اجتماعه الخامسفاقية االت تنفيذستعراض الالمخصص 

 والمبادرات المساهمات على والبناء UNEP/CBD/COP/11/INF/7 الواردة في الوثيقة المناقشة ورقة األخذ في الحسبان

 العامل لفريقا إلى طلبو  ؛02فقرة في الالمشار إليهما  مونتلاير عمل وحلقةالدراسية  كيتو حلقة ذلك في بما السابقة،

 .عشر الثاني اجتماعه في األطراف مؤتمر فيه ينظر كي في اجتماعه الخامس، ذلك مناقشة

، تم استالم خمسة تقديمات بشأن ورقة المناقشة حول الضمانات من 66/2من المقرر  02واستجابة للفقرة  -2
 06. واستجابة للفقرة (IUCN)تحاد الدولي لحفظ الطبيعة االتحاد األوروبي، والهند، وبيرو، وسويسرا، فضال عن اال

ارية من األطراف التالية: بلغاريا، كتقديما بشأن اآلليات المالية االبت 68، تم استالم ما مجموعه 66/2من المقرر 
اميبيا، وهولندا، رك، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، والهند، وموريشيوس، ونموالصين، وكرواتيا، واالتحاد األوروبي، والدان

سبانيا، وسويسرا، وتايلند، وأوغندا، والمملكة المتحدة. وتتا الشبكي التالي:  موقعجميع التقديمات على ال حوبولندا، وا 
http://www.cbd.int/financial . 

عن اآلليات المالية االبتكارية من األطراف والغرض من المذكرة الحالية تقديم معلومات أكثر تفصيال  -5
. ويحتوي UNEP/CBD/WGRI/5/4والمنظمات المعنية، تّكمل المعلومات المقدمة بالفعل في وثيقة العمل الرئيسية 

القسم ثانيا على تجميع للتقديمات من األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين عن ورقة المناقشة بشأن 
. ويقدم القسم ثالثا تجميعا لآلراء والدروس المستفادة، من األطراف 66/2من المقرر  06لفقرة الضمانات استجابة ل

االبتكارية القطرية، بما في المالية والضمانات الممكنة لآلليات  مخاطروأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين، عن ال
المعلومات المهمة، التي لم تقدم من خالل ذلك بشأن المبادئ والضمانات الممكنة الستخدامها. وينبغي مالحظة أن 

. http://www.cbd.int/financialعملية التقديمات، بشأن اآلليات المالية االبتكارية الفردية تتاح على الموقع الشبكي 
على التوصيات ذات الصلة بشأن اآلليات ية، ويمكن االطالع قسم األخير على بعض المالحظات الختامويحتوي ال

 .UNEP/CBD/WGRI/5/4المالية االبتكارية في وثيقة العمل الرئيسية 

 ورقة مفاقشة حول الضمافات وتقديمات من األطراف وأصحاب المصلحة المعفيين -ثافيا 

نة ورقة المناقشة حول الضمانات لزيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممك
(UNEP/CBD/COP/11/INF/7) 

تقترح ورقة المناقشة حول الضمانات لزيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة العناصر  -1
 :(BFM)التالية والمبادئ التوجيهية الممكنة للضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي 

لتنوع البيولوجي امعالجة : إن الدور األساسي لليةقيم التنوع البيولوجي بالنسبة لسبل العيش المح )أ(
النظم اإليكولجية لغرض قيمة التأمين، والمرونة الطبيعية وسبل العيش المحلية ينبغي االعتراف به ومراعاته في و 

ما تصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي. وهناك حاجة إلى ترتيبات مؤسساتية سليمة لضمان التنوع البيولوجي و 
 يرتبط به من وظائف وخدمات النظم اإليكولوجية؛

http://www.cbd.int/financial
http://www.cbd.int/financial
http://www.cbd.int/financial
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: تدابير لتخصيص الحقوق والواجبات في آليات موارد وسبل العيشال، والحصول على فرادحقوق األ )ب(
تمويل التنوع البيولوجي، بما في ذلك توزيع الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، ينبغي أن يتم بطريقة عادلة 

لتداخالت التي يمكن أن يكون على اقة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ومنصفة ومع المواف
 لها تبعات على سبل عيشها؛

: تحتاج الضمانات في آليات تمويل العمليات المحلية والقطرية/المحددة المرتبطة بالمستوي الدولي )ج(
من العمليات القطرية والمحددة التي تستخدم األطر  التنوع البيولوجي إلى وضعها ضمن الوقائع المحلية ودعمها

 القانونية الدولية وأطر السياسات الحالية ذات الصلة؛
لمساءلة لدعم اآليات طر المؤسساتية المناسبة و إن األ: الحوكمة، واألطر المؤسساتية والمساءلة )د(

حة. ويشمل ذلك معالجة الدوافع وراء الحوكمة الفعالة والمنصفة شرط مسبق لجميع الضماعات للعمل بطريقة صحي
زالة الحوافز الضارة. وينبغي أيضا لألطراف، بجانب إعداد القوانين والسياسات المناسبة من  فقدان التنوع البيولوجي وا 

 الوجهة االجتماعية والبيئية، أن يكون لديها وسائل لضمان المساءلة واالمتثال للضمانات.
ال للدروس والتحديات الخاصة بآليات محددة لتمويل التنوع البيولوجي من وأجرت ورقة المناقشة أيضا تحلي -7

خالل استعراض المؤلفات، وتحليل الوثائق الرئيسية ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم 
وصيات مرتبطة بآليات المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ فضال عن مقابالت متعمقة وشبه منهجية، وتقدم أمثلة وت

 ز لهذه في الجدول أدناه:جتمويل التنوع البيولوجي وضماناتها. ويرد مو 

 العفاصر والضمافات الممكفة الفرص والتحديات والمخاطر 
مدفوعات مقابل خدمات 

 الفظم اإليكولوجية
النظم أصبح برنامج المدفوعات مقابل خدمات 

عديد أكثر الطرق أهمية بالنسبة لل ةلوجياإليكو 
 من المجتمعات األصلية.

تكلفة د مستوى هذا البرنامج إلى تقدير ويستن
للحفظ. ويستغرق فترة طويلة من البديلة الفرصة 

 بناء الثقة بين الجهات الفاعلة.
وتشمل التدابير الصارمة للحفظ في هذا البرنامج 

على استخدام على المجتمعات المحلية  اقيود
يمكن أن تؤدي إلى أراضيها الزراعية التقليدية 

فقدان في معارف التنوع البيولوجي الزراعي 
 والمعارف اإليكولوجية.

أوجه القلق بخصوص اآلثار السلبية المرتبطة 
REDD+ مثل تحويل النظم اإليكولوجية ،

الطبيعية إلى مزارع لألشجار على حساب التنوع 
البيولوجي واآلثار المحتملة على الشعوب 

 لمحلية.األصلية والمجتمعات ا

ينبغي أال تركز الجهود التشريعية والسياسات 
على تنظيم المجتمعات األصلية والمحلية 
بجهود حفظ صارمة ولكن بدال من ذلك على 

دارة غير المستدامة للموارد لإلتغيير الدوافع 
 الطبيعية مثل قطع األخشاب غير المشروع.

ويمكن وضع عملية لتحقيق الموافقة الحرة 
لم والشروط واألحكام المتفق المسبقة عن ع

عليها بصورة متبادلة بين مستخدمي 
األراضي وأصحاب المصلحة اآلخرين في 
عقد للمدفوعات مقابل خدمات النظم 

 اإليكولوجية.
ر منظمة األمم مقر ويحتوي المرفق األول ب

-/م أ6اخ ـر المنـة بشأن تغيـالمتحدة اإلطاري
، +REDDعلى قائمة بضمانات لـ 61

ومرفقه على مزيد  66/61المقرر ويحتوي 
مانات ضمن اإلرشادات بشأن تطبيق ال

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
 

الضمانات االجتماعية لسياسات التعويضات  الملوثتلتزم تعويضات التنوع البيولوجي "بمبدأ  تعويضات التفوع البيولوجي
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 العفاصر والضمافات الممكفة الفرص والتحديات والمخاطر 
 ".يدفع الثمن

وبالتالي، سيختلف التنوع البيولوجي والمخاطر 
 حسب اتاالجتماعية المرتبطة بنظم التعويض

 .هاومكان تطبيق هذه اآلليات تصميم ونطاق
اآلثار في منطقة واحدة من النظام اإليكولوجي 
قد تحدث اضطرابا في النظام بأكمله وقد تؤثر 

 على مرونته.
هناك خطر للتأثيرات السلبية على النظم 

 اإليكولوجية الفريدة واألنواع الفريدة.
ا ال يمكن إحالل النظم اإليكولوجية ووظائفها، بم

في ذلك الفرص التي تقدمها لسبل العيش، 
 بصورة كاملة بمعناها الصارم.

خطر عدم حساب تعويضات التنوع البيولوجي 
لقيم عدم االستخدام للتنوع البيولوجي وقيمه 

 المتأصلة.
مخاطر اجتماعية على مستوى المجتمع: السكان 
المحليين في منطقة ما يعتمدون عادة في سبل 

 البيولوجي في هذه المنطقة.عيشهم على التنوع 

ينبغي أن تشمل كفالة اإلنصاف في تصميم 
 وتنفيذ الضمانات.

آليات تعويضات التنوع البيولوجي ينبغي أال 
فيه  بيتم إعدادها مثال، على أساس ما تتسب

من فقدان للتنوع البيولوجي وعلى أساس 
يها مع تماشدم المخاطر االجتماعية وع

 .التنوع البيولوجي اتفاقيةأهداف 
ينبغي وضع ضمانات إجرائية مصممة جيدا 
من أجل التقييم الحذر والتشاركي لتصميم 

 ، والموافقة عليها وتنفيذها.اتآليات التعويض
ويمكن أن تعمل أدوات اتفاقية التنوع 
البيولوجي مثل المبادئ التوجيهية أغواي:غو 

، وتقييم األثر ريوايي:ريتغاومدونة السلوك 
االجتماعي والثقافي، يمكن أن تعمل ألغالم 
مثل هذه التقييمات وتحديد ما إذا كان ينبغي 
الموافقة عليها أو رفضها فضال عن 

 الضمانات المهمة الضرورية.

يعتبر تقليل الحوافز الضارة من أكثر الوسائل  اإلصالح المالي البيئي
 فعالية لزيادة اإليرادات.

في الغالب  يالمالي البيئ حيشمل اإلصالو 
ضريبة متزايدة على الوقود األحفوري وتخفيض 

ب األخرى مثل ضرائب العمل أو ئالضرا
 تخصيص إيرادات الضريبة الستخدامات محددة.
 المصادر الممكنة لآلليات المالية االبتكارية

: الضرائب الدولية الجديدة مثل ضرائب الدولية
لية وضرائب البصمة البيئية شركات الطيران الدو 

وضريبة المعامالت المالية على مبيعات  الدولية؛
على ضريبة ال؛ و (FTT) األصول المالية

زالة ي)ضريبة توب النقد األجنبيمعامالت  ن(. وا 
أكثر اإلعانات ضررا قد يكون مفيدا من الوجهة 
االقتصادية ولكنه قد يكون صعبا للغاية من 

 الوجهة السياسية.
 

ربط نوع واحد من آليات تمويل التنوع يمكن 
البيولوجي بنوع آخر من آليات تمويل التنوع 
البيولوجي: يمكن تمويل المدفوعات مقابل 
الخدمات من اإلصالحات المالية 

 المخصصة.
ومع إرادة سياسية قوية، يمكن أن تطبق 

الحوافز  خفضاألطراف الضمانات التي ت
 الضارة مثال عن طريق تجنب اإلعانات

 ارسات البيئية غير المستدامة.مالمقدمة للم

المتساعدة اإلفمائية 
 الرتسمية

تمت معالجة المساعدة اإلنمائية الرسمية في 
من استراتيجية حشد الموارد  5و 3إطار الغايتين 

التي تتعلق بزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية 
المرتبطة بالتنوع البيولوجي والتخفيف من وطأة 

، وخصوصا إعداد التناسق بين السياسات
تعاون في مجال البيئة الو  ،بين التجارة
في ضمان النتائج االجتماعية والتنمية، 
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 العفاصر والضمافات الممكفة الفرص والتحديات والمخاطر 
م التنوع البيولوجي وما يرتبط به من الفقر وتعمي

خدمات النظم اإليكولوجية في خطط وأولويات 
 التعاون اإلنمائي.

وبينما قد ال تكون المساعدة اإلنمائية الرسمية 
جزءا مما يسمى اآلليات المالية االبتكارية، فإن 

أولية الزمة  هذه المساعدة بمكن أن تقدم أمواال
ثل نطام المدفوعات آلليات التمويل االبتكارية م

 مقابل خدمات النظم اإليكولوجية.

 والبيئية على حد السواء.
آليات تمويل التنوع البيولوجي  ميمكن أن تتعل

شأن مسائل من المساعدة اإلنمائية الرسمية ب
ذات صلة للضمانات، مثال بخصوص 
الشفافية، والفاعلية، والُنهج التشاركية، وفهم 
الملكية، وحقوق المالك والمستخدمين 
والمسائل المتعلقة بالحقوق، والفهم 

الثقافي وأهمية المسائل  -االجتماعي
، فضال عن الطلبات تنميةالجنسانية في ال

ييم األثر بإجراء تقييمات األثر )من خالل تق
البيئي، وتقييم األثر االجتماعي والتقييم 

 ( على المساهمات.ستراتيجيالبيئي اال
 

 التعليقات من األطراف وأصحاب المصلحة المعنيين اآلخرين

: ه أن النقاط التالية ينبغي استكشافها أكثر ومعالجتها في ورقة المناقشةقديماقترح االتحاد األوروبي، في ت -8
اإلصالحات المالية البيئية؛ وآليات أخرى  علىضمانات أبعاد الالهدفين للمنافع االجتماعية والبيئية؛ و  أوجه التآزر بين

 خضراء والمنافع المشتركة للتنوع البيولوجي في تمويل تغير المناخ.المثل أسواق للمنتجات 

يحتاج إلى االعتراف بأن  ت الهند على أهمية السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية وذكرت أن األمردوشد -1
اتفاقية التنوع البيولوجي تنص على االستقالل الوطني في صنع القرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ التنوع 
البيولوجي، بما في ذلك أحكام عن "ضمانات آلليات تمويل التنوع البيولوجي". ودعت الهند إلى الوضوح في بعض 

لى الحرة ة المقترحة، مثل "العمليات األوسع نطاقا" و "الموافقة المصطلحات في المبادئ التوجيهي المسبقة عن علم" وا 
الوجهة السياسية مثل "تحديد المصير". وطلبت الهند أن تفسر ورقة  راجعة بعض المصطلحات المزدحمة منم

ارا إيجابيا للشواغل قدم إطتأن  (MRV)واإلبالغ عنها والتحقق منها  +REDDنظم قياس أنشطة يمكن لالمناقشة كيف 
إزاء التنوع البيولوجي. وسلطت الهند الضوء أيضا على نقص قدرات المجتمعات المحلية على التفاوض على األبعاد 

 المالية والنقدية المعقدة المرتبطة باتفاقات الحصول وتقاسم المنافع مع وكالء التنقيب البيولوجي.

يولوجي يجب أن تتمشى مع الخطط والبرامج لتحقيق األهداف وأشارت بيرو إلى أن آليات تمويل التنوع الب -62
اآلليات المحلية يجب تنسيقها مع خطط إدارة األراضي. وسلطت بيرو الضوء على أن آليات أن اإلنمائية لأللفية و 

من المجتمع بيولوجي ينبغي أن تستند إلى الوقائع المحلية التي تخضع إلدارة اإلقليم، ومع الدعم المقدم التمويل التنوع 
الدولي إما من خالل عمليات قطرية مثل البروتوكوالت، أو االتفاقات أو نقل الموارد، وغيرها. وينبغي أن تعترف 
مبادئ آليات تمويل التنوع البيولوجي بقيمة التنوع البيولوجي التي تتجاوز المنافع االقتصادية، مثل سبل العيش 

أيضا أن تساعد على تسوية النزاعات بين حقوق الملكية والحصول نبغي يالطبيعية المأمونة للمجتمعات المحلية و 
إلى أن اآلليات ينبغي أن تصمم بطريقة مرنة ضمن إطار  على الموارد بالنسبة لألفراد الضعفاء. وأشارت بيرو أيضا

اليف أنه إذا أضيفت تكمؤسساتي معّرف جيدا. وفيما يتعلق بنظم المدفوعات مقابل الخدمات، الحظت بيرو 
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آلليات للتنوع البيولوجي، فقد تكون أقل اجتذابا، ويمكن أال تتنافس مع القرار بالحفاظ على األنشطة المعامالت 
 االقتصادية التي يمكن أن تعطي منافع أكبر.

واقترحت سويسرا في تقديمها أن بروتوكول ناغويا ونظام الحصول وتقاسم المنافع ينبغي أيضا أن يتم النظر  -66
ية تمويل. وأشارت سويسرا إلى أن المبادئ التوجيهية المقترحة ينبغي أن تكون محددة قدر اإلمكان من أجل كآلفيهما 

جوانب مثل شفافية " يشمل السماح بتنفيذ الضمانات. ودعت سويسرا إلى تعريف أكثر تحديدا "لترتيب مؤسساتي سليم
على مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين. وأبرزت ات، والحاجة إلى التركيز عقوبشروط المدفوعات على األداء وال

سويسرا أيضا أهمية وسائل لضمان استمرارية الضمانات وتكامل التدابير. وفيما يتعلق بتعويضات التنوع البيولوجي، 
شددت سويسرا على أهمية السلم الهرمي للتخفيف. إذ أن تعويضات التنوع البيولوجي تحتاج إلى النظر فيها كمالذ 

 د اتخاذ جميع التدابير المعقولة أوال من أجل تجنب أثر مشروع التطوير والتقليل من ذلك األثر.أخير بع

ضمن يإضافة مبدأ توجيهي إضافي عن الضمانات يمكن أن  (IUCN) ويقترح االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة -60
ظر عن مدخالت التنوع البيولوجي أن آليات تمويل التنوع البيولوجي تؤدي إلى منافع عامة للتنوع البيولوجي بغض الن

متطلبات أكثر صرامة  أنفي سبل العيش المحلية. ووفقا لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تشير الخبرات السابقة 
بالتالي، ينبغي التركيز التي تفتقر إلى القدرات. و  نللمساءلة واالمتثال للضمانات يمكن أن تسبب عبئا أكبر على البلدا

من حيث  أكثر صراحة( التركيز األكبر على الضمانات "المناسبة" عن طريق جعلها 6كبيرة: ) ين بدرجةعلى أمر 
التأكيد القوي على االستثمار في بناء القدرات وفي الوسائل للقيام بذلك. وشدد االتحاد و ( 0النطاق والمحتويات؛ )

مختلفة من آليات تمويل التنوع  الدولي لحفظ الطبيعة أيضا على عدة نقاط بخصوص الضمانات بالنسبة ألنواع
البيولوجي: جرد لألنواع المختلفة من الضمانات المرتبطة بوضوح بمخاطر وفرص كل آلية من آليات تمويل التنوع 

سد فجوة مهمة؛ وال ينبغي استبعاد الجهود المبذولة إلشراك القطاع الخاص؛ وينبغي اإلشارة يأن  ولوجي من شأنهالبي
 ي حسابات رأس المال الطبيعي.إلى التقدم المحرز ف

اآلراء والدروس المتستفادة عن المخاطر والمفافع الممكفة لآلليات المالية  -ثالثا 
 االبتكارية القطرية، بما في ذلك عن المبادئ والضمافات الممكفة التستخدامها

نظرا للمجموعة الواسعة والمتنوعة ألمثلة اآلليات المالية االبتكارية التي تستخدم بالفعل في عدد من البلدان،  -63
 نظم هذا القسم حسب المسائل الجوهرية.

 المدفوعات مقابل خدمات النظم اإليكولوجية

مدفوعات مقابل ( مثاال لل0228-0261) (METSO)يعتبر برنامج فنلندا للتنوع البيولوجي في الغابات  -62
االقتصادي للغابات. وقد ولد  غاللخدمات النظم اإليكولوجية، حيث تدفع الدولة لمالك األراضي لالستغناء عن االست

. وقامت أوغندا باختبار فاعلية نظام المدفوعات مقابل خدمات 0260-0228مليون يورو في الفترة  651البرنامج 
ما وكيبالي من أجل يلمالك الغابات من القطاع الخاص في منطقة هو  من خالل تقديم حوافزالنظم اإليكولوجية 

المياه، ونوعية المياه، ومخزون  ستجمعاتحماية خدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك الموائل للشامبانزي، وم
 66 (DEFRA)الكربون ومكافحة تآكل التربة. وفي المملكة المتحدة، أجرت وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية 

. والحظت المملكة المتحدة أن 0263-0266من  النظم اإليكولوجية لمدفوعات مقابل خدماتعن ادراسة تجريبية 
بل بدال من ذلك تسعى إلى  فحسب، الطبيعة خصخصةليست عن  النظم اإليكولوجية المدفوعات مقابل خدمات

". ومن خالل المشاريع التجريبية، شاهدت المملكة إيصال تحسينات بيئية فعالة من حيث التكلفة أو "حلول طبيعية
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سيشجع إعداد مدونة أراضي الخث االستثمار في استعادة الخث عن طريق المتحدة بعض النجاح الملحوظ. فمثال، 
. لمدة طويلة ستمريويمكن قياسه و ألراضي الخث إعطاء ثقة للمستثمرين بأنهم يقوموم بفرق فعال من حيث التكلفة 

الستثمارات فعالة من  النظم اإليكولوجية ن تقدم المدفوعات مقابل خدماتروع التجريبي أيضا إمكانية أوأظهر المش
 ة لنوعية المياه من خالل المزادات العكسية والتدخالت المستندة إلى المستجمعات المائية.فحيث التكل

دليال ألفضل و  كولوجيةالنظم اإلي ونشرت المملكة المتحدة خطة عمل لنظام المدفوعات مقابل خدمات -65
العديد من المبادئ الرئيسية التي ينبغي  ممارساتويعالج دليل أفضل الالممارسات لنظم المدفوعات مقابل الخدمات. 

)مثل المشاركة على أساس من الوجهة المثالية النظم اإليكولوجية أن يقوم عليها أي نظام للمدفوعات مقابل خدمات 
، وتفادي التسرب، ءوالمدفوعات القائمة على أساس اإلضافة والشروط، وضمان األداطوعي، ومدفوهات المنتفعين، 

شراك أصحا نشاء موقف لخط األساس وا   النظم اإليكولوجية المصلحة(؛ ومخاطر نظم المدفوعات مقابل خدمات بوا 
النظم ت مقابل خدمات رب، وغياب العدالة، والحوافز الضارة(؛ والقضايا التقنية في إعداد نظام المدفوعاس)مثل الت

 وتنفيذه.اإليكولوجية 

 تعويضات التنوع البيولوجي

بنك الحفظ الطبيعي اإلسباني هو آلية طوعية تهدف إلى تعويض أو إصالح إو استعادة الخسارة الصافية  -61
مج في البنوك في السوق. وقد أسهمت هولندا في إعداد برنا ةالناشئ اتللقيم الطبيعية حيث يتم تداول االئتمان

دة مشروعات تجريبية لتعويضات التنوع ح. وأجرت المملكة المت(BBOP)ألعمال والتنوع البيولوجي قطاع ال اتتعويض
وتم . 0262(، وسوف يعلن تقييم هذه المشروعات التجريبية في صيف عام 0262-0260البيولوجي في إنجلترا )

محطة الطاقة  بناء أثناءالالت بوجاغالي شتعويض الخسارة في لنظام تعويضات كاالغاال في أوغندا  تصميم
 مائية في بوجاغالي.الكهرو 

 اإلصالح المالي البيئي

رات السياسة اقر ي واستخدامه المستدام في عدد من عملت حكومة الدانمرك إلدماج حفظ التنوع البيولوج -67
ات الضريبية. ومثال ذلك أن رات حول االستثمار في البنية التحتية واإلصالحاقر المالية الرئيسية، بما في ذلك ال

تشمل رطبة وصيانة المناطقة الطبيعية، والتي تهدف إلى إنشاء األراضي الالبيئية في الدانمرك،  –التدابير الزراعية 
عانات عانات للحراجة، وا  عانات واإلنتاج العضوي، للزراعة العضوية  إعانات للجهود المبذولة للطبيعة والمياه، وا  وا 

الضرائب والتسعير  تدابيريجة والزراعة لتحسين الموائل األحيائية. واعتمدت كرواتيا مزيجا من للزراعة على األس
مالية من القطاعين الخاص والعام. وفي كل سنة، اليرادات اإل من مما زاد، "يدفع الثمن استنادا إلى "مبدأ الملوث
شطة ذات الصلة. فمثال، يقود صندوق ال لبرنامج التنوع البيولوجي والمشروعات واألنو "يخصص" جزء من األم

إلى برامج مستمرة من االستثمارات في حماية/حفظ التنوع البيولوجي والقيم  (EPEEF)الحماية البيئية وكفاءة الطاقة 
الطبيعية في المناطق المحمية. كما أن ضريبة كرواتيا الخضراء في مجال الحراجة هي مثال آخر لإلصالح الضريبي 

 غاللية في كرواتيا ممن يقومون بنشاط اقتصادي الستعتبار ل رسوم على األفراد وعلى الكيانات االالبيئي. إذ تحم
وظائف الغابات النافعة، والتي تدفع في حساب خاص لشركة المخزونات المشتركة في غابات كرواتيا، وتستخدم 

 يمكن أن تعتبر حتى 0260نية في عام إلدارة الغابات وأراضي الغابات. وفي هولندا، فإن اإليرادات الضريبية الوط
دارة المياه في في المائة  6337 ضرائب بيئية وهي ال تخصص عموما. كما أن الصندوق الوطني للحماية البيئية وا 

ورسوم االمتيازات، والمدفوعات الناتجة  نبولندا هو أساسا يتكون من رسوم وغرامات الستغالل البيئة، ورسوم التعدي
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، واإليرادات من مبيعات عمرها اإلفتراضي، والقانون الخاص بإعادة تدوير السيارات عند نهاية عن قانون الطاقة
االستراتيجيات تحديثات ائتمانات ثاني أكسيد الكربون وغيره من المصادر. وحددت ناميبيا هدفا مخصصا تحت 

تطبق حوافز مختارة لحفظ ، توضع و 0268بحلول عام "(: 0202-0263)وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
والبدء في إزالتها". والمرحلة األولى للضرائب  التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ويتم تحديد اإلعانات األكثر ضررا

طارات  المصابيح الكهربائية المتوهجةبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات، و نالبيئية، بما في ذلك ضريبة ا وا 
. وأنشئت صناديق استئمانية لمنتجات الصيد من 0265-0262عدة للتنفيذ وقد سجلت في ميزانية السيارات، هي م

 رسوم دخول الحدائق، ورسوم على حيوانات الصيد ورسوم الصيد.

مع الحدائق الطبيعية الرسوم أساسا مقابل خدمات في كرواتيا رسوم دخول، بينما تج وتجمع الحدائق الوطنية -68
لموجهة، والمدارس في الطبيعة، والبرامج الخاصة، وخالفه(. وطبقا لدراسة عن أفضل أخرى )مثل الجوالت ا

، التي تمت بدعم من البنك الدولي، فإن الزوار 0221الممارسات في تمويل المناطق المحمية في كرواتيا في عام 
مناطق المحمية الكبيرة يرغبون في الدفع مقابل خدمات محّسنة. غير أن العديد من المناطق المحمية، وخصوصا ال

"المفتوحة للدخول العام" في المناطق المحمية ذات نقاط الدخول المتعددة، فهي ال يوجد بها أنظمة فعالة لجمع أو 
تعزيز الدخل المحتمل من هذه الرسوم. وهكذا، ستطبق كرواتيا هيكل لرسوم المستخدمين القائم على السوق في 

 لي أو نظام آلي لجمع رسوم المستخدمين.آلذلك الدخول ا المناطق المحمية الوطنية، بما في

 أسواق للمنتجات الخضراء

( في كرواتيا هو 0266-0227" )دالماسياناحل سإن نظام "حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في  -61
عن  جديدة فضال فووظائتكارية الخضراء التي يمكن أن تنتج عنها استثمارات بمثال لحاالت المنتجات والخدمات اال

للمناطق الريفية في دالماسيا، وبدأ فيه  ءحفظ الطبيعة القيمة والبيئة. ويدار هذا المشروع لتطوير الصورة الخضرا
التي ستحفظ  "األعمال التجارية الصغيرة"لدعم  0228في عام  (GBSP)األعمال التجارية الخضراء برنامج دعم 

دالماسيا. وظهرت إمكانية وأهمية األعمال التجارية الخضراء للتنمية الريفية في  الثروة الطبيعية والتنوع البيولوجي في
مليون يورو. وتقوم هولندا باالشتراك مع سويسرا بدعم  0030مشروعات خاصا بقيمة إجمالية تبلغ  17دالماسيا من 

لتنوع البيولوجي واستخدامه ، التي تهدف إلى حشد التمويل من القطاع الخاص لحفظ ا(GDI)مبادرة التنمية الخضراء 
مناطق ب لالعترافر وأفضل الممارسات الدولية، يالمستدام. وتنفذ مبادرة التنمية الخضراء سجال عاما، وحزمة معاي

مليار  52وفي هولندا، فإن المشتريات الخضراء للمنتجات والخدمات تمثل . (VCAs) ودعمها الحفظ المتحقق منها
تريات العامة إلى أن تفي بمعايير بيئية واجتماعية. ويجري رصد وتقييم المشتريات يورو في العام. وتحتاج المش

والمعايير كل سنتين. وأفادت أوغندا أن أسواقها للمنتجات الخضراء، بما في ذلك البن والفاصوليا والقطن والذرة من 
 .0260/0263مليون دوالر أمريكي في السنة المالية  031الزراعة العضوية بلغت 

 لشراكة بين التنوع البيولوجي وقطاع األعمالا

أفادت األطراف أن عددا من مبادرات قطاع األعمال والتنوع البيولوجي، مثل شبكة قطاع األعمال والتنوع  -02
؛ في المملكة المتحدة البيولوجي في فنلندا؛ وفرقة العمل المعنية بأسواق النظم اإليكولوجية وتحالف رأس المال الطبيعي

 ؛ ومنبر" في إسبانيا"التنوع البيولوجي في شراكة طيبة" في ألمانيا؛ ومبادرة قطاع األعمال والتنوع البيولوجيومبادرة 
 في االتحاد األوروبي. (B@B) قطاع األعمال والتنوع البيولوجي

 التنوع البيولوجي في تمويل المناخ
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ألوروبي على توليد اإليرادات لمشاريع تساعد إيرادات المزادات من نظم االتجار باالنبعاثات في االتحاد ا -06
ستونيا، وهي قيد النظر في عدد من الدول  األعضاء في االتحاد األخرى المناخ/التنوع البيولوجي في ألمانيا، وقنلندا وا 

أو االئتمانات تستخدم لتحسين البصمة المناخية وحفظ التنوع األوروبي. واألنواع األخرى لتراخيص االنبعاثات 
ة يطوع صبوميراينا الغربية، في ألمانيا تراخي –. ومثال ذلك أن أدخلت الواليات الفيدرالية ميكلبورغ البيولوجي

مناخية، الأن تشتريها الشركات المحلية لتحسين بصمتها التي يمكن  (Moorfuture)الستعادة أراضي الخث لالنبعاثات 
رمزي لشجرة لدعم برنامج برنامج حماية الغابات دعى السائحون إلى الشراء السمى "حصة الغابات"، حيث يُ ما يو 

معيار طوعي  يكربون الغابات في المملكة المتحدة ه مدونةللسياحة ولتحسين البصمة المناخية لعطالتهم. و 
دارة الغابات و الئتمانات الكربون التي تت أن التي تضمن الكربون  مدونةاالمتثال لضمانات مع لد من خالل استزراع وا 

 +REDDدار على نحو مسؤول ومستدام وفقا للمعايير الوطنية. وفي هولندا، فإن برنامج تجريبي مشترك لـالغابات ت
سوق طاعين العام والخاص لحفز وبناء وقطاع األعمال( بدأ من خالل الشراكة بين القالهولندي  +REDDبرنامج )

REDD+ تغير المناخ )مثل  وأبرزت أوغندا أيضا توليد الموارد المالية من تمويل .الناشئةREDD+ ،ن و ومشاريع الكرب
عادة زراعة الغابات، والتكيف حسب النظام اإليكولوجي(.  الطوعية، وا 

 التمويل اإلنمائي الدولي والتنوع البيولوجي

أشارت أوغندا إلى آلية مالية ابتكارية أخرى نتجت عن تعميم شواغل التنوع البيولوجي في المشروعات التي  -00
ل اإلنمائي الدولي. فعلى سبيل المثال، قدم تطوير الطاقة الكهرومائية واستكشاف النفط في ألبرتين يمولها التموي

 غرابن، قدما فرصا لحشد الموارد المالية من أجل حفظ التنوع البيولوجي.

 وقدمت األطراف بعض األمثلة التي تبين أن اآلليات المالية االبتكارية يمكن أن تؤدي إلى منافع اقتصادية -03
إلى زيادة تغطية الغابات/األشجار وتعزيز حجز  (GIM)من خالل توليد فرص العمالة. وتهدف بعثة الهند الخضراء 

شابا  085222العمالة المهرة بالنسبة لـفرص من  INR 65350الكربون. ومن المرجح أيضا أن تؤدي البعثة إلى توليد 
وتهدف إلى مساعدة األعمال التجارية  0262راء في عام من شباب المجتمع. وبدأت مبادرة بلغاريا للوظائف الخض

 برنامج دعم األعمال التجارية الحضراء عتبري. و مالخضراء على تعيين الموظفين من خالل تغطية جزء من مدفوعاته
((GBSP  ديدة نشاء وظائف جا  في كرواتيا مثاال طيبا لبرنامج يدعم التنمية االقتصادية المستدامة في المناطق الريفية و

 في القطاعات االقتصادية التقليدية مثل الزراعة والسياحة ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية.

يمثل المصدر الرئيسي للمدخالت المتعلقة بالتنوع البيولوجي في وذكرت الصين أن التمويل المالي ما زال  -02
حاب المصلحة ما زالت تمثل العائق الرئيسي الصين، وأن التوعية المنخفضة عن التنوع البيولوجي وأهميته بين أص

الذي يمنعها من استكشاف أنماط اإلنتاج واالستهالك الصديقة للتنوع البيولوجي. وبناء عليه، ستستمر الحكومة في 
، وتعويضات التنوع ةاإليكولوجي اتأداء دور قيادي واستكشاف آلية لحشد الموارد االجتماعية من خالل التعويض

دمج الموارد االجتماعية في إطار العمل الوطني الشامل. مع ، تمويل البيئيالمنتجات الخضراء والتمويل البيولوجي، و 
 تيسير المبادرات االبتكارية من المجتمع.وسلطت هولندا الضوء أيضا على دور الحكومة في 

بالتمويل االبتكاري  وركز االتحاد األوروبي، في تقديمه على أن العمل الذي يقوم به الفريق الرائد المعني -05
اتفاقية التنوع البيولوجي، مثال عن طريق إطار يمكن أن يقدم بعض المدخالت المفيدة في المناقشات التي تدور في 

توضيح نطاق التمويل االبتكاري، وتحديد الفئات الفرعية لمبادرات التمويل االبتكاري، واقتراح بعض المبادئ التوجيهية 
نشر التمويل االبتكاري كجزء من حزمة أدوات للتمويل. وفي هذا الخصوص، الحظ االتحاد من أجل تصميم واعتماد و 
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( مصادر ابتكارية للتمويل )"المصادر االبتكارية"(، التي يمكن أن تولد 6األوروبي أن هناك نوعين من المبادرات: )
الذي يمكن أن يعظم من فاعلية استخدام ( وآليات ابتكارية للتمويل )"اإلنفاق االبتكاري"(، 0تدفقات مالية جديدة؛ )

النهوض بُنهج أصحاب المصلحة المتعددين  (6الموارد. وتشمل المبادئ الرئيسية التي اقترحها الفريق الرائد ما يلي: )
عداد مقاييس و ( 0عداد؛ )مع إشراك الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص على مستويات مختلقة من اإل ا 

نشر التمويل االبتكاري و ( 3وتصميم أدوات تمويل جديدة لمعالجة المشكالت التي لم تحل بعد؛ ) للتمويل الحالي
 الناجح واالستناد إليه.

 مالحظات ختامية –رابعا 

من استراتيجية حشد الموارد نقاشا كبيرا  2ليات المالية االبتكارية المذكورة في إطار الغاية بعض اآلأثارت  -01
ها بالفعل. ويمكن بعض هذه اآلليات أو يستخدمون معمن البلدان بتجارب  نما يمر عدد متزايدت األخيرة، بيفي السنوا

الستعراض تنفيذ االتفاقية، بالرغم  من االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص 3/1التذكير بأن التوصية 
ات ممكنة للسياسات بخصوص اآلليات المالية قد أسردت خيار كانت من عدم نظر مؤتمر األطراف في تلك التوصية، 

، تشجيع األطراف، وفقا لقدرات كل منهم، على تنفيذ استراتيجية جملة أموراالبتكارية. وتتوقع هذه التوصية، ضمن 
التفاقية، واتخاذ دور نشط في العمليات الجارية لتعزيز التمويل االبتكاري. وتوقعت التوصية التابعة لحشد الموارد 

مالية ابتكارية على القيام بأنشطة ملموسة من أجل إعداد آليات تشجيع األطراف والحكومات والمنظمات المعنية أيضا 
والنهوض بها واعتمادها، ودعت البلدان المتقدمة األطراف إلى تقديم مساهمات مالية طوعية لدعم العمل اإلضافي 

الثالثة لالتفاقية، بدون التقليل من التزاماتها بموجب المادتين بشأن اآلليات المالية االبتكارية من أجل تحقيق األهداف 
 .(UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5)من االتفاقية  06و 02

 اآلليات المالية االبتكارية، تشمل ما يلي: ومنذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، كانت هناك عدة تطورات بشأن -07

بتكارية يدعمها مرفق البيئة العالمية واالتحاد األوروبي، خبرات تجريبية أكثر عن اآلليات المالية اال )أ(
 وكذلك جهات مانحة أخرى؛

 تتاح اآلن دراسات حالة أكثر ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات عن آليات مالية ابتكارية معينة؛ )ب(
 تم تنظيم أنشطة أكثر لبناء القدرات في مجال اآلليات المالية االبتكارية؛ )ج(
 ؛اآلراء توافقنظيم حوارات وأنشطة لبناء تم ت )د(
 أصحاب المصلحة حول اآلليات المالية االبتكارية؛مختلف هناك تقارب أكبر بين  )ه(
تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بشأن ، الذي يقدم مشورة 66/61المقرر  )و(

 ؛خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان الناميةالمتعلقة ب اإليجابية والحوافز السياساتية بالنُهج
دارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية  .ودور الحفاظ على الغابات وا 

وورقة المناقشة بشأن ضمانات  (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3)آلليات المالية االبتكارية موجز وقدم  -08
، قدما معلومات ومعارف (UNEP/CBD/COP/11/INF/7)يادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة لز 
مناظير، وقد كانت الوثيقتان متاحة لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر الطراف. ويبدو أن بعض المسائل المحددة في و 

واألهمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بين أصحاب خفضة ( التوعية المن6هاتين الوثيقتين ذات أهمية مستمرة، مثل: )
آثار و ( 2التسرب البيولوجي واالقتصادي؛ )و ( 3التكاليف التشغيلية العالية والمستمرة لنظم معينة؛ )و ( 0المصلحة؛ )
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دل التوزيع العاو ( 5اآلليات القائمة على السوق على سبل عيش الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، فضال عن )
 والمنصف للمنافع والحصول على الموارد.

اآلليات  بشأنويحتاج التطوير اإلضافي لآلليات المالية االبتكارية إلى معالجة التحديات والمخاطر المحددة  -01
فاعلة الرئيسية التحديد الجهات و ( 0أهداف وأغراض واضحة؛ ) ء( إنشا6المالية االبتكارية والنظر فيما يلي: )

النهوض بنهج أصحاب المصلحة المتعددين وبناء الثقة بين أصحاب و ( 3النظم اإليكولوجية؛ )هداف خدمات استو 
نشاءو ( 2المصلحة؛ ) كفالة التوزيع العادل والمنصف للمنافع و ( 5الملكية؛ )الحيازة/حقوق ملكية األراضي وحقوق  ا 

عدادو ( 7تنفيذ تقييم المخاطر وتقييم الفرص؛ )و ( 1والحصول على الموارد؛ ) أدلة ألفضل الممارسات والمعايير  ا 
نشاء نظام قوي للرصد واإلبالغ والتقييم؛ )و ( 8لمعالجة المسائل التقنية؛ ) ( وكفالة الشفافية والمساءلة. وتحتاج 1ا 

األقل: المنافع للتنوع البيولوجي؛ وقيم التنوع البيولوجي بالنسبة  ىالمناقشات حول الضمانات إلى النظر فيما يلي عل
عيش المحلية؛ وحقوق األفراد، والحصول على الموارد وسبل العيش؛ العمليات المحلية والقطرية/ المحددة لسبل ال

والمساءلة وااللتزام بالضمانات؛ واألطر المؤسساتية لدعم الحوكمة الفعالة  ،المرتبطة بالمستوى الدولي؛ والشفافية
 والمنصفة، بما في ذلك بناء القدرات.

---- 


